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قواعد النشر وإجراءاته:
أو ًال :البحوث والدراسات:

ت َ
ُن�شر البحوث وال��درا��س��ات الجديدة والمبتكرة التي تُلقى في محا�ضرات
ِّ
ال�سبتية التي ينظمها مركز حمد الجا�سر الثقافي ،بعد �صياغتها بما يتنا�سب مع
�شروط الن�شر.
يركز الإ�صدار على البحوث ذات ال�صلة ب�أي حق ٍل من حقول العلوم الإن�سانية
الآت�ي��ة :اللغويات النظرية والتطبيقية ،الآداب والآداب المقارنة ،الدرا�سات
الفل�سفية ،الدرا�سات النف�سية ،الدرا�سات االجتماعية المت�صلة بالعلوم الإن�سانية،
الدرا�سات التاريخية ،الدرا�سات الجغرافية ،الدرا�سات حول الفنون ،الدرا�سات
الآث��اري��ة (الأركيولوجية) ،الدرا�سات الإعالمية ،الدرا�سات التربوية ،الإدارة
العامة.
ُي�ش َترط �أن يكون البحث مطبو ًعا ،و�أال يتجاوز (� )35صفحة من الحجم العادي
بما في ذلك الحوا�شي الالزمة والمالحق وقائمة الم�صادر والمراجع.
ُيراعى �إدراج الهوام�ش في �شكل �أرقام مت�سل�سلة في كل �صفحة ،مع مراعاة
�أن ُيذكر ا�سم الم�صدر �أو المرجع كام ًال عند الإ�شارة �إليه لأول مرة ،ف�إذا تكرر
ُي�ستخدم اال�سم المخت�صر.
ً
ر�سل البحـث �إلى هيئة التحرير �إلكـترون َّيا في ملـف (وورد) على عنوان رئي�س
ُي َ
التحرير المب َّين �سابقاً.
ُي َعد البحث قاب ًال للن�شر �إذا توافرت فيه ال�شروط الآتية:
 -1اعتماد الأ���ص��ول العلمية في �إع��داد البحث وكتابته من توثيق وهوام�ش
وم�صادر ومراجع.
� -2أال يكون قد �سبق ن�شره� ،أو ُقدِّم لأي جهة �أخرى من �أجل ن�شره.
� -3أن ُيرفق ملخ�ص للبحث في حدود �صفحة واحدة ( 400كلمة) بلغة البحث،
وترجمته �إلى الإنجليزية .و ُيكتب في �صفحة منف�صلة مزيد من المعلومات عن
الم�ؤلف؛ كعنوانه الكامل ،ودرج��ات��ه العلمية وتاريخ الح�صول عليها وم��ن �أي
وتخ�ص�صه العلمي.
الجامعات ،ووظيفته الحالية ُّ
مح ّكم (�أو �أكثر) من المخت�صين في الهيئة اال�ست�شارية
 تُع َر�ض البحوث على َ�أو غيرهم ،ولهيئة التحرير في حاالت خا�صة �أن تجيز -على م�س�ؤوليتها -ن�شر
بع�ض البحوث.
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 ُيب َّلغ �أ�صحاب البحوث بالر�أي النهائي للمحكمين بخ�صو�ص �أبحاثهم خاللمدة �أق�صاها �شهران �ضمن الترتيبات الآتية:
 ُي َب َّلغ �أ�صحاب البحوث التي تُق َبل للن�شر بموافقة هيئة التحرير على ن�شرها. البحوث التي يرى المحكمون وجوب �إجراء بع�ض التعديالت �أو الإ�ضافاتعليها قبل ن�شرها تُعاد �إلى �أ�صحابها مع المالحظات المحدَّدة كي يعملوا على
�إعدادها نهائ َّيا للن�شر.
 �إذا كانت التعديالت ي�سيرة تتولى ذلك هيئة التحرير. البحوث غير المجازة ُيب َّلغ �أ�صحابها بذلك ،دون �إبداء الأ�سباب. ُيم َنح كل باحث ع�شرين م�ست ًّال من بحثه المن�شور.ثاني ًا :المحاضرات:

تُقدَّم عرو�ض للمحا�ضرات التي تُقام في ال�سبتية لإب��راز �أه��م المحاور التي
تناولها المحا�ضر؛ بهدف الك�شف عن المو�ضوعات الأ�سا�سية في المحا�ضرة وما
له �صلة بها من �أفكار قد تفتح المجال �أمام الباحثين لال�ستفادة منها والبناء عليها
وتطويرها ،ثم الخروج بمو�ضوعات و�أفكار جديدة.
ُت َو َّثق الندوات العلمية التي يقيمها مركز حمد الجا�سر الثقافي عن طريق تقديم
عر�ض لأهم النقاط التي تغطيها مجتمع ًة ،مع تقديم م�سرد لأبرز الأفكار في كل
ورقة من �أعمال الندوة.
كما ي�سعى المركز �إلى عقد ندوات متخ�ص�صة حول مو�ضوعات محدَّدة ،تُن�شر
وقائعها في بع�ض الأعداد.
ثالث ًا :العروض والمراجعات:

ُت ْع َر�ض الكتب التي ي�صدرها المركز �أو الكتب والبحوث المن�شورة في المجالت
العلمية الأخرى مما له �صلة بالمو�ضوعات التي تدخل �ضمن اهتمام المركز.
ُي َّت َبع في العر�ض الأ�سلوب العلمي في تقديم غطاء نظري للدرا�سة ومجالها
ومحاورها و�أب��رز النقاط المهمة التي تناولتها ،مع و�ضع الدرا�سة في �سياقها
التاريخي والمعرفي للك�شف عن الإ�ضافة �أو التكرار �أو الق�صور فيها.
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افتتاحية العدد:
يوم كل خمي�س من كل �أ�سبوع فيما م�ضى اعتاد �شيخنا العالمة الراحل حمد
الجا�سر -رحمه اهلل� -أن يلتقي في دارته بتالمذته ومريديه ومرتادي خمي�سيته
حميمي علمي تاريخي جغرافي ثقافي وفكري �شامل �أ�شبه بجامعة
اجتماع
في
ٍ
ٍ
م�صغرة ،يتناولون وي��ت��داول��ون خاللها اهتماماتهم المختلفة عبر ح���وارات
وم��داخ�لات بين الحا�ضرين والمحا�ضرين ،وا�ستف�سارات تجدِّد لديهم خاليا
المعرفة والطرح العلمي بما ي�ضيفه ويما ي�ست�ضيفه من م�ستجدات.
كان هذا منذ �أكثر من ع�شر �سنوات ،ورحل �شيخنا �إلى جوار ربه وكانت الخ�شية
�أن ترحل الخمي�سية برحيله !..مجرد خ�شية ال مكان لها من الإع��راب ،وتنادى
ُ
الخ َّل�ص من �أحبابه و�أقرب النا�س �إليه وفي مقدمتهم ابنه البار «معن الجا�سر»
وجاء الجواب ب�أنه البد من ا�ستمراريتها وب�أفق �أو�سع وبجهد جماعي �أكبر ،وهذا
ما �أمكن ت�أكيده على �أر�ض الواقع وفا ًء وب ًّرا بروح الراحل الكبير(.)1
�إن مجرد نظرة �إلى هذا العدد من �إ�صدارات مجلة الخمي�سية وما �سبقه ،يعطي
�صورة ال لب�س فيها عن ثمرة يانعة هي مح�صلة خبرات وتجارب �أعطت وطرحت
ت�سا�ؤالتها بروح الوعي الهادف والهادئ ،و�صو ًال �إلى نقاط بقاء والتقاء للإن�سان
الم�شبع بروح العلم ،والذي ي�سعى ما و�سعه ال�سعي نحو الو�صول والح�صول على
ما يثريه وي�ؤثر في م�ساره نحو الفهم واال�ستيعاب الم�أمول ،بعيدًا عن الجدلية
والت�سطح.
�إن خمي�سية كهذه ب�أهدافها ومعطياتها وكفاءاتها الم�شهود لها باالخت�صا�ص
كمنتدى خا�ص ومتكامل ومتفاعل ومتفائل في ال�صف الأول �-إن لم
تقف اليوم
ً
تكن في الطليعة -من بين المنابر الثقافية في وطننا الغالي..
تح َّقق هذا الحلم الجميل ..ت�أ َّكد ك�أمنية وكواقع ملمو�س �أن ال ينطفئ نور ال�شيخ
( )1تما�ش ًيا مع تعديل �إجازة نهاية الأ�سبوع الر�سمية من الخمي�س والجمعة �إلى الجمعة
وال�سبت؛ فقد تغ َّير موعد الندوة الأ�سبوعية (الخمي�سية) �إلى يوم ال�سبت لتُع َرف بـ(مجل�س
حمد الجا�سر)( .هيئة التحرير).
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أ .سعد البواردي

حمد الجا�سر -رحمه اهلل -في حياته كما لم ينطفئ بعد وفاته� ..أبنا�ؤه الأوفياء
�أكملوا الم�سيرة ِمن بعده بجهدهم واجتهادهم وجهادهم وبكل ما يملكون من �سعي
حثيث وفا ًء لروح الراحل الكبير ولتاريخه الحافل بالمنجزات والت�ضحيات ،لن
ي�ستغرقني الكالم وال الإفا�ضة عن �شرح الدليل  ..الدليل هو بع�ض ما �سبق �أن
قر�أتموه ..وما �ستقر�ؤونه اليوم ،وما �سوف تقر�ؤونه م�ستقب ًال ب�إذن اهلل وتوفيقه..
مح�صلة العمل المثمر وحده �أجدى من ح�صيلة الكالم حتى لو كان مثم ًرا ،وما
قلته مجرد مقدمة موجزة لما بعدها من بحوث ودرا�سات م�ستفي�ضة تخاطب العقل
وتالم�س حركة الوعي ،وتخاطب التاريخ بلغة التاريخ.
�أخير ًا لراحلنا الرحمة من عند اهلل مباركة ،والبنه البار المزيد من البر والمتابعة
والتوفيق.
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البحوث

يحوي هذا الجزء:
التحديات المعاصرة والمستقبلية في التعليم الجامعي في المملكة

د .محمد بن أحمد الرشيد (رحمه اهلل)
ابن عبدالوهاب في نظر مستشرقين وتنويريين

د .عبداهلل العثيمين
تطور الزراعة في المملكة وأهميتها في االقتصاد الوطني

د .فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
شموخ الفلسفة وتهافت الفالسفة

د .راشد المبارك
الدرعية التاريخية :أطالل تتحدث عن عاصمة

د .علي صالح المغنم
أدب حامد دمنهوري شبه المجهول (1385-1340هـ)

د .عبداهلل الحيدري
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التحديات المعاصرة والمستقبلية
ّ
في التعليم الجامعي في المملكة
د .محمد بن أحمد الرشيد (رحمه اهلل)
ً
سابقا.
وزير التربية والتعليم

ٌ
محاضرة أُلقيت في خميسية حمد الجاسر الثقافية في  5جمادى اآلخرة
أصل هذا البحث
محمد الخازم.
1433هـ الموافق  26نيسان (أبريل) 2012م ،وأدار اللقاء دَّ .
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مدير املحا�ضرة:
خ�صو�صا في
اللقاء اليوم -كما ر�أيتم في العنوان -هو حول ق�ضي ٍة حيوي ٍة بالن�سبة �إلى مجتمعنا،
ً
الفترة الأخيرة ،وهي ق�ضية التعليم الجامعي و�أه ِّميته في المملكة .ونحن نعلم � َّأن ن�صف المواطنين
التو�سعات ال�ضخمة التي تح ُدث في التعليم العالي
ي�س َعون �إلى االلتحاق بالتعليم العالي ،بخ َّا�ص ٍة بعد ُّ
التو�سعات الكبيرة.
من فتح مزي ٍد من الجامعات والبعثات وغيره من ُّ
ٌ
معروف
ال �أريد �أن �أطيل في المق ِّدمة لكي �أعطي الفر�صة ل�ضيفنا الـ ُمحا�ضر .و ُمحا�ضرنا الكريم َع َل ٌم
َج َم َع بين الخبرة الأكاديمية والخبرة التربوية والخبرة الإداري��ة بو�صفه الوزير الأ�سبق لوزارة
التربية والتعليم في بالدنا ،و�سيرته الذاتية طويلة وال �أريد �أن �أطيل ..فهو َع َل ٌم معروف .و�س�أترك له
الحديث للبدء بالمحا�ضرة ،ث َّم بعد ذلك ُيفتَح النقا�ش للحديث والتعليقات والأ�سئلة.

الـ ُمحا�ضر:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته� ،أريد بداي ًة �أن �أع ِّبر عن بالغ �سعادتي ب�أن �أكون في هذا المنتدى؛
ف�أنا �أُجِ ُّل �شيخي و�أ�ستاذي حمد الجا�سر رحمة اهلل عليه ،وهذا المنتدى يحمل ا�سم هذا ال َع َلم ال�شامخ
حمد الجا�سر الذي ُق ِّد َر لي �أن �أرافقه في بع�ض رحالته و�أن �أحظى ب�شي ٍء من عطفه وحنانه ،وقد
مت �أمو ًرا كثير ًة على يديه و�إن كان لقائي به محدو ًدا ،ف�شك ًرا لكم على ا�ست�ضافتي لأكون متح ِّد ًثا،
تع َّل ُ
وال �أُخفيكم �أني �أ�شعر بالقلق من الحديث حول هذا المو�ضوع ال�شائك �أمام هذه النخبة من الأ�ساتذة
بذلت ُج َّل جهدي خالل الأيام ال�سابقة التي �أُ�ش ِع ْر ُت فيها من ِق َبل �أخي الدكتور نا�صر
والمف ِّكرين ،وقد ُ
الحجيالن في �أن �أُلخِّ �ص ك َّل ما �أريده لكي �أتم َّكن من الحديث عن المو�ضوع خالل ن�صف �ساعة.

�إطاللة عامة:

دائ ًما يكون الحديث عن التح ِّديات التي تُواجِ ه بالدنا حدي ًثا ذا �شجون ،تختلط فيه العواطف
واالنفعاالت مع العقل والطموحات ،ومنذ زمنٍ بعي ٍد ومثقَّفونا يتنا َدون في لقاءاتهم داعين للت�أ ُّمل
لمواجهة ما يجابه م�سيرة بالدنا من
في واقع المملكة ،وماذا ينبغي �أن يكون عليه م�ستقبلها ،وذلك
َ
تح ِّديات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية.

هات تجعل من التربية و�سيل ًة للتغ ُّلب على تح ِّديات الع�صر؛ �إذ
توج ٌ
ولقد برزت في العالم المعا�صر ُّ
� َّإن التربية -بمراحلها ،وم�ستوياتها ،و�أنماط م� َّؤ�س�ساتها ،ومعاهدها ومدار�سها وكلِّياتها وجامعاتها
المختلفة– �ضرورة اجتماعية واقت�صادية تُمليها متط َّلبات التنمية على ك ِّل بل ٍد تن�شد االزده��ار
والتق ُّدم .و�إذا كان التعليم -ب�شك ٍل عام -يم ِّثل الو�سيلة المثلى لتطوير الإن�سان القادر بفاعلية على
تحقيق التنمية ال�شاملة؛ ف� َّإن التعليم الجامعي هو المرحلة المه َّمة والبارزة في هذا الأمر.
وحين ننظر �إل��ى الم�ستقبل ف�إنه ال ب َّد من الوعي التام ب��� َّأن هذا الم�ستقبل هو َغ ْر�س الحا�ضر
12
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بمما َر�ساته واتجاهاته ،والما�ضي بنتائجه و�آث��ارهَّ � .إن الم�ستقبل هو نحن بما كنَّا ،وبما نمار�س،
�سات و�أعما ٌل في
وبما نبذل لنكونَّ � .إن ك َّل َح َدثٍ في الم�ستقبل له �أ�ص ٌل وجذو ٌر في الما�ضي ،ومما َر ٌ
الحا�ضر ،وتفا ُع ُل ذلك كلِّه ي�صنع الم�ستقبل.
لقد نمت الم� َّؤ�س�سات التي تعمل على ر�صد الم�ستقبل والتن ُّب�ؤ به ،و�أ�صبح لنادي روما ال�شهير
فروع ممت َّدة ومتنافِ�سة ،وكان لمنتدى الفكر العربي في ع َّمان جهو ٌد
لدرا�سات الم�ستقبل ر َّواد ،وله ٌ
في تحديد التح ِّديات التي تواجه التعليم ،ومنها تقري ٌر ن�شره المنتدى بعنوان« :ا�ست�شراف م�ستقبل
التربية في الوطن العربي» ،ومثل هذا ما �صدر من َّ
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في
عام 2009م بعنوانَّ :
«خطة تطوير التعليم في الوطن العربي» ،وكذا الخطة المع َّمقة التي و�ضعت
�إ�ستراتيجية لم�سيرة التعليم الجامعي لربع القرن القادم �-إن �شاء اهلل -التي �صدرت بعنوان
«�آفاق» ،والتي جاءت تحقي ًقا التِّفاقٍ بين وزارة التعليم العالي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أوجه الق َّوة
وبكلفة مالية كبيرة ج ًّدا .كما � َّأن كتاباتٍ ع َّدة �شخَّ �صت واقع التعليم الجامعي وك�شفت � ُ
كتاب بعنوان« :التعليم الجامعي ما له وما عليه» للأ�ستاذ الدكتور
ونقاط ال�ضعف ،من هذه الكتابات ٌ
عبدالعزيز الدخيل مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن �سابقاً.
� َّإن التفكير في الم�ستقبل والتخطيط له يفر�ض و ُيبرِز الت�سا�ؤل الآتي:
ماذا نريد �أن نفعل �-أفرا ًدا ،وم� َّؤ�س�ساتٍ  ،وحكوم ًة ،و�شع ًبا -لكي يكون التعليم العالي في وجهته
الم�ستقبلية مح ِّق ًقا لِـما نريد؟ ف َدور �أهل الفكر �أن يقودوا الحا�ضر ،ال �أن ي�ست�سلموا له ،و�أن ُي َبل ِوروا
�إرادة المجتمع ليكون لها الم�ستقبل الذي تريد.
ولنقفْ م ًعا ن�ستم ْع ونتابع الآراء والدرا�سات حول �صورة الحا�ضر ،وهو نقطة االنطالق دائ ًما �إلى
الم�ستقبل ،ونظرتنا �إلى الحا�ضر ال ب َّد من �أن تتَّ�سم بال�شمول والر�ؤية للنظام التربوي في جملته
وتكا ُمله ،فالتربية منظومة اجتماعية فرعية ،ت�ؤ ِّثر ك ُّل مرحل ٍة منها في المراحل التي تليها ،وتت�أ َّثر
بها ،وي�ؤ ِّدي الخلل في � ٍّأي منها �إلى الخلل في َّ
المنظمة كلِّها ،فت�ضطرب حركتها ،وتحيد عن ق�صدها.

حتدِّياتٌ من الواقع:
بخا�صة –بو�صفه مرك َز القيادة والقدوة -النتقا ٍد
يتع َّر�ض التعليم بعا َّمة والتعليم العالي منه
َّ
مراجع ًة �شامل ًة له ،وتذ ُكر لنا الم�ؤتمرات والدرا�سات التي ُعقدت و�أُجريت للنظر
مري ٍر يحتِّم علينا َ
في م�ستقبله ،والتوقُّعات المنت ََظرة له في القرن الحالي؛ �أنَّه من متا َبعة ال�سنوات الما�ضية لجهود
التنمية في المنطقة العربية بعا َّمة نجد � َّأن الأنين م�ستم ٌّر في القطاع التقليدي من االقت�صاد العربي،
لمواج َهة
متم ِّث ًال في التدنِّي الوا�ضح في �أ�سلوب الإنتاج وم�ستواه ،وعجزه عن �س ِّد الفجوة الغذائية
َ
االنفجار ال�س َّكاني ،في الوقت الذي يعاني في القطاع الحديث من هذا االقت�صاد م�شكالتٍ كبرى
تتم َّثل في النق�ص ال�شديد في عدد الفنِّيين الم� َّؤهلين ،و َغ َلبة الوظائف المكتبية في اال�ستخدام
والت�شغيل ،وانخفا�ض م�ستوى الإنتاج في هذا القطاع ،و َبطالة المثقَّفين ،والفجوة الوا�سعة بين
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الطلب على اليد العاملة من ناحية وعدد الأ�شخا�ص الـ ُم َع ِّدين وطبيعة الإع��داد الذي يق ِّدمه التعليم
من ناحي ٍة �أخرى ،وق َّلة عدد الباحثين والعلماء والتقن ِّيين بالمقا َرنة باحتياجات م�شروعات التنمية
و َمطالب النهو�ض والإ�صالح ،وهذا ينطبق على مملكتنا ب�شك ٍل خا�ص ،وتخلُ ُ�ص الدرا�سات �إلى � َّأن
للتعليم دو ًرا مه ًّما في هذه ال�صورة كلِّها.
وقد اجتمعنا مراتٍ ع َّدة من قب ُل في لقاءاتٍ �ض َّمت ر�ؤ�ساء الجامعات ومديريها في ندواتٍ فكرية،
تخ�ص ٍ
�صات تقف على هام�ش التنمية
فتر َّد َد الأنين نف�سه؛ فالتعليم العالي ُيخ ِّرج جيو�شً ا ج َّرار ًة في ُّ
في الوقت الذي َّ
يتعط�ش فيه الوطن �إلى الفن ِّيين ،وخ ِّريجو هذه الجامعات -ب�أغلبيتهم العظمى-
تخ�ص�صاتهم ،وهكذا يلتقي في �أح�ضان
ي�س َعون جاهدين �إلى �سلك الخدمة المدنية ب�صرف النظر عن ُّ
البيروقراطية الر�ؤوم خريج كلِّية الآداب وخ ِّريج العلوم والزراعة والحقوق في الغرفة الواحدة،
�ضياع و�إهدار.
ويكادون ي�ؤ ُّدون العمل الرتيب نف�سه ،بما في ذلك من ٍ
وترتفع الأ�صوات كثي ًرا تنعى على هذه الجامعات تركيزها على البحوث النظرية ،و�إهمالها للبحوث
وال�صحة والإ�سكان ..وغيرها ،وعزوفها عن
التطبيقية التي تعالج الم�شكالت المحلِّية في التربية
َّ
تقديم الخدمات اال�ست�شارية ب�شك ٍل منهجي لم� َّؤ�س�سات مجتمعها كما قال �صديقنا الدكتور غازي
الق�صيبي رحمه اهلل.
� َّإن المعني ِّين ب�أمور التنمية ودرا�ستها ،وعا َلم العمل و َمطالبه؛ َي َرون في بع�ض م� َّؤ�س�سات التعليم
العالي عندنا الآن انف�صا ًال عن واقعه ،وا�ستجاب ًة �ضعيف ًة لـ َمطالب التنمية في مجتمعه ،ومع ك ِّل هذه
الخطط والتو�صيات التي تخرج بها الم�ؤتمرات ف� َّإن المت�أ ِّمل ال يرى رجو ًعا �إليها ممن ُت َو َّجه �إليهم
من الم�س�ؤولين ،وك�أنها َنفْخٌ في الهواء.
و�إذا كان هذا ر�أي المعن ِّيين ..فما هو ر�أي الطالب الجامع ِّيين؟
باال�ستماع �إلى ر�أي الطالب في جامعاتنا عن مدى مقدرة النظام التعليمي بالجامعة على القيام
ا�ستطالع �أجريتُه
بالأدوار المتوقَّعة منه ،وعن نوع َّية المما َر�سات التربوية في الجامعة ،ومن خالل
ٍ
وجدت �أنهم ي َرون � َّأن من ال�ضروري الالزم �إ�صالح المناهج
حدي ًثا على ع ِّين ٍة من طالب جامعاتنا؛
ُ
الحالية ،والعمل على �إيجاد ت��وازُن بين الجوانب النظرية والتطبيقية ،و َر ْب��ط المناهج بالحاجات
الملحة في المجتمع ،من خالل درا�سات ميدانية للتع ُّرف �إلى حاجاته ،وو�ضع قائم ٍة ب�أولويات تلك
َّ
الحاجات ،وي�صفُون �أ�ساليب التقويم الم�ستَخ َدمة ب�أنها تر ِّكز على الحفظ وال ت�ستثير الذهن ،وال
المحا�ضرة ،و ُيجمِعون
تد ِّرب على التحليل والتفكير الناقد ،وينتقدون طرائق التدري�س القائمة على
َ
على �أنها الأ�سلوب الغالب حال ًّيا ،وقد َت َب َّي َن � َّأن  %85منهم يزورون المكتبة م َّر ًة في الأ�سبوع �أو ال
يزورونها �إطال ًقا ،و� َّأن زيارتهم لها ا�ضطرارية.
وجدت � َّأن التح ِّديات تكمن في:
وفي ت�أ ُّمالتٍ لي عن الكفاية الداخلية الكيفية لبع�ض حاجات الوطن
ُ
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�أو ًال :حتدِّيات فكرية وثقافية:
فالم� َّؤ�س�سات التعليمية عندنا تر ِّكز الأ�ضواء على الثقافات الغربية �أكثر من تركيزها على الثقافة
العربية الإ�سالمية ،ويرجع هذا �إلى االنبهار الذي �سببه التق ُّدم العلمي والتقني� ،إال � َّأن الح�ضارة
ٌ
ٌ
و�سلوك جماعي ،وما �أغنى ح�ضارات ال�شعوب الإ�سالمية الزاخرة بالتجارب
�سلوك فردي
والثقافة
آداب �أخرى ،وكذا الن ُُّظم الإدارية ،ون ُُظم ال ُـح ْكم التي كانت تُ�س َّمى
الإن�سانية الح َّية التي ال تُ�ساميها � ٌ
(الأحكام ال�سلطانية) ،ومِ��ن �أف��دح �صور التفريط في ميراثنا الثقافي وفقدان ثقتنا فيما عندنا:
تق�صي ُرنا في حقِّ لغتنا العمالقة؛ اللغة العربية .وما ورثناه من �سلوكٍ
ح�ضاري عريقٍ لم يكن
ٍّ
�شعب �أو ِع ْرقٍ بعينه ،بل �أ�سهمت فيه ال�شعوب والأعراق المختلفة ،ب�شك ٍل لم ُي�س َبق في
مق�صو ًرا على ٍ
تاريخ بني الإن�سان.
وهذا ال يعني دعوتي �إلى االنغالق وعدم اال�ستفادة من الم ِّد الح�ضاري والتقني الهائل والمت�سارع،
بل َمزْج ما عندنا بذلك كلِّه.

ثان ًيا :حتدِّيات اجتماعية:

لقد �أ َّدت �أزمة الثقافة ،واهتزاز الهوية العربية ،وغياب الفل�سفة الإ�سالمية ال�شاملة عن ال�ساحة،
و�ضعف العالقات االجتماعية ،وق�صور الم�شاركة ال�شعبية؛ �إلى االتِّكالية وفقدان الثقة؛ ما �أ َّدى �إلى
لجوئنا في ك ِّل الأحوال �إلى البحث عن الحكمة عند الآخرين ،متنا�سين �أو متجاهلين الخبرات الفذَّة
في مواطنينا ،الذين هم �أجدر َمن يعرف واقعنا ،ويدرك بعي َد طموحاتنا ،وي�ساعد على تحقيقها معنا.

ثال ًثا :حتدِّيات تقنية وعلمية:

� َّإن موقفنا من التقنيات والأجهزة المتق ِّدمة هو موقف الم�ستهلِك والم�ستخدِم -في الغالب -دون
�أن يكون لنا َدو ٌر ُيذ َكر في االبتكار والإب��داع� ،أو حتى في ال�صيانة ،وهذا م َّما يجب �أن تقوم به
الجامعات لأنها الأقدر على القيام به وتحقيقه.
قمت بها مع زمي ٍل �آخر عن الكفاية الخارجية للجامعات في المملكة
وت�ؤ ِّكد ما �سبق ذك ُره درا�س ٌة ُ
جامعات بلدان مجل�س التعاون لدول الخليج العربية� ،إذ ظهر لنا الآتي:
ومعها
ُ

1.1هناك ت�سا ُر ٌع في مع َّدالت زيادة الخ ِّريجين في التعليم الجامعي.
2.2لكن هذا المع َّدل المت�سارع في الزيادة كان في �أعداد خ ِّريجي الكلِّيات النظرية ،ولي�س في
خ ِّريجي الكلِّيات ال َع َملية� ،أو العلمية التطبيقية؛ لذا فا�ضت �أعداد خ ِّريجي الكلِّيات النظرية عن
حاجة �سوق العمل ،دون �أن يت َّم الوفاء باحتياجات تلك ال�سوق من خ ِّريجي الكلِّيات ال َع َملية؛
ما �أ َّدى �إلى � ْأن َغ َم َرتْنا العمالة الأجنبية.
تخ�ص�صاتهم المهنية
3.3وبدا
ً
وا�ضحا � َّأن بع�ض الخ ِّريجين يزاولون �أعما ًال وظيفي ًة ال تتالءم مع ُّ
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التي ال تحتاجها �سوق العمل ،فكثي ٌر من خ ِّريجي العلوم الإن�سانية ،واالجتماعية ،والتربوية؛
والتخ�ص�صات
ي َرون � َّأن الأعمال التي يزاولونها حال ًّيا ال تتالءم مع مجاالت درا�ستهم الجامعية
ُّ
والمعارف التي اكت�سبوها ،و�أكثر من ذلك �أنها لهم وظائف لمج َّرد ك�سب العي�ش.
�4.4أفاد بع�ض �أ�صحاب العمل �أنهم ُملزَمون بتوظيف الخ ِّريجين المواطنين لديهم و�إن لم تكن
تخ�ص�صاتهم النظرية؛ وذلك تالف ًيا للإجراءات العقابية التي
هناك حاجات فعلية لخدماتهم �أو ُّ
ال�س ْع َودة والتوطين.
تفر�ضها قوانين َّ
التخ�ص�صات ومناهجها من جهة والأعمال الـ ُمزَا َولة
َّ �5.5إن ظاهرة عدم التوافُق بين برامج بع�ض
ُّ
بعد التخ ُّرج من جه ٍة �أخرى ،تعود �إلى �ضعف ِ�صالت الت�شا ُور وتبا ُدل المعلومات بين م� َّؤ�س�سات
التعليم الجامعي وجِ هات اال�ستخدام الحكومية والأهلية.
وم��ع النم ِّو المت�سارع الحالي في التعليم الجامعي ،وافتتاح العديد من م� َّؤ�س�ساته الحكومية
والأهلية ،واالزدياد الكبير في االبتعاث �إلى الجامعات في الخارج؛ ف� َّإن الموا َءمة الكاملة بين �سوق
إلحاحا و�أ�ش َّد حاج ًة �إلى مزي ٍد من التوافُق بين
العمل
والتخ�ص�صات التي تحتاجها �أ�صبحت �أكثر � ً
ُّ
التعليم الجامعي و�سوق العمل.
ويفر�ض هذا النم ُّو الكبير الحا�صل والـ ُم َت َوقَّع في حجم الملتحقين بالتعليم العالي �ضرور َة �إحداث
تغييرات �أ�سا�سية في �إمكاناته ،و ُبناه ،ومحتوياته التقنية ،و�أ�ساليبه ،وعالقته بمجتمعه؛ ليكون �أكثر
قدر ًة على اال�ضطالع بوظائفه في تنمية القدرة التقنية الذاتية ،وتوفير المهارات العليا الالزمة ل�س ِّد
الحاجة للإدارة ،والإنتاج ،والخدمات ،والقيام بالبحوث الأ�سا�سية والتطبيقية ،و�إثراء الآداب والعلوم
العربية ،ف�ض ًال عن الإ�سهام في برامج خدمة البيئة.
� َّإن هذا الواقع يفر�ض علينا ت�سا�ؤالتٍ ع َّدة مه َّمة يمكن طرحها فيما ي�أتي:
1.1لماذا الجامعات؟ والإجابة :من �أجل ُرق ِِّي المجتمع.
لموا�صلة
َ 2.2من الذين يلتحقون بهذه الجامعات؟ والإجابة :الجامعة لجميع �أبناء الوطن الم� َّؤهلين
َ
التعليم فيها.
3.3كيف تكون هذه الجامعات؟ والإجابة :الجامعة للحياة.

جامعاتنا من �أجل املجتمع:
لقد ب��د� ْأت منذ �سنواتٍ �أزم�� ُة الأه��داف والت�سا�ؤل :لماذا الجامعة؟ وما �أدواره��ا؟ و�شهدت العقود
الما�ضية القريبة مبارزاتٍ حا َّدة بين اتجاهات متعار�ضة حول وظائف الجامعة و�أدوارها ومه َّماتها،
لذا انعق َد �أ َّول م�ؤتمر حول ذلك في جامعة الملك �سعود (جامعة الريا�ض �ساب ًقا) بعنوان «م�ؤتمر ر�سالة
الجامعة» عام 1395هـ� ،شاركت فيه ك ُّل الأطياف االجتماعية المختلفة ع�سكري ًة ومدنية ،وال تزال ثمار
هذا الم�ؤتمر مرج ًعا مه ًّما يح ِّدد فل�سفة الجامعات وغاياتها في وطننا.
16

العدد السادس 1435هـ 2014 -م

لقد كانت االتجاهات العا َلـمية في ذلك الوقت وال تزال منق�سم ًة �إلى ثالثة اتجاهاتٍ رئي�سة هي:

•اتجاه (ال ِعلْم لل ِعلْم) الذي ينادي ببقاء الجامعة التقليدية (الجامعة الباحثة عن الـ ُم ُثل) ،دون
و�س ُبل ك�سبه للعي�ش.
نظ ٍر �إلى م�ستقبل المتعلِّم بعد تخ ُّرجه� ،أو م�صيره الوظيفيُ ،
•واتجاه (ال ِعلْم للمجتمع) الذي ينادي بااللتحام الكامل للجامعة مع المجتمع وحاجاته ،مع
الحفاظ على المه َّمات الرئي�سة المتعلِّقة بالمعرفة وتنميتها ،والبحث العلمي و َمطالبه ،على �أن
ُيراعى في كذلك النفع المبا�شر للمجتمع.
واتجاها مع َلنًا
•واتجاه (ال ِعلْم للتغيير االجتماعي) الذي يرى الجامعة �أدا َة تغيير اجتماعي،
ً
َ
والمنط َلقات ال�سليمة ال�سيا�سية واالقت�صادية
تم�س ال ِق َيم الر�صينة
�ض َّد المما َر�سات التي ُّ
المنا�سبة للع�صر ،والمل ِّبية الحتياجات الحياة الحديثة ،فالجامعات هي التي ينبغي �أن تت�ص َّدى
لهذه المه َّمة.

يعي�ش �أ�صحاب االتجاه الأول (ال ِعلْم لل ِعلْم) في ت�ص ُّو ٍر يرى الجامعات واحاتٍ رقراق ًة هادئ ًة تقوم
على خدمة �صفو ٍة من المتعلِّمينَ ،و َه ُبوا لل ِعلْم �أنف�سهمَ ،ين�شُ دون الحقيقة ويتج َّملون بالمعرفة ،وال
بنفع
يخو�ضون غمار نهر الحياة بما ي�صرفهم عن المعرفة .وهم َي َرون المعرفة خال�ص ًة ال ترتبط ٍ
نجاح ما.
ل�صاحبها� ،أو �سلط ٍة ينالها� ،أو و�سيل ٍة لتحقيق ٍ
مواج َهة تح ِّديات
� َّإن هذا االتجاه الذي يحلُم بالعودة �إلى الما�ضي ال ي�ستطيع العي�ش في الحا�ضر� ،أو َ
الم�ستقبل؛ لأنه في عزل ٍة في عا َلـ ٍم متح ِّرك ،وجمو ٍد في عا َلـ ٍم متغ ِّير.
�أ َّما االتجاه الثاني (ال ِعلْم للمجتمع) فهو ي�ض ُّم َمن ُي�ضيفون �إلى المه َّمات التقليدية للجامعة خدم َة
المجتمع بو�صفها جان ًبا مك ِّم ًال ،كما ي�ض ُّم َمن َي َرون خدمة المجتمع محور الجامعة ومدارها؛ �إذ حوله
تدور المعرفة فيها ،و�إلى خدمته تتَّجه ،ووف ًقا لـ َمطالبه تكون هياكلها وتنظيماتها .وقد حاول �أن�صار
هذا االتجاه �صياغة �أه��داف جديدة للجامعة تتجاوز نطاقها التقليدي في رعاية المعرفة والبحث
والتدري�س.
وعلى الطرف الآخر يقف �أولئك الذين يم ِّثلون االتجاه الثالث في ت�ص ُّور وظائف الجامعة ،ويرف�ض
ه�ؤالء ال�صور َة التي يق ِّدمها غي ُرهم للجامعة ومه َّماتها ،ويع ُّدونها ف�سا ًدا و�إف�سا ًدا ،ويتر َّكز نقدهم في
مجا َلين:
�أولهماَّ � :أن الجامعة دخلت الد َّوامة التقنية للمجتمع على نح ٍو ُيفقِدها تم ُّيزها ،و ُي�ضعِف من �إح�سا�سها
بال ِق َيم الإن�سانية ،ويجعلها غير مبالية ب�أحوال النا�س وظروفهم ،فدورانها في الن�شاط اليومي جعلها
م�ش َترِك ًة في التدمير غير الواعي لل�شخ�صية الإن�سانية ،لقد �أ�صبحت �أ�سير َة نهج الحياة الالهث مِن
حولها؛ وفقدت قدرتها على الت�أ ُّمل الهادئ العميق الذي يطرح ال َّز َبد لي�صل �إلى الأعماق؛ ما جعلها ال
تف ِّرق بين �أمجاد الطب والعالج الحديث وبين فظائع الحرب الحديثة (�إذ تُ�شارك فيهما م ًعا).
وثانيهماَّ � :أن الجامعة �أ�صبحت جز ًءا مك ِّم ًال للمجتمع ال�صناعي وتركيبته ،فهو يز ِّودها بمواردها
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و ُينفق عليها ،وهي تعي�ش على م�شروعاته؛ ما يجعلها حت ًما �أ�سير َة نظامه ،غير قادر ٍة على تقديم
الم�شورة لتعديل م�ساره.
ولقد لقيت هذه الدعوة حما�س ًة في الما�ضي في زمن غليان الجامعات الغربية ،وبد�أت تنح�صر �إلى
ر�ؤية توفيقية بين االتجاهات المتعارِ�ضة ،لكن ال يزال لها �أن�صارها و ُكتَّابها.

وا�ضح من العر�ض ال�سابق لرحلة البحث عن ر�سالة الجامعة � َّأن الجامعة في الم�ستقبل متَّجه ٌة
ٌ
ً
ْ
�إلى المجتمع التحا ًما به ،وخدمة له ،بل �أداة تغيي ٍر بنَّا ٍء له ،ف َمنا�سك ال ِعلم المنقطعة له �سوف
ي�صعب عليها العي�ش و�سط مجتمع الم�ستقبل القائم على ال�صراع والمحا�سبة والم�س�ؤولية ،حيث
وتم�س
تم�سها ُّ
العا َلم يتَّجه �إلى مزي ٍد من م�شا َركة القدرات ال�شعبية في القرار ما دامت القرارات ُّ
تعليم �أبنائها ،و�إلى مزي ٍد من محا�سبة المواطنين لك ِّل الم� َّؤ�س�سات ع َّما تح�صل عليه من �إنفاق،
وبخا�ص ٍة � َّأن الزمن الحالي -كما يرى االقت�صاد ُّيون -لن يكون تكرا ًرا للما�ضي في الإنفاق المذهل
حا�س َب �س�أل ،فه ُّمه
ا�س َب و�إذا َ
على التعليم ،فمجتمع الم�ستقبل -كما نرى بوادره الآن� -إذا �أنفقَ َح َ
الأ َّول :ماذا ق َّدمت الجامعات لنا؟ وهل ما ق َّدمته لنا ي�ساوي ما �أُنفِقَ عليها؟
ويختلف موقع الجامعة من المجتمع في بالدنا عنه في الدول التي تحوي مجتمعاتها م� َّؤ�س�ساتٍ
ع�� َّدة للبحث والتطوير خ��ارج الجامعات ،بل � َّإن بع�ض ه��ذه المراكز الواقعة في الم� َّؤ�س�سات
ال�صناعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية؛ تملك �إمكاناتٍ وكفاي ًة ب�شري ًة ت ُف ْوق الجامعات
�أحيانًا� ،أ َّما في مجتمعنا ف�إنَّه ُي ْف َت َر�ض في الجامعة �أن تكون هي قيادته الفكرية ،ومخزونه العلمي،
ِّ
المخططة.
ف�إذا اعتزلت مجتم َعها َف َق َد المجتمع عقله المف ِّكر ،و�إرادته الواعية ،و�إمكاناتِه
ومن هذا المنطلق ي�صعب �أن ننظر �إلى هذه الت�ص ُّورات الثالثة ال�سابقة لمه َّمة الجامعة على �أنها
اختيارات علينا �أن ننحاز فكر ًّيا وعمل ًّيا �إلى � ٍّأي منها ،بل ينبغي �أن نطرح الق�ضايا الرئي�سة التي
ٌ
ال�ص َيغ المطروحة من
نو ُّد الت�ص ِّدي لحلِّها ،والإعداد
َ
لمواجهتها في الم�ستقبل ،ونلتم�س في ك ِّل ِّ
الذكي الذي يحقِّق الم�سار الأمثل لجامعاتنا.
التجربة الإن�سانية وواقع ظروفنا ذلك التوازُنَ
َّ
والم�سار الأمثل لجامعاتنا هو ذلك الذي ينطلق من واقعنا ،ويراقب تط ُّلعاتنا نحو م�ستقب ٍل
م�شرقٍ زاهر ،ت�ؤ ِّدي فيه الجامعات دو ًرا قياد ًّيا بارزًا مم َّيزًا ،عل ًما ،وثقاف ًة ،وعم ًال ملت�ص ًقا بالواقع
برج عاجي ،منعزل ًة عن
تحجب
الحياتي الذي ُيعا ِي�شه مجتمعنا ،بحيث ال
ُ
نف�سها في ٍ
الجامعات َ
ُ
هموم المجتمع وم�شكالته ،بل � َّإن الم�أمول �أن تقود الجامعة حركة التغيير المن�شود �إلى الأف�ضل.
وبخا�ص ٍة ذات الأقدمية منها� -أن تخ ُرج �إلى ح ِّيز الدرا�ساتف�إلى � ِّأي ح ٍّد ا�ستطاعت جامعاتنا
َّ
ال َع َملية التي تخدم المجتمع؟ و�إلى � ِّأي ح ٍّد تم َّكنت قدرات الجامعات من توفير البرامج التي تعود
على مجتمعنا بالخير والفائدة والنمو ،حتى ُي َ�س َّوغ ذلك الإنفاق المتنامي عليها والـ ُم�سانِد دائ ًما
لها؟
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وتخ�ص�صاتها؛ ف� َّإن هذا
كيفي في جامعاتنا ،وزي��اد ٍة في �أعدادها
ُّ
مع ك ِّل ما تَحقَّقَ من تطوي ٍر ٍّ
الجانب (جانب تط ُّور الجامعات وخدماتها للمجتمع ،بل قيادتها له) ال يزال في حاج ٍة �إلى �إعادة
نظر في مدى فاعليته القائمة الآن؛ لتُواكِب مزي ًدا متج ِّد ًدا من التغ ُّيرات االجتماعية المتالحقة.
ومع ك ِّل هذه الجهود التي ُبذلت لو�ضع خُ َططٍ علمي ٍة للتط ُّور المن�شود؛ ف��� َّإن هذه الـخُ َطط قد
ُو�ضعت على الأرفف -في الغالب -دون �أن ُتتَّخذ مرج ًعا في ك ِّل تجدي ٍد �أو اتِّ�ساع.

حتدِّياتٌ كبرية �أمام جامعاتنا:
يات
� َّإن جامعاتنا -مع ما حقَّقته من تط ُّور ك ِّمي وكيفي �إلى درجة ملحوظة -ال تزال �أمامها تح ِّد ٌ
كبيرة ،ي�أتي في مق ِّدمتها:
�أو ًال� :ضرورة �إط�لاق عِقالها ،وتحريرها من القيود التي تك ِّبل انطالق العقول العلمية فيها،
ومن تلك القيود عدم تح ُّررها من التبعية الإدارية ل ِّأي وزارة؛ فالـ ُم ْفتَر�ض �أن تكون ال�سلطة العليا
فيها لمجل�س �أمنا ٍء ُيختارون بعناية ،ولـ ُم َدد معقولة ،ويكون من �ضمن مه َّماتهم اختيارهم رئي�س
ومخ�ص�صاته المالية ،ولهم الحقُّ في �إعفائه حين يكون ذلك الز ًما،
الجامعة ،وتحديد م َّدة عمله،
َّ
وكذا اختيار القيادات الأخرى ،بل عليهم � ً
أي�ضا �صياغة نظام منا�سب لطبيعة الجامعات التي هم
ُم�ؤ َت َمنون عليها.
أوج َه ال�صرف
ويكون االعتماد المالي للجامعة في ميزانية الدولة ال�سنوية مبلغًا مقطو ًعا يح ِّدد � ُ
مجل�س الأمناء؛ فلي�ست وزارة المالية �أو وزارة الخدمة المدنية �أدرى م َّمن ا�ؤ ُتمِنوا على
فيه
ُ
الجامعة وتوجيهها.
�إنه من الالفت للنظر � َّأن مجل�س التعليم العالي الحالي المك َّون من الوزراء ومديري الجامعات
كافَّة يجتمع م َّر ٍ
ات محدود ًة في العام الواحد ،ويكون االجتماع ق�صي ًرا ج ًّدا و ُتتَّخَ ذ فيه قرارات
�سن
�إدارية ال ت�ستحقُّ �أن يلتقي لها ه�ؤالء ،مثل :تغيير ا�سم ق�سم علمي� ،أو تجديد خدمات َمن بلغوا َّ
التقاعد من �أع�ضاء هيئة التدري�س� ،أو الموافَقة على تر�شيح �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س من ِق َبل
مدير الجامعة ليكون وكي ًال (دون عناء بحثٍ �أو تدقيقٍ ي�ستحقُّه هذا المن�صب القيادي )...وغيرها
من ق�ضايا �إدارية �صغيرة.
ثان ًيا :لي�س من المقبول في ال ُع ْرف الجامعي العا َلمي �أن ُيعا َمل �أع�ضاء هيئة التدري�س الجامعية
تخ�ص�صاتهم ،والر�أي عندي �أن تكون ُمعا َملتهم ُمعا َملة مختلفة
معا َمل ًة واحدة ب�صرف النظر عن ُّ
فيما بينهم ،لي�س بين الأق�سام العلمية فح�سب بل بين �أع�ضاء هيئة التدري�س في الق�سم الواحد،
حتى �إن كانوا في م�ستوى علمي واحد؛ �إذ � َّإن الـ ُم َع َّول عليه والواجب اتِّخاذه معيا ًرا هو القدرات
العلمية ،والإنتاج ،واالبتكار ال�شخ�صي ،والقدرة على تحقيق العملية التعليمية والبحثية كما يجب،
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وما لهذا الأ�ستاذ من كفاءة و�سمعة علمية تميزه عن غيره ،و�إ�سهام وا�ضح في االبتكار والتجديد
تخ�ص�صه..
والتطوير في مجال ُّ
��دت فيها تفاوتًا كبي ًرا في
كنت �أ�ستا ًذا زائ�� ًرا في جامعة كاليفورنيا (�سانتا باربرا) وج ُ
حين ُ
الـ ُمخَ َّ�ص�صات المالية لأع�ضاء هيئة التدري�س ك ٌّل ح�سب ال َعقد ال��ذي وقَّعته الجامعة معه ،وقد
ً
اعتباطا؛ �إنما طب ًقا لمعايير كثيرة
تخ�ص�ص واحد ،وهذا لي�س
يكونون في درجة علمية واحدة وفي ُّ
في الجوانب العلمية وما يتَّ�صل بذلك ،وهذا هو المعمول به في ك ِّل الكلِّيات والأق�سام ،وهكذا ت�سير
امتعا�ض من واح ٍد من �أكاديم ِّييها على ذلك .وينطبق هذا حتى
ٍ
الجامعات العا َلمية المع َت َبرة ،دون
على َمن يت�سنَّمون منا�صب قيادية في الجامعة ،من ر�ؤ�ساء و ُن َّواب ر�ؤ�ساء و ُع َمداء للكلِّيات ،فهناك
ما ُي�س َّمى (لجنة البحث واالختيار) التي تُخَ َّول �أن تقترح الأ�سماء لي�س فقط من من�سوبي الجامعة،
و�إنما � ً
أي�ضا من خارجها (كما حدث الآن في اختيار القيادات في جامعة الملك عبداهلل للعلوم
مخ�ص�صاتهم المالية ،والأدوار التي عليهم �أن يقوموا بها.
والتقنية) ،وهي التي تح ِّدد َّ
�إنه َلـمِن العجيب ج ًّدا �أن نجد لوائح تنفيذية تف�صيلية تح ُكم الجامعات الحكومية ك َّلها في بالدنا،
فح َرمت العاملين من الإبداع في
مع � َّأن التن ُّوع مطلوب ،وال خير في �أي قانونٍ ك ُثرت تف�صيالته َ
عملهم بما ال يخالف الإطار العام.
ثال ًثا� :ضرورة التطوير للبرامج الدرا�سية والمناهج العلمية في الجامعات بما يواكب التط ُّور
العلمي وحاجات التنمية الحالية والم�ستقبلية.
�إنه م َّما ُيحزِن المر َء �أن يجد كثي ًرا من البرامج والمناهج الدرا�سية هي كما هي منذ �سنواتٍ طويلة،
ول�ست في حاج ٍة �إلى ذكر �أمثل ٍة لذلك الجمود.
ُ

راب ًعا :لقد ف َّرط كثي ٌر من جامعاتنا في حقِّ اللغة العربية ،فلم تعد لغة البحث والتع ُّلم في كثي ٍر من
المجاالت؛ مع � َّأن الأم َم ك َّلها في الحا�ضر والما�ضي ت ُِ�ص ُّر على التعليم في ك ِّل المراحل ِبلُ َغتِها الأم،
مع عدم �إغالق الباب �أمام اللغات الأخرى الأكثر �شيو ًعا بتعليمها بو�صفها لغ ًة ثانية ،كما �أنها تترجِ م
من ك ِّل اللغات الأجنبية الجدي َد والناف َع في ال ِعلْم �إلى لغتها الأم.
لقد كان هذا هو �ش�أننا في الما�ضي ،فما الذي جرى لنا؟!!
ولنتذ َّك ْر قول ال�شاعر:
أنكرت �أم ٌم ل�سانَ جدودِها
ما � ْ

طريق َف َال ِح
يو ًما
و�سارت في ِ
ْ

خام�سا :انخرط بع�ض جامعاتنا في الهرطقة الدعائية الزائفة بهرج ًة وظهو ًرا ،والمف َت َر�ض � َّأن
ً
َ
الجامعة م� َّؤ�س�سة وقورة يعرف الجميع ق ْدرها وعملها.
وم َّما يقوم به بع�ض الجامعات كثرة الم�ؤتمرات ،والندوات ،وور�شات العمل لمو�ضوعاتٍ ال
20
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علمي
ت�ستحقُّ ك َّل هذا ،وك ُّل جامعات الدنيا المرموقة ال تُقيم م�ؤتم ًرا وال تعقد ندو ًة �إال في �ش�أنٍ ٍّ
وتتو�سع به َمدارك الم�شاركين فيه ،ويقفون فيه على الجديد في
�صي ذي بال ي�ستحقُّ ذلك،
ُّ
َّ
تخ�ص ٍّ
ِّ
المتخ�ص�صون في مجاله ،وال تن�شغل به �إدارة الجامعة �أو غير المتَّ�صلين به،
مه
وينظ
مو�ضوعه،
ِّ
وال تتح َّمل الجامعة تكاليف �إقامة الم�شاركين و�سفر المدع ِّوين؛ بل �إنهم يدفعون للجامعة قيمة
ا�شتراكٍ ِّ
تغطي نفقات الجامعة بل ُت َع ُّد �ضمن مواردها المالية.
فه َّال تت� َّأ�سى جامعاتنا بهذا االن�ضباط والرزانة العلمية.

بتخ�ص�ص �أو
�ساد�ساَّ � :إن من التح ِّديات التي تواجِ ه ك َّل جامعة من جامعاتنا �أن تمتاز ك ُّل جامع ٍة
ً
ُّ
تخ�ص�صات مع َّينة تُبدِع فيها ،وتق َبل الطالب من جميع �أنحاء المملكة؛ ما يتيح التمازُج بين �أبناء
ُّ
وطننا جمي ًعا ،وكذا الـخُ َطط الدرا�سية ينبغي �أن تتَّفق في الأ�صول ولكن تختلف في الفروع؛ �أي
تتَّفق في الأ�س�س وقد تتباين في فروعها .وال يجوز �أن تكون ك ُّل جامع ٍة من جامعاتنا �صور ًة طبق
وتخ�ص�صاتها ،وطريقة �إدارتها ،وهيكلتها التنظيمية.
الأ�صل من الجامعات الأخرى في برامجها،
ُّ
تخ�ص�ص طب ًقا لحاجة خُ َطط التنمية
�ساب ًعا :ق َْ�صر قبول الطالب في الجامعات على �أعدا ٍد في ك ِّل ُّ
الم�ستقبلية ،وتح ِّدد ذلك هيئ ٌة تُ�س َّمى (هيئة التعليم العالي) مه َّمتها التن�سيق بين م� َّؤ�س�سات التعليم
والتخ�ص�صات فيها.
العالي وتحديد �أعداد القبول
ُّ
�إني �أخ�شى �أن ينطبق على مجتمعنا يو ًما الـ َم َثل القائل (الك ُّل ُ�ض َّباط ولي�س هناك �صف �ض َّباط وال
جنود) وهذا ما هو حا�ص ٌل في بع�ض بلداننا العربية.
ول�ست هنا �ضد الح�صول على �أعلى ال�شهادات العلمية ،لكني �ضد البطالة الناتجة من هذه الأعداد
ُ
المهولة من خ ِّريجي الجامعات الذين ال عمل لهم ،كما ع َّبر عن ذلك �أحد خبراء التنمية بقولهَّ �« :إن
التعليم الجامعي في حاالتٍ كثير ٍة ما هو �إ َّال رجا ٌء لتزا ُيد �أعداد َمن هم في خانة البطالة».
ثامنًا :التخ ُّل�ص من االندفاع الذي تع َّدى حدوده من بع�ض جامعاتنا في حر�صها على �أن تكون
في �أعلى الت�صنيفات الإلكترونية الخارجية؛ ما �أ�ضعفَ اهتما َمها بالتق ُّدم الفعلي الملمو�س والأخذ
يح�س به �أبناء الجامعة وي�شعر به المجتمع معهم.
ب�أ�سباب التف ُّوق الحقيقي الذي ُّ
ولقد َت َب َّي َن لي كيف � َّأن بع�ض جامعاتنا تعاقدت مع بع�ض البارزين من علماء الخارج في بع�ض
التخ�ص�صات نظير مبالغ طائلة تُدفَع لهم حتى تكون بهم في الت�صنيفات المتق ِّدمة ،دون �أن يبذل
ُّ
ه�ؤالء العلماء جه ًدا علم ًّيا حقيق ًّيا ذا �أثر �إيجابي في العملية التعليمية والبحثية م َّما يحقِّق التفوق،
وك��ذا الحال في هذه االتفاقيات المتع ِّددة مع جامعاتٍ في الخارج التي تنتهي بانتهاء التوقيع
والإعالن عنه في ال�صحف.
� َّإن الـ َم َحكَّ الرئي�س لك ِّل تطور هو:
1.1ما َي َت َب َّي ُن �أث��ره �إيجاب ًّيا في المتعلِّم ،ويم ِّكنه من التع ُّمق في اخت�صا�صه؛ ما ُيثمِر التنافُ�س بين
العدد السادس 1435هـ 2014 -م

21

م� َّؤ�س�سات العمل الأهلية والحكومية ال�ستقطاب خ ِّريجي الجامعة ل ُـح ْ�سن �إعدادهم وت�أهيلهم عمل ًّيا
وعلم ًّيا بما يتَّفق ومتط َّلبات العمل �أ ًّيا كانت ُ�ص َوره.
وتح�سن من م�ستواه.
2.2ما ي�ص ُدر من الجامعات من بحوث تطبيقية تط ِّور الإنتاج
ِّ

تا�س ًعا :العمل على ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س المم َّيزين �سواء كانوا �سعوديين �أو غير ذلك،
والتخ ُّل�ص م َّما �أ�صبح ظاهر ًة في بع�ض جامعاتنا الرئي�سة حيث يتخ َّرج فيها الطالب ،وقد ُيع َّين
معي ًدا ،ث َّم يح�صل على الماج�ستير من الق�سم نف�سه ،ث َّم يح�صل على �شهادة الدكتوراه في الق�سم
نف�سه ،وي�صبح زمي ًال لأ�ستاذه ،وهذا خط�أٌ ُيرجى تغيير م�ساره؛ تجدي ًدا للحياة العلمية في هذه
الجامعات ،وتنوي ًعا لم�صادر العطاء.
عا�ش ًراَّ � :إن القرن الحالي هو قرن (المجتمع دائم التع ُّلم)؛ لأنه قرن ازدهار المعلومات والتح ُّكم
فيها ،فال �سبيل �إلى مجاراة الحياة �إ َّال بالعمل على �أن تُتاح لك ِّل فر ٍد على مدى رحلة حياته ُف َر ُ�ص
التع ُّلم الدائم ،والتدريب الم�ستمر على ك ِّل جديد ،وفي الوقت الذي ُيالئمه.
لذا ف�إنه يلزم �أن تفتح الجامعة �أبوابها لتي�سير التدريب والتعليم للجميع ،ولي�س بال�ضرورة
للباحثين عن الدرجات العلمية وحدهم.
كما يجب �أن يكون نظام التعليم عندنا ي�سمح بالمناوبة بين العمل وطلب العلم وتجديد المعارف،
فال ت�ضا ُرب بين العمل وطلب العلم �إطال ًقا.
ومراجعة
ومواجهته هو اقتحام النف�س
حادي ع�شرَّ � :إن الذي ينبغي على الجامعة البحث عنه
َ
َ
نف�سها
الذات؛ فهي م� َّؤ�س�س ٌة تقود في مجتمعها فكر التغيير واتجاهه و�أ�ساليبه ،فالجامعة �إذا عرفت َ
وجب عليها �أن تعرف موق َعها.
َ
وبداية هذا الطريق هو �إيمان الجامعة العميق بقدرتها على التقويم الذاتي لم�سارها ،وكفايتها،
وفاعليتها .والتقويم الذاتي هو الذي ي�شترك فيه ك ُّل العاملين فيها ،والم�ستفيدين منها ،والمعن ِّيين
لمراجعة الم�سار ،والأداء ،والإمكانات،
والمهت ِّمين بها ،وال��ذي يم ِّثل وقف ًة �شُ جاع ًة مع النف�س
َ
والنتائج ،في �ضوء � ٍ
َّ�سع ي�شارك فيه ك ُّل المعن ِّيين،
أهداف واقعي ٍة ت�صل �إليها الجامعة ثمر َة حوا ٍر مت ٍ
والمخت�صين ،والمهت ِّمين.
ِّ
وي�ستخدم التقويم الذاتي �أدواتٍ علمية ،وي�ستطلع ر�أي العاملين ،والطالب ،والآباء ،والخ ِّريجين
والجهات التي يعملون فيها ور�أي �سوق العمل فيهم ،وي�شمل التقوي ُم منظوم َة الجامعة في تكا ُملها،
و�أهدافها ،وبرامجها ،ومناهجها ،والكتب المق َّررة ،والـ َمراجع ،وهيئة التدري�س ،و�أ�سلوب تنظيمها
و�إدارتها ،والمكتبة و�إمكاناتها ،والمبنى وت�سهيالته وور�شاته ومختبراته ،وبرامج خدمة المجتمع
و�صلتها ببيئتها ،وبرامج تقويم فاعلية الجامعة
وفاعليتها والم�ستفيدين منها ،والأبحاث وتطويرهاِ ،
في مجتمعها.
22
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والتقويم ي�ؤ ِّدي �إلى الربط الج ِّيد بين خُ َطط التنمية وفروع المعرفة ،وي�شير �إلى الـ ُمخ َرجات
المطلوبة ك ًّما وكي ًفا ،وي�ست�شرف الم�ستقب َل للوفاء باالحتياجات المطلوبة للوطن من القوى
الب�شرية المد َّربة والم� َّؤهلة ت�أهي ًال مالئ ًما وعال ًيا ،ومن البحوث التطبيقية الذي يتب َّين �أثرها في
م� َّؤ�س�سات الإنتاج الوطني ،وجودة المنتَج ،وتج ُّدده ،وتن ُّوعه.
ويت ُّم التقويم الذاتي في �ضوء معايير وم�ستويات تُ�شتَقُّ من الأهداف ،والمما َر�سات العا َلمية (مع
تطويعها بالحوار والمما َر�سة للتجربة) ،والظروف الخا�صة بالجامعة ،كما ي�شمل التقويم الذاتي
نو ًعا من التقويم التعاوني من خالل زياراتٍ لمواقع الأداء ،وحواراتٍ ولقاءاتٍ مع زمالء �أنداد من
جامعاتٍ �أخرى.
� َّإن مما َر�س ًة من هذا القبيل تجعل الجامعات مثا ًال ينبغي �أن تحتذيه ك ُّل م� َّؤ�س�س ٍة �أخ��رى في
المراجعة ال�شاملة والتقويم الم�ستمر �سع ًيا للتطوير والتق ُّدم.
المجتمع؛
َ
ويتط َّلب هذا عد َم االعتماد على جهات اعتما ٍد خارجية؛ �إذ � َّإن معاييرها منا�سبة لتلك الجهات
الخارجية ولكن قد ال تكون كلها هي الأن�سب لواقعنا ،وهذا ال يعني اال�ستغناء عن تجاربها واقتبا�س
بت جامعة الملك �سعود (الريا�ض �ساب ًقا) التقويم الذاتي الذي نفَّذتْه مق َت ِب�س ًة
المفيد منها .وقد ج َّر ْ
ِّ
المنا�سب من خطواته و�إجراءاته ،دون االعتماد الكلي على الجانب الأجنبي منه.
وتو�سع
ثاني ع�شرَّ � :إن ما ُينذِر به الم�ستقبل من انح�سار في الموارد مع ُّ
تفجر في التط ُّلعات ُّ
منت ََظر �ضخم في الإقبال على التعليم ،هو -بال �أدنى �شك -معا َدلة �صعبة ،قد يكون ال�سبيل �إلى
مواجهتها التح ُّرك على �أكثر من محور ،وفي مق ِّدمة ذلك تحديث الإدارة الجامعية ،والأخذ بالتقنيات
َ
الحديثة في اال�ستخدام الأمثل للموارد والطاقات والقوى الب�شرية ،ولكن جوهر الحل يكمن في
التوجه �إلى المجتمع والقادرين فيه لنعيد ً
تاريخا كري ًما من الإنفاق على الِعلْم و�أهله ،وتخ�صي�ص
ُّ
الأوقاف لهذا الغر�ض.
خطوات مباركة من الإنفاق الخيري في مجال التعليم ،وعلى
وقد بد�أت في مملكتنا -بحمد اهلل-
ٌ
الجامعة -بم�ساعدة �أبنائها� -أن تع ِّمق هذا االتجاه في المجتمع ،ليتح َّمل جان ًبا من الإنفاق على
أوجه الن�شاط ومجاالت البحث؛ ما يخفِّف ال�ضغط على الحكومة ،ب�أن تكون للجامعة طريقة منا�سبة
� ُ
لتدبير �أموالها وا�ستثمارها.
ثالث ع�شر :تطوير نظام المعلومات الذي يخدم الجامعة ،فنحن نعي�ش على ما و�صفه «النك�ستر»
بـ»مجتمع بال �أوراق» يقوم على �أنظمة �آلية للمعلومات� ،إذ ت�ستطيع المكتبات والملفَّات الآلية
والمعجمات والأد َّلة والفهار�س مخزون ًة �آل ًّيا؛
للمعلومات �أن تجعل في متنا َول الفرد المو�سوعات
َ
خا�ص يحمله معه.
بحيث ي�ستطيع �أن ي�سترجعها بجها ٍز ٍّ
� َّإن جامعاتنا مدع َّو ٌة �إلى �أن تُ�ضاعِف من جهودها في الولوج في هذا العا َلم الجديد ،و�أن ُت ِع َّد القوى
تخ�ص�صات
الب�شرية القادرة على مواكبته ،والمجتمع القادر على االنتفاع بها ،والعمل على �إيجاد ُّ
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تخ�ص�صات �أخرى قديمة لم يعد
جديدة ج ِّيدة يحتاج �إليها المجتمع ،وقد ن�ضط ُّر بذلك �إلى تقلي�ص ُّ
المجتمع في حاج ٍة �إلى ا�ستمرارها.

وخال�صة القول:
� َّأن الجامعة هي الم�س�ؤولة عن �إعداد َمن يقومون بتطوير المجتمع والنه�ضة به ،فهم الـ ُم َع َّول عليهم
ولي�ست الثروات الطبيعية ،والـ َم َحكُّ في هذا �أ َّال نجد �سعود ًّيا جامع ًّيا عاط ًال عن العمل ،و�أن نجد � َّأن
تو�صلت �إليها جامعاتنا.
التق ُّدم في من�ش�آتنا الإنتاجية �-صناعي ًة وزراعية -هو نتاج الأبحاث التي َّ
قت لبع�ضها بالتف�صيل� ،إذ � َّإن الم�ستق َبل يفر�ض على
و�أذكر هنا على عج ٍل بع�ض الأمور التي تط َّر ُ
بمواجهة
أ�ساليب كفيل ًة
الجامعات التغ ُّلب على
ٍ
َ
�صعاب كثيرة ،و�أن تواجِ ه تح ِّدياتٍ كبيرة ،و�أن تت َبع � َ
هذه التح ِّديات.
ومن المهم �أن تتبنَّى جامعاتنا هذه الأ�ساليب والإجراءات لتحقِّق ما ت�صبو �إليه الآن وفي الم�ستقبل،

وهي:

1.1التركيز على �سِ َمات الجامعة ،وما تعنيه ،وما يميزها عن م� َّؤ�س�سات التعليم العالي الأخرى،
و�ضوح في الأهداف ،ومرون ٍة في الأداء ،وتكون
بحيث تكون مثا ًال في فاعليتها الإدارية ،مع
ٍ
م�شارِك ًة في قيادة التغيير �إلى الأف�ضل في المجتمع.
 2.2تم ُّكن الجامعة من ا�ستيعاب الطالب الراغبين في االلتحاق بها طب ًقا لقدراتهم وميولهم
وا�ستعداداتهم وحاجات خُ َطط التنمية لهم في الم�ستقبل.
3.3تحديث المناهج والكتب ،والـخُ َطط الدرا�سية ،والمعامل والمخ َت َبرات� ،إذ � َّإن المعارف متج ِّددة
ومتط ِّورة ،وما ي�صلح لزمانٍ قد ال ي�صلح لغيره.
4.4الموا َءمة بين خُ َطط التنمية وف��روع المعرفة في المجتمع ك ًّما وكي ًفا ،بحيث يتخ َّرج العدد
تخ�ص�ص ،وتتوفَّر المما َر�سة ال َع َملية التي تتواءم مع الدرا�سة
الكافي –دون فائ�ض -في ك ِّل ُّ
النظرية.
تخ�ص�صات جديدة يحتاج �إليها المجتمع ،وقد
5.5
َ
المراجعة الم�ستم َّرة لـخُ َطط الجامعة في �إيجاد ُّ
تخ�ص�صاتٍ قديمة َلـ َّما َي ُعد المجتمع بحاج ٍة �إليها.
تقلي�ص
إلى
�
ر
ن�ضط
ُّ
ُّ
التخ�ص�صات ،وم�ضا َعفة الجهود التي ينبغي �أن تُب َذل في هذا
6.6تعريب التعليم الجامعي في ك ِّل
ُّ
ال�صدد.
7.7اال�ست�شكاف المب ِّكر لميول الطالب وا�ستعداداتهم ،وتوجيههم نحو ما يتنا�سب وقدراتهم،
وتكثيف برامج التوجيه المهني والإر�شاد العلمي ،مع تحدي ٍد للمقايي�س النف�سية واختبارات
القدرات.
8.8القيام بال َّدور الفاعل النَّ�شِ ط في البحث العلمي والتط ُّور التقني ،بحيث تكون الجامعة قادر ًة
بيت خبر ٍة وا�ست�شار ٍة
على �إقناع المجتمع بكامل م� َّؤ�س�ساته بذلك ،وبحيث ت�صبح الجامعة َ
موثو ًقا.
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�9.9أن تك ِّيف الجامعة نف�سها كي تكون م�ستق َّلة مال ًّيا ولديها الكفاية بما تق ِّدمه من خدماتٍ لغيرها،
و�أن تن�شَ ط في مجال الأوقاف وغيرها للإنفاق الم�ستقبلي على برامجها ،و�أن تكون لديها
طريقة منا�سبة لتدبير �أموالها وا�ستثمارها.
1010االنفتاح من الجامعة على �شقيقاتها الجامعات العربية بمزي ٍد من التن�سيق ،واالنفتاح على
العا َلـم بتعاونها مع الجامعات المرموقة ،و�أن تحت َّل مكان ًة متق ِّدم ًة بين الجامعات العا َلمية.
�1111إحكام الربط بين الم� َّؤ�س�سات الإنتاجية والجامعات بو�صفها م� َّؤ�س�سات تدريبية ،وذلك عن
طريق تدريب الطالب في تلك الم� َّؤ�س�سات الإنتاجية ،وتمكين الباحثين في الجامعات من
الوقوف على ما لدى تلك الم� َّؤ�س�سات.
وموا�صلة التعليم
1212تكثيف البرامج التدريبية ،والتحديث ،والتدريب على ر�أ���س العمل،
َ
والتثقيف؛ �أخ ًذا بمبد�أ التعليم الم�ستمر الذي �أيقن العا َلم ك ُّله ب�أه ِّميته.
َّ �1313إن الم�ستقبل الذي نتح َّدث عنه وعن �أننا �سنواجِ ه فيه التح ِّديات قد بد�أ بالأم�س؛ ل َّأن ما قمنا
به (وما تركناه) قد ترك ب�صما ِت ِه على �صورة الغد.

علينا �أن نفعل للم�ستقبل �أكثر م َّما نتح َّدث عنه..
واهلل الموفِّق.

َ
املداخالت:
�أ .حم َّمد الرا�شد:

ما تعليقك على م�ستقبل التعليم الأهلي في المملكة؟

الـ ُمحا�ضر:

علي كثي ًرا �أن �أت�سنَّم المراكز و�أن �أكون
�أتمنَّى له النجاح ،و�أرجو �أ َّال يكون تجار ًّيا؛ ف�أنا ُعر َ
ِ�ض َّ
ع�ض ًوا ب��ارزًا لبع�ض الجامعات ،لكني �أت��ر َّدد في ذلك دائ ًما لِـما قد يتعار�ض مع �أهدافي ور�ؤيتي
للجامعات التي تُبنى على �أ�سا�س الفائدة العلمية وما يبني عليه الت َُّّجار من �آمالٍ في الفائدة الما ِّدية،
وظنِّي بهم �أنَّهم يبحثون عن الأرباح ،و�أتمنَّى �أن يخيب ظني ،و�أتمنَّى لها النجاح.

د .عبداجلبار يو�سف:

�شك ًرا ل�سعادة الدكتور مح َّمد الر�شيد ،وكذلك مق ِّدم الجل�سة ،وال�شكر � ً
أي�ضا لدارة العرب التي تتيح
لنا فر�صة اللقاء ب ِق َمم مثل �سعادة الـ ُمحا�ضر ،و�أنا �أنتظر هذه الجل�سة بفارغ ال�صبر ،ف�أ�شكر الدارة
على هذا الن�شاط في تحقيق الأهداف.
المتو�سطة كنَّا
مداخَ لتي تتر َّكز �أو ًال على فقدان �شرارة المعرفة ،وال�س�ؤال :عندما كنَّا في المرحلة
ِّ
نقر�أ لطه ح�سين والع ّقَّاد (مع اعتبار ما لهم من قيمة قد تكون تغ َّيرت) ،وفي المرحلتين الثانوية
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المتو�سطة �أو الثانوية؟!
والجامعية كنَّا نقر�أ عن قادة العا َلم ،ف�أين ما يقر�أ طالبنا الآن في المرحلة
ِّ
وهناك � ً
وبخا�ص ٍة مناهج المرحلة الثانوية ،فهي تفتقر
أي�ضا فجوة عميقة �أالحظها في المناهج
َّ
�إلى عن�صر مهم ج ًّدا هو ال ِق َيم العائلية ،ف�أنا ال �أجد �أي مق َّرر يل ِّبي هذه ال ِق َيم ،وهي تت�ض َّمن ِق َي ًما
منهج من
ع َّدة ،من التكاتُف االجتماعي والمنافَ�سة االجتماعية ووجو ٍه �أخرى متع ِّددة ،فال �أجد � َّأي ٍ
المناهج ِّ
يغطي هذا.
� ً
أي�ضا تفتقر �إلى ال ُبعد المحلِّي وهو التالحم بين �أفراد المناطق المختلفة.

وال ُبعد الثالث ال ُبعد القومي العربي ،وللأ�سف الآن ال ُبعد القومي ُي َع ُّد ُ�س َّب ًة �أو ف�ضيحة ..مع
العلم ب� َّأن ال ُبعد القومي هو في الواقع �سوقٌ لب�ضائعنا وا�ستثمار �أموالنا ووظائف لأوالدنا .وكذلك ال ُبعد
الإ�سالمي.

وبالن�سبة �إلى الم�ؤتمرات التي ال تُنفَّذ قراراتها ف�إنها تفتقد عن�صر الدافع للتنفيذ ،فيجب �أن
تكون هناك �آلية لتنفيذ قراراتها ،ولكن �إذا بحثنا في َمن هو الم�ستفيد من هذه الم�ؤتمرات التي
تُعقَد (وال�س َّيما عندما تكون هناك �أهداف وي�أتي وزير جديد ل ُيلغي الأهداف القديمة وي�أتي ب�أهداف
جديدة) ففي الواقع الم�ستفيد هو �شركات ت�ستثمر ك َّل ذل��ك ،و�ساع َة ما تقب�ض المبالغ تنتهي
حاجتها �إلى المتا َبعة.

الـ ُمحا�ضر:

َمن ي�ستمع �إلى كلمة الأمير �سعود بن عبدالمح�سن يعرف � َّأن المناهج تتع َّر�ض لتغييرات كثيرة
وكنت دائ ًما �أ�شير �إلى �أنه لو كان الأمر بيد التربويين
وبخا�ص ٍة في الق�ضايا االجتماعية والدينيةُ ،
َّ
المخت�صين لكانت مناهجنا على غير هذا الو�ضع ،ولكن هناك �أنا�س ُي ِ�ص ُّرون �إ�صرا ًرا عجي ًبا على
ِّ
اجتها ٍد يرون �أنه الأف�ضل ،وهم ُي ِ�ص ُّرون -على �سبيل المثال -على �أن يكون في مق َّرر ال�سنة الرابعة
التو�ض�ؤ بما ٍء َغ َل َب
التو�ض�ؤ بما ٍء َغ َل َب عليه الحبر ف�أ�صبح حب ًرا ،وال يجوز
في الفقه �أنه ال يجوز
ُّ
ُّ
التو�ض�ؤ بغ�سيل الأكواب والفناجين ،و ُي ِ�ص ُّرون على � َّأن هذا �أهم
عليه الـ َم َرق ف�أ�صبح َم َر ًقا ،ويجوز
ُّ
من ال ِق َيم الإ�سالمية التي نتح َّدث عنها.

الفريق عبدالعزيز الهنيدي:
�شك ًرا للخمي�سية ل ُـح ْ�سن االختيار.

أح�ست ب� َّأن هناك خل ًال في التق ُّدم �أو االزدهار الح�ضاري ف� َّإن �أ َّول ما تبحث عنه هو
� َّإن الدول �إذا � َّ
تف�ضل معالي الدكتور ف�إنها منظومة وحلقة مترابطة ،فالحقيقة
�ش�أن التربية والتعليم العالي ،وكما َّ
�أنه ال ي�صلُح التعليم العالي ما لم ت�صلُح المدر�سة االبتدائية ،ونحن نرى الآن ازدح��ام الطالب
في الف�صول ،وكثرة المدار�س الأهلية غير المن�ضبطة ،وعدم االهتمام باللغة العربية في المدار�س
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الخا�صة ،وا�ستخدام التاريخ الميالدي دون الهجري وهذا �شي ٌء م�ؤ�سف ،وفي العطلة يزيدها الطالب
َّ
يو ًما من عندهم م َّما يد ُّل على التفكك ...ينبغي �أن ُيختار �أع�ضاء المجل�س الأعلى للتربية والتعليم عن
طريق مجل�س �أمناء يختارونهم اختيا ًرا دقي ًقا ج ًّدا.

الـ ُمحا�ضر:
�أتَّفق معك في ك ِّل ما قلت ،ففي التعليم العام يقولون مث ًال � َّإن م�شكلتنا من خ ِّريجي الجامعات ويقولون
�إنكم لم ُت ِع ُّدوا لنا الطالب ب�شك ٍل ج ِّيد ...التعليم عندنا –ب�صراحة -يحتاج �إلى �إ�صالح جاد بعي ًدا عن
نا�س قادرون على �أن ي�ضعوا َّ
خطة تعليم تُ�صلِح
الرتو�ش التي ال معنى لها ،وذلك �إذا َح ُ�سنت النية و ُوجِ َد ُ�أ ٌ
منظومة التعليم ك َّلها.

د� .أحمد الربيعة:
لقد َّ
يت المو�ضوع تغطي ًة كاملة ولك ِّل ما كان يدور في الخاطر وال يحتاج المو�ضوع �إلى مزي ٍد من
غط َ
التعليق .واحترا ًما للوقت �أريد �أن �أ�شير �إلى نقطتين تدوران حول المحيط الذي تقوم فيه الجامعات،
ور َّبما �أهم الأ�سباب لهذا الو�ضع الذي تر َّدينا �إليه هو �سوء التخطيط وعدم و�ضوح الأهداف من �إقامة
وا�ضح من كثرة الجامعات وانت�شارها والخلط بين الجامعات الحكومية
الجامعات الأهلية ،وه��ذا
ٌ
ووا�ضح � َّأن الهدف هو �إر�ضاء
والكلِّيات الأهلية في �أمكن ٍة ال توجد فيها كثافة �س َّكانية تب ِّرر هذا الخلط،
ٌ
المواطنين و�إر�ضاء المناطق و�إيجاد خدمات لتلبية رغبات البع�ض ،ولغر�ض ا�ستقطاب �أكبر عد ٍد من
خ ِّريجي المرحلة الثانوية .وكما تعلمون ف�إنَّه في العام الما�ضي -ح�سب ت�صريح وزير التعليم العالي-
ُوج��دت مقاعد في الجامعات لـ  %92من خ ِّريجي الثانوية بالإ�ضافة �إلى الذين ابتُعثوا �إلى الخارج،
فالحقيقة � َّأن الأه��داف لي�ست وا�ضحة ومن َث َّم فالتخطيط لي�س �سلي ًما .ولكن �أريد �أن �أ�شير �إلى نقط ٍة
مي هو وزارة ال�صحة؛ وهو غياب التن�سيق بين الجهات
ته ُّمني بو�صفي �أحد العاملين في جها ٍز خِ ْد ٍّ
ذكرت درا�سة «�آفاق» التي قامت بها وزارة التعليم العالي
الخِ ْدمية والم�س�ؤولين عن التعليم العالي ،وقد َ
م�شكور ًة وكانت درا�سة ج ِّيدة؛ �إال �أنها كانت قد �أُجريت في عام 1428هـ وقد م�ضى عليها خم�س �سنوات
ال�صحي هدفها
وكثي ٌر من المق َت َرحات لم تُنفَّذ� ،أذكر -على �سبيل المثال� -إن�شاء هيئة وطنية للتعليم
ِّ
ِّ
ال�صحية،
الموظفة لخ ِّريجي الم� َّؤ�س�سات التعليمية
ال�صحية
التن�سيق بين التعليم العالي والم� َّؤ�س�سات
ِّ
ِّ
لو ُوجِ د مثل هذا التن�سيق الذي يهت ُّم بالمخ َرجات بالدرجة �أولى لكان هناك تخطيط �أف�ضل م َّما و�صلنا
�إليه الآن.
ومن مظاهر عدم التن�سيق �أنه في �أمكن ٍة غير م�أهولة بال�س َّكان توجد م�شروعات م�ست�شفيات كبرى
وبجانبها م�شروعات م�ست�شفيات جامعية ،فبالإ�ضافة �إلى �إهدار الأموال والموارد ال توجد كثافة �س َّكانية
ت�ستدعي وجود كل هذا� ،إال �أنه على الرغم من ذلك ف� َّإن الـخُ َطط ما�ضية لإن�شاء مثل هذه الم� َّؤ�س�سات
الخِ ْدمية المز َد َوجة والمك َّررة .فالحقيقة � َّأن الجامعات مظلومة ل َّأن الذين ِّ
يخططون لها ال ي�ضعون في
االعتبار الأهداف التي ينبغي �أن تحقِّقها.
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الـ ُمحا�ضر:
قلت في بداية حديثي � َّأن هناك درا�ساتٍ ع َّدة ُو ِ�ض َع ْت �إ َّما على م�ستوى الوطن العربي
�أتَّفق معك ،وقد ُ
و�إ َّم��ا على م�ستوى دول مجل�س التعاون �أو حتى على م�ستوى المملكة العربية ال�سعودية ،ولكن -كما
قلت -نتائج هذه الخُ َطط والم�ؤتمرات مركون ٌة على الرفوف ،وقد تكون خُ َط ًطا منا�سب ًة ج ًّدا ج ًّدا ،وكما
ذكرت فدرا�سة «�آفاق» ق َّدمت َّ
لخم�س وع�شرين �سن ًة قادمة ،لكن َمن رجع �إليها �أو �أ�شار �إلى البند رقم
خطة ٍ
كذا منها؟!
ويعلمون � َّأن خ ِّريجي الثانوية من غير عمل ثم يقبلونهم في الجامعات دون االعتماد على �أي َّ
خطة ،وال
�أقول الفتقارنا �إلى خُ َطط ،بالعك�س هناك خُ َطط وم�ؤتمرات وندوات �شاركنا فيها و�شارك فيها كثيرون،
وتوجد �آليات وتو�صيات ،ولكن -مع الأ�سف -ال يرجع �إليها �أحد .قال �أحد اال�ست�شار ِّيين الأجانب ذات
م َّرةَّ �« :إن خُ َططكم �أ�شبه بقوائم الطلبات و(المقا�ضي)»! ال ب َّد من وقفة �صادقة مع النف�س لأخذ الق�ضية
وحرِف مق�صده ع َّما يريد ،وك َّلما
ب�شك ٍل اعتباري ،وك َّلما تح َّرك
�شخ�ص يريد � ً
ٌ
إ�صالحا ُهوجم هجو ًما عني ًفا ُ
وطالب بتعديلها ُف ِه َم خط�أً من ِق َبل بع�ضهم و ُف ِه َم على عك�س ما نوى ،وهذه
�أ�شار �أح ٌد �إلى نقطة �ضعف
َ
م�شكل ٌة ت�ش ِّكل �أزمة حقيقية يجب معالجتها وح ُّلها ،ويجب �أن نعيد النظر في الم�سيرة الجامعية والتعليم
ب�شك ٍل عام.

�س�ؤال:
الأزمة �أزمة ِق َيم و�أخالق ،لنذهب �أنا و�إياك يا معالي الوزير �إلى الجامعات عندنا و�إلى الجامعات الغربية
ولنقارن� ،سنجد � َّأن الأ�ستاذ الجامعي في الجامعات الغربية ي�صل �إلى مكتبه في ال�ساعة التا�سعة وال
يغادره �إال في ال�ساعة الثامنة ويعمل بك ِّل عطا ٍء ومح َّبة� ،أ َّما نحن فت�أتي وال تجد حتى العميد �أحيانًا ،فما
النا�س من جهدهم ف�ستظ ُّل الم�شكلة قائمة ،خذ مثا ًال عن التعليم
بالك بع�ضو هيئة التدري�س؟! �إذا لم ُيعطِ
ُ
العامُ :ي�ص َرف له ع�شرة مليارات وك ُّلها بهرجة ،و�أنا �أ�ؤ ِّك��د � َّأن الم�س�ألة قيمية ،و�أنا �أ�ستغرب يا معالي
الوزير لماذا ف َْ�صل م� َّؤ�س�سات التعليم؟! فالثانوية م� َّؤ�س�سة منف�صلة عن الإعدادية ،وكذلك االبتدائية ،لماذا
دمج بين هذه الم� َّؤ�س�سات؟! و�أرى � َّأن من �إنجازاتكم دمج تعليم البنين والبنات ،وهذه -في
ال يكون هناك ٌ
الحقيقة -تُ�ش َكر لكم .ف�أتمنَّى �أن ي�صبح التعليم تحت مظ َّلة واحدة ،و�أن نرى ا�ستقاللي ًة للجامعات� .أعتقد
أنا�سا �صادقين يقولون ويفعلون ،ونحن ما ن�شاهده الآن هو عملية عر�ض للم�شروعات
ولي الأمر ينتظر � ً
� َّأن َّ
وح�سب.

الـ ُمحا�ضر:
�أزمة الأخالق وال ِق َيم موجود ٌة في الجامعات وغير الجامعات ،و�أنا �أرى � َّأن َّ
الموظفين الذين ينتمون �إلى
توجه �إلى �إيجاد
الم� َّؤ�س�سات الحكومية ينق�صهم الإخال�ص وهذا
وا�ضح وي�شتكي منه كثيرون .وكان هناك ُّ
ٌ
ٌ
و�شرف ال �أ َّدعيه،
هيئة م�ستق َّلة للتعليم العالي� .أ َّما ق�صة دمج تعليم البنات والبنين فهي تُهم ٌة ال �أنكرها
�سمعت في م�سج ٍد
وال�سب وال�شتم ،وقد
جنيت منها الويالت ،والمهاجمة في خُ َطب بع�ض الجوامع،
ُ
لكني ُ
ّ
ُ
كبي ٍر في الريا�ض خطي ًبا يقول�« :أ َّما من �أو ِك َل �إليه هذا الأمر ف�إنه ال تبر�أ به الذ َّمة وال ي�ؤ َت َمن على عر�ض»!
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د .عبداهلل ال�شهيل:
ال �شكَّ في � َّأن الدكتور مح َّمد من القليلين القادرين على ت�شخي�ص الحالة الـ َم َر�ضية التي يعاني منها
تخ�ص ً�صا وخبر ًة وتجرب ًة طويلة ومتن ِّوعة ومتا َبعة دائمة؛ لإدراكه �أنه بذرة ك ِّل تق ُّدم وتطوير
التعليم؛ ُّ
وتنوير و�أنه الأ�سا�س والركيزة التي من خاللها تت�صاعد النه�ضات .ولكن يبدو لي � َّأن التعليم في بالدنا
وك ِّل البالد العربية مخ َت ٌّل بالتط ُّرف والجمود والح�شو والتحريف والتحريم ،ومرتبك بال�شَّ تات والأهواء
لمواجهة التح ِّديات.
وعدم االهتمام ب َدور المعلِّم وتقدير جهده ،وغياب المناخات المنا�سبة والأُ ُطر الالزمة َ

د� .أحمد ال�ضبيب:
�أو ُّد �أن �أ�شكر �أخي الدكتور مح َّمد الر�شيد على هذه المحا�ضرة الجميلة والوا�سعة والف�ضفا�ضة التي
حاول �أن يلملم �أطرافها ،لكنه لم ي�ستطع ل َّأن «ال�شرخ �أكبر من الرقعة» ،على ك ِّل حال فمحا�ضرة الدكتور
ذات �شجون وتُثير �أ�شجانًا كثيرة ،والتعليم الجامعي لدينا هو جز ٌء من ق�ضايا كثيرة في بالدنا تحتاج �إلى
التحرير و�إلى التحديث و�إلى النظر �إليها بج ِّدية.
و�أ َّول �س�ؤال يمكن �أن ُيط َرح بالن�سبة �إلينا هو هذه البلد (المملكة العربية ال�سعودية) ماذا تريد �أن تكون
وا�ضحا
وما ر�سالتها؟ هل �ستكون بال ًدا �صناعية؟ هل �ستكون بال ًدا زراعية؟ هل �ستكون �سياحية؟ هذا لي�س
ً
لدينا ،ولذلك فالتخطيط مرتبك وغير وا�ضح ..نريد ك َّل �شيء وال نملك � َّأي �شيء!
الأمر الثاني � َّأن لدينا من الـخُ َطط الخم�سية المر�صودة في وزارة التخطيط ما يفوق كثي ًرا من التط ُّلعات،
أ�سا�سا �إذا لم تكن هذه الـخُ َطط مقرون ًة
ونحن قر�أنا هذا ك َّله ،لكنَّه ال ُينفَّذ ،فما فائدة وزارة التخطيط � ً
بمبالغ مالية يمكن �أن تُنفَّذ بها؟! و�إ َّال فما الفائدة منها؟! وهنا الخلل الكبير.
التو�سع الأفقي في الجامعات� ،أنا �شخ�ص ًّيا ال �أرى � َّأن ت�صريح وزير التعليم
ث َّم ت�أتي بعد ذلك ق�ضية
ُّ
العالي با�ستيعاب  %92من خ ِّريجي الثانوية ُمفرِح� ،أنا �أرى �أنه كارثة؛ ل َّأن هذه الأعداد الكبيرة لن تكون
ٌ
ومعروف � َّأن العدد �إذا غلب وزاد ف�إنه �سينتهي في النهاية �إلى ف�ش ٍل ذريع ،و�أنا �أ�س�أل:
ُم َع َّدة �إعدا ًدا ج ِّيدا،
ماذا يح ُدث في البلدان الأخ��رى؟ هل  %92من خ ِّريجي الثانوية يذهبون �إلى الجامعة؟ وهل يكون ذلك
في �أمريكا �أو �أوروبا؟ بالطبع ال ،فالذين يذهبون �إلى الجامعات ال يزيدون على  %30فقط� ،أ َّما الباقون
الملحقة بكل م� َّؤ�س�سة وبكل جهة من جهات العمل ،هذه الجهات هي التي
فيذهبون �إلى مراكز التدريب َ
ُت ِع ُّدهم وت�سلِّمهم للعمل ،والجامعة لي�ست معاهد تدريب ،وهنا ن�أتي �إلى ق�ضية االرتباط بين �سوق العمل
مهند�سا قياد ًّيا يفهم
مهند�سا يعمل في الحقل و�إنما تخ ِّرج
والجامعة ..هذا ُهراء؛ ل َّأن الجامعة ال تخ ِّرج
ً
ً
النظرية ويعرف كيف يط ِّبقها ولكن لي�ست لديه خبرة عملية وتطبيقية� ،إ ًذا ال ب َّد من التطبيق والتدريب
على �سوق العمل ،ف�شركة «مايكرو�سوفت» تعمل �أكثر بكثير م َّما يعمل �أ�ساتذة الجامعات في الحا�سوب،
توجه وتعرف النظرية وتعرف كيف تط ِّبقها ،لكنها لي�ست مواكِبة تما ًما لمجريات
فالجامعة تخ ِّرج قياداتٍ ِّ
الأحداث ولِـما يحدث من تطورات واختراعات.
بالتخ�ص�صات التي لي�ست لها �سوق عمل؟ ماذا ن�صنع بخ ِّريجي ق�سم التاريخ؟
والأمر الثاني :ماذا ن�صنع
ُّ
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هل �أُغلِقُ ق�سم التاريخ؟! هل يجر�ؤ �أحد على �أن يغلق ق�سم التاريخ ويقول ال نحتاج �إلى م�ؤ ِّرخين؟! �أو يغلق
مث ًال ق�سم الجغرافيا؟! ال يمكن ،فالجامعة ال ب َّد لها من �أن ت� ِّؤ�س�س ك َّل العلوم� ،سواء كان لها طلب في �سوق
العمل �أو لم يكن لها طلب .هذا من ناحية ،والناحية الثانية �أننا نح ِّمل الجامعات �أكثر م َّما تحتمل ،فن�ضع
ك َّل م�شكالت العمالة على الجامعات ،فالجامعات يمكن �أن تعطي قياداتٍ لكثي ٍر من المواقع لكنها ال ت�ضمن
العمل لك ِّل �إن�سان ،هذا �شي ٌء م َّت َفقٌ عليه.
التفا�ضل بين الأ�ساتذة في الجامعات خارج المملكة (في
والأم��ر الأخير الذي �أري��د �أن �أتح َّدث عنه هو � َّأن
ُ
�أمريكا بالتحديد) ال يت ُّم فقط على �أ�س�س علمية و�إنما يت ُّم � ً
أي�ضا بنا ًء على ما يمكن �أن ي��و ِّرده هذا الأ�ستاذ �إلى
مخ�ص�صاته وزاد عطا�ؤه ،ولذلك فهم
الجامعة من تمويل ،فك َّلما زاد تمويل البحوث عند الأ�ستاذ الجامعي زادت َّ
مجتمع بعي ٍد عن الجامعة ،نحن نطالب الجامعة ب�أن تعمل
مجتمع يغذِّي الجامعة� ،أ َّما نحن فنعي�ش في
يعي�شون في
ٍ
ٍ
و�سجل براءة اختراع ف� َّإن هذا
الأبحاث العلمية ،وهذه الأبحاث َمن الذي �سيط ِّبقها؟ يعمل فيها الأ�ستاذ و�إذا نجح َّ
االختراع ال يمكن �أن ُيط َّبق داخل المملكة و�إنما �ست�أخذه �شركة �أجنبية وت�س ِّوقه علينا مر ًة �أخرى ،ف�إ ًذا يجب �أن
ن�صارح �أنف�سنا ب�أننا ل�سنا دولة �صناعية في هذه المرحلة ،وعندما يكون لدينا �إنتاج �ستزدهر لدينا البحوث العلمية
التطبيقية وما �إلى ذلك ،والحقيقة �أنه لي�س لدينا تح ٍّد تقني لأننا بلد م�ستهلِك في ك ِّل �شيء ،ومع الأ�سف ف� َّإن كل
ت�صب في هذا المجرى ،حتى التعليم �أ�صبح تجار ًّيا و�أ�صبح
�سيا�سات االقت�صاد في هذه البالد وما يجري مجراها ُّ
ا�ستهالك ًّيا ،يكفي �أن نعرف � َّأن ال�سنوات التح�ضيرية في بع�ض الجامعات تديرها �شركات وال تقوم بها الجامعة
نف�سها!

الـ ُمحا�ضر:
ذكرت ق�سم التاريخ على �سبيل المثال ،و�أنا �ضد �أن ُيقفَل �أي ق�سم من الأق�سام ،لكن �شريطة
طب ًعا �أنا ُ
ً
لعت عليها وذكرتُها يوجد العديد من الذين التحقوا
�أن يكون الطالب مه َّي�أ له ،ففي الإح�صائيات التي َّاط ُ
بالجامعات التحقوا ب�أق�سا ٍم ال يرغبون فيها� .أنا ال �أطالب بغلق �أي ق�سم ،وكل طالب في الجامعة ال ب َّد من
در�سا في التاريخ وفي اللغة العربية والثقافة الإ�سالمية على �سبيل المثال ،طب ًعا هذا مهم ،لكن
�أن ي�أخذ ً
يجب على َمن يلتحق بهذه الأق�سام �أن تكون له رغبة حقيقية في درا�ستها وهذا مجاله� ،أ َّما �أن نُج ِبر النا�س
تخ�ص ً�صا �أُج ِب َر على درا�سة
فهذا خط�أ ،فكثي ٌر من الط َّالب يدر�سون موا َّد ال يريدونها ،وال�سبب �أنه يدر�س ُّ
ي�شجع
تلك المواد فيه .و�أذكر �أنني ذات م َّرة
ُ
وجدت مد ِّر ً�سا للتربية البدنية ذا ج�س ٍم نحي ٍل ج ًّدا وج�سمه ال ِّ
لقيت غير
فقلت له� :أنت مثال �س ِّيئ للتربية البدنية! فقال :واهلل ما ُ
�أب ًدا على �أن يكون مد ِّر ًبا للتربية البدنيةُ ،
هذا الق�سم وا�ضط ُّروني �إلى �أن �أدخل فيه.
وما الخط�أ في �أن ت�أخذ �أرامكو مث ًال �أو �أي �شركات �أخرى عقو ًدا لإجراء البحوث في الجامعات؟ هذا
ن�شجع ذلك .ومع الأ�سف كثي ٌر من بحوثنا من �أجل الترقية ،ف�أ�ساتذة الجامعات
لي�س خط�أً ..بل ينبغي �أن ِّ
كل ما يه ُّمهم الإجراء العلمي والمنهجي في البحث �أنه اتخذ طريقة كذا وكذا وكذا ،و�أنا في مجال التربية
�أعرف � َّأن البحوث الموجودة ال تفيد التربية وال وزارة التعليم العالي ك َّلها (ر�أي المعلِّمين في كذا ..ر�أي
الموجهين في كذا) وال توجد لها �أدنى قيمة ،لكنَّها اتخذت �أ�سلو ًبا علم ًّيا فرقَّوا بها الباحث درجة ،لكنني
ِّ
مع الأ�ستاذ َّ
الطموح القادر على �أن يخترع لنا ال�شيء الجديد ،ونرى �أثر درا�سته في الواقع ،ونجد �إحدى
ال�شركات ت�أخذ بحثه وتط ِّبقه ،وهذا لي�س عي ًبا.
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ً
مغتبطا بها،
و�أ َّما ن�سبة التحاق الط َّالب من خ ِّريجي الثانوية بالجامعات ف�أنا -في الحقيقة -لم �أكن
وقلت �إننا ربما ن�صبح كما يقول المثل« :الك ُّل ُ�ض َّباط ولي�س هناك �صف �ض َّباط وال جنود» ،وه��ذا ما
ُ
�سيح�صل في الواقع وهذا خط�أ.
المتخ�ص�ص الفني فينبغي �أن يكون ذا علم ودراية � ً
أي�ضا بالتطبيقات ال َع َملية ،فالم�شكلة � َّأن مناهجنا
�أ َّما
ِّ
وبرامجنا غالبيتها قديمة ج ًّدا ج ًّدا ،فبع�ض المعامل قديمة وتاريخ �صنعها عام � 1974أو 1964م!

د .عبدالعزيز املانع:

هل تعليمنا م�س َّير �أو مخ َّير؟

الـ ُمحا�ضر:

تعليمنا بالطبع م�س َّير ولي�س مخ َّي ًرا.

�أ .حم َّمد نا�صر الأ�سمري:
�أعود بالذاكرة �إلى �سنواتٍ م�ضت كان فيها الدكتور الر�شيد عمي ًدا لكلِّية التربية ،وكان ر�شيق الج�سم
ولكن لي�س بهذا الم�ستوى الآن ،وح�صلت مباراة بين كلِّيتِي كلِّية الآداب وكلِّية التربية في الكرة الطائرة،
وانت�صرت كلِّية التربية علينا ،وطلب المتح ِّم�سون منَّا �أن نهتف ب�أن ي�سقط الدكتور الر�شيد ،لكننا امتنعنا
ا�ستمعت �إلى الأهداف التي �سردها الدكتور الر�شيد
من �أن نهتف �إذ ال دخل للعميد ،لكنِّي اليوم بعد �أن
ُ
�س�أهتف و�أقول« :يعي�ش الدكتور مح َّمد الر�شيد».
في الواقع قبل �أن �أبد�أ مداخلتي دعني اختلف كل ًّيا مع ما طرحه �أ�ستاذي الدكتور �أحمد ال�ضبيب جمل ًة
فكنت �أتوقَّع �أن تكون المملكة العربية ال�سعودية المرجع العا َلـمي العلمي في �صناعة النفط،
وتف�صي ًالُ ،
و�أن تكون جامعاتنا هي التي تخ ِّرج القادة في �صناعة النفط على م�ستوى العا َلـم؛ فقد م�ضى علينا �أكثر
من ثمانين عا ًما ولم نجد َمن يكون رائ ًدا في المجاالت العلمية ومرج ًعا علم ًّيا في �صناعة النفط وتح ُّوالته
وفي البتروكيماويات ،ورحم اهلل الدكتور غازي الق�صيبي الذي قا َد جز ًءا من هذه التكوينات و�أ�صبحت
لها مجاالت عالمية.
�أعتقد � َّأن البحث عن التم ُّيز لي�س عي ًبا ل ِّأي جامع ٍة من الجامعات ب�صرف النظر عن الهرطقات التي ت�أتي
لكن الم�سار الذي ينبغي �أن ن�صل �إليه �أن ندع الجامعات تعلِّم ..وك َّلما زاد مقدار العلم والمعرفة
وتذهبَّ ،
زادت قدرة الإن�سان على �صناعة القرار في المجال الذي �سوف يعمل فيه .لقد دفع االنفجا ُر ال�س َّكاني
تو�سع مجاالت التعليم العالي وتك�سر احتكار المغا َيرات بين القيادات
الهائل القياداتِ ال�سعودية �إلى �أن ِّ
البيروقراطية التي �أدارت كثير ًا من �أجهزة الدولة ،ففتحت الجامع َة على م�صرا َعيها وا�ستطعنا �أن ن�ستعيد
ط َّال ًبا وطالبات من اليمن ومن البحرين ومن دول �أق ّل م�ستوى لكي نُوجِ د لهم في بلدهم مكانًا يتعلمون
فيه ومن َث َّم ي�ستطيعون �أن يديروا الم� َّؤ�س�سات التي في بلدانهم بنا ًء على ما لديهم من كم معرفي هائل،
للتخ�ص�ص العلمي في مدى القدرة على �صناعة القرار .والأ�شياء التي �أريد �أن �أتط َّرق �إليها كثير ٌة
وال دخل
ُّ
ج ًّدا ولكن �أو ُّد �أن �أثني عليك و�أ�شكرك على طرحك الجميل.
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الـ ُمحا�ضر:
التخ�ص�ص ب�أن يتنا�سب مع الرغبات لكي ُيبدع الإن�سان ،وقد تجد الطبيب
�أنا �أق�صد االهتمام في مجال
ُّ
تخ�ص�ص �آخر �أ�صبح
الماهر �أ�صبح �شاع ًرا و�أدي ًبا ،والمهند�س �أ�صبح يكتب في التاريخ ،وهذا الذي في ُّ
يتخ�ص�ص الإن�سان بما يرغب ،فال ُيبدع الإن�سان
محلِّ ًال للفكر الإ�سالمي...
ُ
ول�ست �ضد هذا ،لكني �أتمنى �أن َّ
�إ َّال في مجال رغبته.
وكثيرون هم الذين يتعلمون العلم لك�سب العي�ش ،ولكن هل ترون الظاهرة التي بد�أت تظهر في الن�ساء
على �سبيل المثال ؟ الآن كم عدد الخ ِّريجات؟ هل وجدنا وظائف لهن في مجاالتهن؟
الآن في م�صر مث ًال تجد خ ِّريج الجامعة يعمل �س َّبا ًكا! لماذا تنفق الدولة عليه الماليين ويخ�سر هو ث َّم
يعمل في مجال �آخر؟ �أنا ال �أحتقر هذه المهن ..معاذ اهلل ،ولكن لماذا ينفق هذا العمر وهذه الأموال ويعمل
�أخي ًرا فيما ال عالقة له به.
وهناك من الذين ُي�ستَق َدمون من بلدان �أخرى ليعملوا �سائقين َمن تجد � َّأن لديه ماج�ستير ،لماذا تنفق
بلده عليه هذه المبالغ؟

د .ع�صام ملكاوي:
�شك ًرا لك يا دكتور على هذه المحا�ضرة الق ِّيمة ،ولكن ا�سمح لي ب�أن �أبد�أ بما ذُكر في القر�آن الكريم حول
العلم والمعرفة عندما قال ربنا �-سبحانه وتعالىَ } :-ف َو َج َدا َع ْب ًدا ِم ْن ِع َبادنَا �آ َت ْينَا ُه َر ْح َم ًة ِم ْن ِعنْدنَا َو َع َّل ْمنَا ُه
ِم ْن َل ُدنَّا ِعلْ ًما{ ،فر ُّبنا �-سبحانه وتعالىَ -ذ َك َر �أنه لم ي�ؤ ِت ِه العلم ولكنَّه �آتاه عل ًما �أي ً
بع�ضا منه ،ث َّم قال له
أوتيت من العلم،
�سيدنا مو�سى –عليه ال�سالمَ } :-ه ْل َ�أ َّت ِب ُعكَ َع َلى �أَن ُت َعلِّ َم ِن ِم َّما ُعلِّ ْم َت ُر�شْ ًدا{ �أي من بع�ض ما � َ
فالعلم لي�س له حدود ،و�سيدنا �سليمان –عليه ال�سالم -عندما �أر�سل �إلى ملكة بلقي�س بر�سالة يه ِّددها فيها
جي�ش لي�س لها ِق َب ٌل به �أتته ،فل َّما دخلت ال�صرح ح�سبته ُل َّـجة فك�شفت عن �ساقيها ،فقال لها �إنه
بو�صول ٍ
�صرح مم َّرد بمعنى �أنه َغ َلبها بالعلم ،فهذا هو م�ستوى العلم الذي يجب �أن ن�سعى �إليه ،ذلك العلم الذي ال
ٌ
يحمل ال�سيف ولكنه يحمل القلم ويحمل الفكر الذي ن�ستطيع �أن نعطيه ون�ؤ ِّديه لأبنائنا ،ولكن ما ن�شاهده
اليوم � َّأن التعليم م�شكلة م�ش َت َركة بين المد ِّر�س والطالب ،فالم�شكلة تكمن في � َّأن الر�ؤية الم�ستقبلية للتعليم
العالي في الوطن العربي بمجموعه مفقودة ،والتخطيط اال�ستراتيجي لتحقيق �أهداف التعليم العالي ال
يزال غير وا�ضح المعالم؛ ما يعني � ً
أي�ضا � َّأن طريقة انتقاء �أع�ضاء هيئة التدري�س لي�ست طريقة علمية كما
نوع من المحاباة ،ف�إذا كانت المحاباة والو�ساطة هي �سبيلنا لتعيين
ن�شاهدها في الغرب ،هي طريقة فيها ٌ
�أع�ضاء هيئة التدري�س فهذا يعني � َّأن الناتج �سيكون بخالف ما نريد.
النقطة الثانية :عندما �أ�س�أل طالب في الدرا�سات العليا عن اتفاقية �سايك�س بيكو فيقول هذه �أول م َّرة
�أ�سمع هذه الكلمة ،فهذه م�شكلة من المدر�سة �أو من الجامعة؟
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الـ ُمحا�ضر:
ل�ست �ضد العلم على الإطالق ،وما بدر مني �شي ٌء يوحي بذلك ،على العك�س �أنا مع العلم والتم ُّكن منه
�أنا ُ
ولكن �شرط �أن ينفع البالد ،و�أنا �أقول ينبغي �أن يتع َّلم الطالب بما يتنا�سب مع رغباته لكي ُيبدع.

مقدِّم املحا�ضرة:
د� .صالح الحيدر ي�س�أل عن تزوير ال�شهادات.

الـ ُمحا�ضر:

وكنت �شاه ًدا على الحادثة التي وردت في �إحداهما �أنا والدكتور
كتبت عنه مقالتين ُ
تزوير ال�شهادات ُ
كنت �أنا وهو ع�ض َوين في لجنة معا َدلة ال�شهادات
َّ
عبدالوهاب �أبو �سليمان ع�ضو هيئة كبار العلماء ،حينما ُ
الجامعية� ،إذ تق َّدم �أحد ال�سعوديين حا�ص ًال على الدكتوراه من جامع ٍة لم ن�سمع بها ،وفتَّ�شنا الكتب فلم
عبدالوهاب � ً
أي�ضا عن
نجدها ،فعزمنا على الذهاب �إلى هناك �أنا والدكتور عبدالو َّهاب (وقد كتب الدكتور
َّ
هذه الحادثة في جريدة «عكاظ») ،ذهبنا �إلى هناك وكان معنا الأخ عمر البي�س وكان ملح ًقا ثقاف ًّيا في
ذلك الوقت ،ووجدنا هذه الجامعة التي منحت ال�شهادة لهذا الرجل الذي كان يريد �أن ي�صبح ع�ضو هيئة
تدري�س في �إحدى جامعاتنا ،فعندما و�صلنا �إلى المدينة التي فيها هذه الجامعة و�صلنا �إلى جوار َّ
محطة
مبنى خ�شب ًّيا ودخلناه وكانت فتاة في ا�ستقبالنا� ،س�ألتنا :ماذا تريدون؟ فقلنا لها :نريد �أن
بنزين ووجدنا ً
ندر�س عندكم .فدخلنا �إلى مدير الجامعة وانتهى بنا الأمر �إلى �أنه م�ستع ٌّد ل ْأن يعطينا �شهادتَي الماج�ستير
والدكتوراه على �أن نق ِّدم بح ًثا في اللغة العربية دون درا�سة ،وبد�أ عمر البي�س بالمحاوالت معه لتخفي�ض
آفات �أخرى � ً
ا�ست�شهدت
أي�ضا ،وقد
التكلفة حتى و�صلت قيمة ال�شهادتين �إلى �أربعة �آالف دوالر! ولدينا � ٌ
ُ
بهذه الحادثة في �إحدى المقاالت التي َع ْن َونَها الدكتور �أحمد «دكتوراه في ال�صيف».

د .خ�ضر عبدالباقي:
�شك ًرا للمحا�ضر الكريم .حقيق ًة كل هذه النقد لواقع التعليم العالي في المملكة العربية ال�سعودية هو من
باب حب هذا الوطن لدفعه �إلى الأمام ،ولكنني �أريد �أن �أ�شير �إلى � َّأن الذي نحتاج �إليه كثي ًرا هو �أن يتغ َّير
ووجدت � َّأن كثي ًرا من
الت�ص ُّور الذي لدى ط َّالب الجامعات ،ف�أنا �أ�ستاذ جامعي وع�ضو في ق�سم الإعالم
ُ
بغ�ض النظر عن رغبته ،فقط
ال�شباب ال يه ُّمهم �شيء �سوى �أن ي�أتي
ويتخ�ص�ص في �أحد الم�سارات العلمية ِّ
َّ
هو ينظر �إلى ما تتط َّلبه �سوق العمل ،فكنَّا نقول لهم � َّإن الأَ ْ�س َلم لكم �أن تتع َّلموا ما ترغبون فيه ال ما تتط َّلبه
�سوق العمل منكم ،ومن َث َّم فنحن بحاجة �إلى ن�شر الوعي بين ال�شباب لتغيير هذا الت�ص ُّور لديهم في هذا
المو�ضوع بالتحديد.
والنقطة الثانية حول ما تط َّرق �إليه بع�ض المداخِ لين في مو�ضوع دوام �أ�ساتذة الجامعة ومقارنته
بما يح�صل في الجامعات الأجنبية ،هذا حقيقة ،ولكن كل �إن�سان له ن�صيبه في عدد ال�ساعات ،وح�ضور
الأ�ستاذ الجامعي في جامعة �أجنبية من ال�صباح وعدم خروجه �إال في الم�ساء يتعار�ض � ً
أي�ضا مع معايير
الجودة ،فالمهم �أن يكون هناك التزام ب�أن�صبة الجامعة.
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و�أعتقد � َّأن الجامعات في المملكة العربية ال�سعودية خَ َطت خطوات ج��ا َّدة في تعديل الو�ضع الذي
نحن فيه وتطويره و�إ�صالحه ب�إحداث ما ُي�س َّمى برامج تح�ضيرية في الجامعات .والأق�سام العلمية في
الجامعات لديها َّ
خطة فيما ن�س ِّميه بالدورات الت�أهيلية للمقبولين في هذه الأق�سام لتح�سين م�ستواهم،
كنت
فبالفعل الم�ستوى الذي وجدناه لدى خ ِّريجي التعليم العام ب�صراحة يندى له الجبين ،فبع�ضهم ُ
حقيق ًة ال �أ�ص ِّدق �أنه عربي فيما يكتب من حيث التدنِّي الثقافي ومن حيث الكتابة العربية � ً
أي�ضا ،فنحن
بحاجة �إلى العمل الجاد لإحداث ما ُي�س َّمى م�شروع التعليم العامً � ،
أي�ضا �إلى �أن يكون هناك م�شروع لتطوير
التعليم العالي �أو تطوير الجامعات.

املحا�ضر:
تعليق ممتاز حقيق ًة وفتح لي المجال � ً
أي�ضا للرد على �أبي عمرو ،فق�سم الإعالم -على �سبيل المثال-
فيه خلل في المناهج ،والأمر الآخر الذي ال ب َّد من �أن �أقوله هو حول االفتخار ب� َّأن الجامعات الآن بد�أت
خزي ال مثيل له �أن تفتخر جامعاتنا ب�إحداث ال�سنة التح�ضيرية وت�ستدعي
�سنة تح�ضيرية و�أنا �أعتقد �أنه ٌ
�شركات �أجنبية لتدري�س الط َّالب في ال�سنة التح�ضيرية� ،أعتقد �أنه خزي ،كيف تتعاقد جامعة مع �شرك ٍة
لها وكيل محلِّي لتدري�س ال�سنة التح�ضيرية؟! ث َّم ما هي محتويات ال�سنة التح�ضيرية؟ فيها جوانب ج ِّيدة،
ولكن فيها � ً
كنت �أتمنى �أن �أجد تركيزًا على اللغة العربية ،فاللغة العربية �أُه ِم َلت
أي�ضا جوانب ناق�صة ،فقد ُ
التخ�ص�صات العلمية �أو الأدبية ،ول�سوء الحظ �أ�صبحت الآن اللغة العربية اختيارية
�إهما ًال ال مثيل له في كل
ُّ
بد ًال من كونها �إجبارية من قبل.
نتمنَّى �أن تنتبه الجامعة لهذه الأمور التي يندى لها الجبين ،فكل يوم نتابع ال�صحف التي تن�شر �أخبا ًرا
م�ؤلمة عن تدنِّي التعليم.

د� .سعد �أبو جبا�س:
�أنت بالن�سبة لي رم ٌز وقائ ٌد من القادة ..و�أنا م َّمن عا�شوا ع�صر الإحباط وال نزال نعي�شه ،والمحا�ضرة
اليوم زادت الإحباط � ً
إحباطا ،وحقيق ًة �أنا ال �أخالفك في �سوء بع�ض ما هو موجود ،وقد �أختلف في بع�ض
المواقف ،فالدكتور الر�شيد قائ ٌد من القادة ،والدكتور �أحمد ال�ضبيب مدير جامعة الملك �سعود �ساب ًقا،
ونحن نتك َّلم وك�أننا ننتظر �أن ت�أتي الحلول من الخارج ،وم�شكلتنا في التخطيط غير ال�سليم ،و�أ�ضرب
مثا ًال� :أحد القياديين في ال�صحة وجد َمن ي�شارك في و�ضع َّ
ال�صحة،
الخطة الخام�سة وال�ساد�سة في
َّ
بالخطة فطلبوا منه �أن ُي ِع َّد الخطة ال َّالحقة ف�ص َّور لهم َّ
َّ
الخطة ال�سابقة!!
عجبوا
ف�أُ ِ

الـ ُمحا�ضر:
�أنا ال �أريدك �أن ت�ؤ ِّيدني ت�أيي ًدا مطل ًقا فكل �إن�سان يخطئ وي�صيب �إال مح َّم ًدا ر�سول اهلل �ص َّلى اهلل عليه
�صت �إلى بع�ض المالحظات لح ِّل بع�ض الم�شكالت ،ولع َّلنا ن�ستعر�ضها واحد ًة
و�س َّلم ،و�أنا دوري �أنني خلُ ُ
بعد الأخرى في لقا ٍء �آخَ ر.
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عبدالوهاب في نظر
ابن
َّ
مستشرقين وتنوير ِّيين
د .عبداهلل العثيمين
أمين عام جائزة الملك فيصل  -عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة

ٌ
محاضرة أُلقيت في خميسية حمد الجاسر الثقافية في  12جمادى
أصل هذا البحث
اآلخرة 1433هـ الموافق  3أيار (مايو)2012م ،وأدار اللقاء د .عبدالعزيز الهالبي.
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مدير املحا�ضرة:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� .أ�سعد اهلل �صباحكم بك ِّل خير� .أت�ش َّرف بتقديم زميلي و�صديقي و�أ�ستاذي
ٌ
معروف لديكم� ،سوف �أ�شير فقط
الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل العثيمين المف ِّكر والأديب .لن �أقر�أ �سيرته فهو
�إلى �أنه ذو �إنتاج غزير في الت�أليف في التاريخ ،ومن م�ؤ َّلفاته َمراجِ ع في الجامعة ،وله في ال�شعر دواوين
وحر�صا على الوقت فعنوان المحا�ضرة هو
ع َّدة .وكذلك هو مهت ٌّم بق�ضايا الأمة في كتاباته� .أكتفي بهذا
ً
يتف�ضل لتقديم المحا�ضرة.
«ابن
عبدالوهاب في نظر م�ست�شرقين وتنوير ِّيين» ،و�أطلب منه �أن َّ
َّ

الـ ُمحا�ضر:
�شك ًرا جزي ًال لأخي و�صديقي الدكتور عبدالعزيز الهالبي ،وهي منا�سب ٌة �أ�ستح�سن -كما ت�ستح�سنون
دائ ًما ونحن في «دارة العرب»� -أن ندعو ل�صاحبها بالرحمة والر�ضوان ،رحمه اهلل رحم ًة وا�سعة ،فقد
ق َّدم لهذا الوطن من الأعمال الكثير.
عبدالوهاب �أجد نف�سي �أمام ذلك البيت الذي يقول:
�أيها الإخوة الكرام ،عندما �أحاول �أن �أتح َّدث عن ابن
َّ
ما �أَرانا نَقو ُل ِ�إ َّال َرجي ًعا

َو ُمعا ًدا مِن قَولِنا َمكرورا

و�أ�شعر ب�أنني من الط َّالب الذين ير ِّددون درو�سهم �إلى درجة كبيرة خو ًفا من عدم اجتياز االمتحان .في
هذا اليوم كالمي �سيكون انتقائ ًّيا بالن�سبة �إلى الم�ست�شرقين والتنوير ِّيين ،والحديث ال يت ُّم �إال ب�أن ن�أخذ
قلي ًال من ه�ؤالء وه�ؤالء.
لقد بد� ْأت رحالت ا�ستطالعية �أوروبية �إلى الجزيرة العربية في مطلع القرن العا�شر الهجري ال�ساد�س
وبخا�ص ٍة البرتغالية
ع�شر الميالدي ،وبدايتها تلك كانت متزامنة مع بداية الغزوات اال�ستعمارية الأوروبية
َّ
ل�سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ،وكانت دوافع َمن قاموا بتلك الرحالت مختلفة ،فمنهم َمن قام
ٍ
مزيجا من هذه
برحلته
بتكليف من جهة �أوروبية م�س�ؤولة �سواء كانت �أهدافها علمية �أو ا�ستعمارية �أو ً
الملحة لديه باالكت�شاف والطموح للمعرفة.
وتلك ،ومنهم َمن قام برحلته بدافع ذاتي �أ ْم َلتْه عليه الرغبة َّ
الرحالة مختلفة � ً
أي�ضا من حيث الجودة وال�ضعف ،ومن حيث الدقَّة وعدمها،
ولقد جاءت كتابات �أولئك َّ
ومن حيث الحياد والتح ُّيز ،وذلك وف ًقا لم�ؤ ِّهالت الكاتب الذاتية ودوافع كتابته .على �أنه مهما ُوجد في
تلك الكتابات من نقاط �ضعف وا�ضحة ف� َّإن فيها كثي ًرا من المعلومات المفيدة للباحثين وللبالد التي كتبوا
عنها وعن �أحوال �س َّكانها.
الرحالة الغرب ِّيين والم�ست�شرقين،
ولقد حظيت دعوة ابن
َّ
عبدالوهاب باالهتمام في كثي ٍر من كتابات َّ
وكان من ه�ؤالء و�أولئك َمن كتب عنها كتابات تتَّفق -ب�صفة عامة -مع �أهم ف�صولها و�أحداث تط ُّورها،
ومنهم َمن كتب عنها كتاباتٍ بعيد ًة ك َّل ال ُبعد عن حقيقة تلك الف�صول والأح��داث ،ور َّبما كان التح ُّيز هو
الباعث الأ�سا�سي لهذه الكتابات الأخيرة ،ولكن ر َّبما كان الجهل بحقيقة تلك الدعوة �أو االعتماد على �أقوال
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خ�صومها هما �أهم �سببين وراء هذه الكتابات ،بل � َّإن من الممكن القول ب� َّأن �سوء عر�ض الدعوة قو ًال �أو
فع ًال من ِق َبل بع�ض العا َّمة المتح ِّم�سين لها قد �أ�سهم �أحيانًا في ت�شويه �صورتها.
عبدالوهاب-
كان القرن الثاني ع�شر الهجري الثامن ع�شر الميالدي -الذي ظهرت في منت�صفه دعوة ابن
َّ
قد �شَ ِه َد ازدياد معرفة بع�ض الأوروب ِّيين بجزيرة العرب � ً
أر�ضا و�س َّكانًا ،ومن ذلك تلك البعثة التي كان من
بينها «كاري�ستن نيبور» المولود عام 1733م والذي كان يعرف �شيئًا من اللغة العربية ،وقد �أ َّلف كتا ًبا
�ض َّمنه ما ر�آه ودر�سه في جزيرة العرب ونُ�شر في كوبن هاجن باللغة الألمانية �سنة 1772م ،ثم ترجمه
�آخِ ر الأمر «روب��رت هيرون» �إلى الإنجليزية بعنوانٍ ترجمتُه العربية« :رحالت عبر الجزيرة العربية،
و�أخبار �أخ��رى في ال�شرق»ُ ،
وطبع في مج َّلدين عام 1792م ،وقد اعتمد عليه -فيما يبدو -ع��د ٌد من
الأوروب ِّيين الذين كتبوا عن تلك الدعوة فيما بعد .وعندما و�صل «نيبور» من اليمن �إلى ال�ساحل ال�شرقي
للجزيرة العربية عام 1765م (�أي العام الذي توفي فيه الأمير مح َّمد بن �سعود) كان قد م�ضى على البيعة
عبدالوهاب والأمير مح َّمد بن �سعود  21عا ًما تم َّكنت خاللها الدولة الجديدة القائمة
التي ت َّمت بين ابن
َّ
وا�ضح �ض َّد خ�صومها داخل نجد .و�إ�ضاف ًة �إلى كون «نيبور» �أول
نجاح
ٍ
على �أ�سا�س تلك البيعة من تحقيق ٍ
تع�صب �ضدها،
�أوروبي ُين�شَ ر له كتاب عن دعوة ابن
َّ
عبدالوهاب ف� َّإن من الوا�ضح � َّأن كتابته لم يكن فيها ُّ
وما ورد من �أخطاء في تلك الكتابة مر ُّده -فيما يبدو� -إلى الجهل بحقيقة تلك الدعوة؛ ذلك لأنه -كما
أنا�س لي�سوا من �أتباعه،
ذكرت -لم ُتتَح له فر�صة مقا َبلة �أي فرد من �أتباع ال�شيخ ،فنقل �أخبار الدعوة عن � ٍ
ُ
ولهذا قال �إنه نتيج ًة لذلك لن يتم َّكن من �إعطاء فكرة م�ؤ َّكدة عن مبادئها.
عبدالوهاب في الجزء الثاني من كتابه تحت عنوان «الديانة الجديدة في
تح َّدث «نيبور» عن دعوة ابن
َّ
نجد» ،وفي م�سته ِّل حديثه قال �إنه يوجد في نجد �صابئة وم�سيح ُّيون من �أتباع «�سانجون» وقليلون من
اليهود ،ومن الم�ؤ َّكد �-أو �شبه الم�ؤ َّكد على الأق��لَّ � -أن هذا القول ال ي�ستند �إلى دلي ٍل تاريخي ،ث َّم تابع
«نيبور» كالمه فذكر � َّأن �أهل نجد مح َّمد ُّيون -وهذا تعبي ٌر جرى عليه بع�ض الكتَّاب الغرب ِّيين -و�أنهم كانوا
�سنِّيين محافظين ،قائ ًال« :غير �أنه منذ فترة ق�صيرة ظهرت في �إقليم العار�ض �-أحد الأقاليم النجدية-
ديانة جديدة �أحدثت ثور ًة في الجزيرة العربية ،و ُيح َت َمل �أن ت�ؤ ِّثر �أكثر ف�أكثر في حالة البالد على وجه
عبدالوهاب؛ ُمواطن من العيينة ،و�إنه �إثر وفاته
العموم» .وقال «نيبور» � َّإن م� ِّؤ�س�س الديانة الجديدة هو
َّ
وبغ�ض النظر عن الت�سمية التي �س َّمى بها «نيبور» دعوة ابن
تو َّلى ابنه ال�سلطة وا�ستم َّر في تطبيق �آرائه.
ِّ
عبدالوهاب ف� َّإن مر َّد االلتبا�س عليه في م�س�ألة �صاحب الدعوة هو �أنه في العام الذي كتب فيه المهند�س
َّ
الرحالة كتابه توفي الأمير مح َّمد بن �سعود وح َّل مح َّله في ال ُـحكم ابنه عبدالعزيز ،ولع َّله �سمع بوفاة قائد
َّ
عبدالوهاب ،وعلى � ِّأي حال ف� َّإن «نيبور» ذك َر � َّأن �صاحب
فظن �أنَّه �صاحب الدعوة مح َّمد بن
الدولة الجديدة َّ
َّ
الدعوة در�س في وطنه ث َّم ق�ضى وقتًا في الب�صرة وقام برحالتٍ �إلى بغداد وبالد فار�س ،و ُت َع ُّد �إ�شارته
كتاب في هذا المجال ،على � َّأن روايات
�إلى قيام ابن
عبدالوهاب برحالتٍ �إلى بالد فار�س �أ َّول �إ�شارة في ٍ
َّ
الم�ؤ ِّرخين المق َّربين من ال�شيخ تفيد ب� َّأن رحالته خارج نجد لم تتجاوز الحجاز والأح�ساء والب�صرة.
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عبدالوهاب بعباراتٍ فيها �شي ٌء كثي ٌر من الحقيقة التاريخية
ث َّم م�ضى «نيبور» في حديثه عن ابن
َّ
و�صدق التحليل� ،إذ قال � َّإن ال�شيخ بعد عودته من بالد فار�س بد�أ يدعو مواطنيه �إلى ما يراه ،و�إنه نجح
حرب م�ستم َّرة
في ك�سب عد ٍد من الزعماء الذين انقادت �إليه رعاياهم بالتبعية ،وكان �أولئك الزعماء في ٍ
ف�أ�صبحوا بو�ساطته مت�صالحين ووافقوا على �أ َّال ُيقدِموا على � ِّأي عم ٍل في الم�ستقبل دون م�شورته،
وبهذا التحا ُلف اخت َّل ميزان الق َّوة في نجد ل�صالح الدولة الجديدة التي حاولت االنت�صار على خ�صومها
المحلِّيين ،بل �صمدت �أمام حملتَين قام بهما حاكم الأح�ساء �ض َّدها .على � َّأن «نيبور» ما �إن تجاوز في
حديثه م�سيرة الدولة التي قامت على �أ�سا�س دعوة ابن عبدالو َّهاب �إلى الكالم عن طبيعة الدعوة من الناحية
الدينية حتى وقع في �أخطاء وا�ضحة ،من ذلك �أنه قال � َّإن �أعراب ًّيا من الأح�ساء �أخبره ب� َّأن هناك ت�شاب ًها
عبدالوهاب ومبادئ المكرمي ،ويبدو -والكالم لـ»نيبور»َّ � -أن كالمه �صحيح ،و�إ َّال
كبي ًرا بين مبادئ ابن
َّ
َلـما ا�ستطاع المكرمي عبور نجد بجي�ش �صغير لمهاجمة �شيخ الأح�ساء عام 1764م ،والخط�أ في الكالم
عبدالوهاب �سنِّي في الأ�صول حنبلي في الفروع ،في حين كان المكرمي
ال�سابق من وج َهين :الأ َّول � َّأن ابن
َّ
الذي كان �سيد نجران� -إ�سماعيل ًّيا؛ والثاني � َّأن المكرمي توغَّل في نجد في ال�سنة المذكورة التي �أ�شارعبدالوهاب ال حلي ًفا لهم �ض َّد �صاحب الأح�ساء ،وقد �أنزل بهم هزيم ًة
�إليها «نيبور» محا ِر ًبا لأتباع ابن
َّ
كبير ًة في معركة حائر �سدير جنوب الريا�ض فقتل منهم �أكثر من  400رجل ،وكانت تلك �أكبر هزيمة ُمن َِي
لكن
بها �آل �سعود في تاريخهم في تلك الفترة .ث َّم قال «نيبور»َّ �« :إن فرقة ال�سنَّة ت�شكو من ا�ضطهاد ال�شيخَّ ،
أو�ضح � َّأن َمن
َّ
المرجح � َّأن الباعث الحقيقي ل�شكوى تلك الفرقة المنغم�سة في الخرافات هو كرهها له» ،ف� َ
�س َّماهم ال�سنَّة منغم�سون في الخرافات .كما قال�« :أ َّما ت�سمية دعوة ال�شيخ بال ِبدعة ف�إنه لم يث ُبت ذلك فيما
عبدالوهاب
كان ي�شيعه خ�صوم تلك الدعوة من العرب الم�سلمين»� .أ َّما بالن�سبة �إلى تف�صيالت دعوة ابن
َّ
التجار عبر جزيرة العرب
فقد ذكر «نيبور» �أنه تح َّدث عنها مع ٍ
�شيخ بدوي اعتاد في �شبابه �أن ي�سافر مع َّ
وزار البلدان الرئي�سة في نجد ،و� ََّأن ذلك البدوي قال له � َّإن ال�شيخ يقول للنا�س � َّإن اهلل وحده هو الم�ستحقُّ
للدعاء والعبادة لأنه الخالق المد ِّبر للكون ،و�إنه يح ُرم دعاء الأولياء و�إ�شراك الر�سول –�صلى اهلل عليه
و�س َّلم� -أو غيره من الأنبياء –عليهم ال�سالم -في الدعاء ل َّأن ذلك من الوثنية .وجز ٌء من كالم «نيبور» �-أو
عبدالوهاب َي ُع ُّد
لكن الغريب �أن ينتهي كالم ذلك الـ ُمخ ِبر بالقول � َّإن ابن
على الأ�صح :كالم َمن �أخبره -حقَّ ،
َّ
مح َّم ًدا وعي�سى وغيرهم «و َمن ت�س ِّميهم ال�سنَّة �أنبياء» مج َّرد رجال عظماءُ ،من ِك ًرا تدوين �أي كتاب بوحي
عبدالوهاب ي ًدا
�إلهي �أو �إنزاله من ال�سماء بو�ساطة جبريل عليه ال�سالم ،ولع َّل لل�شائعة الـ ُمغرِ�ضة �ض َّد ابن
َّ
نوع من �أنواع العبادة كالدعاء ل ِّأي مخلوقٍ
فف�سر الجاهلون تحريمه َ�ص ْرف �أي ٍ
في مدى الجهل بحقيقتهاَّ ،
مهما علت مرتبته على �أنه عدم حب للر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أو �إنكار لنب َّوته! ويختم «نيبور»
إ�صالحا للمح َّمدية وعودة
عبدالوهاب بقولهَّ �« :إن دين
كالمه عن ابن
َّ
َّ
عبدالوهاب الجديد ي�ستحقُّ �أن ُي َع َّد � ً
بها �إلى �صورتها الأولى ،وهو قد ذهب �أكثر من � ِّأي ُم�صل ٍِح �آخر في هذا الم�ضمار ،وهو عربي ال ُيتَوقَّع
�ستو�ضح ما �إذا كانت ديانة بهذا ال�شكل �ستنجح في قو ٍم
منه �أن يعالج مثل هذه الأمور بمرونة ،والتجربة
ِّ
عبدالوهاب و�أن�صاره في مطلع
جاهل ِّيين» .ويبدو � َّأن عد ًدا من الأوروب ِّيين الذين نُ�شرت كتاباتهم عن ابن
َّ
القرن التا�سع ع�شر الميالدي قد ت�أ َّثروا ببع�ض ما كتبه «نيبور» ،مثل اال ِّدعاء ب�أنه كان ُينكِر قد�سية القر�آن
ور�سالة مح َّمد �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم!
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عبدالوهاب و�أن�صاره،
على � َّأن من الأوروب ِّيين َمن كتبوا كتابة �صحيحة محايدة عن ال�شيخ مح َّمد بن
َّ
الرحالة ال�سوي�سري «بوركهارت» الذي و�صل �إلى الحجاز عام 1814م ،فقد كانت
وفي طليعة ه�ؤالء َّ
الرحالة الغرب ِّيين د َّق ًة و�إن�صا ًفا ،ولقد تح َّدث في كتابه الذي نُ�شر في عام 1831م
كتابته �أكثر كتابات َّ
والوهاب ِّيين» عن دعوة ابن عبدالو َّهاب و�سيرة �أتباعه في �إدارتهم
وتُرجِ َم عنوانه بـ»ملحوظات عن البدو
َّ
ل�ش�ؤون البالد وحِ فْظ الأمن فيها ،وطريقة حروبهم ،ث َّم �صراعهم مع قوات مح َّمد علي با�شا ،وكان مما
موجهة فقط لإ�صالح
قال عن ال�شيخ« :لم تكن مبادئ
َّ
عبدالوهاب مبادئ ديانة جديدة ،بل كانت دعوته َّ
المفا�سد التي تف�شَّ ت بين الم�سلمين ،ونَ�شْ ر العقيدة ال�صحيحة ال�صافية بين البدو الذين كانوا م�سلمين
ا�سم ًّيا لكنَّهم كانوا ُج َهالء بال ِّدين وغير مبالين بك ِّل فرو�ضه التي �أوجبها .وكما هي الحال بالن�سبة �إلى ك ِّل
عبدالوهاب من ِق َبل �أ�صدقائه وال من ِق َبل �أعدائه ،ف�أعدا�ؤه حينما �سمعوا بفِرقته
الـ ُم�صلحين لم ُيف َهم ابن
َّ
الجديدة التي تُهاجِ م انحراف الأتراك وتنظر �إلى النبي مح َّمد بغير نظرتهم التقدي�سية؛ اقتنعوا ب�سهولة
الوهاب ِّيين بذلك لي�سوا مج َّرد �ضا ِّلين بل �إنهم كافرون ،وقد ت�أ َّكد لديهم
ب� َّأن عقيد ًة جديد ًة قد اعتُنقت ،و� َّأن َّ
وبخا�ص ٍة البدو�شريف م َّكة وبالخطر الذي ح َّل بالبا�شوات المجاورين ،و�أ�صدقا�ؤه
بخداع
هذا االعتقاد
ِ
َّ
ِ
الوهابية ،والذين �أ�صبحوا يعرفون عادات الحجاج الأتراك
الذين كانوا ُج َهالء تما ًما بال ِّدين قبل �أن يعرفوا َّ
عبدالوهاب وك�أنه ديانة جديدة � ً
أي�ضا،
و�س َّكان مدن العرب ومبادئها المختلفة -بدا لهم ما يدعو له ابن
َّ
ولكن قلي ًال من ال�سور ِّيين الأذكياء الذين �أ َّدوا الحج ووجدوا فر�ص ًة للتح ُّدث مع َّ
الوهاب ِّيين؛
َّ
المطلعين من َّ
الوهاب ِّيين هي عقيدة الإ�سالم».
اقتنعوا ب� َّأن عقيدة َّ
الوهاب ِّيين الأ�سا�سية تتَّفق مع تلك التي تُد َر�س في مدار�س الإمبراطورية
وذكر «بوركارد» � َّأن «مبادئ َّ
المف�سرين الأج َّالء
الإ�سالمية ،فالقر�آن وال�سنَّة م�صدران �أ�سا�سيان م�شتمالن على ك ِّل الأحكام ،و�آراء
ِّ
للقر�آن مح َت َرمة على الرغم من �أنها لي�ست م َّت َبعة على الإطالق» .وذك َر �أنه «في محاول ٍة لإي�ضاح الأعمال
ثابت في تلك الأحكام،
الأ�صيلة والمع َتقَدات ال�صافية للم� ِّؤ�س�س الأ َّول للإ�سالم و�أتباعه من الأوائل كما هو ٌ
مهاجمة عد ٍد من الآراء الخاطئة والمفا�سد التي طر�أت على الإ�سالم كما ُيد َر�س
كان ال ب َّد َّ
للوهاب ِّيين من َ
الآن ،وال ب َّد لهم � ً
أي�ضا من الإ�شارة لهم �إلى الحاالت التي يت�ص َّرف بها الأتراك المتناقِ�ضة مبا�شر ًة مع
المبادئ التي يعترف ه�ؤالء �أنف�سهم ب�أنها �أ�سا�سية» .وبعد �أن �أورد عد ًدا من الأمور المه َّمة من �أ�صول
عبدالوهاب اتَّخذ القر�آن
ال ِّدين وفروعه التي كان الأتراك بالتحديد قد �أهملوها ح�سب قوله؛ قالَّ �« :إن ابن
َّ
وال�سنَّة دليله الوحيد في الأخ�لاق ،و� َّإن الخالف بينه وبين الأت��راك ال�سنِّيين -مهما قيل عنه -هو � َّأن
الوهاب ِّيين يتَّبعون بد َّق ٍة الأحكام نف�سها التي �أهملها الآخرون ،ولهذا ف� َّإن َو ْ�صف الديانة الجديدة ما هو �إ َّال
َّ
تخلي�ص العقيدة الإ�سالمية م َّما َعلِقَ بها من �شوائب».
عبدالوهاب؛
وبعد �أن تح َّدث «بوركهارت» عن حكومة الدولة ال�سعودية التي قامت على �أ�سا�س دعوة ابن
َّ
عبدالوهاب وحلفائه في �إعادة العرب �إلى الحالة التي كانوا عليها عند ظهور
دفعت رغبة ابن
َّ
قال« :لقد ْ
َ
م� ِّؤ�س�س ديانتهم� ،إلى تغيير و�ضعهم ال�سيا�سي بمج َّرد �أن َر�أوا �أتباعهم في ازدياد ،وكان مح َّمد وحلفا�ؤه
وتو�ضح كتب الفقه الإ�سالمي �أنه من ال�ضروري وجود زعيم �أعلى في
القادة ال�سيا�س ِّيين والدين ِّيين،
ِّ
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مق�سم ًة �إلى
ال�ش�ؤون الدينية والدنيوية ،وكانت نجد -التي �أ�صبحت المركز الرئي�س للق َّوة الو َّهابيةَّ -
حرب م�ستم َّرة،
عد ٍد من الأقاليم والبلدان والقرى ال�صغيرة الم�ستق ّل بع�ضها عن بع�ض ،وكانت في حالة ٍ
ولم يكن ُيع َت َرف فيها �إ َّال بقانون القوي �سواء من البادية �أو داخل �أ�سوار البلدان .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك كانت
ال�سلب والنهب قد جعلت
الح ِّرية غير محدودة للقبائل البدوية ،وحروبها التي ال تنتهي وغزواتها ذات َّ
م�سرحا للفو�ضى الدائمة و�سفك الدماء ،ولم يب�سط عبدالعزيز بن مح َّمد حكمه على ك ِّل نجد �إ َّال بعد
نجد ًا
ً
كثي ٍر من ال�صراع ال�شديد .ولأنه �أ�صبح رئي�س منطقته فقد تو َّلى ال�سلطة ال ُعليا وجع َل حكمه م�شا ِب ًها لذلك
الذي زاوله الأوائل من �أتباع النبي مح َّمد ،وقد ر�أى � َّأن من العبث �أن يحاول ا�سترقاق بني جلدته ،ولذلك
الخا�صة ويطيعوا
تركهم ينعمون بح ِّريتهم ،لكنه �أجبرهم على �أن يعي�شوا ب�سالم ويحترموا الملكيات
َّ
رئي�سا لك ِّل م�شائخ
�أوامر النظام ،فكانت حكومته ح َّر ًة لأنها قائمة على نظام بدوي ديمقراطي ،فكان هو ً
القبائل التي تدير �سيا�ساتها الخا�صة ،فقد بقي ك ُّل العرب م�ستقلِّين �أح��را ًرا داخل قبائلهم ،با�ستثناء
�أنهم الآن �أُج ِبروا على مراعاة النظام بد َّق ٍة كاملة و�أ�صبحوا ُعر�ض ًة للعقوبة �إذا عار�ضوا ،وبات عليهم �أن
يدفعوا الزكاة �إلى خزينة الدولة ويلتحقوا بق َّوة الحاكم متى طلب منهم ذلك ،وال يتحاكموا �إلى ال�سالح في
خالفاتهم بل �إلى محكمة �شرعية تنظر في تلك الخالفات».
و�إذا اتَّجه المرء �إلى «دائرة المعارف الإ�سالمية» ال�صادرة بالإنجليزية وجد �أنَّه قد ور َد الحديث عن
الوهابية في الطبعتَين الأولى والثانية لتلك الدائرة ،و� َّأن حديث الم�ست�شرقين في الطبعة الأخيرة عن
َّ
ال�شخ�صيات الم�سلمة �أف�ضل من حديثهم عنها في الطبعات الأولى .لقد كتب «ماطليوث» مقال ًة مط َّول ًة عن
عبدالوهاب ودعوته في الطبعة الأولى ،وجاءت كتابته علمي ًة �إلى ح ٍّد ما .وفي الطبعة الجديدة جاء
ابن
َّ
عبدالوهاب بقلم الم�ست�شرق الفرن�سي «هنري الو�ست» الم�شهور بدرا�ساته العميقة عن
الحديث عن ابن
َّ
وبخا�ص ٍة عن ابن قدامة وابن تيمية ال َّل َذين كانا من �أ�شهر علماء ذلك المذهب ،وحديثه عن
المذهب الحنبلي
َّ
ال�شيخ مح َّمد ُمطا ِبق في معظمه لِـما �أوردته م�صادر مق َّربة من ال�شيخ كابن غنام وابن ب�شر .وكان هناك
َح�سن الآن �أن نتجاوز
َمن تح َّدثوا و َعمِلوا درا�سات �أكاديمية عن دعوة ال�شيخ ،ولكنِّي �أعتقد � َّأن من الم�ست َ
هذا �إلى الحديث �إلى َمن ُي َ�س َّمون المتن ِّورين في هذا المو�ضوع ،فكان م َّمن تح َّدثوا عن ال�شيخ مح َّمد
ن�سبون �إلى التنوير ِّيين �أحمد �أمين ،فبعد �أن �أ�شار باخت�صا ٍر �شدي ٍد ج ًّدا �إلى حياة
بن
َّ
عبدالوهاب ممن ُي َ
ذلك ال�شيخ قالَّ �« :إن �أهم م�س�ألة �شغلت ذهنه في در�سه ورحالته م�س�ألة التوحيد التي هي عِماد الإ�سالم،
والتي تبلورت في «ال �إله �إ َّال اهلل» وتم َّيز الإ�سالم بها ع َّما عداه ،ودعا �إليها مح َّمد �-صلى اهلل عليه و�سلم-
�أ�صدق دعو ٍة و�أح َّرها ،فال �أ�صنام وال �أوثان وال عبادة �آباء وال �أجداد وال �أحبار وال نحو ذلك» .ث َّم قال:
«�إذا كان ذلك هو ُل َّب عقيدة الإ�سالم؛ فما بال العا َلم الإ�سالمي يعدِل عن التوحيد المط َلق الخال�ص من ك ِّل
�شائبة �إلى �أن ي�شرك مع اهلل كثي ًرا مِن خَ لْقه ،فه�ؤالء الأولياء ُي َح ُّج �إليهم وتُق َّدم لهم النذور و ُيع َتقَد �أنهم
قادرون على النفع وال�ض ّر ،وهذه الأ�ضرحة ال عِداد لها تُقام في جميع �أقطاره ي�ش ُّد النا�س �إليها ال ِّرحال
ويتم�سحون بها ويطلبون منها جلب الخير لهم ودفع ال�ضر عنهم» .ث َّم قال �أحمد �أمين�« :إنَّها ت�ص ُّد النا�س
َّ
عن اهلل الواحد ،وتُ�شرِك معه غي َره وتُ�سي ُء �إلى النفو�س وتجعلها ذليل ًة و�ضيع ًة مخ ِّرفة ،وتج ِّردها من فكرة
التوحيد وتُفقِدها الت�سامي.
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عبدالوهاب هو � َّأن اهلل وحده م�ش ِّرع للعقائد،
والأ�سا�س الآخَ ر المتَّ�صل بالتوحيد والذي كان يف ِّكر فيه ابن
َّ
وهو وحده الذي يحلِّل ويح ِّرم ،فلي�س كالم �أح ٍد حج ًة في ال ِّدين �إ َّال كالم اهلل و�س ِّيد المر�سلين ،فاهلل يقول:
{ �أَ ْم َل ُه ْم �شُ َر َكا ُء �شَ َر ُعوا َل ُه ْم م َِن ال ِّد ِين َما َل ْم َي���أْ َذ ْن ِب ِه اللهَّ ُ} ،فكالم المتكلِّمين بالعقائد وكالم الفقهاء
ٍ
حج ًة علينا� ،إنَّما �إمامنا الكتاب وال�سنَّة ،وك ُّل
م�ستوف �أدوات االجتهاد له الحقُّ
بالتحليل والتحريم لي�س َّ
�صح من ال�سنَّة ما ي�ؤ ِّديه
�أن يجتهد ،بل عليه �أن يفعل ذلك وي�ستخرج من الأحكام من ن�صو�ص الكتاب وما َّ
�إليه اجتهاده ،و�إقفال باب االجتهاد كان نكب ًة على الم�سلمين؛ �إذ �أ�ضاع �شخ�ص َّيتهم وق َّوتهم على الفهم
وج َع َلهم جامدين مقلِّدين يبحثون وراء جمل ٍة في كتاب �أو فتوى من مقلِّ ٍد مثلهم».
وال ُـح ْكمَ ،
عبدالوهاب حر ًبا على ك ِّل ما ابتُدع بعد الإ�سالم الأ َّول من عاداتٍ
ث َّم قال �أحمد �أمين« :كانت دعوة ابن
َّ
وتقاليد ،فال اجتماع لقراءة مولد ،وال احتفاء بزيارة قبور ،وال خروج للن�ساء وراء الجنازة ،وال �إقامة
لأذكار ُيغنَّى فيها و ُيرقَ�ص ..كل هذا ُمخالِف للإ�سالم ال�صحيح يجب �أن ُيزال ،ويجب �أن نعود �إلى الإ�سالم
في ب�ساطته الأولى وطهارته ونقائه ووحدان َّيته واتِّ�صال العبد بر ِّبه من غير وا�سط ٍة وال �شريك ،والكتب
كتب �ضا َّرة كـ»دالئل الخيرات» وما في ال ُبردة من مثل قوله:
المملوءة
بالتو�سالت ٌ
ُّ
يا �أكر َم الخَ لْ ِق ما لي َمن �ألو ُذ به
َ
�سواك عن َد حدوثِ الحادثِ ال َع ِم ِم
ونحو ذلك من الأقوال الفا�سدة ،فال التجاء �إ َّال �إلى اهلل ،وال اعتماد �إ َّال على اهلل».
وم َّما قاله �أحمد �أمين« :ظهر م�صلحون على تَوالي الع�صور يحاولون �أن ي��ر ُّدوا النا�س عن الأعمال
مي بالكفر
داع �إلى ذلك ُعذِّب و�أُ َ
المنافية لتوحيد اهلل ،و ُيرجِ عوهم �إلى توحيد اهلل وحده ،وك َّلما دعا ٍ
هين و ُر َ
عبدالوهاب فدعا مثل دعوته ف ُرم َِي بالكفر،
والإلحاد ،كما ُف ِع َل بابن تيمية ،و�أتى بعده بقرونٍ مح َّمد ابن
َّ
التو�سل وال�شفاعة والزيارة للقبور ،وملأ درو�سه في
و�أخي ًرا جاء ال�شيخ مح َّمد عبده فدعا �إلى العدول عن ُّ
فلقي من �أهل من زمنه ما لم َيغ ِْب عن �أذهاننا بعد».
التف�سير بمثل هذه الدعوةَ ،
عبدالوهاب
وكان طه ح�سين -وهو في طليعة َمن ُي َ�س َّمون التنوير ِّيين -م َّمن تح َّدثوا عن ال�شيخ مح َّمد بن
َّ
عبدالوهاب بعد رحالته �إلى موطنه نجد ف�أقام مع �أبيه حينًا ُيناِظر ويدعو �إلى
ودعوته ،ومما قاله« :عاد ابن
َّ
�آرائه ،حتى ظهر �أمره وانت�شر مذهبه ،وانق�سم النا�س فيه ق�س َمين؛ فكان له الأن�صار وكان له الخ�صوم،
وكان المذهب الذي دعا �إليه جدي ًدا قدي ًما م ًعا ،جديد بالن�سبة �إلى المعا�صرين ،ولكنه قدي ٌم في حقيقة الأمر
لأنه لي�س �إ َّال الدعوة القوية �إلى الإ�سالم الخال�ص النقي من ك ِّل �شوائب ال�شِّ رك والوثنية .هو الدعوة �إلى
خال�صا وحدهُ ،ملغ ًيا ك َّل وا�سط ٍة بينه وبين النا�س .هو �إحيا ٌء للإ�سالم العربي
الإ�سالم كما جاء به النبي ً
وتطهي ٌر له م َّما �أ�صابه من نتائج الجهل ومن نتائج االختالط بغير العرب».
ٌ
ظروف تذ ِّكر
وم َّما قاله طه ح�سين« :ومن الغريب � َّأن ظهور هذا المذهب الجديد في نجد قد �أحاطت به
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بظهور الإ�سالم في الحجاز ،فقد دعا �صاحبه �إليه باللِّين �أ َّول الأمر ف َت ِب َعه بع�ض النا�س ،ث َّم �أظهر دعوته
ف�أ�صابه اال�ضطراب وتع َّر�ض للخطر ،ث َّم �أخذ يعر�ض نف�سه على الأمراء ور�ؤ�ساء الع�شائر كما عر�ض النبي
ولكن ابن
نف�سه على القبائل ،ث َّم هاجر �إلى ال ِّدرعية وبايعه �أهلها على الن�صر كما هاجر النبي �إلى المدينةَّ ،
عبدالوهاب لم ُي ِر ْد �أن ي�شتغل ب�أمور الدنيا فترك ال�سيا�سة البن �سعود وا�شتغل هو بالعلم وال ِّدين واتَّخذ
َّ
ً
ال�سيا�سة و�أ�صحابها �أداة لدعوته».
وم َّما قاله طه ح�سين � ً
أي�ضا« :الذي يعنينا من هذا المذهب �أثره في الحياة العقلية والأدبية عند العرب،
نواح مختلفة ،فهو قد �أيقظ النف�س العربية وو�ضع �أمامها مث ًال �أعلى
وقد كان هذا الأمر عظي ًما خطي ًرا من ٍ
�أحي ْت ُه وجاهدت في �سبيله بال�سيف والقلم ،وهو قد لفت الم�سلمين جمي ًعا -و�أهل العراق وال�شام وم�صر
بنوع خا�ص� -إلى جزيرة العرب».
ٍ
�أكتفي بذلك ،ور َّبما نتط َّرق فيما بعد �-إن كان هناك وقت -لمناق�شة بع�ض الأمور الذي اختلف فيها
عبدالوهاب مع خ�صومه �سواء في مجاالت العقيدة �أو المجاالت الأخرى.
َّ

مدير املحا�ضرة:
كل ال�شكر والتقدير للأ�ستاذ الدكتور عبداهلل العثيمين الذي ق َّدم في هذه المحا�ضرة نماذج متن ِّوعة من
م�ست�شرقين وعرب ،و�إن بقي كتَّاب �آخرون نظروا نظرات �سلبية �أو �إيجابية فبالت�أكيد ال ي�سعنا الوقت
لدي من الأ�ستاذ عبدالمح�سن في �س�ؤالٍ يقول :هل
للحديث عنهم .والآن نبد�أ بالمداخالت� :أُولى المداخالت َّ
كان هناك مخالفات دينية في وقت �آبائنا كما ي�ص ِّورها التاريخ؟ و�س�ؤال �آخر :ما نظرة الـ ُمحا�ضر الم�ؤ ِّرخ
عبدالوهاب -رحمه اهلل -من ناحية ال�سلبيات والإيجابيات ،فالحديث حوله يت�ش َّعب
�إلى ظهور مح َّمد بن
َّ
ونريد الر�أي الف�صل في ذلك من الـ ُمحا�ضر بو�صفه م�ؤ ِّر ًخا؟

الـ ُمحا�ضر:
بالن�سبة �إلى �أجدادنا هل كان عندهم انحرافات دينية؟ الجواب :نحن عندنا انحرافات دينية � ً
أي�ضا ال
�آبا�ؤنا فح�سب ،وال يكاد يخلو مجتمع م�سلم من االنحرافات ،ومدى اتِّ�ساع هذه المخا َلفات ومدى عمقها
هذا �أم ٌر يمكن �أن ُيرى من ِق َبل الباحثين الذين يتت َّبعون �أخطاء الما�ضين �أو الذين ي�شاهدونها في الوقت
الحا�ضر ،ف�آبا�ؤنا لديهم من الأخطاء ما لدى كثي ٍر من ال�شعوب الم�سلمة في الما�ضي وفي الحا�ضر.
عبدالوهاب فمن ال�صعب �أن �أتح َّدث عن ر�أيي عنه ،فالر�أي يحتاج �إلى ر�سالة كاملة
وبالن�سبة �إلى ابن
َّ
عبدالوهاب
للحكم على ما قاله ابن
َّ
وتت�ض َّمن �آراءه و�آراء خ�صومه ،ولكنِّي ُ
ل�ست م�ؤ َّه ًال من الناحية ال�شرعية ُ
أو�ضح ما قاله هو و�أن�صاره من جهة ،وما قاله خ�صومه من جه ٍة �أخرى ،وللقارئ
وقاله خ�صومه ،لكنِّي � ِّ
لـ ِما كتبتُه ال ُـحكم �أو اتِّخاذ الر�أي الذي يراه.
عبدالوهاب (في الف�صل الخام�س منه بالتحديد) �أن �أعر�ض
حاولت في كتابي عن ابن
وبالن�سبة � َّإلي فقد
َّ
ُ
�آراءه و�آراء �أن�صاره وخ�صومه.
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د� .سليمان املحيا:
�شك ًرا للدكتور عبداهلل على هذه المحا�ضرة الق ِّيمة� .أريد �أن �أتح َّدث باخت�صار عن البعثة الدنماركية
التي كان ير�أ�سها «نيبور»� ،إذ بد�أت من �أوروب��ا �إلى تركيا م��رو ًرا بم�صر وال�شام وفل�سطين ،ومرو ًرا
بج َّدة ،ث َّم انتهى المطاف باليمن ال�سعيد لكونها كانت داخلة في تبعية الدنمارك في ذلك الوقت؛ بهدف
درا�سة ال�شرق الأو�سط ومدى انتفاع الدانمارك به من الناحية اال�ستعمارية ،فذلك كان من �أهداف الرحلة.
والرحلة مك َّونة من �ستَّة �أ�شخا�ص« :فونهافن» �أ�ستاذ الجغرافيا ،و»نيبور» المهند�س وال�ضليع في
ور�سام ،وخادم ،ففيها
اللغات ال�شرقية ،والدكتور «كامار» طبيب البعثة ،و»فول�سكال» عالِم النباتاتَّ ،
اثنان دانماركيان واثنان �ألمانيان واثنان �سويديان ،و�صلوا �إلى ج َّدة لكي ينتقلوا �إلى اليمن ،و�أقاموا في
ج َّدة من �ستَّة �أ�سابيع �إلى ثمانية تقري ًبا ث َّم انتقلوا �إلى اليمن ،وواجهتهم �صعوبات كثيرة ،ث َّم فتكت بهم
المالريا ومات منهم اثنان في اليمن .وفي اليمن در�سوا الت�ضاري�س وقاموا باكت�شافات في �شجرة مه َّمة
وتوجهوا �إلى الهند ،ومات منهم اثنان
وهي �شجرة البل�سم التي تنبت في اليمن ،ث َّم حملوا ال�صناديق َّ
�أثناء الرحلة �إلى الهند ،وفي الهند مات واحد ولم يبقَ �إ َّال «نيبور» ،فـ»نيبور» لم ي�صل �إلى نجد ولم تكن
كتب
بالوهابية �أو ما �شابه من الفئات الإ�سالمية الأخرى ،ف�أنا �أعتقد � َّأن كتابه ا�ستنبطه من ٍ
له دراية دينية َّ
�أخرى لأنه لم يدخل في نقا�شات دينية مع علماء ال ِّدين ال في ج َّدة وال في اليمن بح�سب قراءتي ،فكلمة
«المح َّمد ِّيين» كان ي�ستخدمها الأوروب ُّيون يرمزون بها �إلى الم�سلمين ،وهذه الكلمة اندثرت و�أ�صبح ُيقال
هذا «م�سلم» وهذا الإ�سالم.
�شك ًرا لجهدك يا دكتور عبداهلل ،وما ر�أيك في � َّأن «نيبور» لم تكن لديه خلفية دينية �أو نقا�شات دينية مع
علماء الجزيرة العربية �أو في بالد ال�شام؟

الـ ُمحا�ضر:
�صريحا و�أمينًا بقوله
أ�شرت �إلى � َّأن «نيبور» كان
�أنا معك بخ�صو�ص �إقامته في ج َّدة وغيرها ،ولكنِّي � ُ
ً
عبدالوهاب ،ولذلك قال �إنِّي ال �أ�ستطيع
�إنَّه لم يقا ِبل �أح ًدا من �أن�صار المذهب الجديد الذي جاء به مح َّمد بن
َّ
تف�ض َلت -بل هو مع بعثة علمية جاءت �إلى جزيرة العرب وحدث لهم
�أن �أحكم عليه ،وهو لي�س دين ًّيا -كما َّ
ما حدث ،وما كتبه في كتابه �أعتقد �أنه مه ٌّم ج ًّدا بالن�سبة �إلى معرفة الأمور في جزيرة العرب في ذلك
ٌ
ومعروف �أنه لم ي�أتِ �إلى نجد وحتى �إنَّه لم يقا ِبل �أح ًدا من التابعين لحكومة نجد .و�شك ًرا لك على
الوقت،
الإي�ضاح.

�أ .عبدالرحمن النزيحي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .ندعو بالرحمة ل�صاحب هذا المنزل ،ون�شكر َمن فتح هذا المنتدى لمثل هذه
المحا�ضرات العلمية ،ون�شكر الدكتور عبداهلل ،وندعو بالرحمة لأخيه ال�شيخ مح َّمد بن �صالح العثيمين.
البع�ض �شي ٌء من ال�ضجر؛ �أ َّو ًال ت�سميات ال ِف َرق الإ�سالمية
الوهابية عندما ن�سمعها ينتاب
َ
الحقيقة � َّأن كلمة َّ
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عبدالوهاب؟
ُكرت في زمن ال�شيخ ابن
َّ
نتمنَّى لو لم ت َُ�س َّم ل َّأن الم�سلمين كلهم �إخوة ،فكلمة َّ
«الوهابية» هل ذ ْ
«الوهابية»؟ حتى � َّإن
وما كان ر ُّده عليها؟ والأمر الثاني :هل الآن في م�صلحة الأمة الإ�سالمية عندما نقول َّ
وهابية.
بع�ض طلبة العلم يقول � َّإن الت�سمية مقبولة ونحن نفتخر ب�أننا َّ
ت�سا�ؤل �آخر :في ذلك الوقت عا�صروا الدولة العثمانية ،هل ذُكر �شي ٌء عن انتقادهم للخالفة العثمانية؟
نحن لم َّ
ليو�ضح لنا.
نطلع على هذا ،وربما الدكتور لديه دراية بذلك ِّ
� ً
أي�ضا هم عا�شروا ال�صفويين ،وال�صفويون اكت�سحوا كثي ًرا من مناطق العرب على �ساحل ُعمان وغيرها،
عبدالوهاب �إلى ال�سيا�سة �أم �أنه نظر فقط �إلى الإ�صالح االجتماعي
فهل في ذلك الوقت نظر ال�شيخ مح َّمد بن
َّ
حتى ي�صلح المجتمع؟ بمعنى هل ُوجدت مكاتبات تن�صح ال�سا�سة القريبين من دولة �آل �سعود ذلك الوقت،
غير المرا�سالت الإخوانية التي كانت بين ال�شيخ مح َّمد وعالِم �صنعاء� ،أق�صد بينه وبين الحكومة بو�صفها
مم ِّث ًال لخليفة ذلك الوقت �أو الإمام ..ث َّم لماذا ُ�س ِّمي الحاكم في ذلك الوقت بالإمام ولم ُي َ�س َّم خليفة؟

الـ ُمحا�ضر:
ٌ
معروف �أنها ظهرت وكانت موجودة في عهد ال�شيخ ،والق�ضية �أنهم
الوهابية
«وهابية»َّ ،
�أو ًال �أبد�أ بكلمة َّ
ولكن الأهم هو �أنهم ر َّكزوا على «التوحيد» ،وفي ذلك الوقت كانوا ي�س ُّمون
ي�س ُّمون �أنف�سهم الم�سلمينَّ ،
«الوهابية» كانت موجودة في �أيام ال�شيخ،
ولكن المه َّم � َّأن كلمة
�أنف�سهم -في الغالب-
«الموحدين»َّ ،
َّ
ِّ
الموحدين ل َّأن �أهم �شي ٍء في دعوتهم التوحيد ،ولذلك عندما كتب
و�أن�صار ال�شيخ كانوا ي�س ُّمون �أنف�سهم
ِّ
«الوهابية»؟ �أعظم
َمن كتب عند دخولهم م َّكة كتب« :و�صلنا م َّكة نحن مع�شر
الموحدين» ،فماذا عن ت�سمية َّ
ِّ
عبدالوهاب من �أتباعه ال�شيخ �سليمان بن �سليمان ،وقد �س َّمى الدعوة النجدية
َمن كتب دفا ًعا عن دعوة ابن
َّ
عبدالوهاب -له كتاب م�شهور
الوهابية ،وال�شيخ ح�سن بن ال�شيخ -وهو حبيب ال�شيخ مح َّمد بن
َّ
�أحيانًا َّ
«الوهابية» ،وكانت الت�سمية مقبولة في عه ٍد م�ضى �إلى �أن �أتت ثورة الخميني ،وثورة الخميني
عنوانه َّ
م�شكلتنا معها �أنها دعت �إل��ى ال�سيا�سة من خالل ال ِّدين ،وك��ان الخالف ال��ذي حدث بيننا وبين الثورة
(بغ�ض النظر ع َّمن هو الأ�صح في بداية ال�صراع ،وهذا
الإ�سالمية من بداية الأمر �أنهم بد�ؤوا يهاجموننا ِّ
ولكن الم�شكلة هي �أنه عندما بد�أ الإيرانيون �أ�صحاب دعوة الخميني يهاجموننا وي�س ُّموننا
حديثٌ يطول) َّ
الوهابية ر�أى الم�س�ؤولون في هذا البلد �أ َّال تُ�ستعمل هذه الكلمة ،ولكن قبل ثورة الخميني كانت تُ�ستعمل،
َّ
«الوهابية» بد�أت ث َّم �أ�صبحت َع َل ًما في كثي ٍر من كتابات الم�ست�شرقين في �أوروبا حتى �إنهم ال
وت�سمية َّ
الوهابية ،وفي نظري ال تهم ق�ضية الت�سمية ،المهم هل جوهر هذه الدعوة �صحيح �أو
يطلقون �إال ت�سمية َّ
غير �صحيح ،هذا الذي يجب �أن ننظر �إليه.
الجانب الثاني :في ذلك الوقت كانت الدولة العثمانية قوية ،وهناك كتابات من زعماء الدولة ال�سعودية
كتابات �إلى زعماء قبائل ال�شام ،بالإ�ضافة �إلى
الأول��ى �إلى ح ََّكا ٍم خارج جزيرة العرب ،وكذلك لل�شيخ
ٌ
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عبدالوهاب �إلى
كتاباته �إلى ال�صنعاني وال�سويدي في العراق ،وكتابات �أخرى موجودة ،فمرا�سالت ابن
َّ
زعماء نجد موجودة ،ور�سائله �إلى �شريف م َّكة � ً
أي�ضا موجودة.

د .عبدالرحمن مدير�س:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .ن�شكر �أ�ستاذنا الدكتور عبداهلل العثيمين على هذه المحا�ضرة الق ِّيمة التي
عبدالوهاب .وعندي بع�ض
ثت عن ر�أي الم�ست�شرقين والمحلِّلين لدعوة الإم��ام ال�شيخ مح َّمد بن
َّ
تح َّد ْ
ألت الدكتور قبل
اال�ستف�سارات حول ر�سائل خ�صوم الدعوة ،هل ُع ِث َر على ٍ
بع�ض منها �أو ُجمعت ،فقد �س� ُ
�سنوات فقال � َّإن هناك قلي ًال من هذه الر�سائل التي ُع ِث َر عليها.
والنقطة الثانية :هل توجد نظرة ور�أي للم�ست�شرقين وبع�ض الكتَّاب الم�ستنيرين حول �أثر الحركة
والدولة ال�سعودية في التنظيم ال�سيا�سي واالقت�صادي لنجد وبقية الأقاليم؟ نالحظ � َّأن كل عر�ض الدكتور
هو عن الحركة من ناحية دينية.
والنقطة الأخيرة فيما يتع َّلق ب�س�ؤال الأ�ستاذ عبدالرحمن الزيد حول الوفود التي ُبعثت من ِق َبل الدولة
ال�سعودية ،من المعلوم � ََّأن هناك وف ًدا قد �أُر�سل �إلى اليمن من ِق َبل الإمام �سعود بن عبدالعزيز بن مح َّمد
في عام 1226هـ ،وزار هذا الوفد مناطق من اليمن منها كوكبان ،وقاب َل ال�شيخ ال�شوكاني ،وكان قد قاب َل
� ً
أي�ضا �إما َم اليمن في ذلك الوقت في كوكبان.

د .عبداهلل الع�سكر:
كنت �أو ُّد �أن �أعلِّق على ق�ضية الت�سمية ولكنَّها نُوق�شت .وث َّمة نقطة �أخرى :نرى � ََّأن الكتَّاب ال�سعوديين
ُ
«الوهابية»،
المعا�صرين يختلفون في الت�سمية بين ت�سمية «ال�سلفية» و»الإ�صالحية» ومنهم َمن يقول
َّ
فما ر�أي الدكتور عبداهلل؟ ل َّأن لديه كت ًبا بع�ضها ُيطلِق ت�سمية «و َّهابية» وبع�ضها «�إ�صالحية» ،فهل ال نزال
بالتوجه الذي ذك َره حول الت�سمية الآن بعدما هد�أت ثورة الخميني وانتهت �إلى ما انتهت �إليه؟
ُملزَمين
ُّ

د .اخل�ضر عبدالباقي:
كنت �أتمنَّى من �سعادته �أن يتَّخذ منهجية نقدية مقارنة عندما عر�ض لمواقف له�ؤالء الكتَّاب� ،أن يتَّخذ
ُ
منهجية النقدي المقارن لتحليل تلك المواقف.
عبدالوهاب ودور
ثان ًيا� :أو ُّد منه �أن ي�سلِّط ال�ضوء �أكثر على موقف الأتراك من دعوة ال�شيخ مح َّمد بن
َّ
العامل ال�سيا�سي في تحديد اتجاههم ،لأنني �أذكر منذ زمن كانت ت�أتينا من�شورات من تركيا تتح َّدث عن
وغيرها،كنت
الوهابية» ،حتى �إني في تلك الفترة لم �أكن �أعرف المذاهب الإ�سالمية و� َّأن هناك و َّهابية
«كتلة َّ
ُ
تلمي ًذا في المرحلة االبتدائية.
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الوهابية� ،أري��د من �سعادته �أن يح ِّدد موقفه :هل يقبل بهذا الم�صطلح �أو
ثال ًثا :ما يتع َّلق بم�صطلح َّ
يتحفَّظ� ،أو �أنه محايد؟
بالوهابية -ف�إننا
وهابيين -و�أنا �أعت ُّز بهذه َّ
راب ًعا :لكوني �أ�ستا ًذا في الإعالم واالت�صال؛ وبو�صفنا َّ
الوهابيين نحتاج �إلى �أن نتع َّلم مهارات
الوهابية من باب نقد الذات ،فحقيق ًة نحن َّ
نحتاج �إلى فن عر�ض َّ
عر�ض هذا المنهج فيما بيننا؛ ل َّأن هناك بع�ض الأمور والتجاوزات في عر�ض المنهج من بع�ض الأفراد
الوهابية .و�شك ًرا.
المنتمين �إلى منهج َّ

الـ ُمحا�ضر:
وهابي مئة في المئة ،و�أفتخر بهذا على �أ�سا�س �أنها
�شك ًرا جزي ًال لكم ،وبالن�سبة �إلى «الو َّهابية» ف�أنا َّ
بغ�ض النظر عن ا�سمها� ،أنا �أرى �أنها دعوة ح َّررت العقل العربي من الخرافات التي كانت �سائد ًة
دعوة ِّ
في كثي ٍر من المجتمعات الإ�سالمية وال تزال توجد في كثي ٍر من البلدان الإ�سالمية ،و�أنا �أت�ص َّور � َّأن هذه
بح ِّد ذاتها نقلة ج ِّيدة.
عبدالوهاب واختالفه عن الآخَ ��ر من
بالن�سبة �إل��ى َمن يطلبون �أن �أق��ارن بين كل كتاب مِن ُكتُب ابن
َّ
حيث الأ�سلوب والمنهج وطريقة العر�ض؛ ف�إني �أعتقد ب� َّأن َمن يدر�س الأدب في جزيرة العرب �سيدرك ما
كان ُيكتَب بين فقهاء نجد� ،سيجد كتاباتهم مليئ ًة بال�سجع ،ومنها كتاب ابن غنَّام ،في�صعب على القارئ
�أن يوا�صل في هذا التاريخ من حيث الأ�سلوب ،والذي يقارن بين هذه الكتب وما جاء في �أ�سلوب ابن
عبدالوهاب �سيجده جاء �سه ًال ً
ب�سيطا من�سج ًما مع قواعد اللغة العربية في الإع��راب ،ولكنه �أحيانًا في
َّ
وبخا�ص ٍة الذين ر�أى منهم �ش َّد ًة �أحيانًاُ -يدخِ ل في �أ�سلوبه جم ًال عا ِّمية،مجادلته �أو مناق�شته لخ�صومه
َّ
وجه �إليه ،فعندما كتب
َّ
ولكن �أ�سلوبه �سهل وب�سيط وبعيد ع َّما كان �سائ ًدا ،وكان الأ�سلوب يعتمد على َمن ُي َّ
�إلى علماء الحجاز كانت الديباجة مختلفة ،وعندما كتب �إلى �شريف م َّكة قال �« :إلى َمن �أع َّز اهلل به دين
ر�سل �إليه.
ج ِّده» ،فقد كان الأ�سلوب يتغ َّير ح�سب َمن ُي َ
كنت خارج البلد :ما
«وهابي» ولكنِّي � ِّ
بالن�سبة � َّإلي ف�أنا ال �أتح َّرج من كلمة َّ
أو�ضحها لمن ال يعرفها �إذا ُ
عبدالوهاب ،وماذا كانت حركته ،هل كانت دينية فقط؟ هي لم تكن دينية وح�سب،
الذي دعا �إليه مح َّمد ابن
َّ
عبدالوهاب ال يمكن �أن تقوم دعوة وتنجح �إ َّال �إذا كان لها �سن ٌد قوي �سيا�سي وع�سكري ،و َمن
في نظر ابن
َّ
يقر�أ التاريخ على م ِّر الع�صور يدرك ذلك ،ولكنَّه كان �أقل ح َّد ًة من ال�صنعاني ،يدرك ذلك َمن يقر�أ كتاب
عبدالوهاب،
ال�صنعاني «تطهير االعتقاد من �أدران الإلحاد» ،والم�شكلة �أنه لم يكن هناك َمن قام مع ابن
َّ
لكنه كان ذك ًّيا وكان يعرف �أن الزعماء ال�سيا�سيين تنطبق عليهم � ً
أي�ضا الآيةَ { :و َت َو ُّدونَ �أَ َّن َغ ْي َر َذاتِ ال�شَّ ْو َك ِة
�صحيح � َّأن الهدف الأكبر هو ال�شهادة والجهاد في �سبيل اهلل ،ولكن ق�ضية الغنائم موجودة،
ون َل ُك ْم}،
َت ُك ُ
ٌ
قمت بن�صر ال �إله �إال اهلل �أن تملك نج ًدا و�أعرابها؛
لذلك عندما قابل ابن مع َّمر قال له�« :أرج��و �إن �أن َ��ت َ
الحا�ضرة والبادية» وهذا فيه �إغرا ٌء للحاكم ،وفع ًال �آل �سعود في نهاية الأمر عندما ذهب �إليهم نا�صروه،
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عبدالوهاب موجودة هل كان ُي َت َوقَّع �أن يمت َّد حكم �آل �سعود �إلى خارج �أ�سوار
ولو لم تكن دعوة ابن
َّ
الدرعية ،ال �أعتقد؛ لأنهم لم يكونوا �أقوى من غيرهم من �أمراء نجد في ذلك الوقت ،ولكن تبنِّيهم لهذه
تو�سع النفوذ؛ ل َّأن الطرح �أ�صبح م�شتر ًكا تحت لواء
الدعوة ومنا�صرتهم لها هي التي �أتاحت لهم فر�صة ُّ
القيادة ،فعندما ُطرح مو�ضوع عام هو المبد�أ الذي ي�ؤمن به الجميع وهو الإ�سالم والتوحيد؛ كان االنتماء
عبدالوهاب كان ذك ًّيا وعرف كيف كانت م�سيرة التاريخ ،ولهذا
لل�سيا�سة بغاي ِة االنتماء �إلى الدعوة ،وابن
َّ
نالحظ �أنه كان ين�صح القادة ب�أ َّال ُيو َّلى �أح ٌد من �آل �سعود على �إقليم حتى ال تتك َّرر ق�صة الأمين والم�أمون،
ولهذا لم يكن �آل �سعود يع ِّينون -في عهده على الأقل -ح َّكا ًما على الأقاليم من الأ�سرة ال�سعودية ،وبعد
ذلك نعلم ما حدث عندما ع َّين في�صل بن تركي �أخاه جلوي ،وعندما ع َّين ابنَه �سعو ًدا �أمي ًرا لمنطقة الخرج،
عبدالوهاب من �أمهر العلماء الذين قر�ؤوا التاريخ قراءة �صحيحة ،ولهذا كانت
ولذلك �أنا �أت�ص َّور � َّأن ابن
َّ
ن�صائحه لآل �سعود مفيدة ج ًّدا.

د .عثمان الربيعة:
لفت نظري في الدرا�سات التي �أوردتَها عن الأدباء التنوير ِّيين مثل طه ح�سين و�أحمد �أمين وحديثهما
الإيجابي عن هذه الدعوة� ،أنَّهما كانا يعي�شان في �صراع في م�صر بين الثقافة الغربية والثقافة الإ�سالمية،
ومِن ه�ؤالء َمن كتب عن الإ�سالم وتاريخ الإ�سالم �أمام الهجوم الغربي� ،إال �أنه فيما يتع َّلق بالدكتور طه
الوهابية بحيث � َّإن القارئ يت�ساءل :هل هذا يتَّفق مع ما كان قد
ح�سين ف�إنه يلفت النظر في حديثه عن َّ
عر�ضه في كتابه «م�ستقبل الثقافة في م�صر» الذي دعا فيه �إلى الأخذ بالح�ضارة الغربية خيرها و�شرها؟!
إعرا�ض عن ت�أييده لذلك� ،أو �أنه يعر�ض ذلك لنجاعته في بل ٍد غير م�صر؟
هل ذاك � ٌ

�أ .حمد ال�صغري:
حي لرف�ضها؛ لأنه ُم�صلِح مج ِّدد لدين اهلل
بالن�سبة �إلى ت�سمية َّ
«الوهابية» ف�أرى �أنَّه لو � َّأن ال�شيخ مح َّم ًدا ٌّ
ولم ي�أتِ ب�شيء جديد حتى ن�س ِّمي الدعوة با�سمه ،هو فقط �أو�ضح للنا�س دين اهلل ور�سوله –�صلى اهلل عليه
و�س َّلم -ومنهجه.
�أ َّما خطاباته التي ت�ص ُدر فهو يخاطب فيها النا�س بقدر ما يفهمون ،فهو �أحيانًا يكتب ب�شك ٍل يتنا�سب مع
فهم الآخَ رين.
الأمر الثاني :نُ�سب �إلى ال�شيخ مح َّمد ال�ش َّدة ،وال�شيخ مح َّمد -ح�سب ما قر�أنا و�سمعنا من ثقاتٍ تواترت
رواياتهم� -شدي ٌد في الحق في �إقامة الحدود ،وكان ير�شد الدولة ال�سعودية الأولى ،وعندما ُهزم الإمام
مح َّمد بن �سعود في غزوة -والحروب َك ٌّر و َف ّر -وجاء �إلى الدرعية وكان مت�أ ِّث ًرا ،خرج ال�شيخ مح َّمد فتال
ِين� .إِن َي ْم َ�س ْ�س ُك ْم َق ْر ٌح َف َق ْد َم َّ�س
عليه قول اهلل تعالىَ } :و َال َت ِهنُوا َو َال ت َْح َزنُوا َو�أَن ُت ُم الأَ ْع َل ْونَ �إِن ُكنتُم ُّم�ؤْ ِمن َ
َّا�س{.
ا ْل َق ْو َم َق ْر ٌح ِّم ْثلُ ُه َو ِتلْ َك الأ َّيا ُم ُن َداوِ ُل َها َب ْي َن الن ِ
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املحا�ضر:
بالن�سبة �إلى ما ذكره الدكتور عثمان عن طه ح�سين :هل هذه نظرته مع ما ورد في كتابه «م�ستقبل
رجا ًعا �إلى الحق ،والذي
الثقافة في م�صر»؟ �أعتقد � َّأن طه ح�سين -رحمه اهلل -كان في فترات متع ِّددة َّ
يقارن بين كتابته في كتابه «في ال�شعر الجاهلي» وبين كتابته في «على هام�ش ال�سيرة» و»الوعد الحق»
التوج َهين ،و�أعتقد ب� َّأن الإن�سان الذي ين�شُ د الحق يع ِّبر عن ر�أيه وال يبالي حينما
يجد الفرق الوا�ضح بين ُّ
يتَّ�ضح له � َّأن ر�أيه يحتاج �إلى تغيير �أو �إ�ضافات ،و�أعتقد ب� َّأن طه ح�سين في كتابته عن «م�ستقبل الثقافة في
م�صر» ر َّبما كان ينظر من زوايا الفكر وتحديث الدولة في م�صر ،و� َّأن النهو�ض بالدولة الم�صرية يكون
وبخا�ص ٍة فيما
باتِّباع الأ�سلوب الغربي ،ولكنه عندما تح َّدث عن ابن عبدالو َّهاب كان يتح َّدث عن الفكر
َّ
يتع َّلق بالأمور الدينية.
الوهابية وما ُي�شاع من �أن��ه كانت هناك فرقة و َّهابية كانت في المغرب ،هي كانت قبيلة
�أع��ود �إل��ى َّ
الوهابية في الوقت الحا�ضر يتح َّدثون عن ال�شيخ المعروف مح َّمد
وح�سب ،والنا�س عندما يتح َّدثون عن َّ
عبدالوهاب في نجد وال يتح َّدثون عن غيره.
بن
َّ
«الوهابية»؟ في التاريخ ال يوجد (لو �أن فالن َع ِم َل
حي هل ير�ضى بت�سمية َّ
�أما عن الت�سا�ؤل لو � َّأن ال�شيخ ٌّ
كذا لكان كذا) ،فال�س�ؤال :هل ح�صل هذا ال�شيء؟ و�إذا كان ح�صل فما هو ال�سبب وما هي النتيجة؟ هذا
عبدالوهاب موجو ٌد فهل ير�ضى بكلمة «الو َّهابية»؟ ال �أدري ..ولكن ال ب َّد
هو التاريخ� ،أ َّما ق�ضية لو � َّأن ابن
َّ
عبدالوهاب كان مج ِّد ًدا و�إ�صالح ًّيا و�أ َّدى عم ًال عظي ًما يحقُّ له ويحقُّ لنا �أن
من �أن نرجع �إلى الحقائق ،ابن
َّ
نن�سب الف�ضل �إليه في حركته.

ال�شيخ عبدالرحمن احلمد:
�أ�شكر الدكتور عبداهلل على المحا�ضرة الق ِّيمة ،و�أب��د�أ من حيث انتهى به ،فيما يتع َّلق بق�ضية ن�سبة
الوهابية مذه ًبا
الوهابية �إلى ال�شيخ مح َّمد بن عبدالو َّهاب -رحمه اهلل تعالى -م َّمن جاء بعده ،فقد ع ُّدوا َّ
َّ
خام�سا ومن هنا �إنكار الن�سبة ،و�أ َّما الن�سبة �إليه بما �أنه قام بتجديد ال ِّدين ف�أنا �أرى �أنها �صحيحة ،و�أرى
ً
� َّأن المالحظة ت�أتي من هذا ال�سياق ال من �سياق �إنكار دور الإمام مح َّمد من حيث قيامه بالدعوة �إلى تجديد
معالم ال ِّدين.
� ً
أي�ضا من الأمور التي �أحب �أن �أداخل فيها الكلمة التي قالها ال�شيخ -رحمه اهلل -في كتابه «ك�شف
الموحدين يغلب �أ ْل ًفا من الم�شركين� ،أال ترى يا �أ�ستاذنا الكبير في هذه الم�س�ألة
ال�شبهات» � َّأن الجاهل من
ِّ
� َّأن الإمام ر َّبما ذك َر هذه الجزئية في �سياق عر�ضه للحجج وال�شبهات فقال هذا القول بهذه الن�سبية وفي
هذا ال�سياق ،ربما يكون هذا َم َلح ًظا ينبغي االنتباه �إليه.
� ً
أي�ضا حول طه ح�سين هل كان موقفه هذا قبل زيارته �أم بعدها؛ طه ح�سين وغيره من الكبار يخطئون
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في العلن ويعتذرون في ال�سر وهذه م�شكلة كبرى ينبغي �أن نتن َّبه �إليها؛ ل َّأن كالمهم العلني ينت�شر انت�شار
النار في اله�شيم� ،أ َّما اعتذارهم في�أتي حفي ًفا بين الأ�شجار.
�سمعت �أنه جمع كال ًما
و�أو ُّد �أن �أ�س�أل ف�ضيلتكم حول عم ٍل لحاكم ال�شارقة الدكتور �سلطان القا�سمي،
ُ
عبدالوهاب في الوثائق البريطانية وغيرها ،فهل لكم علم حول هذه
كثي ًرا عن الدعوة وعن الإمام مح َّمد بن
َّ
البحوث التي يقوم بها؟
ولكم جزيل ال�شكر ووافر االمتنان.

الـ ُمحا�ضر:
�شك ًرا جزي ًال لحبيبنا و�صديقنا .وبالن�سبة �إلى ا�ست�شهادي بما ورد في «ك�شف ال�شبهات» فهو في �سياق
«الموحدين».
عبدالوهاب و�أتباعه كانوا ي�س ُّمون �أنف�سهم
� َّأن ابن
َّ
ِّ
وبالن�سبة �إلى موقف طه ح�سين هل كان قبل زيارته �أو بعدها ،وهل ما يعلنه يختلف عن �س ِّره؛ فنحن
نحكم على ما هو موجود ومكتوب� ،أ َّما ما هو في �س ِّره ف�إلى اهلل وحده وال ن�س�أل عما ُي ِكنُّه الآخرون من
مواقف ونوايا ،ولي�س من حقِّنا ولي�س من واجبنا �أن نقول ذل��ك ،نحن فقط نحكم على كالمه �إذا كان
�صحيحا �أو غير �صحيح.
ً
وبالن�سبة �إلى مواقف طه ح�سين ،فقد يختلف موقف الإن�سان من وقتٍ �إلى �آخَ ر نظ ًرا �إلى ما يتب َّين له
ولكن المه َّم � َّأن العاقل والمخل�ص الذي يتب َّين له الحق ال يتوانى في �أن يقول � َّإن هذا هو الحق
من الأمورَّ ،
و� ْإن خالف ما قاله �ساب ًقا.
بج ٍّد ل�صالح العرب والم�سلمين ،وهو
وبالن�سبة �إلى ما قام به حاكم ال�شارقة؛ فهذا الرجل حقيق ًة يعمل ِ
من ال ُـح َّكام النادرين الذين يجب �أن نعترف لهم بالف�ضل لِـما ق َّدموه من �أعمال جليلة تجاه �أوطاننا ولغتنا.
ولكني لم � َّأطلع على ما جمعه عن ال�شيخ ،جزاه اهلل خي ًرا و�أرجو �أن يرى هذا العمل النو َر في يو ٍم من الأيام.

�أ .عبداجلليل الأحمدي:
ما ر�أيكم في كتاب «دعاوى المناوئين» للم�ؤ ِّلف عبدالعزيز العبد اللطيف �إن كنتم قد َّاطلعتم عليه؟

املحا�ضر:
عبدالوهاب ناو�أه اعتقا ًدا
كتب المناوئين كثير ٌة ج ًّدا ،والمناوئون كثيرون ،و�أعتقد � َّأن بع�ض َمن ناو�أ ابن
َّ
�صحيحا ،واختلف معه اختال ًفا عقد ًّيا ،ولهذا ال ينبغي �أن
عبدالوهاب لي�س
منه ب� َّأن ما كان يطرحه ابن
َّ
ً
عبدالوهاب كان ال يميل �إلى الحق ،فهذا تف�سيره لن�صو�ص القر�آن وال�سنة،
نعتقد ب� َّأن كل َمن عار�ض ابن
َّ
عبدالوهاب ح َّرم بع�ض الأم��ور ..مث ًال ما كان ي�أخذه بع�ض الق�ضاة للنظر في الق�ضية ع َّده ال�شيخ
فابن
َّ
ر�شوة ،والم�شكلة �أنه في ذلك الوقت لم تكن توجد حكومة مركزية تُنفِق على الق�ضاة ،ولذلك في نظر َمن
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كانوا ي�أخذون �أنه ال ب َّد من �أن ي�أخذوا؛ لأنهم ال يتقا�ضون مر َّت ًبا ،لذلك كان بع�ضهم يقول لن �أنظر في هذه
�صحيح � َّأن الر�شوة ما �أُخذ لإحقاق باطل
عبدالوهاب ع َّد هذا ر�شوة ،وقال:
الق�ضية �إ َّال بكذا وكذا ،فابن
َّ
ٌ
�أو لإبطال حق ،ولكنها � ً
أي�ضا ت�شمل حال َة �أنه ال يمكن الو�صول �إلى الحق �إال بمال ،فكان َي ُع ُّده ر�شوة؛ ل َّأن
ه�ؤالء يقولون هذا َج ْعل وال ينبغي �أن يقطع �أرزاقنا.
عبدالوهاب حقًّا فلماذا لم تدعونا �إليه
والأمر الثاني والمهم هو �أنَّهم ُ�سئِلوا� :إن كان ما دعا �إليه ابن
َّ
من قبله؟ بمعنى �أنكم كنتم تكتمون الحق وهذا �شيء �س ِّيئ منكم� ،أو �أنكم تجهلون � َّأن ما كنَّا نقوم به كان
ُمخال ًفا لل ِّدين وهذا يعني �أنه لي�ست لكم معرفة دينية .فكانت تنق�ص مكانتُهم االجتماعية ،فبع�ضهم حاول
بطرائق مختلفة �أن يهدم ما قد ُينزِل مكانته وهذا ُم�شا َهد في جميع الع�صور وربما في الم�ستقبل -واهلل
�أعلم� -إال النادر.
عبدالوهاب كان ينكر عليه �أنه غير م� َّؤهل لالجتهاد ويح ِّرم عليه �أن يجتهد في
ابن
وبع�ض َمن ن��او�أ َ
َّ
تف�سيره ،لذلك كانوا يعار�ضونه ويرون �أنه غير قادر على �أن يجتهد ويجب عليه �أن يقلِّد ،والغريب �أن ابنه
عبدالوهاب �شرح هذا المو�ضوع فقال :ال ن َّدعي االجتهاد وال ي َّدعيه �أح ٌد منا (يعني
عبداهلل بن مح َّمد بن
َّ
االجتهاد المطلق) ولكن نجتهد في بع�ض الم�سائل في �إطار الفقه الحنبلي ،و�إذا اتَّ�ضح لنا �أنه قال بهذا
الأمر �أحد علماء ال�سنَّة الأربعة و َر َ�أ ْينا � َّأن َر�أْ َيه �أح�سن من الر�أي الحنبلي ف�إننا نتَّجه �إلى قول هذا المذهب
و�إن كان خالف مذهبنا الحنبلي .والخالف في الفقه تحدي ًدا لم يكن م�شكلة ،ولكن كانت الم�شكلة االختالف
حول الأ�صول والتوحيد.
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تطور الزراعة في المملكة
وأهميتها في االقتصاد الوطني
د .فهد بن عبد الرحمن بالغنيم
وزير الزراعة
ٌ
محاضرة أُلقيت في خميسية حمد الجاسر الثقافية في  2جمادى
أصل هذا البحث
اآلخرة 1432هـ الموافق  5أيار (مايو) 2011م وأدار اللقاء د .حسن القحطاني
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مقدِّمة:
حظي القطاع الزراعي في المملكة بالدعم والرعاية واالهتمام المتزايد منذ عهـد المـ� ِّؤ�س�س المـلك عبد
َ
العزيز -يرحمه اهلل -وحتى وقتنا الحا�ضر ،وكان من نتاج هذا الدعم واالهتمام �أن حقَّق القطاع الزراعي
في المملكة تط ُّو ًرا كبي ًرا في جميع �أن�شطته المختلفة خالل العقود الثالثة الما�ضية ،فقد ازداد الإنتاج
الزراعي -ب�شقَّيه النباتي والحيواني -بمع َّدالت ج ِّيدة �أ�سهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة ،وفي
تنويع القاعدة االقت�صادية وم�صادر الدخل الوطني ،وفي توفير فر�ص العمل...
والقطاع الزراعي �-ش�أنه �ش�أن القطاعات االقت�صادية الأخرى -يتع َّر�ض لمتغ ِّيراتٍ داخل المملكة �أو
خارجها ويت�أ َّثر بها �سل ًبا �أو �إيجا ًبا.

�أو ًال :م� ِّؤ�شرات تط ُّور القطاع الزراعي يف اململكة:
يمكن اال�ستدالل على تط ُّور القطاع الزراعي في المملكة من خالل العديد من الم�ؤ�شِّ رات ،ومن �أه ِّمها:

 -1تط ُّور �إ�سهام الناجت املح ِّلي الزراعي يف الناجت املح ِّلي الإجمايل للمملكة خالل
ُخ َطط التنمية اخلم�سية:
لقد �شرعت حكومة المملكة العربية ال�سعودية في �إع��داد خُ َطط التنمية ال�شاملة وتنفيذها منذ �أوائل
ال�سبعينيات من القرن الع�شـرين ،ونتج عن تنفيذ تلك الخُ َطط العديد من الإنجازات لقطاع الزراعة.
تط ُّور �إ�سهام الناتج المحلِّي الزراعي في الناتج المحلِّي الإجمالي للمملكة خالل خُ َطط التنمية الخم�سية
(بالأ�سعار الثابتة لعام 1999م)
َّ
خطة التنمية
الأولى (1974-1970م)
الثانية (1979-1975م)
الثالثة (1984-1980م)
الرابعة (1989-1985م)
الخام�سة (1994-1990م)
ال�ساد�سة (1999-1995م)
ال�سابعة (2004-2000م)
الثامنة (2009-2005م)
ال���خُ َ
���ط���ط ك����ا َّفَ����ة (-1970
2009م)

متو�سط الناتج
ِّ
الزراعي ال�سنوي
(مليون ريال)
6070
9303.4
12174
23437.8
31201.2
33264
36572
39253.8
23910

متو�سط ن�سبة
متو�سط ن�سبة
ِّ
ِّ
الإ�سهام في القطاعات الإ�سهام في �إجمالي
القطاعات ()%
غير النفطية ()%
2.8
8
2.1
4.2
2.6
4
5.4
7.7
5.8
9.4
5.7
8.8
5.5
8.1
4.9
7
7.1

4.4

وح�سبت من التقرير ال�سنوي ال�ساد�س والأربعين (�أح��دث التط ُّورات االقت�صادية)،
الم�صدرُ :جمعت ُ
م� َّؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي1431 ،هـ (2010م).
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 -2تط ُّور مع َّدالت النمو للقطاع الزراعي خالل ُخ َطط التنمية اخلم�سية:
الجدول الآتي يعر�ض مع َّدالت النمو في القطاع الزراعي خالل خُ َطط التنمية المتعاقبة:
مع َّدالت النمو في القطاع الزراعي خالل خُ َطط التنمية المتعاقبة
َّ
خطة التنمية

المتو�سط ()%
مع َّدل النمو ال�سنوي
ِّ

الأولى (1974-1970م)
الثانية (1979-1975م)
الثالثة (1984-1980م)
الرابعة (1989-1985م)
الخام�سة (1994-1990م)
ال�ساد�سة (1999-1995م)
ال�سابعة (2004-2000م)
الثامنة (2009-2005م)

4.1
6.4
10.5
13.4
2.5
1.4
1.9
1.4

مع َّدل النمو ال�سنوي خالل الفترة (2009-1970م)

5.1

الخطة (الإ�صدار 2011 ،)27م؛ َّ
الم�صدر :وزارة االقت�صاد والتخطيط ،منجزات َّ
وخطة التنمية التا�سعة
(2014-2010م).

 -3دَور القطاع الزراعي يف حتقيق التوازن الإقليمي واحلد من الهجرة �إلى املدن:
تتَّ�ضح �أه ِّمية القطاع الزراعي من كونه قطا ًعا ُي�سهم في تنويع م�صادر الدخل الوطني ،وي�ستوعب ن�سبة
كبيرة من �إجمالي عدد ال�س َّكان م َّمن يعملون فيه �أو يعتمدون عليه ،وينت�شر في جميع مناطق المملكة
التي ال يوجد في بع�ضها �أي �أه ِّمية لقطاعات �أخ��رى عدا القطاع الزراعي؛ ما يعني �أه ِّمية هذا القطاع
في تحقيق التوازن الإقليمي ،وفي ا�ستقرار ن�سبة كبيرة من ال�س َّكان وتوطينهم وا�ستقرارهم في قُراهم
ومناطقهم الريفية؛ وهذا يعك�س فاعلية هذا القطاع في الحد من مع َّدالت الهجرة �إلى المدن والمناطق
الح�ضرية والتي زادت مع َّدالت نم ِّوها ب�شك ٍل كبير م َّما ي�ستوجب زيادة النفقات اال�ستثمارية فيها لتطوير
نطاق الخدمات المختلفة ال َّالزمة لهذا النمو.

ثان ًيا :تط ُّور املوارد الزراعية يف اململكة:
تتَّ�ضح من الجداول الآتية مالمح تط ُّور الموارد الزراعية في المملكة:
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تط ُّور �أعداد وم�ساحات الحيازات (المزارع) بالمملكة خالل ال�سنوات
(2009 ،2005 ،1999 ،1982 ،1974م)
ال�سنة

ع � � � ��دد ال � � �ح� � �ي� � ��ازات م �� �س��اح��ة ال �ح �ي��ازات
الزراعية (هكتار)
الزراعية

متو�سط م�ساحة الحيازة
ِّ
(هكتار)

1974م

181000

1220000

6.7

1982م

212157

2135023

10

1999م
2005م
2009م

242267

4046446

16.7

250689

4359544

17.3

249535

4337746

17.4

الم�صدر :وزارة الزراعة� ،إدارة الدرا�سات والتخطيط والإح�صاء.
و�ضع الموارد الأر�ضية الزراعية و�أه ِّميتها الن�سبية في المملكة للعام 2009م
�إجمالي م�ساحة المملكة (�ألف هكتار)

225000

الم�ساحة ال�صالحة للزراعة (�ألف هكتار)

48899

ن�سبة الم�ساحة ال�صالحة للزراعة من �إجمالي م�ساحة المملكة ()%

21.7

م�ساحة الأرا�ضي الزراعية (المزارع) (�ألف هكتار)

4357

ن�سبة م�ساحة الأرا�ضي الزراعية من �إجمالي م�ساحة المملكة ()%

1.9

ن�سبة م�ساحة الأرا�ضي الزراعية من �إجمالي الم�ساحة ال�صالحة للزراعة ()%

8.9

�إجمالي م�ساحة المراعي (�ألف هكتار)

170000

�إجمالي م�ساحة الغابات (�ألف هكتار)

2700

ن�سبة م�ساحة الغابات من �إجمالي م�ساحة المملكة ()%

1.2

الم�صدر :وزارة الزراعة� ،إدارة الدرا�سات والتخطيط والإح�صاء.
54

العدد السادس 1435هـ 2014 -م

تط ُّور الموازنة المائية في المملكة خالل العا َمين  2004و 2009م (مليون متر مكعب �سنو ًّيا)
البيان
الطلب على المياه للأغرا�ض البلدية
الطلب على المياه للأغرا�ض ال�صناعية
الطلب على المياه للأغرا�ض الزراعية
�إجمالي الطلب على المياه
المياه ال�سطحية والجوفية المتج ِّددة
المياه الجوفية غير المتج ِّددة
مياه البحر المح َّالة
مياه ال�صرف الزراعي المعا َلـجة
مياه ال�صرف ال�صحي المعا َلـجة
�إجمالي موارد المياه المتاحة

1425-1424هـ
(2004م)
2100
640
17530
20270
5410
13490
1070
40
260
20270

ن�سبة التغ ُّير
()%
11.0
11.4
-11.8
-8.7
2.4
-14.4
-2.1
5.0
25
-8.7

1431-1430هـ
(2009م)
2330
713
15464
18507
5541
11551
1048
42
325
18507

الم�صدر :وزارة االقت�صاد والتخطيطَّ ،
خطة التنمية التا�سعة (2014-2010م).

�أعداد الم�شتغلين في القطاع الزراعي في المملكة خالل الأعوام 2009 ،1999 ،1981م
البند
�إجمالي العمالة الزراعية
ع َّمال �سعود ُّيون
ع َّمال غير �سعود ِّيين
ن�سبة الع َّمال ال�سعود ِّيين ()%
ن�سبة الع َّمال غير ال�سعود ِّيين
()%

تعداد 1981م
457338
356194
101144
77.9
22.1

تعداد 1999م
563170
268537
294633
47.7
52.3

تعداد 2009م
510465
245000
265465
48
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تط ُّور اال�ستثمارات في القطاع الزراعي خالل ُخ َطط التنمية الخم�سية
البيان
�إجمالي اال�ستثمارات (مليار ريال)
�إج���م���ال���ي ا����س���ت���ث���م���ارات ال��ق��ط��اع
الزراعي (مليار ريال)
ن�سبة اال�ستثمارات ال��زراع�ي��ة �إل��ى
�إجمالي اال�ستثمارات ()%

َّ
الخطة ال�ساد�سة
1999-1995م
525.2

َّ
الخطة ال�سابعة
2004-2000م
682.9

َّ
الخطة الثامنة*
2009-2005م
1165

23.3

23.5

24.5

4.4

3.4

2.1

تقديرات �أولية.

الم�صدر :وزارة االقت�صاد والتخطيط ،منجزات َّ
الخطة (الإ�صدار 2011 ،)27م.
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ثال ًثا :تط ُّور اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي:
بد�أ دعم القطاع الزراعي في المملكة منذ عهد الم� ِّؤ�س�س -عليه رحمة اهلل -ث َّم توا�صل بعد ذلك وتط َّور
ك ًّما ونو ًعا من خالل �أنواع مختلفة من البرامج وال�سيا�سات.
وفيما ي�أتي �أهم ال�سيا�سات الزراعية المط َّبقة لدعم المزارعين في المملكة العربية ال�سعودية ،والتي
ت�شمل نو َعين من الدعم هما:

�أ -الدعم املبا�شر:
القرو�ض الزراعية:بد�أت هذه ال�سيا�سة في عام 1384ه��ـ (1964م)؛ �إذ يق ِّدم �صندوق التنمية الزراعية ثالثة �أن��واع من
متو�سطة الأج��ل ،وقرو�ض
القرو�ض دون فوائد ،وهذه الأن��واع هي :قرو�ض ق�صيرة الأج��ل ،وقرو�ض ِّ
طويلة الأجل.
بلغ �إجمالي قيمة القرو�ض المق َّدمة من ِق َبل �صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي العربي ال�سعودي
�ساب ًقا) منذ �إن�شائه وحتى عام 2010م (1431-1430هـ)  42.4مليار ريال تقري ًبا ،منها قرو�ض ق�صيرة
الأجل بقيمة  1.7مليار ريال تم ِّثل نحو  %4من �إجمالي قيمة القرو�ض المق َّدمة للمزارعين حتى نهاية عام
متو�سطة الأجل نحو  40.7مليار ريال ،تم ِّثل نحو
2010م (1431-1430ه���ـ) .وبلغت قيمة القرو�ض ِّ
 %96من �إجمالي قيمة القرو�ض .وبلغ �إجمالي عدد القرو�ض المق َّدمة من ال�صندوق خالل هذه الفترة
قر�ضا ،منها ً 71858
ً 436268
قر�ضا ق�صير الأجل ،تم ِّثل نحو  %16.5من �إجمالي عدد القرو�ض .وبلغ
متو�سطة الأجل  364410قرو�ض ،تم ِّثل نحو  %83.5من �إجمالي عدد القرو�ض.
عدد القرو�ض ِّ

الإعانات الزراعية:وهي �إعانات مبا�شرة على مدخَ الت الإنتاج ،وكذلك �إعانات على بع�ض المنتَجات .وقد بلغ �إجمالي قيمة
الإعانات الزراعية المق َّدمة من �صندوق التنمية الزراعية منذ بداية تقديم هذه الإعانات في عام 1973م
(1394-1393هـ) وحتى عام 2010م (1431-1430هـ) نحو  13.1مليار ريال.
وت�شمل هذه الإعانات المكائن ،والم�ضخَّ ات ،والآليات الزراعية ،والأعالف المر ََّكزة ،ومع َّدات تربية
الدواجن ،ومع َّدات �إنتاج الألبان ونقل الأبقار.
وفي المقابل بلغت قيمة الإعانات الممنوحة عن طريق وزارة الزراعة حتى عام 2009م (-1429
1430ه��ـ) نحو  3.45مليارات ري��ال ،ت�شمل التمور وف�سائل النخيل والحبوب والأ�سمدة الكيميائية
والموا�شي.
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�-شراء املح�صول ب�أ�سعار ت�شجيعية:

وي�شمل �شراء مح�صول القمح ب�سعر ت�شجيعي يبلغ حال ًّيا �ألف ريال للطن ،و�شراء التمور وف ًقا لنوع
الري الم�ستخدم؛ �إذ يتم ال�شراء ب�سعر ثالثة ريال/كجم للتمور المروية بالري التقليدي ،بينما تُ�شتَرى
ب�سعر خم�سة رياالت/كجم للتمور المروية بطرائق الري الحديثة.

توزيع الأرا�ضي البور جما ًنا:بلغ �إجمالي ما ُوزِّع وفق نظام توزيع الأرا�ضي البور منذ �صدوره في عام 1388هـ وحتى �إيقافه في
عام 1423هـ �أكثر من  3ماليين هكتار .وبلغ عدد الأف��راد الم�ستفيدين  99544م�ستفي ًدا يم ِّثلون %81
من �إجمالي عدد الم�ستفيدين .وقد ا�ستم َّر العمل بهذه ال�سيا�سة حتى نهاية عام 2003م �إذ �أُوقِفَ العمل
بها م�ؤ َّقتًا حتى االنتهاء من �إعداد َّ
الخطة الوطنية للمياه والتي تقوم ب�إعدادها وزارة المياه والكهرباء
متخ�ص�صة ،و�سيتم من خالل هذه الدرا�سة التع ُّرف �إلى مناطق توفُّر
بالتعاون مع �شركات ا�ست�شارية
ِّ
المياه في المملكة.

ب :الدعم غري املبا�شر:
�إ�ضاف ًة �إلى الدعم المبا�شر الذي تق ِّدمه المملكة العربية ال�سعودية للمزارعين ف� َّإن الدولة تقوم بتقديم
مجانية
بع�ض الخدمات الم�سانِدة للقطاع الزراعي� ،إذ تق ِّدم وزارة الزراعة خدمات �إر�شادية وبيطرية َّ
للمزارعين ،كما تقوم وزارة المياه والكهرباء ب�إن�شاء ال�سدود ،وتقوم وزارة النقل ب�إن�شاء الطرق الزراعية
المجاني والدورات التدريبية
لربط مناطق الإنتاج بمراكز الت�سويق ،كما تق ِّدم الدولة التعليم الزراعي َّ
المجانية في المجال الزراعي.
المتخ�ص�صة َّ
ِّ
ون�شير � ً
ب�ص َور مختلفة
أي�ضا �إلى َدور �صندوق التنمية الزراعية في دعم م�سيرة التنمية الزراعية ،ويتم ُ
من �أه ِّمها في الوقت الحا�ضر طرح المبادرات ال�سبع في القطاع الزراعي.

رابعًا :االحتياجات الغذائية الأ�سا�سية للمملكة:
ال�سلعة الغذائية
القمح
ال�شعير
الذرة
فول ال�صويا
الأرز
ال�سكر
الزيوت النباتية
اللحوم الحمراء
لحوم الدواجن

االحتياجات الغذائية الأ�سا�سية للمملكة عام 2009م (مليون طن)
2.87
3.79
7.00
2.64
1.97
0.97
0.73
1.25
1.1
0.78
0.56
0.49
0.43
0.63
0.55
1.09
1.58
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خام�سا :دَور القطاع الزراعي يف حتقيق الأمن الغذائي للمملكة:
ً

انطال ًقا من م�س�ؤولية حكومة المملكة العربية ال�سعودية و�إدرا ًكا منها لأَبعاد �أه ِّمية الغذاء ،بد�أت منذ
فحظي
عقود في و�ضع ا�ستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على �أرا�ضيها،
َ
بن�صيب واف ٍر من االهتمام والدعم.
القطاع الزراعي
ٍ
ومن الم�ؤ�شِّ رات الج ِّيدة التي حقَّقها القطاع الزراعي لبناء قاعدة �صلبة للأمن الغذائي تحقيق االكتفاء
الذاتي في �سِ َلع زراعية مه َّمة مثل التمور والألبان وبي�ض المائدة والخ�ضار الطازجة ،وتوفير جزء كبير
ال�س َلع ،وانعك�س ذلك على ارتفاع الم�ستوى الغذائي للفرد في المملكة
من احتياجات المملكة من العديد من ِّ
متو�سط
متو�سط ن�صيب الفرد من الطاقة  3015.5كالوري في اليوم ،وبلغ ِّ
العربية ال�سعودية ،فقد بلغ ِّ
ومتو�سط ن�صيبه من الدهون  76.1جرا ًما في اليوم ،وهذه
ن�صيبه من البروتين  87جرا ًما في اليوم،
ِّ
المتو�سط العالمي لن�صيب الفرد من الطاقة والبروتين والدهون.
المع َّدالت تزيد على
ِّ

ن�سبة االكتفاء الذاتي من احلبوب يف اململكة لعام 2009م
المح�صول
القمح
ال�شعير
الذرة الرفيعة
الدخن
حبوب �أخرى
�إجمالي الحبوب

الإنتاج المحلِّي (�ألف طن)
1152
20
244
8
168
1592

الم�صدر :وزارة الزراعة� ،إدارة الدرا�سات والتخطيط والإح�صاء.

ن�سبة االكتفاء الذاتي ()%
43.5
0.3
96.6
57.8
5.5

13.2

ن�سبة االكتفاء الذاتي من اخل�ضراوات يف اململكة لعام 2009م
المح�صول
بطاط�س
طماطم
ب�صل جاف
جزر
باذنجان
خيار
�ش َّمام
بطيخ
بامياء
خ�ضراوات �أخرى
�إجمالي الخ�ضراوات

الإنتاج المحلِّي (�ألف طن)
444
543
62
49
57
326
211
338
61
586
2677

الم�صدر :وزارة الزراعة� ،إدارة الدرا�سات والتخطيط والإح�صاء.
58

العدد السادس 1435هـ 2014 -م

ن�سبة االكتفاء الذاتي ()%
161.4
71.6
22
79.3
102.2
101
97
115.3
99.2
87.9

89.9

ن�سبة االكتفاء الذاتي من الفاكهة يف اململكة لعام 2009م
المح�صول
التمور
الموالح
العنب
فاكهة �أخرى
�إجمالي الفاكهة

الإنتاج المحلِّي (�ألف طن)
992
144
160
324
1620

ن�سبة االكتفاء الذاتي ()%
105.4
24.1
83.2
34.2

60.5

الم�صدر :وزارة الزراعة� ،إدارة الدرا�سات والتخطيط والإح�صاء.

ن�سبة االكتفاء الذاتي من املن َتجات احليوانية يف اململكة لعام 2009م
البند
لحوم حمراء
لحوم دواجن
�أ�سماك
�إجمالي اللحوم
بي�ض المائدة
حليب طازج

الإنتاج المحلِّي (�ألف طن)
171
494
96
761
191
1718

ن�سبة االكتفاء الذاتي ()%
38
47.8
47.8
45.2
112.5

104.9

الم�صدر :وزارة الزراعة� ،إدارة الدرا�سات والتخطيط والإح�صاء.

واجه القطاع الزراعي يف اململكة:
ً
�ساد�سا :عقبات وحتدِّيات ُت ِ

ُيواجِ ه القطاع الزراعي ال�سعودي في الوقت الحا�ضر وفي الم�ستقبل العديد من التح ِّديات نتيجة
الظروف والمتغ ِّيرات المحلِّية والدولية .ويمكن ا�ستعرا�ض �أه ِّمها ب�إيجاز على النحو الآتي:

�أ -التحدِّيات على امل�ستوى املح ِّلي:

ُيواجِ ه القطاع الزراعي فـي المملكة كثي ًرا من التح ِّديات على الم�ستوى المحلِّي ،ولع َّل من �أه ِّمها ما
ي�أتي:
وبخا�ص ٍة المياه.
 -1و�ضع الموارد الزراعية المتاحة،
َّ
 -2النمو ال�س َّكاني المرتفع وزيادة الطلب على الغذاء.
 -3ا�ستمرار هجرة �أبناء المناطق الزراعية �إلى المدن الكبيرة.
� -4ضعف الجهاز الت�سويقي الزراعي وتخ ُّلف الخدمات الت�سويقية.
 -5ازدياد العجز في الميزان التجاري الغذائي.
� -6ضعف الخدمات الزراعية الم�سانِدة ومحدوديتها.
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التوجه العام نحو تقلي�ص حجم التدخُّ ل الحكومي في الزراعة.
ُّ -7
 -8ارتفاع تكاليف المدخَ الت الزراعية (عنا�صر الإنتاج).

المنجزات والمكت ََ�سبات التي تحقَّقت في القطاع الزراعي.
� -9أه ِّمية المحافظة على َ

ب ـ التحدِّيات على امل�ستوى الدويل:
رات المتن ِّوعة والمت�سارعة على الم�ستوى الدولي ،والتي تعك�س تَنامي
�أ�سا�س هذه التح ِّديات المتغ ِّي ُ
اتِّجاهات العولمة االقت�صادية� ،إذ تتزايد تداعيات االندماج والترا ُبط بين �أج��زاء االقت�صاد العالمي
وفعالياته المختلفة .ويمكن التركيز في الوقت الحا�ضر على �أه ِّم المتغ ِّيرات الدولية ذات الأثر المبا�شر
على القطاع الزراعي في المملكة على النحو الآتي:

املوحد لدول جمل�س التعاون
املوحدة واالتحِّ اد اجلمركي
 -1اال ِّتفاقية االقت�صادية
َّ
َّ
اخلليجي:
الموحد في 2003/1/1م� ،إذ انطوى على ر�سوم جمركية منخف�ضة
ُط ِّبق االتِّحاد الجمركي الخليجي
َّ
ال�س َلع ال�صناعية والزراعية (حماية
َّ
ال�س َلع با�ستثناء عدد محدود من ِّ
وموحدة �أمام العا َلم الخارجي لجميع ِّ
ذاتية).

 -2منطقة التجارة احل َّرة العربية الكربى:
�أق َّر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية قيام هذه المنطقة في عام 1997م على �أن
يبد�أ برنامجها التنفيذي في عام 1998م .ومع بداية عام 2005م اكتمل تطبيق �إقامة هذه المنطقة لت�ض َّم
 17دولة عربية؛ ما يعني �إلغاء الر�سوم الجمركية.

 -3االن�ضمام �إلى َّ
منظمة التجارة العاملية:
تحقَّق االن�ضمام �إلى َّ
منظمة التجارة العالمية ( )WTOر�سم ًّيا -بحمد اهلل -بتاريخ 1426/11/9هـ
(2005/12/11م) ،وبعد االن�ضمام �أ�صبحت جميع ال�سيا�سات والبرامج متوافقة مع التزامات َّ
المنظمة
و�أحكامها (اتِّفاقية الزراعة واالتِّفاقيات الأخرى ذات العالقة) .وهذا يم ِّثل تح ِّد ًيا كبي ًرا للقطاع الزراعي
توا�صل م�سيرته التنموية ونم ِّوه وتط ُّوره.
في التك ُّيف مع هذه االلتزامات والأحكام دون �أن ي�ؤ ِّثر ذلك في ُ

 -4ا ِّتفاقيات مناطق التجارة احلرة مع الدول الأخرى:
تتفاو�ض دول مجل�س التعاون الخليجي مع االتِّحاد الأوروبي لإقامة منطقة تجارة ح َّرة منذ عام 1992م
التو�صل حتى تاريخه �إلى اتفاقٍ �شامل.
ولم يتم
ُّ
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�سابعًا :ا�سرتاتيجية التنمية الزراعية الـ ُم�ستدامة للمملكة حتى عام 2030م:

َع ِم َلت ال���وزارة بالتعاون مع معهد الملك عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية على �إع��داد هذه
المراجعة النهائية بالتن�سيق مع َّ
منظمة الأغذية والزراعة للأمم
اال�ستراتيجية ،وهي حال ًّيا في طور
َ
المتحدة (الفاو) تمهي ًدا لرفعها �إلى المقام ال�سامي.

الر�ؤية:وبخا�ص ٍة الموارد
«قطاع زراعي متط ِّور وم� َّؤ�س�س على كفاءة ا�ستخدام الموارد الطبيعية وا�ستدامتها
َّ
المائية ،و ُم�سهِم في تحقيق الأم��ن الغذائي الـ ُم�ستدام بمفهومة ال�شامل وف��ي التنمية االقت�صادية
واالجتماعية».

-الر�سالة:

«ا�ستكمال تحديث القطاع الزراعي ليكون �أكثر تط ُّو ًرا وتن ُّو ًعا ونم ًّوا ،وم�ستني ًرا برفع كفاءة اال�ستخدام
وبخا�ص ٍة الموارد المائية ،اعتما ًدا على الميزة الن�سبية للمناطق المختلفة،
الـ ُم�ستدام للموارد الطبيعية
َّ
للإ�سهام في تحقيق الأمن الغذائي الـ ُم�ستدام بمفهومه ال�شامل ،وفي التنمية الريفية الـ ُم�ستدامة ،مو ِّف ًرا
فر�ص العمل وزيادة الدخول وتح�سين نوعية الحياة وت�شجيع التوطين واال�ستقرار االجتماعي».

-الأهداف الرئي�سة:

وبخا�ص ٍة المياه والحفاظ على البيئة.
1.1اال�ستخدام الكفء والـ ُم�ستدام للموارد الزراعية والطبيعية،
َّ
2.2الإ�سهام في تحقيق الأمن الغذائي الـ ُم�ستدام بمفهومة ال�شامل.
3.3رفع كفاءة القدرات الم� َّؤ�س�سية والب�شرية ال َّالزمة لإدارة التنمية الزراعية والريفية الـ ُم�ستدامة
وتنفيذها.
4.4تحقيق اال�ستقرار االجتماعي والتنمية الزراعية والريفية الـ ُم�ستدامة.

 حماور اال�سرتاتيجية والربامج التنفيذية:�سوف تتحقَّق الأهداف اال�ستراتيجية من خالل المحاور والبرامج التنفيذية الآتية:
�أ -محور تطوير �إدارة الموارد المائية:
1.1برنامج زيادة كفاءة �إدارة مياه الري.
2.2البرنامج الفرعي لتر�شيد مياه الري في الزراعة.
3.3البرنامج الفرعي لتطوير الزراعات المحم َّية.
4.4البرنامج الفرعي لتطوير الزراعات البعلية.
5.5البرنامج الفرعي لتطوير ا�ستخدام م�صادر المياه الـ ُمعا َلـجة في الزراعة.
6.6البرنامج الفرعي لتحديث درا�سات م�شروعات ال�صرف الزراعي وت�صميماتها.
7.7برنامج تطوير �شبكة وطنية للأر�صاد الزراعية.
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ب -حمور تطوير �إدارة املوارد الأر�ضية الزراعية واملراعي والغابات واملتن َّزهات
الطبيعية:
1.1برنامج تطوير �إدارة الموارد الأر�ضية الزراعية.
2.2البرنامج الفرعي لتطوير خرائط تقويم الأرا�ضي الزراعية.
3.3البرنامج الفرعي لتح�سين جودة التربة ومتابعة تقويم الأرا�ضي الزراعية ومنع تدهورها.
4.4برنامج تطوير المراعي.
5.5برنامج تطوير الغابات والمتنزَّهات الطبيعية.

ج -حمور تطوير املوارد الب�شرية:

برنامج زيادة م�شاركة العمالة الوطنية ،وتطوير خدمات �سوق العمل.

د -حمور تطوير الإنتاج والإنتاجية الزراعية ح�سب امليزة الن�سبية للمناطق:
1.1برنامج تطوير الإنتاج النباتي.
2.2البرنامج الفرعي لتطوير الحبوب.
3.3البرنامج الفرعي لتطوير الأعالف.
4.4البرنامج الفرعي لتطوير الخ�ضراوات.
5.5البرنامج الفرعي لتطوير الفاكهة.
6.6البرنامج الفرعي لتطوير التمور.
7.7البرنامج الفرعي لتطوير الزراعة الع�ضوية (�أو الج ِّيدة).
المتخ�ص�ص.
8.8برنامج تطوير الإنتاج الحيواني
ِّ
المتخ�ص�صة.
 9.البرنامج الفرعي لتنمية �إنتاج الألبان بالم�شروعات
ِّ
المتخ�ص�صة.
 -10البرنامج الفرعي لتنمية �إنتاج الدواجن بالم�شروعات
ِّ
المتخ�ص�صة.
 -11البرنامج الفرعي لتنمية المجت َّرات ال�صغرى والإبل بالم�شروعات
ِّ
 -12برنامج تطوير قطعان الـ َمر َبى التقليدي.
 -13برنامج تطوير الإنتاج ال�سمكي.
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شموخ الفلسفة وتهافت
الفالسفة
د .راشد المبارك

ٌ
محاضرة أُلقيت في خميسية حمد الجاسر الثقافية في  27جمادى
أصل هذا البحث
األولي 1433هـ الموافق  19نيسان (أبريل) 2012م وأدار اللقاء د .عزالدين موسى.
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مدير املحا�ضرة:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .نحمد اهلل ،ون�صلِّي ون�سلِّم على نب ِّيه الكريم ،وعلى �آله و�صحابته وتابعيه
ب�إح�سانٍ �إلى يوم ال ِّدين.
خمي�س في هذا المجل�س في هذا الوقت لنجعل من الوقت وقت
ٍ
�إنَّه َلـ ِمن دواعي ال�سرور �أن نجل�س ك َّل
وا�ست�صحاب لروح ال�شيخ حمد الجا�سر -رحمه اهلل -الذي كنَّا نتح َّلق حوله
تَدا ُر ٍ�س علمي مع ا�ستذكا ٍر
ٍ
ونر�شف من َمعِين علمه في تلك الجل�سات ،و�أراد الإخوة و�أراد الأخ معن �أن يجعل هذه الخمي�سية دائمة،
وكثي ًرا ما ن�سعد في هذه الجل�سات بلقاء �شوامخ ِعلْمنا ور َّوا ٍد ومبدعين من داخل المملكة وخارجها .ومن
ُح ْ�سن ِّ
حظنا �أن يكون معنا في هذا ال�صباح رج ٌل ال �أريد �أن �أع ِّرفه لأنكم تعرفونه ،ويكفي �أن �أقول �إنَّه
عالِم و�أديب ومف ِّكر وبحر عل ٍم ال �ساحل له ،وله -ما �شاء اهلل -ذاكرة فوتوغرافية حديدية؛ فهو ي�ستدعي
ال�شواهد في المعارف المختلفة �إذا ح َّد َث انهالت عليه .وهو -كما تعرفونه� -أ�ستا ٌذ في الكيمياء ،ولكنه
عندما يتك َّلم فهو الفيزيائي �أو هو الريا�ضي �أو هو اللبيب �أو هو الفقيه �أو هو المح ِّدث ..ولهذا ال عجب في
�أنَّه ال يكتب �إ َّال �إذا وجد من ال�ضرورة �أن يكتب ،وعندما يكتب ف� َّإن كتاباته تثير ا�ست�شكاالتٍ �صعب ًة لدى
البع�ض ،كما في قراءتنا لـ»�إ�ضاءة في دفاتر محجوبة»� ،أو في «ر�سالة �إلى و َّالدة»� ،أو «فل�سفة الكراهية»،
�أو في هذا الكتاب الذي يريد �أن يح ِّدثنا عنه اليوم وهو «�شموخ الفل�سفة ،وتَهافُت الفال�سفة» .وال �أريد �أن
كنت �أقول � َّإن في هذه البالد �شوامخ
�أق�صم ظهره بالمدح في ح�ضرته؛ فهو ال يحب ذلك� ،إال �أني دائ ًما ُ
قلت على القناة الثقافية قبل �أ�سابيع-
لو كانوا في م�صر لمل�ؤوا الدنيا و�شغلوا النا�س ،ومِن ه�ؤالء -كما ُ
الدكتور را�شد المبارك..
أ�سلوب جديد لغاي ٍة جديدة ،كنَّا
«و�شموخ الفل�سفة وتَهافُت الفال�سفة»
بروح جديدة و� ٍ
ٌ
مو�ضوع قديم لكنه ٍ
ولكن الدكتور را�شد �سلك در ًبا �آخر يذكر فيها � َّأن للفل�سفة �شموخها
ن�سمع الفال�سفة يتح َّدثون عن تَهافُتهم َّ
و� ْإن تَهاف ََت الفال�سفة ..وال �أريد �أن �أُطيل في الحديث �إنما �أترك الحديث له لن�ستطيع �أن نتفاعل مع فكره،
فليتف�ضل �أ�ستاذنا.
َّ

الـ ُمحا�ضر:
�أحمد اهلل تعالى ،و�أ�صلِّي على نب ِّيه �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم ،و�أ�س�أل اهلل لكم جمي ًعا �سعادة النف�س ور�ضاها.
َّيت دعواتٍ كريم ًة لكي �أتح َّدث في قناة �أو ُي َع َّد لي لقا ٌء
ال �أجد �س ًّرا �أن �أقول �إنَّني في الفترة الما�ضية تلق ُ
ال�صحية ،ولكن عندما جاءت دعوة االبن معن �إلى هذا المكان
فاعتذرت ب�سبب ظروف ُمحِ ِّبكم
في �صحيفة
ُ
ِّ
لم �أجد نف�سي قاد ًرا على االعتذار؛ لأنني �أجد ذلك جز ًءا ي�سي ًرا من واجبي تجاه الراحل غفر اهلل له و�أكر َم
منزلته و�أثاب القائمين بهذا العمل .و�أخي �أبو �أيمن �أخ�شى من تقديمه لي لأنَّني �أُح َرج بهذا التقديم ،و�إذا
بح ْ�سن ظ ٍّن ُمو َل ُع ،ف�أ�س�أل اهلل �أن يغفر
كان ال�شاعر يقولَّ � :إن الـ ُمحِ َّب ب�سو ِء ظ ٍّن ُمو َل ُع؛ ف� َّإن �أبا �أيمن ُمحِ ٌّب ُ
لنا جمي ًعا.
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الح َ�سن �أن �أقول � َّإن هذا الكتاب «�شموخ الفل�سفة وتَهافُت الفال�سفة» -مو�ضوع الحديث -لم
�أجد من َ
حزنت لها ،وتكاد تكون عالمية،
ي�أتِ مق ِّدم ًة و�إنَّما جاء نتيج ًة لظاهر ٍة �أكبر مما جاء به الكتاب ،وهي ظاهر ٌة ُ
ولكن َّ
حظنا -نحن العرب -منها ٌّ
حظ غير منقو�ص ،وهذه الظاهرة هي «الغفلة» �أو «غفوة العقل الب�شري»
َّ
في فتراتٍ كثيرة ،عندنا في �أكثر حاالتنا قو ُم َن ْق ٍل �أكثر منهم قو َم عقل ،ويعلم الإن�سان كيف م�ضت على
فترات يخلُد فيها العقل الب�شري �إلى حالة ال�سكون ،ث َّم ي�ستيقظ فتر ًة ث َّم يغفو ..وهكذا ،والأمثلة
الأمم
ٌ
م�ستوى ذهن ًّيا واجتماع ًّيا ،ث َّم �أنتقل من الأدنى �إلى ما هو �أعلى في �س َّلم
على ذلك كثيرة �س�أبد�أ ب�أدناها
ً
َّ�ضح لي
الفكر �أو العقل ،ف� َّإن بع�ض الأمثلة على هذا الأمر -الذي قد ال يكون مت ً
َّ�ضحا للجميع كما هو مت ٌ
منذ �سنوات -في الجانب الأدنى الذي نُزاوله يوم ًّيا ،فقد ُي َت َوفَّى الرجل يذهب الـ ُم َعزُّون للعزاء وعندما
يو ِّدعهم �أحد �أقاربه يقولون له« :خاتمة الأحزان �إن �شاء اهلل» ،فيقول الآخر« :تق َّبل اهلل منكم»� ،أو «جزاك
أعجب له كيف
اهلل خي ًرا» ،ويقول �آخَ ر« :ال �أراكم اهلل
ً
مكروها بعده»� ،أ�سمع هذا منذ �أكثر من �أربعين عا ًما و� َ
ال يفطن النا�س � َّأن هذا دعا ٌء على ال�شخ�ص ولي�س دعا ًء له؟ ف� ْإن م َّد اهلل له بالأجل وف�سح له فيه ف�إنه �سيرى
�أحزانًا ،ف�إذا دعا �أح ٌد ب�أن يكون هذا الحزن خاتمة �أحزانه ف�إنَّه يدعو عليه بالموت ال�سريع حتى ال يرى
مكروها؛
مكروها بعده» تحمِل الدعوة عليه بالموت ال�سريع حتى ال يرى
حزنًا �آخر ،وكذلك «ال �أراكم اهلل
ً
ً
ل َّأن طبيعة الحياة تختلط بالحزن والفرح ،هذه واحد ٌة في الم�ستوى الأدنى.
و�إذا ترقَّينا �إلى الم�ستوى الأعلى؛ ف�إنك تجدنا �إذا ح َدث ٌ
نقا�ش حول ه ٍّم من همومنا الكثيرة وهو الحديث
عن ال ُـح ْكم وعدالته والظلم واال�ستبداد ،ف�إننا نر ِّدد جمي ًعا جمل ًة واحدة :كان �أبو بكر وكان عمر (ر�ضي
راجين و�أن نعت َّز
ال�س َ
اهلل عنهما) ،من مئات ال�سنين ونحن نر ِّدد هذا ،وال �شكَّ في �أننا يجب �أن نفخَ ر بهذين ِّ
ولكن هذه المقولة جمل ٌة ذات وج َهينَ :من ِمنَّا َفطِ َن �إلى الوجه الآخر من الجملة؟ تُرى لو كان لدينا
بهماَّ ،
�ألف �أبي بكر و�ألف عمر هل بقينا نر ِّدد ون�ستنجد بفر َدين فقط خالل  1400عام وهذه الأمة فيها �آالف
العلماء؟! �ألي�س هذا هجا ًء للأ َّمة؟! َمن َفطِ َن لذلك؟ َمن َحزِنَ له �أو به؟
النبي �-ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم -بقي في م َّكة المك َّرمة ثالثة ع�شر عا ًما
ن�أتي �إلى
ٍ
مو�ضوع ثالث؛ وهو � َّأن َّ
النبي �-ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم -بالنا�س ع�شر �سنوات �أو قري ًبا
ث َّم هاجر �إلى المدينة المن َّورة ،وفيها �ص َّلى ُّ
من ذلك ،وفي العام الواحد � 52أ�سبو ًعا ،وفي الأ�سبوع خطبتان في الجمعة ،وح�ضور الجمعة َف ْر�ض
النبي �-ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم -النا�س �إ َّال ليح ِّدثهم في �أه ِّم الأمور في
والإن�صات للجمعة َف ْر�ض ،ولم يجمع ُّ
دينهم ودنياهم ،فهي �أ�شبه بما ُي�س َّمى في الوقت الحا�ضر (المن�شور الديني واالجتماعي وال�سيا�سي)،
النبي �-ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم -ال يتك َّلم
ففي العام  104خُ َطب وفي ال�سنوات الع�شر  1040خطبة ،فلو � َّأن َّ
في الخطبة الواحدة �إ َّال خم�س دقائق فقط (ع�شر دقائق في الخطبتَين) فالكالم لم َّدة ع�شر دقائق �سيملأ
ثالث �صفحات ،هذه ال�صفحات تتَّ�سع لِـما ال يق ُّل عن ع�شرين حدي ًثا �أو ثالثين� ،أي � َّأن هناك �أكثر من 20
كتاب من كتب
أ�صح الأحاديث ،وال�شيء المده�ش �أنَّك ال تجد � َّأي دالل ٍة في � ِّأي ٍ
�ألف حديث يجب �أن تكون � َّ
التف�سير والأحاديث حول ذلك! والأده�ش من ذلك �أنه لم يناقِ�ش هذا الأمر �أح ٌد �أو �س�أل عن �سببه ،و�س�أكون
واج َه هذا الإ�شكال.
عرفت
�سعي ًدا لو ُ
ً
�شخ�صا َ
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المو�ضوع الرابع :نتح َّدث ويتح َّدث �أبا�ؤنا و�أبنا�ؤنا عن ِم َّلة �أبينا �إبراهيم –عليه ال�سالم -الحنيفية،
ف َمن �س�أل ما هي ِم َّلة �أبينا �إبراهيم -عليه ال�سالم -الحنيفية؟ ما محتواها؟ واهلل -ع َّز وج َّل -يقول} :
ُوح َوال َّن ِب ِّي َين ِم ْن َب ْع ِد ِه َو َ�أ ْو َح ْينَا ِ� إ َلى �إِ ْب َراهِ ي َم َو ِ�إ ْ�س َماعِي َل َو�إِ ْ�س َحاقَ
�إِنَّا� أَ ْو َح ْينَا� إِ َل ْي َك َك َما� أَ ْو َح ْينَا ِ�إ َل��ى ن ٍ
و�سى{،
َو َي ْعق َ
ُوب ،{..ويقول اهلل �-سبحانه وتعالى�} :-إِ َّن َه َذا َلفِي ُّ
ال�ص ُح ِف الْ أُو َلى�ُ .ص ُح ِف �إِ ْب َراهِ ي َم َو ُم َ
ال�ص ُحف التي �أُنزلت على �س ِّيدنا �إبراهيم؟ وكيف ُق ِّدر لها �أن تختفي اختفا ًء تا ًّما؟! َمن �س�أل عنها؟ و َمن
�أين ُّ
ألت كثي ًرا من الإخوة حولي وذكروا لي عد ًدا من الأ�شخا�ص في داخل المملكة
كان هذا ه ًّما من همومه؟! �س� ُ
ال�ص ُحف؟ و َمن هم �أتباع
َّ�صلت ب�أحد ع�شر
وخارجها ،وات ُ
ً
�شخ�صا �أ�س�ألهم عن هذه الم�شكلة :كيف اختفت ُّ
�أبينا �إبراهيم؟ وكيف انقطعت �أخبارهم؟ هل انقطع الت�سل�سل العِرقي ل َّلذين �آمنوا ب�إبراهيم؟ وهل تح َّولوا
�إلى دياناتٍ �أخرى؟ فقد جاء مو�سى بعد �إبراهيم و َت ِب َعه كثيرون ،ث َّم جاء عي�سى و�أُنزل عليه كتاب ،وتح َّول
أنا�س من اليهود �إلى الم�سيحية ولم يتح َّول ك ُّل اليهود �إلى الم�سيحية وبقي اليهود موجودين ،وجاء بعد
� ٌ
عي�سى مح َّمد �-ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم -ولم يتح َّول الم�سيح ُّيون وال اليهود جميعهم �إلى الإ�سالم ،وبقي
�صحتها
الم�سيح ُّيون واليهود �إلى يومنا هذا ،وبقيت التوراة والإنجيل ِّ
�صحتها من عدم َّ
(بغ�ض النظر عن َّ
بالتحريف) ،وهذه الكتب باقي ٌة بين �أيدي النا�س ،فكيف اختفى ما �أُنزل على �سيدنا �إبراهيم؟ هذه �أمثلة
ب�سيطة للتدليل على غفلة العقول عند كثي ٍر من النا�س و�أنه لي�س من طبيعتنا �أن ن�ستفهم �أو ِّ
نوظف عقولنا �أو
ن�ستف�سر عن �أ�شياء وظواهر كثيرة ينبغي معرفتها ،وهذا الت�سا�ؤالت تبقى � ً
أي�ضا لمن يظنُّون �أنَّهم يتمتَّعون
وجدت � َّأن َّ
حظهم من هذه الغفلة لي�س �أق َّل
ب�أعلى العقول وهم الفال�سفة ،فل َّما قر� ُأت لبع�ضهم �أو لجميعهم
ُ
من ِّ
حظ الآخَ رين� ،إن لم يكن �أكثر منهم ،و�أ�سو�أ من ذلك �أنَّهم ُيزاولون عم ًال نقي�ض ما ينت�سبون �إليه قو ًال
وهو الفل�سفة ،فالفل�سفة مك َّونة من كلمتين هما «فيلو �سوفيا» وتعني «طلب الحكمة» �أو مح َّبة الحكمة �أو
المعرفة ،واهلل تعالى يقولَ } :و َمن ُي�ؤْ َت ا ْلحِ ْك َم َة َف َق ْد �أُوت َِي خَ ْير ًا َكثِير ًا{ فهي من الحكمة .والفل�سفة بحثٌ
عن الحقيقة ،ولكن َمن انت�سب �إليها َع ِم َل بعك�س ذلك؛ فال�ش�أن عند الفيل�سوف �أنه يتر َّدد فالجاهل ي�ستيقن
والعالِم ي�شك� ،إ َّال � َّأن �أكثر الم�ستيقنين بما َي ِ�صلُون �إليه هم الفال�سفة ،يخطر على بال �أحدهم خاط ٌر �أو تم ُّر
بذهنه فكرة �أو مذهب �أو تف�سير فيق ِّرر ذلك على �أنه حقيقة وهو ال�صواب الذي ال خط�أ فيه ،و�س�أ�ستعر�ض
بع�ض الأمثلة على ذلك من �أعالم الفل�سفة في القديم والحديث.
نعلم � َّأن الفل�سفة قديم ٌة ِق َدم التاريخ ،ففي الحفريات التي توجد في تنزانيا منذ  17عا ًما وجدوا رفات
فتا ٍة �أطلقوا عليها ا�سم «نان�سي» عمره �أربعة ماليين ومئة عام ،ومعرفة العمر يت ُّم عن طريق الما َّدة الم�ش َّعة
وبا�ستخدامها تكون ن�سبة الخط�أ قليلة ،في حين � َّأن تاريخ الب�شرية المكتوب ال يزيد على � 6000سنة،
ف�إذا رجعنا �إلى مو�ضوعنا في الحديث عن الفال�سفة فهناك الفل�سفة ال�صينية والهندية والم�صرية ،و�إنما
�أعلى هذه الفل�سفات هي الفل�سفة اليونانية التي بد�أت في القرن ال�سابع �أو الثامن قبل الميالد مع طالي�س،
وتاله «�أنك�سيمندر�س “ Anaximandreو”�أنك�سيمان�س  ،”Anaximaneوتالهم مِن بعدهم ال َع َلمان
فاخترت �أعالهم �ش�أنًا لدرا�سة حالة الوثوق فيما َي ِ�صلُون �إليه وتقريره،
الم�شهوران �أفالطون و�أر�سطو،
ُ
لمذهب �أو نظرية،
وهما �أفالطون و�أر�سطو� ،أما �أبو الفل�سفة والفيل�سوف الحقيقي �سقراط َف َل ْم ي�أتِ مق ِّر ًرا
ٍ
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و�إنما جاء مت�سائ ًال ،ومغر ِب ًال لِـما �سار في وقته من �آراء ومذاهب ومع َتقَدات ،يتح َّدثون حول الحق والعدل
والجمال ،في�س�أل مح ِّد َثه فيتح َّدث عن الحق ،فيذهب يالحقه من ناحية التعريف والمدلول
والف�ضيلة َ
والمنطوق والمفهوم حتى ُيفهِم �صاحبه ،فيجد �أنَّه يك ِّرر �شيئًا ال يعرف معناه على التحقيق ،وهكذا في
المفهومات الأخرى ،فا ُّت ِه َم –كالعادة -من عا َّمة ال�شعب ومن الم�ستفيدين من هذه الغفلة العقلية ،ف ُق ِّدم
وح ِك َم عليه بالموت وتهمته �أنه ُيف�سِ د عقائد ال�شعب؛ �أي ال�شعب الوثني الذي كان يعبد
�إلى المحاكمة ُ
الآلهة ،وهذه الآلهة في نظرهم تتقاتل وتت�صارع كما يت�صارع الب�شر ،وا ُّت ِه َم ب�إف�ساد النا�س ،وهو جاء
ليمح�ص مع َتقَداتٍ كانت �سائد ًة في زمنه.
ِّ
جاء بعده تلميذه �أفالطون ،وكتب ما كتب عن فل�سفته والتي عزاها جميعها �إلى �أ�ستاذه �سقراط ،فك ُّل
ل�سبب واحد هو خ�شية
فل�سفته رواها على ل�سان �سقراط ،وظنِّي � َّأن ك َّل ما كتبه هو له و�إنما عزاه ل�سقراط ٍ
�أن يتع َّر�ض ِلِما تع َّر�ض له �أ�ستاذه �سقراط وهو ال ُـحكم عليه بالموت ،فقد �ألـ َّمت به الظنون بعد �أن مات
�سقراط ،ف�سافر ل�سنواتٍ ع َّدة �إلى بريطانيا وم�صر ،ث َّم عاد و�أقام مدر�سته المعروفة وهي الأكاديمية التي
�أ َّلف فيها ك َّل ُكتُبه وما رواه عن �سقراط ،ليق ِّرر � َّأن ما ي�صل �إليه هو الحقيقة التي ال �شكَّ فيها ،ومن �أقوى
و�أ�شهر ما ُعرف به �أفالطون نظريته عن الـ ُم ُثل؛ �أي ما هو �أ�صل المعرفة� ،أي كيف ُعرِفت ،فخطر له �أو
ظن � َّأن �أ�صل المعرفة هو ما تلقَّته النف�س عندما كانت في عالم ال ُـحلول ،فقد تلقَّت كل العلوم،
تخ َّيل �أو َّ
ن�سيت هذه المعارف ،ث َّم عادت ت�ستعيدها بالتذ ُّكر �أي بر�ؤية �أمثال هذه الـ َمعارف
وعندما هبطت �إلى الأر�ض ْ
وبالم�ساواة ،يرى الإن�سان قطعتَين من الخ�شب مت�ساويتَين فيتذ َّكر ب�سببهما الم�ساواة التي تلقَّتها النف�س
الأولى في العا َلم الكوني ،يرى الحديقة الجميلة �أو ينظر �إلى الوردة الند َّية �أو يلمح وج ًها حلو الب�سمات
فيتذ َّكر نظرية الجمال ،وهكذا �صار ي�ستعيد معارفه بالتذ ُّكر �أو بالأمثلة ،فهذا -في نظر �أفالطون -هو
�أ�صل التذ ُّكر ومنبعه ،وهذا يلزمه القول ب ِق َدم النف�س ،فلو قال � َّإن النف�س فانية �ستنقطع حلقات التذ ُّكر،
فمِن حقِّ �أفالطون �أن يقول هذا على �أنه خاطر ٌة من الخواطر �أو ت�ص ُّو ٌر من الت�ص ُّورات ال �أن يق ِّرره على
�أنه الحقيقة.
ث َّم ي�أتي بعد ذلك الذي كان تلمي ًذا له و�أح��د التالميذ الأربعة المم َّيزين في الأكاديمية وهو �أر�سطو،
في�سخَ ر م َّما و�صل �إليه �أ�ستاذُه �أي نظرية الـ ُم ُثل�َ ،سخِ َر منها و�سفَّهها ،ولكنه وافقه فيما قال به في الفيزياء
�أي � َّأن الكون يتك َّون من ثمانية �أفالك� :سبعة �أفالك متح ِّركة مح ِّركة وفلك ثامن مح ِّرك غير متح ِّرك ،خا َلفَه
في نظرية الـ ُم ُثل ووافقه فيما قاله عن الكون .ث َّم يلتقيان �أر�سطو في ق�ضي ٍة �أخرى وهي قوله في الفيزياء
ظن � َّأن الحركة �أزلية ،و�أنها غائية؛ �أي
الذي وافق فيه �أ�ستاذه �أفالطون ،وهو قوله في تف�سير الحركة ،لقد َّ
� َّأن الأ�شياء المتح ِّركة تتح َّرك لغاية ،و� ََّأن الحركة ال تكون �إ َّال في المكان المملوء �أي �أنَّها ال تقع في الفراغ،
ولي�س من حقِّه �أن يق ِّرر � َّأن هذه هي الحقيقة ،ومن المعروف الآن بعد التجارب التي قام بها جاليلي بعد
�أكثر من  1600عام � َّأن الحركة حقيق ٌة ال تُقا�س �إ َّال في الفراغ ،والحركة ال تَعقِل حتى يكون لها غر�ض.
ننتقل �إلى فال�سفة الع�صر الحا�ضر ،و�أق�صد بالع�صر الحا�ضر عندما بد�أ ع�صر التنوير وانتقل الغرب
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واخترت �أربع ًة منهم� ،أ َّولهم ديكارت وهو َمن ُي�س َّمى �أبا
من الع�صور المظلمة �إلى الع�صور الم�ستنيرة،
ُ
وتوا�ض ًعا كبي ًرا ،وقد ر�أى في �سن الرابعة والع�شرين
الفل�سفة الحديثة ،و�أعتقد ب�أنه حمل الن َّية الح�سنة
ُ
حل ًما يدعوه �إلى �أن يعيد بناء المعرفة على �أُ ُ�س ٍ�س �صحيحة ،فو�ضع ذلك في خَ َلده �أنه مك َّلف �أو ُملزَم ب�إعادة
بناء المعرفة ،وقد حاول ذلك ،ويكفيه من ذلك الق�صد ال َـح َ�سن ،ولكن هل نجح؟ ظنِّي �أنه لم ينجح ،و�أبقى
ال�ص َّحة وهو مقولته المعروفة “�أنا �أف ِّكر ف�أنا لذلك موجود” ،فال ِف ْكر
فيما قاله ديكارت و�أظنُّه �أقرب �إلى ِّ
ا�ستطعت �أن تف ِّكر.
�أقوى �أد َّلة الوجود ،ولو لم تكن موجو ًدا َلـما
َ
ففي كتابه في المنهج ا َّدعى �أ�شياء كبيرة ،حيث قال � َّإن اهلل خلق الأ�شياء و�أل َه َمكم كيف خَ َلقها ،وكيف
تك َّونت ال�سماوات ،وكيف تك َّونت الأر�ض و َمن فيها ،وجاء بكال ٍم هو �أ�شبه ب َلغْو الطفل �أو هذر المجنون
ن�ص ما كتبه حتى تروا كيف تقع الر�ؤو�س الكبيرة في الأخطاء الكبيرة،
الذي ال يقوله عاقل ،ولهذا ُ
نقلت َّ
حاولت �أن �أ�صف هذه الما َّدة والأ�شياء كما لو كان الكون خال ًيا
�س�أ�سرد عليكم ما قال بالن َّّ�ص“ :في البداية
ُ
مو�ضع منازَعة لدى
من ك ِّل �شي ٍء عدا ما ُيقال عن اهلل والروح،
وال�ص َيغ التي هي ِ
ُ
وا�ستبعدت ك َّل الكيفيات ِّ
�أكاديم ِّيين”.

املداخالت:
مدير املحا�ضرة:
�شك ًرا جزي ًال وجزاك اهلل خي ًرا على هذه المحا�ضرة .والق�ضية التي �أثرتَها في بداية الحديث هي المدخل
للمعرفة؛ لذلك كان العنوان «�شموخ الفل�سفة وتهافت الفال�سفة» ,ون�شكر معر�ض الكتاب الذي اهت َّم
بالكتاب وك َّرم الدكتور را�شد المبارك على كتابه الذي حمل هذا العنوان� .أفتح المجال الآن للمداخالت.

وعد املحيا:
وتعلمت على يديه ,و�أعتقد � َّأن �أهمية المحا�ضرة ال تكمن في الفكر فقط ,ولكن
عرفت الدكتو َر را�ش ًدا
ُ
لقد ُ
تكمن في � َّأن الدكتو َر را�ش ًدا يرتقي بالإن�سان الذي يحاوره .وكثيرون هم الذين نقدوا الفال�سفة ,وهم
نقدوا بع�ضهم ,ومن ذلك حالة �أر�سطو عندما نق َد معلمه �أفالطون .و�أعظم ما في الكتاب الذي �أ َّلفه الدكتور
را�شد المبارك هو المقدمة التي �أراها من �أعظم ما قر� ُأت من مقدمات .الأمر الآخر هو ذلك الجبل الذي هو
ال�س�ؤال« :هل العقل �شاهد زور»؟ وهو ف�صل في هذا الكتاب� ,أعتقد �أن الكتاب في كفة وهذا الت�سا�ؤل في
كفة.

تركي بن �شقار:
الأمر الأول :كيف نربط بين بناية الفل�سفة وهداية ال�شريعة؟
الأمر الثاني :عندما �صعد الفيزيائيون �إلى الف�ضاء ,ماذا ح�صل بما ت�ص َّوره القدامى من الفال�سفة وما
ت�ص َّوره الفيزيائيون الجدد؟
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الإجابة :الم�ؤمنون -ونحن منهم �إن �شاء اهلل -ال ن�شك في � َّأن ال�صواب هو هداية اهلل ,وهي النور
الحقيقي ,و�أما الآخرون فلهم ر� ٌأي �آخر.

د .عبدالعزيز الهالبي:
تخ�ص�ص اليونان :فالفل�سفة -على ما نعرفها -ن�ش�أت وتطورت في اليونان,
هناك �إ�شكاليتان؛ الأولى ُّ
وفال�سفة اليونان �أنتجوا �أعما ًال عظيمة خالدة بقيت �إلى اليوم ,وهي تقوم على درا�سة العقل و�إعمال الفكر,
ولكن في ذلك الوقت نف�سه تطورت الميثولوجيا (الأ�ساطير) وازدهرت في اليونان ,بما فيها الآلهة التي
تدور حولها الأ�ساطير ،وها َّ
خطان يبدو لي �أنهما متناق�ضان تما ًما ,فلع َّلك تح ُّل هذا الإ�شكال :هنا �إعمال
العقل ,وهنا الأ�ساطير التي لم يخلِّف منها �أح ٌد مثلما خ َّلفه اليونانيون؟
الإ�شكالية الثانية هي في الفل�سفة الإ�سالمية؛ فقد دخلت الفل�سفة الإ�سالمية غريب ًة ,وظل الم�سلمون
في مجملهم -في حالة عداء لها ,و�إذا نظرنا �إلى القرون التي ازدهرت فيها (وهي القرن الثالث والرابعوالخام�س الهجري) نلحظ نو ًعا من اال�ستقطاب ال�شديد للمذاهب ,ولم تكن توجد حالة �صفاء �أو ت�سامح
مع الفل�سفة ,على الرغم من � َّأن معظم الفال�سفة كان موقفهم يدعو �إلى التوفيق بين الحكمة وال�شريعة,
اتجاها �آخر ,فما الموقف من
لكننا نجد الفقيه والقا�ضي المالكي في الأندل�س (ابن ر�شد) يختلف ويتجه ً
هذا؟
ق�سوت عليه� ،إذ ينبغي �أن نحكم على الأ�شياء
النقطة الثالثة هي �أنني لـ َّما �أقر�أْ كثي ًرا لديكارت ولكن �أجد �أنك
َ
ت�صحح لي �إن ر�أيتَني مخطئًا فيما �أقوله وهو �أنك باختيارك لهذه
بمجملها وال ننتقي ،ولك الحق في �أن ِّ
ق�سوت عليه؛ ل َّأن علومه ال تزال تُد َر�س في الفل�سفة.
الن�صو�ص
َ

املحا�ضر:
بالن�سبة �إلى الفل�سفة والميثولوجيا و�أنهما ي�سيران في ٍّ
متعار�ضين؛ ف�أحيانًا يجتمع
خط واحد ويبدوان
َ
النقي�ضان.
وبالن�سبة �إلى موقف الم�سلمين من الفل�سفة؛ فلم يكن موقف م�صافاة وال محبة بل هو موقف مجافاة,
فكان عندنا الح�سن بن الهيثم والرازي ,وكان عندنا ابن �سينا والفارابي ,والحقيقة � َّأن كل ه�ؤالء عا�شوا �إن
لم يكونوا منبوذين فهم مجف ُّوون ,فابن حيان مات في �سجون العبا�سيين ,وابن ر�شد ُ�صودرت كتبه ,ومن
ح�سن حظه � َّأن عالقته بال�سيا�سة لم تكن �سيئة ،وهو �إما ٌم في الفل�سفة والفقه ولديه كتاب «بداية المجتهد
ونهاية المقت�صد» ,وتعرفون موقف النا�س من ابن �سينا.
ولماذا كان ذلك؟ يبدو �أنه ب�سبب الفهم الخط�أ للفل�سفة ،فالفل�سفة ِعلْ ٌم في الب�شرية ُيه َت ُّم به,
والفال�سفة الم�سلمون كانوا ي�سعون �إلى التوفيق .و�إذا �أخذنا تعريف الفيل�سوف فهو كل َمن ق َّدم
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مذه ًبا كام ًال عن الكون والإن�سان والحياة ,فهل من فال�سفتنا َمن ق َّدم مذه ًبا كام ًال في هذا الت�ص ُّور الكلِّي؟
بالت�أكيد ال يوجد ,فلدينا الت�ص ُّور الإ�سالمي ،و�أما المارك�سية فقد �أخذت �آراء ابن ر�شد في �شروح �سقراط.
و�أم��ا ديكارت فقد كانت لديه فجاجة غير مح َت َملة �إذ قال�« :إن اهلل خلق الأ�شياء و�أن��ا �أق��ول لكم كيف
�س َّواها» فهل هناك فجاجة �أكثر من هذه؟!

�أ .حممد الأ�سمري:
�أ�ستاذنا الفا�ضل ,لم �أجد فيما طرحتَه ما ي�شير بو�ضوح �إلى كيفية �شموخ الفل�سفة وتهافت الفال�سفة,
وال�س َّيما � َّأن الكم الهائل من الإنتاج الب�شري في تَنا ٍم على م ِّر الع�صور ,فكيف ن َِ�صفُ بعد ذلك الفال�سف َة
ب�أنهم يتهافتون؟
الإجابة� :أرجو �أن تقر�أ بداية الكتاب ليتب َّين ما �أق�صده بعبارة «�شموخ الفل�سفة وتهافت الفال�سفة» ،فال
�أعني بالفل�سفة ما قاله الفال�سفة ،بل هي البحث عن الحقيقة �أو المعرفة في حقيقتها� ,أو «محبة الحكمة
والمعرفة»� ,أما ما جاء به الفال�سفة في البحث عنها فقد يخطئون وي�صيبون.
�س�ؤال� :ألي�س الفقه هو فهم ما تدل عليه الحقيقة؟
الإجابة :الفقه هو معرفة العبادات وفهمها و�إدراك ال�شيء بدليله.

د .عبداجلبار �أبو ديه:
لو تناولنا العملية التعليمية في بل ٍد ما فربما نقول« :التعليم متهافت لتهافت المعلمين» �أو «�شامخ ل�شموخ
المعلمين» ,ومن هنا يوجد تناق�ض في العنوان؛ �إذ كيف تكون الفل�سفة �شامخة والفال�سفة متهافتون؟
النقطة الثانية :هي � َّأن الفل�سفة تبحث في المجال العقلي ,والعقل �إما يبحث في الغيبيات (الميتافيزيك�س)
والقر�آن ح�سم الق�ضية في هذا الجانب ,و�إما في عا َلـم ال�شهادة والقر� ُآن حاف ٌل بالآيات التي تدعو �إلى �آيات
التد ُّبر والتفكر ،ف�إذا كنا ال نريد ال�شقَّ الأول وال نحتاج �إلى ال�شقِّ الثاني فما جدوى الفل�سفة بالن�سبة �إلى
الم�سلمين؟
�أما التقريرية فهي �آفة العلماء في ك ِّل زمانٍ ومكان ,وناد ًرا ما تجد عا ِل ًما يقول لك في هذا الزمان ال �أدري
�أو يلتقي مع عا ِل ٍم �آخر ليبحثوا ق�ضية ,فك ٌّل يبحث ق�ضاياه حازم ًة جازم ًة دون مراجعة .و�شك ًرا.

املحا�ضر:

لعلك ال تحتاج �إلى الفل�سفة ولكن الفل�سفة يحتاجها كثيرون ,فعدد الم�سلمين مليار وثالثمئة مليون من
�سبعة مليارات.

د .عبداهلل العثيمني:
وكنت �أود �أن ُيمنَح زياد ًة من
�شك ًرا للدكتور را�شد العالِم والأديب ال�شاعر على تلخي�صه لكتابه الق ِّيمُ ,
الوقت ليكمل حديثه عن الفال�سفة في الع�صر الحا�ضر؛ ل َّأن هذا فيه فائدة كبيرة للجميع .وبالن�سبة �إلى
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�أحد الأ�سئلة التي �أثارها الزميل الدكتور عبدالعزيز الهالبي وهو تما�شي الفل�سفة مع الميثولوجيا؛ يخطر
ببالي ت�سا�ؤل� :أال يمكن �أن ُيقال �إن الفل�سفة تم ِّثل الطبقة المثقفة الواعية في حين � َّأن الميثولوجيا كانت
الثقاف َة ال�شعبية التي يلج�أ �إليها �أحيانًا الأدباء وال�شعراء؟
املحا�ضر� :أتفق معك فيما ذهبت �إليه.

علي �شم�سان:

تحية للعالِم الكبير را�شد المبارك على كتابه «�شموخ الفل�سفة وتهافت الفال�سفة» ,و�أنا �أع ُّده من �أعظم ما
ُكتب في هذا المجال .هناك �شاعر يمني هو «البردوني» ت�ساءل قائ ًال:
يا �شعر يا تاري ُخ يا فل�سفة  ..من �أين ي�أتي قلق المعرفة
مــن �أين يــــ�أتي كل يو ٍم له ...غرابـــ ٌة ورائحـــ ٌة مرجفـــة
و�أتفق مع الوعد الم�شرق فيما قاله وهو � َّأن �أعظم ما في الكتاب هو المقدمة ,وكانت هناك �إجابة على
هذه الأ�سئلة التي �س�ألها البردوني نجدها لدى العالِم الكبير را�شد المبارك في مقدمته بقوله :لقد جعل اهلل
الإيمان بالغيب �أظهر �صفات الم�ؤمنين به ،وهذا ما ُيبقي العقل م�شغو ًال في وظيفته في البحث والتفكير,
و� َّإن هناك �أ�ستا ًرا لن تُرفَع ,ولو ُرفعت تلك ال ُـح ُجب النقطع ذلك المدد على البحث والك�شف والإبداع.
كنت �أتمنى من الدكتور را�شد المبارك لو �أنه م َّر بنا على فل�سفة ويليام جيم�س الذي جاء بالبراجماتيزم
ُ
في نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين ,والتي كان م�ضمونها �أنها الفل�سفة التي ت�ضع ح ًّدا
للخالفات التي ال ينفع فيها الجدل.

املحا�ضر:
نماذج ال �أظن �أن وليام جيم�س منهم.
لم �أقر�أ لهذا الرجل ،ولكن اخترت َ

خالد الفوزان:
و�صل �إلى اليقين� ،س�ؤالي هو :لماذا ترى ف�شل هذه
ذكرت �أنك ترى ف�شل منهجية ديكارت بال�شك الـ ُم ِ
َ
الطريقة؟ ومن وجهة نظرك ما هي الطريقة ال�صحيحة للو�صول �إلى اليقين لمن وقع في ال�شكوك؟

املحا�ضر:
منهجية ديكارت �أنه �أخذ على نف�سه القواعد الآتية :قال �إنه ال ي�أخذ �شيئًا على �أنه حقيقة حتى يت�ضح له
و�ضوحا تا ًّما �أنه حقيقة؛ و�أنه �إذا بد�أ بم�شكلة ف�إنه يجزِّئها ثم يبد�أ يتد َّرج بالحل من الأب�سط �إلى الأعقد؛
ً
و�أنه ي�ستق�صي ما كتب ويراجع حتى ال يكون فيما كتب �شي ٌء من الخلل؛ و�أهم �شيء حاول �أن يثبته هو
أثبت دلي ٍل عنده على وجود اهلل هو الدليل الوجودي الذي يرى فيه � َّأن الإن�سان عاجز و�ضعيف,
وجود اهلل ،ف� ُ
ومع هذا فلديه فكرة الكمال والكامل ,فمن �أين جاءت لهذا الناق�ص العاجز حكاية الكمال؟! �إذ ال يمكن �أن
ت�أتي فكرة الكمال �إال من كائن كامل ي�شتمل على كل �أنواع الكماالت وهو الوجود ،وهناك كام ٌل موجو ٌد
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هو اهلل.

مدير املحا�ضرة:
بالن�سبة �إلى منهجية ديكارت؛ هل منهج ال�شك ينطبق على عا َلم الغيب كما ينطبق على عا َلم ال�شهادة؟
عند الم�سلمين عا َلم الغيب ال ي�أتي �إال بالوحي ،وعا َلم ال�شهادة من الممكن �أن يكون بالعقل والحوا�س ،فهل
منهج ديكارت ينطبق على العا َل َمين م ًعا؟
نتاج للفيل�سوف ,فكيف لل�شخ�ص المتغ ِّير �أن ال ُينتِج �شيئًا متغ ِّي ًرا؟
الفل�سفة ٌ

املحا�ضر:
ال ينبغي �أن نقول � َّإن ك َّل �شي ٍء متغ ِّير ,فلم يقل �أح ٌد � َّإن المر�ض خي ٌر من ال�صحة ،فينبغي �أن نتحفظ
في القول � َّإن الإن�سان متغ ِّير ،لذلك ينبغي �أن نف ِّرق بين الفل�سفة بو�صفها مدر�سة وبين جهد الفال�سفة،
فالفل�سفة هي البحث عن الحقيقة وذلك ال يتغ َّير.
أتوجه لالبن معن بال�شكر على وفائه وعطائه المتوا�صل.
في الختام �شك ًرا لكم جمي ًعا ,و� َّ
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الدرعية التاريخية:
ٌ
تتحدث عن عاصمة
أطالل
َّ
د .علي صالح المغنم
مدير آثار الدرعية

ٌ
محاضرة أُلقيت في خميسية حمد الجاسر الثقافية وأدار اللقاء
أصل هذا البحث
د .محمد خير البقاعي.
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عندما تتح َّدث �شواهد التاريخ والآثار بالدرعية عن ال َع َظمة ف�إنها تتح َّدث عن الما�ضي الم�ضيء لأولئك
ً
و�شموخا(.)1
الرجال الذين بنوا مج ًدا وخَ لُدوا عظم ًة
ق�صة
ق�صة االنتماء �إلى الوطن و�سم ّو الر�سالة والإخال�ص للمبد�أَّ ،
ق�ص ٍة مثيرةَّ ،
تتح َّدث �أ�سوارها عن َّ
�أحالت الدمار �إعما ًرا والهزيمة انت�صا ًرا ,ف�صاغت وحد ًة متما�سك ًة ع َّمرت البناء ،و�أ�صبحت رمزًا ح ًّيا في
تاريخ الوطن ،يفتخر به المجتمع ال�سعودي.
من ح�صون الطريف و�أ�سوارها المنيعة معاق ِل �آل �سعود من �أعالي �ضفة وادي حنيفة (وادي العر�ض)
حي الطريف درعي َة الدروع وحا�ضرتَهم الأولى.
وال�سلوى؛
َ
الغربية ال�ش َّماء ِ
موقع الجمال َّ
احت�ضن ُّ

()2

ومن ق�صور �سلوى مق ِّر حكم الأئمة ال ُـحماة والأم��راء ال ُكماة من �آل �سعود وقادتهم العظماء ،وقبل
قرنين ون�صف من الزمن؛ �أ�شرقت دعوة الإ�صالح على ربوع جزيرة العرب(.)3
هنا على �ضفاف وادي حنيفة و�شعابه ,وقبل تعمير الطريف (وق�صور مح َّلة �سلوى) بقرونٍ ع َّدة؛ عا�ش
الإن�سان عطاءات خير الوادي للحا�ضرة والبادية وطالبي الرزق .حا�ضرة ع َّمرت البناء ُدو ًرا و�سدو ًدا
وركايا ميا ٍه عذبة ,وزرعت الحياة واحات نخي ٍل وارفة ،وبادية �سرحت قطعان موا�شيها في مراعيه على
�ضفاف ه�ضابه الخ�ضراء ,فكان م�صدر �صوت الحياة ثغا ًء وخوا ًرا و� ً
أطيطا و�صهي ًال وتغريد مو�سيقا
تتر َّدد �أنغامها الجميلة في �أنحاء الحقول الخ�ضراء والحدائق الغنَّاء ،يعزفها خرير الماء �أهازيج فرح،
ال�سواني �أنَّات عذاباتٍ وترح.
و�صرير َّ
تالح ٍم بين الإن�سان
وت�ستم ُّر الحياة بواحات النخيل المبا َركة «والنخل
ٌ
با�سقات لها طل ٌع ن�ضيد» ,رمز ُ
وبيئته ,يتغذَّى طل َعها الن�ضيد رط ًبا وتم ًرا ،ويتف َّي�أ بظالل �أ�شجار الفواكه والخ�ضروات وزروع الحبوب,
ومن عطاء النخل �أثاث الدار ووقود النار وعلف الحيوان.
( )1الأطالل �شواهد الحقائق .يقول ال�شاعر ابن �سلوم:
باقٍ من الذكرى ر�سوم للأطالل
هوج الرياح العاتية ما محتها
�أظنّها تبقى على مـ ّر الأجيـال
تنبيك عـن قدرة يدينٍ َبنَتهـا

(ابن خمي�س ،عبداهلل بن مح َّمد ,الدرعية� ،ص.)463
( )2وادي حنيفة �أو وادي العر�ض عر�ض اليمامة ,و ُين�سب �إلى قبيلة حنيفة .وقبيلة حنيفة قبيل ٌة وائلي ٌة ربع ٌية نزاري ٌة عدناني ٌة من بكر بن وائل.
يقول ال�شاعر في وادي العر�ض:
أ�صبح بط ُن ُه
َ
�ألم ت َر �أنَّ
العر�ض � َ
نخي ًال وزر ًعا نابتًا وف�صاف�صا

(الرا�شد ،عبداهلل بن مح َّمد ،اال�ستيطان في وادي حنيفة� ،ص.)18

ويقول �شاعر بني حنيفة مع ِّب ًرا عن �شوقه �إلى العي�ش في الوادي:
ول�ست �أرى عي�شً ا يطيب مع النَّوى
ُ
يطيب
بالعر�ض
ولكنَّه
ِ
كانَ
ُ

(ابن خمي�س ،عبداهلل بن مح َّمد ,الدرعية� ,ص )38-26
(� )3شهدت مدن وادي حنيفة وقُراه �إ�شراقة الدعوة الإ�صالحية بعد اللقاء الذي جمع بين �أمير الدرعية مح َّمد بن �سعود وال�شيخ مح َّمد
بن عبدالوهاب عام 1157هـ1744 /م.
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بحي الطريف تراثٌ َ�ص َم َد �أمام عاديات
هذا التراث الطيني على �أ�سا�سات الحجر الكل�سي المقطوع ِّ
الزمن لأكثر من ثالثة قرون ,هو نتاج خبرة العمق التاريخي التي �أبدعها الرجال فك ًرا ومهارة ,و�ش َّيدته
�سواعدهم بنا ًء وعمرانًا ُدو ًرا وق�صو ًرا توافقت مع بيئة الواحات ال�صحراوية ت�صمي ًما و�صناع ًة وموا َّد
بناء.
ن ََح َت الرجال حجارة اله�ضاب خ��رزات �أعمد ٍة و�أ�سا�سات �أبني ٍة ارتبطت به�ضاب ال��وادي و�ضفافه،
ف�شادوا �أبنية الم�ساجد والمدار�س والق�صور وال ُّدور ،ومن �أ�شجار الواحات �صنعوا لأبنيتهم العوار�ض
بحي الطريف ،و�صلت
والعتبات والأب��واب والنوافذ وعوازل الأ�سقف ,فكانت عمارتهم
ً
نموذجا فري ًدا ِّ
فنونها �إلى ذروة العمارة النجدية في ق�صور �أئ َّمة الدولة ال�سعودية و�أمرائها.
كان ال��وادي مرت ًعا لتجربة الإن�سان الح�ضارية منذ �آالف ال�سنين ,تو ِّثق ذلك �شواه ُد �آث��اره بمواقع
مختلفة(.)1
�صفحات م�شرق ٌة في تاريخ الإ�سالم ,حيث �شهدت �أر�ضه بطوالت �صحابة
و�س ِّطرت على �أر�ض الوادي
ٌ
ُ
ر�سول اهلل ﷺ.
ق�صة
والدرعية �شاه ٌد من �شواهد التاريخ بوادي حنيفة ،يو ِّثق موق ُعها �آثا َر الوادي ,ويد ِّون ا�س ُمها بداية َّ
(الدروع) التاريخية وقدومهم �إليها في منت�صف القرن التا�سع الهجري من �ساحل الجزيرة ال�شرقي من
مدين ٍة تحمل ا�سمهم هناك( ,)2في زمنٍ انعدم فيه الأمن واال�ستقرار وبرز فيه ال�صراع بين القبائل البدوية
وم�ستق َّرات الواحات الح�ضرية ،و�أ َّدى ذلك �إلى �ضعف المدن وقيام الخالفات بين �أمرائها ,فانت�شر
والتو�سل بها.
وال�ضالل وال ُبعد عن ال ِّدين ،و�سادت الخرافات وال�شعوذة وتقدي�س الأ�ضرحة
الجهل َّ
ُّ
وفي مقابل ذلك حظي بع�ض المدن بعلماء ت�ص َّدوا لذلك بن�شر علوم ال ِّدين وال�شريعة؛ ما �ساعد على
االرتقاء بالم�ستوى الفكري لتلك المجتمعات ,وم َّهد لدعوة الإ�صالح التي قام بها ال�شيخ مح َّمد بن
عبدالوهاب رحمه اهلل ,الذي تلقَّى علومه على �أيدي علماء نجد ومكة المك َّرمة والمدينة المن َّورة والب�صرة
والأح�ساء ،وبعد ذلك عاد �إلى نجد حيث بد�أ دعوته الإ�صالحية بالرجوع �إلى تعاليم ال ِّدين ال�صحيحة� ,إلى
عقيدة التوحيد التي دعا �إليها الر�سول ﷺ ،ورف�ض ال ِب َدع واالبتداع في الدين عقيد ًة ومما َر�سة ,و�أ َّلف
ال�شيخ م�ؤ َّلفه ال�شهير «كتاب التوحيد الذي هو حقُّ اهلل على العبيد» .وقد تق َّبل دعو َة ال�شيخ في البداية
( )1تُظهر الأدلة الآثارية �أنَّ الوادي كان م�س َت َق ًّرا قدي ًما تعاقبت عليه �أقوا ٌم مختلفة �سكنت بقرى ومدنٍ اندثرت ولم يعد لها ذِكر ,وا�ستم َّرت مدنٌ
�أخرى وا�ستم َّر عمرانها واال�ستيطان فيها( .الرا�شد ،عبداهلل بن مح َّمد ،اال�ستيطان في وادي حنيفة ،ط� ،1ص .)42وكهف برمة من الآثار
التي ُّ
تحف بالوادي بمرتفعات �شمال �شرق مدينة الريا�ض ,ويرجع تاريخه �إلى منت�صف الألف الرابع قبل الميالد .وبمرتفعات وادي حنيفة
أر�ض لط�سم وجدي�س ,وقد ازدهر نفوذهما على �أر�ضه خالل القرنَين
العديد من مواقع الر�سوم والنقو�ش ال�صخرية الثمودية .والوادي � ٌ
الوادي وتح َّكم ب�أر�ضه ملوكٌ مت َّوجين من العرب البائدة والعرب الباقية الذين �ش َّيدوا ممالك جزيرة
الثاني والثالث الميالد َّيين .وا�ستوطن
َ
العرب فيما قبل الإ�سالم من تنوخ وغيرهم .وفي تاريخ فجر الإ�سالم ِذ ْك ٌر لزعماء من قبيلة حنيفة حكموا الوادي ,وعلى ر�أ�سهم هوذة بن
علي ال�سحيمي ,وهو �أ َّول من لب�س التاج؛ وثمامة بن �أثال الحنفي؛ وم�سيلمة بن حبيب العدوي الحنفي الملقَّب بالكذَّاب .وكات ََب النبي e
�سلط َة بني �سحيم المت َّوجة يدعوها للإ�سالم �إذ كانت لها ال�صولة والحول والطول على بني حنيفة( .ابن خمي�س ،عبداهلل بن مح َّمد ،الدرعية،
�ص .)63 –62
( )2الدرعية �أن�ش�أها مانع المريدي على �أنقا�ض قرية في�شان ,وتمت ُّد لت�شمل مواقع التالل القديمة قرب الموقع كقرية غبراء وقرية النقب
لبني عدي �شمال الدرعية( .الرا�شد ،عبداهلل بن مح َّمد ،اال�ستيطان في وادي حنيفة ،ط� ،1ص .)57 –53
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البع�ض بينما عار�ضه -وب�ش َّدة-كثيرون(.)1
ُ

وقد بد�أ دعوته بالعيينة ،و َع ُظ َم �أم�� ُره بها؛ ما �أغ�ضب ابن مع َّمر فطلب منه الخروج لعدم ر�ضاه عن
متوج ًها �إلى الدرعية عام 1157هـ1744 /م م�ش ًيا على الأقدام(.)2
دعوته ,فخرج ِّ
وانت�شر �أمر ال�شيخ بعد و�صوله �إلى الدرعية ,ورغب م�ؤ ِّيدوه في لقاء ال�شيخ بالأمير مح َّمد بن �سعود,
وطلبوا من زوج��ة الأمير -مو�ضي ,التي ُعرفت بحكمتها وب�صيرتها الثاقبة� -إقناع الأمير بمقابلة
ال�شيخ ,والتقى الأمير بال�شيخ و�أُعجب ب�شخ�صيته واقتنع بدعوته ,فعقدا ميثا ًقا بينهما ,واقترنت �سيا�سة
الإمارة بدعوة ال�شيخ الإ�صالحية والأخذ بها وتطبيقها والذَّود عنها في مقابل الم�ؤازَرة والن�صح .وهكذا
الحكم في الدولة ال�سعودية الأول��ى .وانت�شرت دعوة الإ�صالح بف�ضل
الحكم ب�شرع اهلل �أ�سا�س ُ
�أ�صبح ُ
جهود الإمام مح َّمد بن �سعود في م�ؤازَرة ال�شيخ وتطبيق �أحكام ال�شريعة ومحا َربة ال�شرك وال ِب َدع بق َّوة
القانون ،و�أ�صبحت الدرعية النموذج الأول الذي ا�ستجاب لدعوة الإ�صالح ,ومن َث َّم ُبدئ في ن�شرها خارج
حدود الدرعية ,وا�ستم َّرت الدعوة منذ بدايتها بلقاء الإمام وال�شيخ م َّدة �أربعين عا ًما لتوطيد دعائمها في
ربوع نجد في عهد الإمام مح َّمد بن �سعود 1179 –1157هـ1765 –1744 /م وابنه الإمام عبدالعزيز
بن مح َّمد بن �سعود 1218 –1179هـ1803 –1765 /م(.)3
وبانت�شار الدعوة الإ�صالحية وانت�صارها ان�ض َّمت لها بلدان نجد ,وفُر�ض الأمن والقانون ,وازدهرت
التجارة ,ور�أى الإ�صالح ُّيون -وعلى ر�أ�سهم �إمام الدولة -ن�شر الدعوة الإ�صالحية في �أرجاء الجزيرة
( )1قال ابن ب�شر عن «كتاب التوحيد»« :وماو�ضع الم�صنِّفون في فنِّه �أح�سن منه» .وقال الدكتور عبداهلل بن عثيمين« :وال يزال كتاب
التوحيد حتى الوقت الحا�ضر الكتاب الذي ي�ش ُّد �أنظار طالب العلم �أكثر من غيره من كتب ال�شيخ مح َّمد» .ويذكر ابن خمي�س �أنَّ من
الآثار التي كان يق ِّد�سها النا�س بوادي حنيفة ق َّبة زيد بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه ،و�شجرة الذئب ،وغار غبيراء ،و�شجرة الطرفية
وقريوة ،وغار بنت الأمير ..وغيرها( .ابن خمي�س ،الدرعية� ,ص .)132 –128
نا�ص َر ال�شيخ في البداية� ,إال �أنَّ حاكم الأح�ساء القوي �سليمان بن مح َّمد بن عزير الحميدي كانت
(ُ )2يقال �إنَّ �أمير العيينة عثمان بن مع َّمر َ
ابن مع َّمر من مغ َّبة �إبقاء ال�شيخ بالعيينة و�أمره بالتخ ُّل�ص منه ،ف�أمر ابن معمر ال�شيخَ بمغادرة العيينة,
له �سيادة على العيينة و�أنذر َ
ومنها رحل �إلى الدرعية( .العي�سى ،مح َّمد الفهد ،الدرعية قاعدة الدولة ال�سعودية الأولى� ،ص .)45 ،44
الحجاج
( )3عبدالعزيز بن مح َّمد �أ َّول َمن ت�س َّمى بالإمام ,و�أ َّول َمن حكم نج ًدا مِن �أق�صاها �إلى �أق�صاها ,و�أ َّول َمن �أبطل الإتاوات على
َّ
محب
م
ل
عا
َّ
والتجار .تو َّلى الحكم في عام 1179هـ1765 /م ,وهو الم� ِّؤ�س�س الثاني ,و�صاحب الخُ لُق الكريم وال�شمائل الح�سنة ,وهو ِ ٌ ٌّ
ٌ
وعطوف على الفقراء ,ونا�ص ٌر لل�ضعفاء ,ومتوا�ض ٌع وزاهد .اتَّ�سعت في عهده الدولة ف�شملت بلدان
وراع لطلبة العلم,
للعلم والعلماء ٍ
نجد والق�صيم والجوف وتيماء وخيبر والأح�ساء ,وعهده عهد ن�شاط الدولة االقت�صادي والع�سكري والثقافي والعلمي والأمني.
عا�ش عم ًرا مدي ًدا َق ْدره خم�س ٌة وثمانون عا ًما (1133هـ1721 -م1218 /هـ1803 -م) ,واغتيل غيل ًة وغد ًرا بطعنة خنجر .ومن
ي�سجل فيها لوعته على ما�ضي الدرعية المجيد الذي �أ�ضاء �سماء الجزيرة العربية,
ق�صيد ٍة ع�صماء �صاغها الأديب عبداهلل بن خمي�س ِّ
و ُيبرز فيها اللقاء بين ال�شيخ والإمام الحدث الم�ضيء في التاريخ الوطني للمملكة العربية ال�سعودية ,يقول:
فللهدي ما يدعـو �إليه مح َّم ٌد
يق ِّرره طو ًرا ,وطو ًرا يداف ُع
ويحميه من عبثِ الغوا ِة مح َّم ٌد
ويقارع
فيهـدي �إليه تار ًة
ُ
وبينهما قامت على العدلِ دول ٌة
تُ�شي ُر �إليها بالخلو ِد الأ�صاب ُع
(ابن خمي�س ،الدرعية� ،ص.)437
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العربية جميعها( ,)1فاتَّجهوا �إلى �شرق الجزيرة ,وب��د�ؤوا بالأح�ساء التابعة لنفوذ الأت��راك في بغداد,
فج َّهز والي بغداد جي�شً ا ال�سترداد نفوذ العثمان ِّيين على المنطقة� ,إال � َّأن جي�شه ُمني بالهزيمة �أمام الجي�ش
ال�سعودي بقيادة �سعود بن عبدالعزيز بن مح َّمد .وبعد ذلك اتَّجهت الجيو�ش ال�سعودية غر ًبا لب�سط نفوذها
على الحجاز ,فا�ستولت على الطائف عام 1218هـ1803 /م ،وت َّم لقائد الجي�ش ال�سعودي �سعود الكبير
دخول م َّكة �سل ًما مع جي�شه ُمحرِمين ,وب�سط نفوذ الدولة على معظم بالد الحجاز بما في ذلك المدينتان
المق َّد�ستان مكة المك َّرمة والمدينة المن َّورة.
و�أ�صبحت الدرعية قاعدة الدولة ال�سعودية بحدودها الوا�سعة ،واتَّ�سع حي الطريف وتط َّور بتط ُّور
الدرعية ,و�شمل التعمير معظم ق�صوره ,واكت�سب �أه ِّمي ًة كبير ًة بكونه مق َّر حكم �أئ َّمة الدولة ابتدا ًء بالإمام
مح َّمد بن �سعود والإم��ام عبدالعزيز بن مح َّمد ,ومن َث َّم الإمام �سعود بن عبدالعزيز الذي تو َّلى الإمامة
بعد مقتل والده غيل ًة وغد ًرا .وكان الإمام �سعود قد تر َّبى في عهد والده القائد المظفَّر الذي قاد جيو�ش
الدولة �شر ًقا وغر ًبا ،وهو القائد الفذ حفيد الإمام مح َّمد بن �سعود وال�شيخ مح َّمد بن عبدالوهابُ ،عرف
يق�ص �شوارب
بوقاره وجالل َق ْدره وورعه وح ِّبه للعدل والم�ساواة و َمنْع الظلم ومعاقَبة مرتكبيه فقد كان ُّ
َّ
القرا�صنة وق َُّطاع الطرق و ُلقِّب ب�أبي ال�شوارب( .)2كان على �شاكلة �أبيه َو َر ًعا وتوا�ض ًعا ,ي�ستقبل كل َمن
مجل�س وم�سج ٍد
يق�صده في مجل�سه يلتم�س عطا ًء �أو ي�شكو ظل ًما .وقد زاد في عمران ق�صر �سلوى ب�إ�ضافة ٍ
خا�ص به وبعائلته.
وبنا ٍء ٍّ
و�صلت الدولة في عهده �إل��ى �أوج اتِّ�ساعها ,ودان لعا�صمتها الدرعية معظ ُم �أج��زاء جزيرة العرب,
و�أ�صبحت من ُكب َريات المدن عمرانًا بالم�ساجد والمدار�س والق�صور وال ُّدور(.)3
(� )1أ�صبحت الأح�ساء �ضمن نفوذ الدولة ال�سعودية عام 1210هـ وع َّمها الأمن والأمان .وقد �أُوغِ َر �صدر الدولة العثمانية ف�أر�سلت حمل ًة عام
1211هـ ولكنَّها ف�شلت.
( )2يقول ابن خمي�س في ِذكْر �أمن الدرعية و�أمانها في عهد الإمام �سعود الكبير:

فهنيئًـا لآمـن فـي رقـا ٍد
وهنيئًا لـراحل عـاد �سالم
ال يخيف القطعان طل�س ذئاب
بل يخيف النعاج طل�س �أوادم
�أين عهد �أبو ال�شوارب يحميه
فترعى مع النمـور النعائم

(ابن خمي�س ،الدرعية� ،ص.)440

َ
ال�شريف غال ًبا �أمي ًرا عليها بعد
وفي عام 1221هـ �ض َّم الإمام �سعود مكة المك َّرمة �إلى الدولة ال�سعودية ,و�أ َّمر الإما ُم �سعو ٌد
مبايعته ,وك�سا الإمام الكعبة الم�ش َّرفة ,ووزَّع ال�صدقات و�أ َّدى فري�ضة الحج ,وبعد ذلك وا�صل �سيره �إلى المدينة المن َّورة
و�ض َّمها �إلى الدولة ,وبهذا امت َّدت �سلطة الدرعية من البحر الأحمر �إلى الخليج العربي ومن ُعمان �إلى �أطراف ح�ضرموت
واليمن جنو ًبا �إلى �أطراف العراق وال�شام �شما ًال.
( )3و ُيورد ابن خمي�س و�صف «كوران�سيز» للدرعية �إذ يقول« :الدرعية مدين ٌة بنا�ؤها من حجرَ ،عر�ضها ن�صف فر�سخ وطولها ثالثة
�أ�ضعاف َعر�ضها ،تمت ُّد بين ح َّيين� :أحدهما �إلى الي�سار وهو (الطريف) مق ُّر �آل �سعود ,والثاني �إلى ال�شرق وهو (البجيري) مق ُّر
امات والمقا ٍه عا َّمة ,وفي �أ�سواقها حوانيت
�آل ال�شيخ .وفيها ثماني ٌة وع�شرون م�سج ًدا وثالثون مدر�سة ,وال توجد في الدرعية ح َّم ٌ
من الق�صب يمكن نقلها من مكانٍ �إلى مكان»( .ابن خمي�س ،الدرعية� ،ص.)413
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و�أُن�شئت بالدرعية مباني الدولة وم� َّؤ�س�ساتها الدينية والمالية والتعليمية واالجتماعية ,ومنها :جامع
الإمام مح َّمد بن �سعود رمز الدولة ودعوة الإ�صالح ,ويرتبط بق�صر �سلوى بو�ساطة ج�س ٍر بناه الإمام
�سعود (م�سجد الطريف) بعد مقتل �أبيه بهذا الم�سجد عام 1218هـ 1803 /م ,)1(.وبيت المال ,و�سبالة
مو�ضي وم�سجدها ,وق�صر ال�ضيافة ,وح َّمام الطريف.
و ُق ِّدر عدد �س َّكان الدرعية بثالثين �ألف ن�سمة ،وازدهر مركزها التجاري فكانت القوافل تنطلق منها
وتعود �إليها مح َّمل ًة بالب�ضائع.
ون�شطت �أ�سواقها بحركة البيع وال�شراء( ،)2وعمرت م�ساجدها ومدار�سها بالعلماء وط َّ�لاب العلم,
َّ
التجار والمزارعين والحرف ِّيين وطالبي الرزق من مختلف �شرائح
واكتظت مبانيها بالقادمين �إليها من َّ
المجتمع ،ونعمت الدرعية بالرخاء والرفاهية والأمن والأمان ورغد العي�ش على الرغم من مكائد الحاقدين
والحا�سدين( .)3وا�ستم َّرت حال الدولة �إلى بداية حكم الإمام عبداهلل بن �سعود الذي �آلت �إليه مقاليد الدولة
بعد وفاة والده عام 1229هـ1814 /م ,وهو الإمام ال�شاعرُ ,عرف بالتقوى والورع وال�شجاعة والعلم،
وقد زاد في عمارة ق�صر �سلوى مباني غرب مباني والده التي �أ�صبحت مق َّر عائلته ,بينما جعل الق�صر
الجديد الذي ُعرف با�سمه مق َّر الحكم في عهده .وكان للنجاحات التي حقَّقتها الدولة ال�سعودية النا�شئة,
و�ض ِّم الحجاز �إلى نفوذها بما في ذلك المدينتان المق َّد�ستان مكة المك َّرمة والمدينة المن َّورة� ،إ�ضاف ًة �إلى
�أطماع مح َّمد علي با�شا في ب�سط نفوذه على الحجاز ،والد�سائ�س التي حيكت �ض َّد الدولة ال�سعودية لإف�ساد
عالقتها بال�سلطان العثماني(( )4عل ًما ب� َّأن الدولة ال�سعودية لم تعلن انف�صالها عن دولة الخالفة العثمانية)؛
كان لك ِّل ذلك �أثره في �أن ق َّرر العثمان ُّيون معاقَبة الدرعية وقمع الدعوة الإ�صالحية ,و�أُر�سلت الحمالت
و ُيورد ابن خمي�س � ً
ونظرت مو�سمها
مرتفع
وقفت في مكانٍ
َ
أي�ضا و�صف ابن ب�شر لحالة �سوق الدرعية �إذ يقول ابن ب�شر « :ف�إذا َ
ٍ
�صب
إذا
�
القوي
ال�سيل
دوي
َّه
ن
�
أ
فك
فيه
ونجناجهم
َّتهم
ن
ر
�سمعت
م
ث
إدبارهم,
�
و
إقبالهم
�
و
فيه
ونزالهم
الخالئق
وكثرة ما فيها من
َ
ُّ
َّ
َّ
من عالي الجبل ..ف�سبحان َمن ال يزول ُملكه وال ُيقا َوم �سلطانه وال ُيرام عزُّه»( .ابن خمي�س ،الدرعية� ،ص .)411 –410
( )1م�سجد الطريف م�سج ٌد جامع (جامع الإمام مح َّمد بن �سعود)� ,إذ ورد �أنَّ قا�ضي الدرعية ال�شيخ ح�سين بن ال�شيخ مح َّمد بن
عبدالوهاب كان �إمام م�سجد البحيري وخطيب م�سجد الطريف ،وكذلك ال�شيخ عبدالرحمن بن خمي�س كان �إمام م�سجد الطريف
وخطيبه( .ابن خمي�س ،الدرعية� ،ص.)403
حي الطريف وكذلك بق�صور الحي
( )2الدرعية �سوقٌ للخيول العربية الأ�صيلة ،وفيها �آث��ا ٌر لمرابطها في قوع الخيل ب�شمال ِّ
مناخات للإبل
وبالحي
وبراحاته .كما �أنَّ الدرعية �سوقٌ لنجائب الإبل التي ُت َع ُّد و�سائل االت�صال وع�صب الحركة التجارية,
ٌ
ِّ
ودروب و�شاه ُدها قوع ال�شريعة ودروب البغال غرب الحي.
ٌ
( )3تم َّكن الإمام �سعود بن عبدالعزيز من �ص ِّد �أُولى حمالت مح َّمد علي با�شا �إلى جزيرة العرب للق�ضاء على نفوذ الدولة ال�سعودية
عام 1226ه��ـ1811 /م ,وقد كانت ب�سبب امتداد نفوذ الدولة ال�سعودية التي �شملت �إم��ارات �ساحل ُعمان ال�صير و ُعمان
والحجاز وتهامة وع�سير و�أرجاء من اليمن و�شمال الجزيرة العربية ,ودانت له قبائل جزيرة العرب ومعظم قبائل جنوب غرب
الحجاج وت�أمين طرق الحج .وفي ليلة االثنين الحادي ع�شر
العراق وجنوب بالد ال�شام ,واهت َّم بالحر َمين ال�شريفَين وخدمة
َّ
من �شهر جمادى الأولى عام 1229هـ1814 /م تُوفِّي الإمام �سعود ,وخَ َلفَه في الإمامة ابنه عبداهلل بن �سعود 1233 – 1229هـ
1818 – 1814 /م ,ونا�ضل وجاهد الغزو ,وفي نهاية الأمر ا�ست�سلم ا�ست�سالم المنت�صرين حقنًا للدماء ,و�سقطت الدرعية في
التا�سع من ذي القعدة 1233هـ� 9 /سبتمبر 1818م.
( )4دولة �آل �سعود الأولى لم يكن هدفها االنف�صال عن الدولة العثمانية ,بل كان هدفها الدعوة �إلى الإ�صالح وتحكيم �شرع اهلل ,ونا َه َ�ضها
الحاقدون وال ُمغرِ�ضون ف�أوقعوا بينها وبين حكومة الباب العالي في عهد ال�سلطان العثماني محمود.
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من م�صر �إلى الجزيرة ال�سترداد الحجاز والق�ضاء على الدولة ال�سعودية ,ولكنَّها ف�شلت في بلوغ هدفها,
�إلى �أن �أُر�س َل �أكبر الحمالت تجهيزًا بالع َّدة والعتاد بقيادة �إبراهيم با�شا ابن مح َّمد علي با�شا والي م�صر,
الذي نزل ينبع وا�ستولى عليها ,ومن َث َّم ا�ستولى على المدينة المن َّورة ,واتَّجه �إلى الق�صيم وا�ستولى عليها
بعد ح�صا ٍر �شاقٍّ و�شديد وقتالٍ عنيف ومذابح وح�شية ،وو�صل �إلى �شقراء ,ومن َث َّم اتَّجه �إلى �ضرماء,
ومنها اتَّجه �إلى الدرعية وو�ضع ح�صا ًرا مطب ًقا على كامل الواحة عام 1233هـ1818 /م.
وقد ت�ص َّدى الإمام عبداهلل بن �سعود للغُزاة ،و�صمدت الدرعية وقراها و�أ�سوارها وح�صونها على �ض َّفتَي
الوادي �أمام الح�صار م َّدة �ستة �أ�شهر ،وقاومت الح�صار على الرغم من �ش َّدة حرارة ال�صيف ال َّالفح,
والمعاناة ال�شديدة من نق�ص الإمدادات الغذائية والعتاد الحربي ,ووح�شية الغزاة وتدميرهم لك ِّل موارد
الواحة .و�شقَّ �إبراهيم با�شا طريقه ببط ٍء عبر الوادي لال�ستيالء على مداخله ,وكان يواجه مقاوم ًة �شديد ًة
من الدفاعات �أنَّى تح َّرك ,وواجه حادث ًة مفجع ًة باحتراق مخزن الذخيرة ,ومالت كفَّة الحرب �ض َّده لوال
و�شن
التعزيزات التي ُز ِّود بها( .)1و�ش َّدد �إبراهيم با�شا من ح�صاره و�أحك َم هجومه على دفاعات الدرعيةَّ ،
كا�سحا عليها ,و�أمطرها بالمدفعية بما في ذلك مق ُّر حكم الإمام وتح�صينات الطريف ومح َّلة �سلوى.
هجو ًما ً
الحجة عام 1233هـ�9 /سبتمبر 1818م د َّكت المدفعية وب�ش َّدة تح�صينات الدرعية وزادت
وفي  9ذو َّ
معاناة النا�س ،وا�ست�سلم الإمام عبداهلل بن �سعود ا�ست�سالم ال�شجعان ,وذهب لمقابلة �إبراهيم با�شا وخاطبه
قائ ًال� “ :إنَّك عظي ٌم يا �إبراهيم با�شا ,ووالدك �أعظم منك ,ث َّم � َّإن ال�سلطان محمو ًدا �أعظم منه� ,إال � َّأن اهلل �أعظم
منكم جمي ًعا”()2وبعدها ا�ست�سلمت الدرعية للغُزاة ,و ُر ِّحل كثي ٌر من �آل �سعود و�آل ال�شيخ والموالين لهم
�أ�سرى �إلى م�صر ,و�أُ�سر الإمام عبداهلل بن �سعود و ُر ِّحل �إلى القاهرة ومنها �إلى �إ�ستنابول حيث لقي حتفه
قت ًال ً
راف�ضا الإذعان والتخلِّي عن مبادئ دعوة الإ�صالح(.)3
حي الطريف مق ُّر حكم الدولة ,و ُد ِّمرت مبانيه على �أيدي الغزاة,
وبعد عا ٍم من ا�ست�سالم الدرعية �أُحرق ُّ
وتُركت الدرعية خرا ًبا خالي ًة �إ َّال من عزائم الرجال التي لم تُك�سر ولم تُهزم؛ فدعوة الإ�صالح ومبادئها
بقيت �شامخة(.)4
( )1ي�ؤ ِّرخ الجبرتي الحريق �أو انفجار الذخيرة بمنت�صف �شهر رم�ضان �سنة 1233هـ ,ويعزو انفجارها �إلى المجاهدين الذين �أحرقوا الجبخانة
(الذخيرة) ,و�أُ�صيب جنود البا�شا بالفزع و�أر�سل رجاله �إلى جميع نواحي نجد ي�أخذون ذخائرها غ�ص ًبا حتى جاءته الإم��دادت( .ابن
خمي�س ،الدرعية� ،ص.)377
( )2العي�سى ,مح َّمد الفهد ،الدرعية :قاعدة الدولة ال�سعودية الأولى� ,ص .105لقد كان ا�ست�سالم الإمام عبداهلل بن �سعود ا�ست�سال ًما �شجا ًعا
حقن لدماء الم�سلمين من كال الطرفَين وخو ًفا على ال�س َّكان الآمنين .يقول الم�ؤ ِّلف مح َّمد الفهد العي�سى« :بهذه الكلمات
ولي�س هزيم ًة بل هو ٌ
التي ما زال �صداها يتر َّدد حتى اليوم بين �أطالل الدرعية القديمة ..المدينة التي واكبت الأمجاد التي حقَّقتها دعوة ال�شيخ الإمام مح َّمد بن
عبدالوهاب ونا�صرتها �أ�سرة �آل �سعود».
( )3قال الجبرتي « :و�صلت الأخبار عن عبداهلل بن �سعود �أنَّه ل َّما و�صل �إ�ستانبول طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همايون ,وقتلوا �أتباعه � ً
أي�ضا
نواح متف ِّرقة فذهبوا مع ال�شهداء» ,وكان ذلك في �شهر جمادى الأولى �سنة 1243هـ( .ابن خمي�س ،الدرعية� ،ص .)226 –255
في ٍ
( )4ومن ق�صيد ٍة لعبداهلل بن خمي�س تنا َو َل فيها الدرعية وتاريخها ونكبتها نختار هذه الأبيات:
فل َّل ِه مـن لط ٍـف ُ�أتي َـح لأه ِلهـا
تبنَّا ُه من �آلِ ال�سعـو ِد �أماجـ ُد
لدن رفـ َع ال�شيـ ُخ الوقـو ُر ندا َء ُه
ْ
ب�أنِّي لل ِّدي ِـن الحني ِـف مجـ ِّد ُد
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وبعد خم�س �سنوات ُبعثت الدولة من جديد بمدينة الريا�ض القريبة بقيادة الإمام ال�صنديد تركي بن
عبداهلل حفيد الإم��ام مح َّمد بن �سعود ,وا�ستم َّرت الدولة في مجاهدة المناوئين حتى وفاته رحمه اهلل.
وخَ َلفَه ابنه الإمام في�صل بن تركي بن عبداهلل الم� ِّؤ�س�س الثاني للدولة ال�سعودية الثانية(.)1
موحد ًة
وبعد قرنٍ من الزمن �أعاد كيانَ الدولة ال�سعودية �صق ُر الجزيرة الملك عبدالعزيز –رحمه اهلل– َّ
بكامل �أجزائها التي كانت عليها خالل �أوج اتِّ�ساعها في عهد �سعود بن عبدالعزيز بن مح َّمد بن �سعود,
موحد ًة با�سم المملكة العربية ال�سعودية .وبعد وفاته عام 1373هـ1953/م خَ َلفَه �أبنا�ؤه الملوك �سعود
َّ
َّ
وفي�صل وخالد وفهد رحمهم اهلل ,وت�سلم خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز مقاليد
الحكم مقتف ًيا �آثار �سلفه في حكم دول ٍة د�ستورها الإ�سالم وتحكم ب�شرع اهلل منذ ت�أ�سي�سها عام 1157هـ/
1744م(.)2

فـ�آز َر ُه �آ ُل ال�سعـو ِد ولـم َينـوا
دين ا ِهلل �أب َلـوا و�ش َّيدوا
لإعال ِء ِ
أر�ض الجزير ِة دول ًة
أر�سوا على � ِ
ف� َ
ُ
يحوط حِ ماها م�صحـفٌ ومه َّن ُد
فمِن ههنا �سادوا ومن ههنا علـوا
تاج ال ُعلى كـان ُيع َق ُد
ومن ههنا ُ
�شو�س الملوكِ تتابعـوا
ومن ههنا ُ
ـات منهم �ص ِّي ٌد قا َم �ص ِّيـ ُد
�إذا م َ

وو�صف �صمود الدرعية و�أنَّ �سقوطها ال يعني انك�سارها وتخاذلها و�إنَّما هو �شموخ ,و�شواهد ذلك �أطاللها ,يقول�« :إذا كانت الدرعية
قد ا�ست�سلمت ف�إنها لم ت�سلِّم الغزاة نف�سها ,بل �س َّلمتهم حطا ًما من ُدورها خربوها ,وهم لم ي�ضعوا يدهم عليها و�إنَّما على جثتها
الهامدة ,وقد مات رجالها واقفين في َحومة الوغى غير راكعين»� ,ص .350ويقول في ذلك �شع ًرا:
نف�س ُه
وال غر َو فالتاري ُخ ُيرجِ ُع َ
وك ُّل بعي ٍد َ
�سوف ي�أتي به الغ ُد
دوار�سا
مكثت يو ًما طوي ًال
ف� ْإن ْ
ً
�صدى اليو ِم في �ساحاتِها يتر َّد ُد
(ابن خمي�س ،الدرعية� ،ص .)142 –141

( )1بعد �سقوط الدرعية ب�سنتَين تم َّكن الأمير م�شاري بن �سعود بن عبدالعزيز من الفرار وا�ستعادة ال�سلطة و ُبويع بالحكم عام 1235هـ/
1820م ,وعاهده في ذلك الأمير تركي بن عبداهلل ,وبايعه معظم مناطق نجد و�سدير والو�شم والمحمل والعار�ض والدلم وال�سلمية� ,إال �أنَّ
َ�ض مح َّمد بن م�شاري بن مع َّمر البيعة وا�ستولى على الحكم ,و�س ّلم الأمير م�شاري للقوات التركية ووافته المنية في
حكمه لم ي�ستمر �إذ َنق َ
ال�سجن ,وهو �آخر ح َّكام الدولة ال�سعودية الأولى.

()2وفي و�صف هذا الحدث التاريخي الذي �صاغه �صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز كيانَ دول ٍة لها في التاريخ �أ�صالة وفي الحا�ضر
ازدهار وفي الم�ستقبل �إ�شراقة يقول �شاعر الدرعية عبدالرحمن بن �صفيان:
عليك طوق �أخ�ضر اللون وثمار
يفرح بها الجايع �إلى جاك عانيك
يام الملوك اللِّي خذوا فيك للثار
عبدالعزيز اللِّي ب�سيفه رجع فيك
و�أرث حرار من �صواريم �سنجار
هم مثل �أبوهم دون �شكّ وت�شكيك
(ابن خمي�س ،الدرعية� ،ص.)452
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أدب حامد دمنهوري شبه
المجهول (1340هـ 1385 -هـ)
د .عبداهلل الحيدري
رئيس مجلس إدارة النادي األدبي بالرياض

ٌ
محاضرة أُلقيت في خميسية حمد الجاسر الثقافية في يوم الخميس  19جمادى
أصل هذا البحث
اآلخرة 1433هـ الموافق  10أيار (مايو) 2012م ،وأدار اللقاء د .هاجد الحربي.
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مدير املحا�ضرة:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وبعد..
ما�سة �إلى الدرا�سات الجا َّدة
فال يزال البحث في خفايا الأدب ال�سعودي وجزئياته المغمورة بحاجة َّ
والتحذير المتع َّمد؛ ل َّأن طابع �أغلب الدرا�سات التي اهت َّمت ب��الأدب ال�سعودي يتَّ�سم بال�شمولية ،ومن
هذا المنطلق ت�أتي محا�ضرة هذا اليوم عن �أدب حامد دمنهوري �شبه المجهول ،ونعرف جمي ًعا حامد
دمنهوري رائ ًدا للرواية ال�سعودية النا�ضجة� ،أو بتعبي ٍر �آخَ ر :للرواية ال�سعودية المكتمِلة فن ًّيا .وي�أتي
عنوان المحا�ضرة ا�ستفزاز ًّيا ،و�أعني باال�ستفزازي هنا تحفيز ذهن المتلقِّي و�إثارة توقُّعاته وطموحه �إلى
معرفة �شي ٍء جدي ٍد عن حامد دمنهوري ،وهذا ما �أطمح �إليه و�أتوقَّع �أنكم كذلك تطمحون �إليه .و ُمحا�ضرنا
وفار�س هذا اللقاء الدكتور عبداهلل بن عبدالرحمن الحيدري ،وحينما �أريد التعريف بـ ُمحا�ضرنا �س�أقول � َّإن
ال�سيرة الذاتية في الأدب ال�سعودي وعبداهلل الحيدري ي�ش ِّكالن تال ُز ًما ثنائ ًّيا يعرفه �أرباب الفكر والثقافة
والأدب ،فال يزال كتابه «ال�سيرة الذاتية في الأدب ال�سعودي» َمرجِ ًعا �أ�سا�س ًّيا في هذا الفن ،الدكتور
عبداهلل الحيدري تخ َّرج في جامعة الملك �سعود في ق�سم اللغة العربية ،ث َّم بعد ذلك �أكمل درا�ساته العليا
المتخ�ص�صين
في جامعة الإمام ،ومنها ح�صل على الماج�ستير والدكتوراه في الأدب ال�سعودي ،فهو من
ِّ
تخ�ص�صه فهو مِن الذين يحترمون
في الأدب والنقد ال�سعودي ،وله م�شا َركات و�إبداعات وم�ؤ َّلفات في ُّ
أ�شرت �إليه
تخ�ص�صهم .وله �إ�سهامات كثيرة من خالل عد ٍد من الم�ؤ َّلفات والأبحاث ،لع َّل من �أ�شهرها ما � ُ
ُّ
�ساب ًقا وهو «ال�سيرة الذاتية في الأدب ال�سعودي» ،وكذلك «�آثار �سند �سرحان النثرية».
وقبل التحاقه بالعمل الأكاديمي �أ�ستا ًذا في الأدب ال�سعودي في جامعة الإمام َع ِم َل مذي ًعا في �إذاعة
الريا�ض ،ث َّم مدي ًرا للمذيعين ،ث َّم مدي ًرا لق�سم الإعداد.
�أترك المجال ل�سعادة الدكتور لإلقاء محا�ضرته ،ث َّم بعد ذلك �أرجو �أن يكون في مداخالت النُّخبة المثقَّفة
وتوهجها ،وهذا ما
في خمي�سية الجا�سر و�أ�سئلتها الأث��ر المه ّم في �إث��راء هذه المحا�ضرة و�إبهاجها ُّ
�س�أنتظره منكم.

الـ ُمحا�ضر:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وتحية في الم�س َت َه ّل �أُزجيها للعاملين في مركز حمد الجا�سر
الثقافي ،وفي المق ِّدمة الأ�ستاذ معن بن حمد الجا�سر ،والدكتور نا�صر الحجيالن مدير المركز ،وتح َّية
لجميع الح�ضور ،متطلِّ ًعا �إلى مداخالتكم التي �ستكون �إ�ضافة مه َّمة للقائنا هذا.
�س�أتجنَّب الحديث عن �سيرة حامد دمنهوري الذاتية وتف�صيالت حياته ،لألتقط زوايا �شبه مجهولة في
�أدبه للحديث عنها ،وبد ًءا �أذ ِّكر َج ْم َعكم الكريم ب� َّأن �شهرة حامد دمنهوري قائمة على الجانب الروائي
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لديه ،وبه َدخَ َل تاريخ الأدب في المملكة العربية ال�سعودية بق َّوة ،بحيث ال يمكن الحديث عن تط ُّور الرواية
ال�سعودية وفنِّيتها وانتقالها من طور الن�ش�أة �إلى النُّ�ضج الفنِّي دون ا�ستدعاء تجربته في «ثمن الت�ضحية»
و»وم َّرت الأيام».
وهذا اللقاء يحاول �أن يميط اللِّثام عن �أدب حامد دمنهوري �شبه المجهول ،و�أق�صد �إنتاجه :ال�شعري،
الق�صة الق�صيرة� .أ َّما �أدبه المعلوم فهو ال ِّرواية.
والمقالي ،وفي َّ
و�إذا ما نظرنا �إلى تاريخ ميالد حامد دمنهوري -وهو عام 1340هـ1922/م -وربطنا ا�س َمه بـ ُمجا ِيليه
من الأدباء الذين ُولِدوا في هذه ال�سنة �أو قبلها �أو بعدها بقليل من مثل� :أحمد مح َّمد جمال ،وعبدالعزيز
الرفاعي ،وح�سن بن عبداهلل القر�شي ..وغيرهم؛ وجدنا � َّأن هذا الجيل تفت ََّح على وجود نه�ضة �أدبية تتَّ�سم
بال�شُّ مول في الإنتاج �شع ًرا ونث ًرا ،مع بدء عدد من المطبوعات في ال�صدور واالنت�شار ،وفي المق ِّدمة�« :أم
ال�س ُبل �أمامه مع َّبد ًة من خالل الجيل
القرى» ،و«�صوت الحجاز» ،و»المنهل»؛ ومن هنا وجد هذا الجيل ُّ
ال�سابق له :جيل مح َّمد �سرور ال�ص َّبان ،و�أحمد بن �إبراهيم الغزَّاوي ،ومح َّمد ح�سن ع َّواد ،وعبدالق ُّدو�س
الأن�صاري ،وحمد الجا�سر ..وغيرهم ،ووجدوا الت�شجيع و َمنافذ الن�شر ُم�ش َرعة ،فبد�ؤوا الكتابة في وقتٍ
مب ِّكر ،مع �أنهم واجهوا م�شكلة توقُّف ال�صحف خالل الحرب العالمية الثانية في الم َّدة من �1360إلى
ولكن هذا التوقُّف ر َّبما �أ�سه َم في تكوين ثقافتهم من خالل القراءة المك َّثفة ِّ
واالطالع ،ومتا َبعة
1364هـَّ ،
�أحداث الحرب ،وكل هذه روافد ال ُي�ستهان بها.
ال�سمات البارزة في �أدب جيل حامد دمنهوري التن ُّوع وال�شمول في الإنتاج الكتابي ،وهي مرحلة
ومن ِّ
يمكن �أن نُطلِق عليها مرحلة التجريب والمغامرة؛ ل َّأن عد ًدا منهم لم يتَّ�ضح لهم المجال الأن�سب الذي
أدبي واحد ،و�إنما حاولوا �أن
يمكن من خالله �أن ُيبدِعوا؛ ولذلك لم يقت�صر عطا�ؤهم الكتابي على ٍ
جن�س � ٍّ
يطرقوا معظم الأجنا�س الأدبية ،فها هو عبدالعزيز الرفاعي -المولود في عام 1342هـ -يكتب ال�شعر،
والق�صة �أحيانًا ،وها هو �أحمد مح َّمد جمال -المولود في عام 1343هـُ -ي�صدِر ديوانًا من ال�شِّ عر
والمقالة،
َّ
في وقتٍ مبكر ،ويمار�س كتابة المقاالت ،وها هو ح�سن القر�شي -المولود عام 1344هـ -يكتب ال�شعر
والق�صة والمقالة ،ومن هنا لم يكن بالغريب �أن يج ِّرب حامد دمنهوري قلمه في �أكثر من مجال مت�أ ِّث ًرا
َّ
ووا�ضح من خالل م�سيرة
بجيله ،وم�ستجي ًبا لنداء ال�صحافة التي تطلُب َم َّدها ب� ِّأي ما َّد ٍة ت�صلُح للن�شر.
ٌ
حامد دمنهوري �أنه كان هاو ًيا للكتابة في وقتٍ مب ِّك ٍر من حياته ،ور َّبما كانت من �أهم العوامل التي �أ�سهمت
في ذلك �-إلى جانب موهبته� -إقامتُه في م�صر للدرا�سة الجامعية �أربع �سنوات في الم َّدة بين 1360
و1365هـ تقري ًبا ،فدر�س في دار العلوم بالقاهرة وح�صل منها على الدبلوم ،ث َّم على ال�شهادة الجامعية
من كلِّية الآداب بجامعة الإ�سكندرية ،فهذه الإقامة في اثنتين من �أه ِّم المدن الثقافية العربية �ش َّكلت جوانب
مه َّمة من ثقافة حامد دمنهوري في م�سا َرين :الم�سار المنهجي المتم ِّثل في الدرا�سة الجامعية ،والم�سار
الثقافي الحر المتم ِّثل في اقتناء الكتب وقراءتها ،ولقاء الأدباء والمثقَّفين ،وح�ضور الندوات الأدبية،
والمناقَ�شات الثقافية ،والعرو�ض الم�سرحية ،ومعار�ض الكتب ..وغيرها.
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وفي ظنِّي � َّأن هذا الجو الثقافي ال َّث ّر كان وقو ًدا ف َّعا ًال �أ�سهم في ت�شكيل روح حامد دمنهوري المتو ِّثبة
الراغبة في رفع م�ستوى الوطن تعليم ًّيا وثقاف ًّيا ،وهو ما ظهر ب�شك ٍل مبا�شر في مقاالته ،وب�شك ٍل غير
مبا�شر في روايتَيه.
ِّ
وباالطالع على �إنتاج حامد دمنهوري نلحظ �أنه كان مه َّي�أً ثقاف ًّيا فور عودته من االبتعاث ،بدليل �أننا
بد�أنا نقر�أ �إنتاجه في عام 1366هـ ،وهو العام الذي عاد فيه �إلى الوطن ،ومن �أقدم الن�صو�ص التي بين
�أيدينا ق�صيدته «فجر» التي �ألقاها �أمام الملك في�صل -رحمه اهلل -عندما كان نائ ًبا عن والده في الحجاز،
وذلك في الحفل الذي �أُقي َم بجرول في التا�سع من �شهر �صفر من عام 1366هـ ،ومطلعها:
الح ال�صبا ُح وفي ي َدي ِه �ضيا�ؤُ ُه وعلى �أزاهِ ِر ِه طغ َْت �أ�شذا�ؤُ ُه
َ
�إلى �أن يقول:
إليك وفي ي َد َ
هذا الحجا ُز وفي جوانِحِ ِه الهوى يهفُو � َ
يك لوا�ؤُ ُه
ودمنهوري �شاع ٌر ُم ِق ٌّل ج ًّدا ،وكل ما ا�ستطعنا العثور عليه من �شعره ت�سع ق�صائد فقط ،وتواريخ ن َْظمِها
قديم ٌة تم ِّثل بواكير �أدبه ،و�سبقَ ن�شر معظمها في ال�صحف المحلِّية ،ث َّم �أعاد ن�شرها بع�ض م�ؤ ِّلفي كتب
المختارات ،وبالتحديد �صالح جمال حريري في كتابه «من وحي البعثات ال�سعودية» ال�صادر في عام
ال�صادر في عام
1368هـ ،وعبدال�سالم طاهر ال�سا�سي في كتابه «�شعراء الحجاز في الع�صر الحديث» َّ
1370هـ.
ويبدو � َّأن حامد دمنهوري ان�صرف عن ال�شعر في وقتٍ مب ِّكر �إذ ال نجد له ق�صائد نُ�شرت في �أُخْ َريات
حياته� ،إ�ضاف ًة �إلى � َّأن الق�صائد المن�شورة في كتا َبي الحريري وال�سا�سي تعود �إلى ما قبل عام 1370هـ؛
�أي قبل وفاته بخم�سة ع�شر عا ًما.
وبخا�ص ٍة � َّأن روايته
ور َّبما يكون من �أ�سباب ان�صرافه عن ال�شِّ عر ميله �إلى ال�سرد �أكثر من ال�شِّ عر،
َّ
ال�صادرة في عام 1378هـ لقيت ترحي ًبا كبي ًرا في الأو�ساط الأدبية والنقدية.
الأولى «ثمن الت�ضحية» َّ
أخل�ص لها ،ومار�س كتابتها منذ عام 1366هـ وحتى العام الذي تُوفِّي فيه وهو عام
و�أ َّما المقالة فقد � َ
1385هـ .وقد ن�شرت جريدة «البالد ال�سعودية» �أ َّول مقال ٍة له ،وبالتحديد في الثالث من �شهر ربيع الآخر
من عام 1366ه��ـ ،وعنوانها «ن�ش�أة �شعر الكونيات في الأدب العربي» ،ث َّم مقالة �أخ��رى بعنوان «قال
الأ َّولون» في الثامن من �شهر جمادى الأولى من عام 1366هـ ،ومقالة ثالثة بعنوان «الت�أليف المدر�سي
المفقود» في ال�ساد�س من �شهر ربيع الآخر من عام 1367ه��ـ .وهذه المقاالت المب ِّكرة كتبها بين �س ِّن
محاوالت �سابقة لم نع ُثر عليها �أو نُ�شرت
ال�ساد�سة والع�شرين وال�سابعة والع�شرين فقط ،ور َّبما كانت له
ٌ
�إ َّبان درا�سته الجامعية في م�صر.
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و�أ َّول ملحوظة يمكن �أن تُذ َكر في �سياق النظر �إلى هذه المقاالت الثالث � َّأن الأول��ى كان فيها �أ�سي ًرا
لقراءته في كتب التراث ،ومن هنا اعتمد في �أفكارها على كتاب «الأغاني» ،ور َّبما كانت المقالة في �أ�صلها
نواة بحثٍ ق َّدمه في الجامعة� .أ َّما المقالتان الأُخْ َريان فقد بدت �شخ�صيته الكتابية فيهما وا�ضحة� ،إذ طرح
�أفكا ًرا جديد ًة بناها من خالل ُم�شا َهداته وعمله التربوي ،وظهرت �أ�صالته فيهما.
�شجعه على تنويع منافذ الن�شر ،فانتقل بقلمه �إلى مجلة
ويظهر � َّأن َّ
ال�صدى الذي �أحدثته المقالتان َّ
«المنهل» فن�شر فيها بح ًثا مك َّونًا من ثالث حلقات عن الأمثال العا ِّمية وعالقتها باللغة العربية في الم َّدة من
رجب �إلى ذي الحجة من عام 1369هـ ،ث َّم عاد �إلى التراث م َّر ًة �أخرى بكتابة بع�ض المقاالت في «المنهل»،
ين�س اله َّم التربوي فكتب ب�ضع مقاالت في «البالد
ومنها« :ال�شاعر الأمير» ،و»العرجي �شاعر الغزل» ،ولم َ
ال�سعودية» ،ومنها« :معلِّم المدر�سة المف َت َرى عليه» ،و»ر�سالة المعلِّم في ع�صر الذ َّرة».
وهذه المرحلة التي تمت ُّد من عام �1366إل��ى عام 1373هـ وم َّدتها �سبع �سنوات يمكن �أن نُطلِق عليها
مرحلة «التجريب والتثقيف» ،وتتَّ�سم بمحاولته �إثبات وجوده وممار�سة الكتابة جن ًبا �إلى جنب مع زمالئه
عا�صرة ،وكتابة ال�شِّ عر.
و ُمجايليه ،مع حر�صه على التنويع في المو�ضوعات بين تراثية و ُم ِ
وم َّما يلفت النظر توقُّف حامد دمنهوري -رحمه اهلل -عن الكتابة ال�صحفية �أربع �سنوات في الم َّدة بين
 1374و1377ه��ـ ،ففي هذه ال�سنوات لم نع ُثر على ن�صو�ص َمقالية من�شورة له ،وال�سبب الرئي�س -في
نظري -انغما�سه في العمل عندما ُكلِّف في عام 1373هـ مدي ًرا عا ًّما للثقافة بوزارة المعارف في العام
الذي �أُعل َِن فيه عن �إن�شاء ال��وزارة ،ث َّم وكي ًال للوزارة لل�ش�ؤون الثقافية حتى وفاته ،ويظهر � َّأن وزارة
المعارف في ُم�س َت َه ِّل ن�ش�أتها كانت ُمث َق َل ًة ب�أعباء كثيرة وعمل مك َّثف وزي��ارات ميدانية واجتماعات ال
تتوقَّف ،فكان هذا -فيما يبدو� -سب ًبا لتوقُّف دمنهوري عن الكتابة ال�صحفية ،ث َّم ما لبث بعد �أن ا�ستق َّرت
الأمور في الوزارة �أن عاد �إلى مع�شوقته الكتابة بد ًءا بعام 1378هـ عندما ن�شر روايته « ثمن الت�ضحية»
كتاب في العام نف�سه ،ث َّم كتب �سل�سل ًة من المقاالت ،ومنها:
على حلقات في جريدة «حِ راء» ،و�أ�صدرها في ٍ
و»�ص ُحفُنا مطا َلبة بتكوين ال�شخ�صية ال�سعودية» ،و»الثقافة للجميع» ،و»الن�صف
«جيل الم�ستقبل»ُ ،
الآخر يواجِ ه الحياة» ،و»الإذاعة ودورها الثقافي» ،وراقَ له �أن يتَّخذ زاوية �أ�سبوعية جعل عنوانها «من
تجارب الآخرين» ،ون�شر ع�شر حلقات في عا َمي  1383و1384هـ.
وه��ذه المرحلة التي تمتاز بغزارة الإنتاج والتي �شَ ِه َدت والدة روايته الثانية «وم�� َّرت الأي��ام» عام
1383ه��ـ يمكن �أن نُطلِق عليها مرحلة «التنوير»؛ ل َّأن حامد دمنهوري في طرحه الأدب��ي على م�ستوى
إ�صالحا مجتمع ًّيا ،وجاءت �أفكاره ُم�ش َبع ًة بحما�سة وطنية
الرواية والكتابة المقالية كان ين�شُ د تغيي ًرا و� ً
قي بالوطن والمواطنين في التعليم وال�سلوك والثقافة ،و�أبر ُز ما تتَّ�ضح �أفكاره في هذا ال�سياق في
لل ُّر ِّ
المنجزات الناجحة على
زاويته «من تجارب الآخرين» التي �أل َّـح من خاللها على �أه ِّمية اال�ستفادة من َ
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م�ستوى العا َلـم و َنقْلها �إلى بالدنا� ،سواء في ال�صناعة والتق ُّدم� ،أو في ال�سلوك ،كاالهتمام بالوقت والعناية
بالنظافة ،وتطبيق النظام واحترامه.
و�إذا كان من تعلي ٍل لغزارة �إنتاج حامد دمنهوري في هذه المرحلة ف�إننا يمكن �أن ن�ضع �أيدينا على
�أكثر من �سبب ،وفي المق ِّدمة :الن�ضج الثقافي والفكري ،وارتباطه ال َع َملي بال�صحافة م�شر ًفا على مجلة
ال�ص ُحف والمج َّالت عليه للكتابة ،والنجاح
«المعرفة» ،وع�ض ًوا في م� َّؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية ،و�إلحاح ُّ
الكبير الذي �أحدثته روايته «ثمن الت�ضحية».
الق�صة الق�صيرة ،غير � َّأن �إنتاجه في هذا الفن قلي ٌل
و�إ�ضاف ًة �إلى ال�شِّ عر والمقالة كتب حامد دمنهوري َّ
ق�صته «كل �شيء هادئ» التي ن�شرها في جريدة «الندوة» في �شهر ذي القعدة من عام
َ�ص له َّ
ج ًّدا ،و�أبر ُز ن ٍّ
1384هـ ،ث َّم �أُعي َد ن�شرها في كتاب «ق�ص�ص مختارة» لمح َّمد �أمين ال�ساعاتي.
كتاب �أ�صدره نادي الريا�ض الأدبي
ي�سر اهلل لي َج ْمع �إنتاجه المقالي وال�شعري والق�ص�صي في ٍ
وقد َّ
ِ�ص�صه».
عام 1431هـ2010/م ،وعنوانه «ابن الثقافة و�أبو الرواية حامد دمنهوري :مقاالته و�شعره وق َ
وختا ًما� :أج ِّدد التحية وال�شكر لمن�سوبي مركز حمد الجا�سر الثقافي على هذه الدعوة ،و�أبارك لهم هذا
الن�شاط الثقافي المتوا�صل في الخمي�سية طوال العام ،و�أتمنَّى لهم التوفيق ومزي ًدا من العطاء النافع ب�إذن
اهلل ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

َ
املداخالت:
الأ�ستاذ �سعد البواردي:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل ،زميلنا الدكتور عبداهلل الحيدري جمع ف�أوعى بحيث لم يترك لنا �شارد ًة وال
وارد ًة ن�ضيفها �إلى محا�ضرته ،والمرحوم حامد دمنهوري �شخ�صية مم َّيزة جمعت بين ثقافة العلم وثقافة
موج ًها ،وكان هو الذي
الإدارة وثقافة الثقافة ،عرفتُه وكي ًال لوزارة المعارف لل�ش�ؤون الثقافية ،وعرفتُه ِّ
�أعطى فكره وحياته وتجاربه ال َع َملية في روايتَين .كان حلي ًما ،ومتوا�ض ًعا ،وهذا ما ا�ست�شعرتُه و�أنا
�أتعاون معه في �إ�صدار مج َّلة «المعرفة» ،فالمرحوم الدمنهوري �أعطاه الـ ُمحا�ضر ما ي�ستحقُّ فيما يتع َّلق
بروايتَيه ،ولعلِّي �أق��ول له و�أق��ول للح�ضور �إنه ا�ستطاع �أن يملأ مقعده في �إدارة عمله وكي ًال للوزارة
نموذجا ح ًّيا للم�س�ؤول الذي �شَ ُرفت به بالدنا في مرحلة
لل�ش�ؤون الثقافية �إلى درج ِة �أنه ا�ستطاع �أن يكون
ً
مه َّمة من حياتنا المعا�صرة ،و�شك ًرا لكم.

د .حم َّمد الربيع:
تعليقي ينق�سم �إلى نقاطٍ ع َّدة:
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أح�سن الدكتور عبداهلل في تحديد عنوان المو�ضوع بقوله «�شبه المجهول» ،وهذا و�صفٌ دقيق؛
�أو ًالَ � :
الق�صة والمقالة وكتب ال�شعر ،ولذلك فتعبير
�إذ � َّإن الكتب التي تتح َّدث عن الدمنهوري ت�شير �إلى �أنه َكت ََب َّ
«�شبه المجهول» تعبي ٌر دقيق ويد ُّل على ِعلْمية الدكتور عبداهلل الحيدري.
والأم��ر الثاني �أننا ع�شنا فتر ًة من الزمن تن َّكرنا فيها لكثي ٍر من ُمبدِعينا وعلمائنا وم�ؤ ِّرخينا ،وفي
اعتقادي � َّأن المنا�سبة المئوية عام 1419ه��ـ �أع��ادت ال�ضوء والتو ُّهج �إلى الدرا�سات التي ُكتبت بعدها،
فبد�أنا نعود �إلى تقدير علمائنا و�أدبائنا وجغراف ِّيينا وم�ؤ ِّرخينا�..إلخ ،من خالل ا�ستعادة الفترة المب ِّكرة
من الإبداع والتفكير ،وكنَّا في مرحل ٍة تمت ُّد من �أواخر عهد الملك عبدالعزيز �إلى �أواخر عهد الملك �سعود
قيا�سا بذلك الع�صر ،لكن بعد ذلك مع الطفرة ومع الت�شويه فقدنا الكثير �أو
قد و�صلنا �إلى م�ستوياتٍ ج ِّيدة ً
تنا�سينا الكثير ،ومن ذلك تنبع �أه ِّمية �إعادة البحث فيما يتَّ�صل بال�شخ�صيات �سواء الأدبية �أو الثقافية ومن
َ
�ضمنها الحديث عن حامد دمنهوري.
ال�ص ُحف والمج َّالت ال�سعودية القديمة وما ن�شره ال�سعوديون خارج
والنقطة الثالثة :هي � َّأن بطون ُّ
خا�صة تحتاج منَّا �إلى �أعمالٍ لفهر�ستها وت�سهيل الو�صول �إليها
ال�ص ُحف الم�صرية ب�صفة َّ
المملكة في ُّ
حتى ُيبنى عليها درا�سات كثيرة ،وال نُنكِر ما قام به الدكتور من�صور الحازمي وغيره من �أعمال �ضبطية
و�أعمال تك�شيفية ،ولكن انظروا �إلى ما َع ِم َله الدكتور عبداهلل �سواء في هذا الكتاب �أو في ر�سالته للدكتوراه؛
كان ُيجهِد نف�سه ويتعب في قراءة الدور َّيات حتى يكت�شف مقال ًة واحدة �أو ق�صيدة ليثبتها ويدلنا عليها،
ُو�ضع بين ي َدي الباحثين ثرو ٌة ال
وال�ص ُحف القديمة ،لت َ
فنتمنَّى �أن ُيقام عمل كبير لتك�شيف ك ِّل الدوريات ُّ
تُق َّدر بثمن.
ون�شكر الدكتور عبداهلل على ما ق َّدمه لنا اليوم في هذه المنا�سبة وما ق َّدمه في منا�سباتٍ �أخرى.

�أ .تركي بن �شجاع:
ال�شكر مو�صو ٌل لـ ُمحا�ضرنا ومدير اللقاء والح�ضور� .أنا ال �أقلِّل من جهد الدكتور ولكن �أرى � َّأن ما ُق ِّدم
هو �سيرة وال�سيرة ب�إمكان �أي �شخ�ص �أن يقر�أها ،وكنَّا نو ُّد �أن ن�سمع �شيئًا من التحليل لهذه الأعمال �أو
لخرج ال�سامع بفائد ٍة �أكبر.
المراحل ،فلو ر َّكز عليها َ
مث ًال عندما نتحدث عن الرواية فهل الرواية من الر�أي؟ ف�إذا كان الر�أي من �إنتاج �صاحب الرواية فهل
ا�ستنتجه من ع�صره �أم �أخذه ممن �سبقه؟ و�إذا كان الرواية من الر�ؤية ،فهل هو يم ِّثل لر�ؤية �سابقة
هو ر� ٌأي
َ
�أم حا�ضرة؟ هذا مج َّرد ت�سا�ؤل..
والأمر الآخر هو نمط الأدب ال�سعودي� ،أرى �أنه لي�س منف�ص ًال عن غيره ،ومدير المحا�ضرة �أ�شار �إلى �أن
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دمنهوري ت�أ ََّثر بم�صر ولي�س ذلك بعيب ،ولكن كنا نود �أن نعرف هل هذه ال�شخ�صية امتدا ٌد لمك ِّون الر�أي.
لدي ملحوظة على ت�ضخيمكم للر َّواد ال�سابقين ب�شكل ُملفِت للنظر.
والأمر الأخير � َّأن َّ

د .عائ�ض الردادي:
حر�صت كثي ًرا على �أن �أح�ضر ،والدكتور
�أنا �سعي ٌد ج ًّدا اليوم ب�أن �أ�ستمع للدكتور عبداهلل الحيدري ،وقد
ُ
إنتاجا ج ِّي ًدا ومم َّيزًا وعطا ًء م�شكو ًرا،
أنتج � ً
�أعرفه منذ �أن بد�أ في �إذاعة الريا�ض في خطواته الأولى و� َ
ولي�س المجال الآن للحديث عن عطاء الدكتور عبداهلل الحيدري في الإذاع��ة ولكنني �أَ�سِ ف ُْت على انتقاله،
عرفت خط�أ ر�أيي ل َّأن
كنت موجو ًدا في الإذاعة َلـما
وافقت على انتقاله من الإذاعة ،على �أنَّني فيما بعد ُ
ُ
ولو ُ
وبخا�ص ٍة في ر�سالته
وناجحا
الدكتور عبداهلل �أعطى عطا ًء ج ِّي ًدا في الجامعة و�أ�صبح �أ�ستا ًذا جامع ًّيا مبرزًا
ً
َّ
للماج�ستير «»ال�سيرة الذاتية في الأدب ال�سعودي» التي كتب عنها �شيخنا حمد الجا�سر َع ْر ً�ضا مم َّيزًا
أظن � َّأن الم�ؤ ِّلف
لجريدة «الريا�ض» ن�شره الم�ؤ ِّلف في الطبعة الثانية ،وهو و�سا ٌم على �صدر هذا الكتاب ،و� ُّ
لم ُي�س َبق �إلى كتابة علمية �أدبية مو َّثقة محلِّلة و�صف َّية لل�سيرة الذاتية في الأدب ال�سعودي.
ِ�صر ُع ْمر الدمنهوري ،وهنا ُيذ َكر الإمام النووي الذي تُوفِّي في الخام�سة والأربعين ،وهو
ولقد تناول ق َ
في كتابه «تهذيب الأ�سماء واللغات» يقول �س�أُك ِملُه �إن م َّد اهلل في العمر .ومع غزارة �إنتاجه فهو تُوفِّي في
الخام�سة والأربعين و�أ�صبح �إما ًما من الأئ َّمة الذين ُيذ َكرون في الفقه ال�شافعي على وجه الخ�صو�ص.
وح ِّولت �إلى م�سل�سل �إذاعي
وقد قال الدكتور عبداهلل � َّإن مما �شَ َه َر حامد دمنهوري َّ
ق�صته «وم َّرت الأيام» ُ
و�أُذيعت في الإذاعة ،وكانت الإذاعة �إذ ذاك تق ِّدم في ك ِّل �شه ٍر عم ًال �أدب ًّيا في م�سل�س ٍل لم َّدة �شه ٍر كامل ،وقيل
�إنه مِن هذا ا�ستفاد �شهر ًة على ما له من عطاء؛ ل َّأن عطاءه �إذا ُو ِ�ضع في كفَّة عمره الق�صير ُي َع ُّد عطا ًء كثي ًرا،
ولو �أنه امت َّد به ال ُع ْمر لأعطى �أكثر.
و�أنا �أ�ؤ ِّكد على ما �أ�شار �إليه الدكتور مح َّمد الربيع من �ضرورة ا�ستعادة تاريخنا وثقافتنا ورموز ثقافتنا
حتى لو ق َّل العطاء ،وال ب َّد من �أن نُبرِز ما عندنا .و�شك ًرا.

د .عو�ض القوزي:
�سمعت عن حامد
�أ�شكر �أخي المحا�ضر ومق ِّدم الجل�سة و�أ�شكر الجميع على ما طرحوا .وفي الواقع
ُ
وكنت �أترقَّب ك َّل خمي�س �سل�سلة �أحداث روايته
دمنهوري و�أنا �أحمل �شهادة كفاءة المعلِّمين االبتدائيةُ ،
وكنت �شَ غو ًفا باال�ستماع �إليها ،ور َّبما لم ت ُفتْني حلق ٌة منها؛ لق َّلة الب�ضاعة في ذلك
مم َّثل ًة في �إذاعة ج َّدةُ ،
و�صغَر ال�سن و�أ�شياء كثيرة ال تخفى على َمن هم في �سنِّي ،واليوم عادت
الزمان وق َّلة الكتب بين �أيدينا ِ
�سمعت لعلمي ب�أنه قر�أ
كنت �أنتظر منه �أكثر م َّما
ُ
الذكرى من جديد مع �أخينا الدكتور عبداهلل الحيدري ،و�أنا ُ
وكنت �أطمع
كنت �أتمنَّى �أن �أ�سمع �شيئًا من �شعره ال بيتَين فقطُ ،
عن الرجل وكتب عنه وتح َّرى �أ�شياء كثيرةُ ،
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في �أن �أ�سمع �أ�شياء �أخرى لتتك�شَّ ف لنا ثقافة هذا الرجل في ع�ص ٍر كانت الثقافة فيه محدودة في �صدور
قلي ٍل من الرجال ،وال�س َّيما � َّأن هذا الرجل قد ت�سنَّم م�س�ؤولية التربية والتعليم في ذلك الوقت ال�شحيح
الذي ت�ص ُعب فيه الحركة وكانت الكتب الدرا�سية تُوزَّع ك َّل عام وت�أتي مت�أخِّ ر ًة �إلى بع�ض المدار�س و�إلى
بع�ض مناطق المملكة ،وكان اله ُّم كبي ًرا على الم�س�ؤولين ،ور َّبما كان الذين عا�شوا تلك الفترة يعرفون هذه
المعاناة.
ال �أزال �أنتظر �أن �أ�سمع من �أخي الدكتور عبداهلل ،وهو القادر �-إن �شاء اهلل -على �إمتاعنا ب�شي ٍء من
مقاالته ،ب�شي ٍء مخت ََ�ص ٍر عن الروايتَين ال َّلتَين ا�شتُهر بهما حامد دمنهوري ،و�أ�شياء �أخرى ربما تك�شَّ فت له
ولم يذكرها اليوم لكنَّه ال يزال يحتفظ بها ح�سب تقديري.
تر�سخت �إ َّبان طلبه العل َم في
وقد ذكر الإخوة الذين �سبقوني ما �سبق �إليه
ُّ
الدمنهوري من ثقافة عميقة َّ
م�صر ،وهكذا كل �أوائل مثقَّفينا انتزعوا من ذلك المخزون �أ�شياء كثيرة .وفَّقنا اهلل و�إياكم.

د .خ�ضر عبدالباقي:
ما �أبرز �أ�سباب تغ ُّيب بع�ض الأدباء والمف ِّكرين عن ف�ضاء ال�ساحة الثقافية ال�سعودية في الفترة ال�سابقة؟
هل ُع ِم َلت درا�سة عن �أ�سباب تدنِّي الإنتاج الأدبي بحيث تتح َّدث عنها الأجيال القادمة؟ ما هي الأ�سباب؟
هل هي و�سائل التقنية الحديثة من قراءة و�سماع ور�ؤية؟

الـ ُمحا�ضر:
حا�ض ًرا و�إنما م�ستفي ًدا،
جئت هذا ال�صباح ُم ِ
حقيق ًة �أ�شعر بالفخر والزهو و�أنا �أقف بين �أ�ساتذتي ،وما ُ
وكنت �أتط َّلع
وكنت �أتط َّلع �إلى مزي ٍد من المداخالت لكي تُثري ما ق َّدمتُه ،فال �أزال في بداية طريق البحثُ ،
ُ
�إلى �أ�ستاذنا الكبير الأ�ستاذ �سعد البواردي �أن يم َّد ال َّنفَ�س والحديث الم�ستفي�ض بالحديث عن هذا الرجل
التقيت به و�أنا �أقر�أ في
ألتق به فك�أنني
كنت لم � ِ
ُ
لأنه يعرفه من واقع المعا َي�شة ،فحامد دمنهوري و�إن ُ
لعت على �أ َّول عمل له وهو «ثمن الت�ضحية» ،والعمل يج ُّر
أحببت هذا الرجل منذ �أن َّاط ُ
�صفحاته ..لقد � ُ
كنت �أعمل على جمع �إنتاج ح�سين ال�سدحان �أثناء �إنجاز �أطروحة الدكتوراه في
�إلى عم ٍل �آخر ،وعندما ُ
الحظت � َّأن ح�سين ال�سدحان وحامد الدمنهوري بينهما
الفترة  1422 –1420ونُوقِ�شَ ْت في 1423هـ،
ُ
فعرفت �أدب حامد دمنهوري و�أنا �أعمل على
ع�شر �سنوات تقري ًبا ،وهما من جي ٍل واحد وين�شران م ًعا،
ُ
�أطروحة الدكتوراه ،ولأنِّي �أعرف ق َّلة �إنتاج حامد دمنهوري ووفاته مب ِّك ًرا فقد خطر في بالي و�أنا �أبحث
فجمعت ملفًّا عنه �أثناء بحثي ،وبقي هذا الملف
للدكتوراه �أن �أ�ؤ ِّلف كتا ًبا �أو �شيئًا عن حامد دمنهوري،
ُ
ع�شر �سنوات عندي حتى �أخرجتُه عندما ح�صل بيني وبين الدكتور عبداهلل الو�شمي رئي�س النادي الأدبي
فطرحت
بالريا�ض حديثٌ �أيا َم م�ؤتمر الأدباء ،فقال :نريد �أن نطبع �شيئًا و�أنت مهت ٌّم بالأدب ال�سعودي.
ُ
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له هذا المو�ضوع ف َفر َِح بالعمل وقال :حامد الدمنهوري ُظلِم ونُ�سِ ي ونحن بحاجة �إلى ن�شر �أعماله .وال
مف�ص ًال عن هذا الرجل حتى �أ�ستفيد منه في هذا الكتاب؛ ل َّأن
�أزال �أنتظر من الأ�ستاذ �سعد البواردي مقا ًال َّ
الأ�ستاذ �سعد البواردي زا َم َله مزا َملة قريبة ج ًّدا و َع ِم َل معه وتحت �إدارته ولديه ما يطول وال تكفيه مداخَ لة
في دقيق ٍة �أو مداخلتَين.
الأ�ستاذ الدكتور مح َّمد الربيع � َ
أ�شكرك �أ َّو ًال على الح�ضور وثان ًيا على المداخَ لة ،وبال �شك ف� َّإن عد ًدا من
الر َّواد بحاجة �إلى مزي ٍد من الدرا�سات ،و�أنا ال �أقول كال ًما �إن�شائ ًّيا وال �أُلقِي الكالم هكذا و�إنَّما من واقع
ولدي عمل عن حامد
فلدي درا�سات عن ح�سين ال�سدحانَّ ،
التجربة ،فمجال عملي في البحث هو الر َّوادَّ ،
ولدي عمل �آخر من�شور عن عبدالق ُّدو�س الأن�صاري ،و�إ�ضاف ًة �إلى ال�سيرة الذاتية في الأدب
دمنهوريَّ ،
در�ست فيها عد ًدا من الر َّواد �أنا �أقول بالفم الملآنَّ � :إن عد ًدا كبي ًرا من الر َّواد في الأدب
ال�سعودي التي
ُ
ال�سعودي بحاجة �إلى درا�سات مع َّمقة و�شاملة تك�شف عن �إنتاجهم المخبوء ،وما هذا الكت ِّيب الذي بين
يديكم �إ َّال نموذج ،فقد تُوفِّي الرجل في عام 1385هـ ،وحتى تاريخ طباعة الكتاب لم ُيج َمع �إنتاجه ال من
ِق َبل �أ�سرته وال من ِق َبل الجامعات �أو الجهات الم�س�ؤولة ،فهذا الكتاب ما َّدة خام بحاجة �إلى �أن تُقام عليه
ال ِّدرا�سات من ِق َبلكم �أو من ِق َبل القائمين والمهت ِّمين بالأدب ال�سعودي .ف�أنا �أتَّفق مع �أ�ستاذي مح َّمد الربيع
في هذا الجانب ،وتك�شيف الدوريات �أم ٌر في غاية الأه ِّمية؛ ل َّأن العمل في الدوريات والتعامل مع الدوريات
القديمة عمل مرهق ج ًّدا ،ولكنه ال يخلو من المتعة؛ ل َّأن فيه الك�شف عن المجهول ِّ
ال�ص ُحف
واالطالع على ُّ
وبخا�ص ٍة المتقادِمة منها «�أم القرى» و»�صوت الحجاز» و«البالد ال�سعودية»،
القديمة و َن ْب�ش ما فيها
َّ
فهناك كثير من ال�شباب ال يعرفون هذه الأ�سماء �إطال ًقا ،ف� ْأن يقوم �أفراد �أو تقوم جهات بتك�شيفها �أم ٌر
في غاية الأه ِّمية ،ومن ذلك قيام �أ�ستاذنا الدكتور من�صور الحازمي بعمل كبير هو تك�شيف «�أم القرى»
و«�صوت الحجاز» ،وهناك عمل �آخر قام به �أ�ستاذان كريمان.
وبخا�ص ٍة من ط َّ�لاب الماج�ستير والدكتوراه في المكتبات ،لتك�شيف
يجب �أن ُيعنى بهذا الجانب،
َّ
وال�ص ُحف الأخرى والتي توقَّفت الآن.
المج َّالت الأخرى ُّ
يخ�ص ما ذكره �أخي الكريم تركي بن �شجاع ،فال �أدري ماذا تق�صد بالتحليل ،و�أنا �أعتقد � َّأن ما
وفيما ُّ
وحاولت
حاولت �أن �أ�صنِّف هذا الإنتاج �شبه المجهول و�أحلِّل بع�ض جوانبه،
�أوردتُه ت�ض َّم َن التحليل ،فقد
ُ
ُ
ثت عن تد ُّرجه في الكتابة من التقليد والمحاكاة
�أن �أتع َّرف �إلى م�صادر هذا الإنتاج من ت�أثير البيئة ،وتح َّد ُ
وت�أ ُّثره بالتراث �إلى محاولة اال�ستقاللية في ال�شخ�صية� ،ألي�س هذا تحلي ًال؟!
� ً
أي�ضا حول ت�ضخيم الر َّواد �أنا ال �أتَّفق معك ،ف� ْإن كان هناك من ت�ضخيم لأحد فر َّبما تكون �أ�سماء قليلة
ج ًّدا .وعد ٌد من ه�ؤالء الر َّواد لم يح�صلوا على م�ؤ ِّهالت درا�سية عالية ومع هذا فقد �أ َّلفوا كت ًبا و َمراجع
نرجع �إليها ،فهم ي�ستحقُّون كل االهتمام.
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كنت يو ًما من الأيام َّ
وا�ستفدت من تجربته
موظ ًفا تحت �إدارته
ُ
الأ�ستاذ عائ�ض الر َّدادي �أ�ش ُرف ب�أنَّني ُ
ا�ستفدت فيها فوائد
ق�ضيت في هذا المبنى ع�شرين عا ًما
في الإذاع��ة ،وهي تجربة مه َّمة وثر َّية ،فقد
ُ
ُ
كبيرة ،وتحدي ًدا في مجال اللغة ل َّأن هناك تدري ًبا مك َّث ًفا ب�شك ٍل م�ستمر في مجال اللغة العربية �أفادني �أ َّيما
�إفادة ،و�إنني �أدين للإذاعة بكثي ٍر من الجوانب .و� ً
أي�ضا �أ�شكره على التذكير بتقديم ال�شيخ حمد الجا�سر
للطبعة الثانية من كتابي «ال�سيرة الذاتية في الأدب ال�سعودي» ،وهذه الإ�شارة تدفعني �إلى الحديث عن
هذا الجانب؛ فقد كان ال�شيخ حمد الجا�سر من بين المدرو�سين في كتابي «ال�سيرة الذاتية في الأدب
فجمعت �إنتاجه من
ال�سعودي» عندما كان ين�شر �سيرته مج َّز�أ ًة في «المج َّلة العربية» في عام 1406هـ،
ُ
حري�صا على �سيرة ال�شيخ
كنت
«المج َّلة العربية» ،وكان هذا العمل ُمرهِ ًقا �أن تجمع وتدر�س وتحلِّل ،ولكن ُ
ً
لكونه من �أه ِّم الر َّواد الذين و َّثقوا �سيرتهم الذاتية مدعوم ًة بالوثائق والتواريخ والأرقام ،ولم تكن �سير ًة
�إن�شائي ًة تعتمد على الذاكرة .وقد نُوق�شت الر�سالة في عام 1417هـ ُ
وطبعت في العام الذي يليه 1418هـ،
وقلت -في �شك -هل يجد وقتًا ِّ
أحببت فقط �أن َّ
لالطالع �أو ال يجد وقتًا؟ ولم
كتبتُ ،
يطلع ال�شيخ على ما ُ
ف� ُ
فزرت
�أكن �أتوقَّع �أن ي�صل الكتاب �إليه ب�سهولة ولم �أتوقَّع �أن يهت َّم بكتابي لأنه يهت ُّم بالتراث و�أنا مبتدئُ ،
يخ�صك على الأقل،
ال�شيخ في المنزل و�أهدي ُت ُه الكتاب ُ
وقلت له :لع َّلك تجد جز ًءا من الوقت في قراءة ما ُّ
فوجئت ب�أنه
ثت بها عنك .فبعد �شهر �أو �أقل من �شهر
ُ
ويوجد فرز للأعالم و�ستجد ك َّل الـ َموا�ضع التي تح َّد ُ
ين�شر مقال ًة مط َّول ًة في جريدة «الريا�ض» عن كتابي ،فكان هذا بالن�سبة � َّإلي �شيئًا كبي ًرا �أن يحتفي ع َّالمة
ح�صلت على جائزة ،وكانت هذه
الجزيرة العربية بباحث مبتدئ ،كان هذا �شيئًا ُمذهِ ًال بالن�سبة � َّإلي وك�أنَّني
ُ
المقالة بمنزلة الوقود الذي �أ�شعل في نف�سي الرغبة في البحث ،في الدكتوراه وما بعدها .ث َّم نُ�شرت ثالث
أردت �أن �أعيد طباعة الكتاب طبعة
حلقات عن الكتاب .وبعد �أن تُوفِّي ال�شيخ -رحمه اهلل رحم ًة وا�سعةُ � -
فكتبت خطا ًبا �إلى الأ�ستاذ معن الجا�سر -حفظه اهلل� -أ�ست�أذنه في �أن �أجمع هذه المقاالت الثالث
ثانية،
ُ
لتكون تقدي ًما لكتابي في الطبعة الثانية ،فوافق الأ�ستاذ معن م�شكو ًرا وقال :هذا خَ يا ٌر لك وكما ت�شاء.
و�أ�ش ُرف ب� َّأن كتابي في الأدب ال�سعودي يحمل تقدي ًما با�سم ال�شيخ حمد الجا�سر.
الأ�ستاذ الدكتور عو�ض القوزي :معك حق وكل الحق في � َّأن ما �أورد ُت��ه كان مخت�ص ًرا ،ولكن عندما
كنت �أعرف � َّأن َمن يح�ضر هذه
َّيت الدعوة الكريمة من مركز حمد الجا�سر الثقافي لإلقاء هذا البحث ُ
تلق ُ
أردت
الخمي�سية هم من النخبة ولي�سوا ط َّال ًبا ،وهم لي�سوا بحاجة �إلى اال�ستر�سال والنماذج ،ث َّم �إنَّني � ُ
ح�ضر ن َُ�س ًخا من الكتاب لعلِّي من خالل هذه اللمحات �أحفزكم على قراءة هذا الكتاب،
�أن �أُريح نف�سي و�أُ ِ
ولدي بع�ض الن�صو�ص التي �أح�ضرتُها معي والتي
ففيه كامل الن�صو�ص والمقاالت والق�صائد ال�شعريةَّ ،
وجدتُها بعد طباعة الكتاب و�ستُ�ضاف في الطبعة الثالثة ب�إذن اهلل ،و�أنا �أقول معك حق يا دكتور عو�ض
ولكن الم�شكلة في �ضيق الوقت ،ويمكنك �أن تعود �إلى الكتاب.
نظرت
معني بالر َّواد في الأدب ال�سعودي ،وعندما ُ
الأ�ستاذ الدكتور خ�ضر عبدالباقي :كما � ُ
أ�شرت ف�أنا ٌّ
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وجدت
�إلى بع�ض الأ�سماء التي اكت�سبت �شهرة كبيرة في الأدب ال�سعودي والتي لم تكت�سب �شهرة كبيرة
ُ
� َّأن من الأ�سباب عوامل نف�سية تعود �إلى الأديب نف�سه؛ فبع�ض الأدباء لديه دماثة في الـخُ لُق وقدرة على
بناء عالقات اجتماعية وقدرة على دخول و�سائل الإعالم ولديه عوامل كثيرة ج ًّدا تُ�سهِم في و�صوله �إلى
ال�شهرة والوجاهة و�إلى االحتفاء ،ومِن الر َّواد َمن يحب العزلة والجلو�س في البيت ،حتى � َّإن بع�ضهم
يق ِّرع بع�ض ال�صحف ِّيين وينهرهم ويعتذر عن اللِّقاءات ال�صحفية ،فال�شخ�صيات مختلفة ،ومع ذلك �أخذ
حامد دمنهوري �شهرته بجودة �أدبه.
رددت على ك ِّل التعليقات والأ�سئلة ،و�أ�شكركم جزي ًال على التفا ُعل مع البحث و�أَ ِع ُدكم بتطويره
�أعتقد �أنني ُ
في الم�ستقبل.
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يحوي هذا الجزء:
تأبين العالم اللغوي الدكتور عوض القوزي

د .أحمد الزيلعي

د .مرزوق بن تنباك

خطاب الكراهية في ثقافتنا

د .ناظم كاظم
أمن المكتبات وسالمتها

اللواء متقاعد د .مساعد اللحيدان
التسويق اإلبداعي بين المصادقة والكتمان

د .عبدالحق بلعابد
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تأبين العالم اللغوي
الدكتور عوض القوزي  -رحمه اهلل
د .أحمد الزيلعي
عضو مجلس الشورى

د .مرزوق بن تنباك
أستاذ األدب العربي القديم في جامعة الملك سعود

ٌ
ندوة أُلقيت في خميسية حمد الجاسر الثقافية في يوم السبت  6محرم 1435هـ الموافق 9
تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م،
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د .مرزوق بن تنباك:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف خلق اهلل �أجمعين ،اللهم اغفر ل�شيخنا �صاحب
هذا المنتدى ،ول�صديقنا وعزيزنا الذي نحن اليوم في ت�أبينه ونتح َّدث عن بع�ض الذكريات معه.
كنت
ك ُّل َمن ح�ضر في هذا ال�صباح له �صلة وعالقة وموقف مع المرحوم الدكتور عو�ض القوزي ،و�إذا ُ
�أنا وزميلي الدكتور �أحمد قد بد�أنا هنا في هذه المن�صة؛ ف� َّإن ذلك ال يعني �أننا �سنقول �أكثر مما لديكم .رحم
ليتف�ضل ويبد�أ بذكر ما له �صلة بحياة الفقيد في
اهلل �أبا محمد� .أبد�أ ب�أخي و�صديقي الدكتور �أحمد الزيلعي َّ
�شبابه وفي كهولته وفي �صلته به ،و�أنا �س�أتح َّدث بعده عن انطباعاتٍ وعن �صالتٍ كانت بيني وبينه عميقة،
�أرجو من �أخي �أحمد �أن يبد�أ م�شكو ًرا.

د� .أحمد الزيلعي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،رحم اهلل ً
عو�ضا وجميع �أموات الم�سلمين ،و�أُ َح ِّيي زميلي وتلميذي في يو ٍم
من الأيام �سعادة ال�شيخ عبده بن محمد القوزي �شيخ م�شائخ ال�شمل ،و�أح ِّيي �أ�ساتذتي وزمالئي ،و�أح ِّيي
�صاحب الدار ال�صديق معن الجا�سر.
رحل عنا قبل ب�ضعة �أيا ٍم �صديق العمر ورفيق الدرب� ،سيبويه زمانه وعالِم ع�صره و�أوانه ،الأ�ستاذ
الدكتور عو�ض بن حمد بن علي القوزي� ،أ�ستاذ النحو وال�صرف بجامعة الملك �سعود ،و�أحد �أكرم كرام
النا�س و�أجودهم ،و�أكثرهم ب�شا�ش ًة وطيب مع�شر وح�سن خُ لُق وطهارة نف�س.
واب َل ْم َت ْبقَ َر ْو َ�ض ٌة َغ َدا َة َث َوى �إِ َّال ا�شْ َت َه ْت َ�أنَّها َق ْب ُر
َم َ�ضى َطاهِ َر الأَ ْث ِ
الح َّر َل ْي َ�س َل ُه ُع ْم ُر
َع َل ْي َك َ�س ـ ـ ـ ـ َال ُم ا ِهلل َو ْقف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا ف�إِ َّننِي َر�أَ ْي ُت ال َكرِي َم ُ
ُولد عو�ض القوزي -رحمه اهلل -ون�ش�أ في بلدة القوز بمحافظة القنفذة ،و�أنا ُول ِْد ُت ببلدة ال َـح ِبيل ،جارة
القوز من ال�شرق ،ولي�س بين البلدتين �سوى كيلومترات قليلة ما ل ِب َثت �أن تال�شت في الوقت الحا�ضر
حتى لم يعد يف�صل بين البلدتين �سوى الطريق الفا�صل بين ج َّدة وجازان .ولي�س بيني وبينه فارقٌ كبي ٌر
في العمر� ،إال �أنه �سبقني �إلى االلتحاق بالمدر�سة بثالث �سنوات فقط ،هي المدة الزمنية الفا�صلة بين
ت�أ�سي�س المدر�سة العزيزية بالقوز عام 1371هـ وت�أ�سي�س المدر�سة االبتدائية بال َـحبيل عام 1373هـ،
ور�أيتُه -رحمه اهلل -لأول مرة في مهرجان ريا�ضي اجتماعي َّ
نظمته مدر�سة القوز بم�شاركة المدر�سة
بحلي ،ولم ت�شارك فيه مدر�سة ال َـحبيل لعدم وجود ن�شاط غير َ�صفِّي
ال�سعودية بالقنفذة ،ومدر�سة ُمنْجية ْ
بها في ذلك الزمن ،فكان لمدر�سة القوز ق ََ�صب ال�سبق على �سائر المدار�س الم�شاركة ،وللتلميذ عو�ض
ن�صيب الأ�سد في تجلِّيات ذلك المهرجان والفوز بجوائزه،
ال�شجي
القوزي ذي الج�سم النحيل وال�صوت
ُ
ّ
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عرفت �أنه الأول على دفعته ،و�أنه التلميذ المتف ِّوق في مدر�سة القوز ،وقد الزمه تف ُّوقه طوال
ويومئ ٍذ
ُ
�سن ِّيه الدرا�سية ،منتظ ًما في معهد المعلمين االبتدائي بالقنفذة ،ومركز الدرا�سات التكميلية بالطائف،
ومنت�س ًبا في المراحل المتو�سطة والثانوية والجامعية ،التي اجتازها جميعها بتف ُّوق وهو على ر�أ�س عمله
معل ًما بالمرحلة االبتدائية في �أكثر من مدر�سة من مدار�س تعليم القنفذة ،ثم في مكة المكرمة ،ومنها �إلى
كنت قد �سبقتُه �إليها ب�سنتين لاللتحاق بالجامعة منت�س ًبا � ً
أي�ضا.
الريا�ض التي ُ
وطوال �إقامتنا في الريا�ض -عو�ض و�أنا -كنا جا َرين ،ومتالز َم ْين ال نكاد نفترق �إال لنو ٍم �أو عمل ،وكان
يجمع بيننا ٌ
هدف واح ٌد هو الح�صول على ال�شهادة الجامعية والعودة �إلى محافظة القنفذة ،لنُ�سهِم مع
خ�صو�صا بعد الزيارة الميمونة التي
�أهلنا هناك في نه�ضتها الحديثة التي بد�أت بواكيرها تلوح في الأفق،
ً
قام بها �سمو الأمير �أحمد بن عبدالعزيز نائب �أمير منطقة مكة المكرمة حينذاك في العام 1392هـ� ،إال � َّأن
َق َدر اهلل �-سبحانه وتعالى -كان فوق ك ِّل �شيء� ،إذ تر�شَّ َح الدكتور عو�ض -رحمه اهلل -معي ًدا في ق�سم اللغة
العربية ،وتر�شَّ ْح ُت �أنا معي ًدا في ق�سم التاريخ ،وابتد� ْأت مرحلة جديدة من حياتنا ودرا�ستنا ،درا�ستنا
لمرحلة الماج�ستير في الجامعة نف�سها ،ثم الدكتوراه في بريطانيا ،حيث كان عو�ض في جامعة �أك�سفورد
و�أنا في جامعة درهام �إلى ال�شمال ال�شرقي من �أك�سفورد.
وعلى الرغم من ُبعد الم�سافة بيننا ف�إننا كنا على ات�صال �شبه يومي عن طريق الهاتف ،وال يمر �شهر
ب�سبب �أو دون �سبب ،ثم ازداد توا�صلنا والتقا�ؤنا بعد ت�أ�سي�س �صندوق الطالب
دون �أن نلتقي في لندن ٍ
ال�سعوديين في بريطانيا ،بجهود م�شكورة من �صديق الطرفين �سعادة الأخ الأ�ستاذ الدكتور مرزوق بن
تنباك ،الذي كان حينذاك ُي َح ِّ�ضر لدرجة الدكتوراه في جامعة �أدنبره با�سكتلندا ،وبد�أنا في �إ�صدار مجلة
“الطالب” ال�شهرية التي ت�ش َّكلت هيئة تحريرها من ك ٍّل من� :شخ�صي ال�ضعيف ،والزميلين �أ.د .عبداهلل
المعطاني ،ود .محمد بن �سليمان الأحمد ،برئا�سة حبيب الجميع �أ.د .عو�ض القوزي رحمه اهلل ،فازداد
توا�صلنا ،وك ُثر ذهابنا �إلى لندن ولقا�ؤنا لجمع مادة المجلة وتحريرها ومراجعتها و�إعدادها للطبع ،فكان
بيننا من المحبة والألفة والإخوانيات �شي ٌء كثير ،وكان الدكتور عو�ض القوزي من �أكثرنا ً
ن�شاطا ،ومن
�أكثرنا تح ُّم ًال لأعباء العمل وم�شاقِّه في المجلة ،دون �أدنى درجات الم ِّن �أو ال�شكوى.
جت قبله ب�سنتين �أُقيمت لي حفلة كبيرة في مدينة دره��ام ،ح�ضرها الملحق التعليمي
وحينما تخ َّر ُ
حينذاك ال�شيخ عبدالعزيز التركي رحمه اهلل ،وكان عو�ض من �أبرز الم�شاركين في تلك الحفلة ،و�أ ْلقى فيها
ق�صيد ًة جميل ًة من نظمهَ ،ذ َك َرني فيها بعباراتٍ تد ُّل على محبته لزمالئه ووفائه لهم ،وتلك من �شِ َيم �أبي
محمد التي الزم ْت ُه حتى وفاته رحمه اهلل ،فقد عاي�شتُه منذ ما يزيد على �أربعين عا ًما ،فوجدتُه من �أكرم
وت�سامحا و�سع َة �صدر ،ال يحمل على �أحد ،وال يعرف الحق ُد والكراهي ُة
النا�س ،ومن �أكثرهم ُح ْ�س َن ع�شر ًة
ً
�إلى نف�سه �سبي ًال.
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�أما عل ُمه فتح َّدثَ عنه كثي ٌر من الزمالء الذين �سبقوني في الكتابة عن �أبي محمد ،فله من الت�صنيفات
والدرا�سات والبحوث والكتب المحقَّقة �شي ٌء كثير ،بع�ضها نُ�شر وبع�ضها لم َي َر النور �إلى الآن ،و�آم ُل في
�أن تُ�سارع الجهات التي تق ِّدر جهود �أبي محمد ودقَّته في التحقيق �إلى �إتمام الأجزاء المتبقِّية من تحقيقه
علمت �أنه انتهى من ن�سخه ،ودر�س �سبع ًة من �أجزائه
ل�شرح �أبي �سعيد ال�سيرافي لكتاب �سيبويه ،الذي ُ
ع�شرين جز ًءا ،ثم العمل على ن�شره وفا ًء لعو�ض ،وخدم ًة للباحثين والدار�سين ،و�إثرا ًء
التي تزيد على
َ
ال�سفر المهم في بابه.
للمكتبة العربية والمعرفة الإن�سانية بهذا ِّ
وللدكتور عو�ض -رحمه اهلل -ح�ضور مم َّيز في الم�ؤتمرات والندوات المحلية والعربية والعالمية ،وهو
ع�ضو بارز في عد ٍد من الجمعيات واالتحادات العلمية ،بما في ذلك ع�ضويته في مجم َعي اللغة العربية
بدم�شق والقاهرة.
وحينما تع َّر�ض الدكتور عو�ض -رحمه اهلل -للحادث الأليم الذي ذهب �ضحيتَه؛ و�صلني الخبر في الليلة
فكنت كلما
نف�سها و�أنا في لندن،
فعميت عن الإب�صار من هول ال�صدمة وعظم الفاجعة التي لم �أ�ص ِّدقهاُ ،
ُ
�أم�شي في لندن �أرى فيها ما يذ ِّكرني بعو�ض ،وب�أيامنا التي ق�ضيناها م ًعا في ديار الغربة بحلوها وم ِّرها،
ف َت ْن َك�أ جراحي ،وتزيد من �آالمي على ما �أ�صابه ،وتخنقني ال َع ْبرة �أحيانًا على الرغم من �أنني َع ِ�ص ُّي ال َّد ْمع.
فوجئت
عدت �إلى �أر�ض الوطن ،وذهبت �إلى ج َّدة لزيارته واالطمئنان على حالته ال�صحية،
وحينما ُ
ُ
فا�ضت
علمت لثوانٍ م�ض ْين قبل دخولي عليه ب� َّأن روحه
بمجرد و�صولي �إلى الم�ست�شفى بما ال ي�سر ،حينما ُ
ْ
أم�ست حالي �شبيه ًة بحال ال�شاعر ُمت ّمم بن نُو ْيرة بعد
�إلى باريها ،و� َّأن رفيق الدرب فارقني �إلى الأبد ،ف� ْ
موت �أخيه مالك بن نويرة ،الذي رثاه ُمت ّمم ب�أجمل ما عرف ال�شعر العربي من ف ِّن الرثاء ،حينما يقول:
و ُكنَّا ك َن ْد َمانَا ُج َذ ْي َم َة حِ ْق َب ًة

م َِن ال َّد ْه ِر َحتَّى قِي َل َل ْن َيت ََ�ص َّد َعا

ف َل َّما َت َف َّر ْقنَا ك�أَنِّي و َما ِل ًكا

ُ
ـاع َل ْم َن ِب ْت َل ْي َل ًة َم ًعا
اج ِت َمـ ـ ـ ٍ
لطولِ ْ

رحم اهلل ً
عو�ضا ال�شهيد رحمة الأب��رار ،و�أ�سكنه الجنة مع الم�صطفَين الأخيار ،وح�شره مع النب ِّيين
وح ُ�سن �أولئك رفي ًقاَّ ،
وعظم الأج��ر لأ�سرته و�أهله وجميع �أ�صدقائه وزمالئه
وال�صديقين وال�شهداء َ
وتالمذته ومح ِّبيه� ،إنه �سمي ٌع مجيب.

د .مرزوق بن تنباك:
لي مع الدكتور عو�ض القوزي �صلة مالزَمة منذ �أن وطئنا كلية الآداب طال َب ْين �إل��ى �أن تف َّرقنا قبل
�أ�سبوعين ،وما افترقنا �إال -كما يقول الدكتور �أحمد -في العمل والنوم ،و�أ�شهد عند اهلل �أني لم �أعرف
رج ًال في �سماحة عو�ض ،خُ لُ ًقا وعونًا لمن يطلب منه العون� ،سوا ًء كان ماد ًّيا �أم معنو ًّيا ،و�أكثر ما نحتاجه
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�سمحا في تعامله ورفي ًقا بمن معه� ،سافرنا كثي ًرا ،ودر�سنا م ًعا،
منه كزمالء
ُ
العون المعنوي ،فقد كان ً
وكانت �صلتي به �أكبر من الدكتور على الرغم من �أنهما من منطقة واحدة ،وعندما كانا هنا في الريا�ض
�سافرت معه في كل المناطق ،و�آخ��ره��ا في ه��ذا ال�صيف ،ذهبنا �إل��ى �أ�ستراليا
كنت رفيقَهما الثالث،
ُ
ُ
أيت منه حِ َّدة،
ونيوزيالندا وال�صين وفيتنام و�إندوني�سيا ،ورجعنا بعد �أربعين يو ًما ،ال �أعرف يو ًما منها ر� ُ
لم�ست منه �شيئًا �أكرهه �أو �شيئًا
وتعرفون م�ضنيات ال�سفر ،ومع ذلك لم �أجده يو ًما ثار �أو غ�ضب ،وما
ُ
ي�سوء ال�صحبة .والأمر الثاني :الجانب العلمي ،ومنذ عرفنا ً
عو�ضا وهو مم َّيز في كل �شيء ،حتى عندما
كنا ندر�س في بريطانيا كنا ن�ستعين به في كثي ٍر من الأمور ،و�أنا �سعيد اليوم بهذا الجمع لكن � ً
أي�ضا �أقول
كما قال ال�شاعر:
الح َّي َب ْي َن ُه ُم َ ,,,حتَّى �إِ َذا َما َت َوا َرى َع ْن ُه ُم َن ِد ُموا
َّا�س َال ُين ِْ�ص ُفونَ َ
الن ُ
وقد كانت الفاجعة بالن�سبة � َّإلي كبيرة ،وقبل �أن �أرجع كنا قد رتبنا لل�سفر �إلى الأرجنتين ،وات�صل بي
أنهيت �إجراءات ال�سفر؟ ف�أجبته :نعم .وفي ال�ساعة الرابعة يت�صل بي الدكتور �أحمد
بالبيت ي�س�ألني :هل � َ
من لندن ويخبرني بالحادثة.
ً
وحافظا
وال�صفات التي يمتاز بها عو�ض ال �أعتقد �أنها تك ُّلف ،هي �صفات طبيعية ،و�أنا عرفتُه قارئًا
ي�سجل �أ�شرطة وعندي بع�ضها ،ون�ستمتع
لكتاب اهلل ،و�صوته من �أجمل الأ�صوات في القراءة ،وكان ِّ
كتب عن َ�صالته و�إمامته ،وكان مد ِّر ً�سا في مدر�سة تحفيظ القر�آن في مكة المك َّرمة،
ب�سماعها ،والدكتور َ
�سمحا حتى في تعامله ،والأ�شياء
وكان ملتز ًما بال ِّدين بكل ما تعنيه الكلمة ،ولم يكن متطر ًفا بل كان ً
الأخرى كنا ال نعرفها ك�إنفاقه على المحتاجين ،و�أ�شياء عرفناها بعد وفاته ،فقد و�صلتني ر�سالة بعد وفاته
يقول �صاحبها �إن الدكتور ع َّل َمه و�أنفق عليه طيلة فترة تعليمه ،مع � َّأن الدكتو َر ً
عو�ضا لي�س ذا مالٍ كثير.
والأمر الآخر :ال�صدق في التعامل ،والإخوان يعرفون في القِ�سم واللجان التي يح�صل فيها اختالف
�أنَّه يكون له ر�أيه ،و�إذا انتهى النقا�ش وخرجنا بر� ٍأي يتعار�ض مع ر�أيه؛ فلكونه في اللجنة تجده يعمل
يتع�صب لر�أيه .وهو �أكاديمي ملتزم بعمله ،وقد ابتعد عن الإعالم ،وكان عمله في
وك�أننا َع ِملْنا بر�أيه وال َّ
واقع الحال ثروة كبيرة ،وكتب التعليقة على كتاب �سيبويه في �ستة �أجزاء وهي من �أجمل الكتب ،وعنده
م�شروعه الذي لم يكمله وهو �شرح ال�سيرافي على كتاب �سيبويه ،وي�صل �إلى ع�شرين مجل ًدا �أنهى منها
تقري ًبا ثمانية مجلدات.
فعو�ض لي�س مم َّيزًا في الجانب الإن�ساني فقط ،بل هو مم َّي ٌز في الجانب العلمي � ً
أي�ضا ،وهو �شاعر وله
حاولت معه مر ًة �أن ين�شر �شيئًا من �شعره ولكنه رف�ض .وقد
كثي ٌر من ال�شعر لكن ال ين�شره وال يهتم به ،وقد
ُ
ح�ضرت معه عد ًدا كبي ًرا من الم�ؤتمرات ،وال ن�أتي �إلى م�ؤتمر �إال ويمتاز على الحا�ضرين ب�إلقائه وبجودة
ُ
ما يق ِّدمه في الم�ؤتمر ،ولهذا ال�سبب اختي َر ع�ض ًوا في مجم َعي اللغة العربية بدم�شق والقاهرة ،وله �صلة
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كبيرة بالجمعيات التي تهتم بالتراث ،وهو ع�ضو في جمعية ل�سان العرب وجمعية خدمة اللغة العربية
وغيرهما ،وهي جهود مر َّكزة وتذهب مذهب العمل الأكاديمي الذي ال يبحث عن الأ�ضواء و�إنما يبحث عن
الحقيقة والفائدة ،وطالب الدكتور عو�ض الذين د َّر�سهم كانوا يتعلقون به تعل ًقا عجي ًبا� ،سواء على م�ستوى
َ
ارتباط تعليم ،والحقيقة � َّأن كل ما كان يقوم به
البكالوريو�س �أو الدرا�سات العليا ،وكانوا يرتبطون به
ناجحا بعمله.
ي�صب في م�صلحة النا�س والعلم ،وهو ال يهتم بالأمور المادية ،لذلك كان ً
رحمه اهللُّ -�أ�شعر بكثي ٍر من المفاج�أة بموته ،ونحن جمي ًعا ن�شعر بفقده الكبير وبقيمته بعد �أن ذهب ،ف�أنا بو�صفي
زمي ًال له لم �أ�شعر بهذا �إال بعد فقده ،وكما يقول الجواهري:
في ِذ َّم ِة ا ِهلل ما �أَ ْلقَى و َم ـ ـ ـ ــا �أَجِ ـ ـ ُد

�أ َه ِذ ِه �ص ـَخْ ـ ـ ـ ـ ـ َر ٌة �أَ ْم َه ـ ـ ـ ِذ ِه َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ِب ُد

الحز ُْن َم ْن �أَ ْح َبا ُب ُه َب ُع ُدوا َع ْن ُه ف َك ْيفَ ِب َمـ ـ ـ ْن �أَ ْح ـ َبا ُب ُه ُف ِقـ ـ ـ ـ ـ ُدوا
َق ْد َيق ُت ُل ُ
وهو فع ًال ممن ي�شعر الإن�سان بالخ�سارة الكبيرة في فقدهم ،وفي هذا � ً
أي�ضا �أبيات لكثير تنطبق علينا
م ًعا:
ال�ض ْمر ِِّي َما َل َك �شَ احِ ًبا
َتقُو ُل ا ْبنَة ُ َّ

و َل ْون َُك ُم ْ�صـ ـ ـ َف ٌّر و ِ�إ ْن َل ـ ـ ـ ْم تَخَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّل ِـق

ف ُقلْ ُت َل ـ ـ َهاَ :ال َت ْع َجب ـ ِي َم ْن َي ُم ْت َل ُه

وجـ ـ ـ ـ ِّدكِ ُي ــ�شْ ـفـ ـ ِِق
�أَخٌ ك�أَ ِبـ ــي َب ـ ـ ـ ْد ٍر َ

ك�أَ َّن �أَخَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُه في ال َّن َوائ ِِب َملْ َج�أٌ

�إِ َلى َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َل ٍم ِم ْن ُر ْك ِن ُق ْد ِ�س َّ
المنط ِـق

وم�ص َد ِق
َجزَى اهللُ خَ ْير ًا خِ ْنـ ِد ًقا ِم ْن ُم َكافِى ٍء
َ
و�صاحِ ِب ِ�ص ْدقٍ ذِي حِ فَاظٍ ْ
�أَقَا َم َق َن ـ ــاة َ الـ ـ ـ ـ ُو ِّد َب ْي ِنـ ــي و َب ـ ْينـ ـ َ ُه
َح َل ْف ـ ـ ُـت َع ـ ـ َلى �أَ ْن َق ـ ْد �أَ َج َّنت َْك ُح ْف َر ٌة

ِي�ش َفن ـَلْت ـ ـَقِي
ب َب ْط ـ ِـن َق َنـ ـ ْونَا َل ـ ْو َنع ـ ُ

لأَ ْل َف ْي َت ِنـ ـ ــي بال ـ ـ ُو ِّد َب ْع ـ ـ َد َك َدا ِئ ـ ـ ـ ـ ًما

َع َلى َع ْه ـ ـ ـ ِدنَا �إِ ْذ ن َْحـ ـ ـ ُن َلـ ـ ـ ْم َن َت َف َّر ِق

و َفـ ـ ــا َر َقنِي َع ـ ـ ْن �شِ ي ـ ـ َمة ٍ َل ْم ُتـ ـ ـ َرن َِّق

رحمه اهلل رحم ًة وا�سعة ،وغفر له ،و�أرجو �أن تدعو له بح�سن العاقبة ،و�أ�شهد عند اهلل �أني لم �أ َر في حياته
ما يذمه دينًا ودنيا.
املداخالت:

د� .أحمد ال�ضبيب
“الموت ك� ٌأ�س ك ُّل النا�س ذائقُه” ،و�صديقنا الدكتور عو�ض القوزي عندما نفقده ف�إننا
يقول ال�شاعر:
ُ
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نفقد جز ًءا مه ًّما من ثقافتنا� .آخر مرة ر�أيتُه فيها -رحمه اهلل -كانت في هذه الدارة ،في تلك القاعة ،عندما
مرح ًبا بي ،وتحدثنا
ُ
دخلت مت�أخ ًرا في محا�ضرة الدكتور خالد الدخيل ،وذلك اليوم لأول مرة �أت�أخر ،وقام ِّ
قلي ًال ،ولم �أكن �أعرف � َّأن هذا هو اللقاء الأخير.
تح َّدث الأخَ وان الكريمان عن جوانب من �شخ�صيته ،وال �أ�ستطيع �أن �أزيد عليها كثي ًرا ،لكن الذي يب ُرز
في �شخ�صية الدكتور عو�ض هو هذه الإن�سانية البادية على وجهه وال تفارقه �أب ًدا ،هو �إن�سان بكل هذا
المعنى ،ومن �أخ�ص هذه المالمح عنايته ب�أ�ساتذته ،فنحن نعرف كيف كان َح ِف ًّيا ب�شيخه الأ�ستاذ الدكتور
ح�سن ال�شاذلي رحمه اهلل ،كنا ن�أخذ �أخباره منه �إلى �أن توفي ال�شيخ رحمه اهلل ،ثم نحن نرى منه كثي ًرا من
كنت �أهنِّئه بالعيد ،فكان ي�ستنكر ذلك كثي ًرا ويكتب � َّإلي
التوقير واالحترام� ،أذكر �أني في بع�ض الأحيان ُ
قائ ًال :الحقُّ لك ،و�أنا خَ ِج ٌل من �أنني لم �أكن بد�أتُك بالتهنئة .ثم في �آخر عيد (هذا العيد الما�ضي) بد�أني
بالتهنئة قبل العيد بثالثة �أيام حتى يقطع علي ال�سبق في التهئنة .لقد كان بالفعل حف ًّيا وف ًّيا ،فعندما �أُقي َم
حف ُل ا�ستقبالي ع�ض ًوا عام ًال في مجمع اللغة العربية ،كان الدكتور عو�ض ك�أنه هو المحتفى به ِب�شْ ًرا
�سمعت �أن �أباه كان
و�سعادة ،و�أ�ص َّر على �أن يلقي كلمة ،ثم �ألقى ق�صيدة وهي �أكثر مِن ثالثين بيتًا ،والآن
ُ
�شاع ًرا ،ولم �أكن �أعرف �أن الدكتور ً
عو�ضا يعرفُ ال�شعر حتى ذلك الوقت .فعو�ض القوزي �أ�ستاذ كبير،
ولكن له � ً
أي�ضا �أبحا ًثا كثير ًة �أُلقيت
وباحث مم َّيز ،وقد تكلم �أخي الدكتور �أبو را�شد عن جهوده التحقيقيةَّ ،
في م�ؤتمرات وجمعيات ،ومن الوفاء له �أن تُجمع وتُن�شر ،وكان في مجمع اللغة العربية من الأع�ضاء
الذين ينفقون وقتًا كبي ًرا في مناق�شة الق�ضايا التي تُطرح على ب�ساط البحث ،و�أذكر �أنه عندما كنا نناق�ش
المعجم الكبير كانت له مداخالت كثيرة ورائعة� ،إلى جانب البحوث التي كان يلقيها في المجمع ،فلم تكد
تمر دورة من دورات المجمع �إال كان له بحثٌ فيها .ومن ميزاته �أنه كان مداف ًعا عن اللغة العربية وعلى
ر�أ�س المدافعين عنها ،وع�ض ًوا في كثي ٍر من الجمعيات التي تدافع عن اللغة العربية ،كجمعية ل�سان العرب
كنت �أحيانًا �أعابثه
وجمعية حماية اللغة العربية وغيرهما ،وكانت له مواقف م�شهودة في هذا ال�ش�أن ،وقد ُ
ُح�سب
في بع�ض الق�ضايا ،ومن ذلك �أنني مر ًة ُ
قلت له :يا عو�ض� ،أنت �أ�ستاذ متمكن من اللغة العربية ،وت َ
على المدافعين عنها ،فكيف تر�ضى ب�أن يكون ا�سمك َع َو�ض ،فكلمة ( َع َو�ض) لي�س لها وجود في اللغة،
نظرت
و�إنما هي ( ِع َو�ض) ،و�أنت يجب �أن تُ�س َّمى ِع َو ً�ضا .فابت�سم وقال :هذا ا�سمي وال �أ�ستطيع تغييره .ثم ُ
فوجدت � َّأن هذه المادة تحتوي على لفظين :لفظة ( َع ْو�ض) التي هي ٌ
ظرف لِـما ُي�ستقبل من
في المو�ضوع
ُ
ومعنى �آخر هو ا�س ٌم من
الزمان ،والتي ُي�ست�شهد عليها بقول الأع�شى( :ر�ضيع لبانٍ َع ْو ُ�ض ال نتف َّرق)،
ً
وجدت � َّأن هذا اال�سم قد يكون هو الأ�سا�س ال�سم َع َو�ض ولي�س ِع َو�ض؛
�أ�سماء العرب بـ( َع ْو ْ�ض) ،ثم بالنظر
ُ
أ�سا�س َع َو�ض َع ْو ً�ضا ،ولكن
ل َّأن هنالك قبيلة تُ�س َّمى بني َع ْو ْ�ض ،و ُين�سب �إليها ال َع ْو ِ�ضيُ ،
فقلت ربما كان � ُ
عبقرية اللغة العربية وبخا�صة عاميتها تحاول الت�سهيل ،فت�ضع الفتحة بد ًال من ال�سكون ،ف�صارت َع َو�ض،
كما في َح ْمد ثم �صارت َح َم ْد ،ولأخينا الدكتور عبدالعزيز المانع بحث جميل ج ًّدا ع َّمن ُ�س ِّمي َح ْم ًدا في
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فقلت � َّإن هذا �إما من ت�أثير العامية وتخ ُّل�صها ومحاولتها البحث عن التي�سير ،و�إما �أن
التراث العربيُ ،
يكون هذا ا�س ًما موجو ًدا في العربية الف�صحى ولكن لم ينقله علما�ؤنا القدماء �إلى معاجمهم ،ولكنه �شائع
في لهجات العرب جمي ًعا ،وال ن�ستطيع القول في كلمة �شائعة في لهجات العربية بعدم وجودها �أو عدم
أ�سا�س قديم.
وجود � ٍ
أ�سا�س لها ،فالبد �أن يكون لها � ٌ
وعلى كل حال فقد كان َعو�ض -رحمه اهلل -من ه�ؤالء المدافعين عن اللغة العربية الذين نعت ُّز بهم وال
و�صلِّي عليه في مكة المكرمة بح�ضور
�شك ،و�إن �شهادته عالمة من عالمات ال�سعادة؛ فقد تُوفي �شهي ًداُ ،
مئات الآالف ،و ُدفن في ثرى مكة ،وهذه من عالمات ال�سعادة .ن�س�أل اهلل �أن يرحمه رحم ًة وا�سعة ،و�أن
يجمعنا به في م�ستقر رحمته.

�أ .عبداهلل �شهيل:
تف�ضل به معالي الدكتور �أحمد
تف�ضل به الأ�ستاذان الكبيران بعلمهما وف�ضلهما ,وما َّ
ال مزيد على ما َّ
ال�ضبيب ،والحقيقة � َّأن الدكتور عو�ض القوزي كان فقْده خ�سارة �إن�سانية ووطنية وعلمية ,وبنظري � َّأن
تخ�ص�صه في اللغة التي �أ�صبح من الأعالم فيها كان نتيجة �إيمانه القوي ب� َّأن اللغة عنوان �شخ�صية الأمة،
ُّ
والأمة التي ال تخدم لغتها وال تعتني بها وال تعتز وتتم�سك بها تكون بال عنوان ،وم�صيرها الموت �أو
التهمي�ش.
�شعرت من خالل المقابالت العابرة
معرفتي بالدكتور عو�ض -رحمه اهلل -زمن ًّيا لي�ست طويلة� ،إال �أنني
ُ
واللقاءات القليلة ب�أنه من �أقرب النا�س � َّإلي و� َّأن له مكانة خا�صة في نف�سي ,ويبدو لي � َّأن هذه المكانة
يج�سده بقوله:
موجودة في م�شاعر كل َمن التقاه ،ونحن �إذ ن�شكو الفراق ف� َّإن ابن عربي ِّ
لو وجدنا �إلى الفراق �سبي ًال
الفراق
لأذقنا الفراق طعم
ِ

		

د� .إبراهيم �أبو �أو�س ال�شم�سان:
رحم اهلل الدكتور عو�ض القوزي ،ف�أنا من النا�س الذين ُ�صدموا بموته ،وال �أ�ص ِّدق �أنني �س�أم ُّر بمكتبه
وكنت �أجل�س معه و�أتكلم كال ًما طوي ًال ،وكلماتي عن الأ�سماء تع َّر�ض لها الدكتور �أحمد ال�ضبيب،
وال �أجدهُ ،
والأ�سماء تكاد تكون ا�ستثمرت الأ�سماء الت�صريفية عن العربية ,فما يق�صر فيه المعجم من �إمكانات
ت�صريفية للجذر الواحد نجد � َّأن الأ�سماء ربما ا�ستبقت ذلك بكل الإمكانات ،فمث ًال َح َمد و َع َو�ض �أُخرجت
على �أنها من ال�صفات مثل َح َ�سن على وزن « َف َعل» ,وللأ�سماء خ�صو�صي ٌة تُعانِد الت�صريف ،و َع َو�ض هو
الم�صدر في اللهجات.
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�أ .حممد الق�شعمي:
رحم اهلل الدكتور عو�ض القوزي ,و�شك ًرا لمركز ال�شيخ حمد الجا�سر ,وليته يف ِّرغ هذه المراثي والكالم
عرفت المرحوم في
عن الذين رحلوا عنا و�أُقيمت لهم مثل هذه المحا�ضرة حتى ال ي�ضيع الكالم .لقد
ُ
الخمي�سية قبل ثماني �سنوات ,وبحكم رفقة الدكتور مرزوق معه والتبا�سط في بع�ض الأحاديث عندما
نلتقي يكون هناك �شيء من الممازحة واللطف ،فوجدتُه رقي ًقا لطي ًفا ,و�أهديتُه كتابي فوجدتُه بعد �شه ٍر
���ذت بهذه المالحظات ،و�أب��دى
يهديني بع�ض الأخ��ط��اء اللغوية والإمالئية ويطلب ن�سخ ًة �أخ��رى ،و�أخ ُ
ا�ستعداده لمراجعة �أي كتاب ،ف�أعطيتُه كتاب “ع�شر �سنوات مع القلم” ,فقال :العنوان ال يتنا�سب مع
أنجزت كتا ًبا كان بداياتي مع الكتابة ,وكان كتا ًبا يزيد على خم�سمئة �صفحة
المادة .وقبل �سن ٍة تقري ًبا � ُ
�سلمتُه له قبل الحج الما�ضي ،فقال :ال ت�ستعجل عليه .وبقي عنده لمدة �سنة ,و�سافر مع الدكتور مرزوق,
وهاتفت الدكتور مرزو ًقا بعد عيد الفطر فقال �إنه في فيتنام ,وقلت له� :إنني خَ ِجل من الدكتور عو�ض ,فهل
ُ
يمكن �أن �أق ِّدم له �شيئًا نظير خدمته؟ فحذَّرني من �أن �أفعل ذلك لمعرفته بالدكتور عو�ض.

د .مرزوق بن تنباك:
حول عمل الدكتور عو�ض الذي لم ُيك َمل وال��ذي هو �شرح ال�سيرافي على كتاب �سيبويه (تقري ًبا هو
في حدود  20مجلد ًا� ,أُنج َز منها  8مجلدات)؛ فقد ت�شكلت لجنة برئا�سة �أبي �أو�س لإكمال هذا العمل,
وتب َّرع كر�سي الدكتور عبدالعزيز المانع بتكاليف الطباعة ،وهذه ب�شرى وعمل �سار وواجب قام به كر�سي
الدكتور عبدالعزيز المانع وزمال�ؤه في ق�سم اللغة العربية .كذلك �أ�شار الدكتور �أحمد �إلى تعزية مجمع
اللغة العربية بالقاهرة ,و� ً
أي�ضا المجل�س العالمي ل ُّلغة العربية وعدد من الهيئات التي كان للدكتور عو�ض
فيها ن�شاط وع�ضوية ,وكلها �أر�سل تعزي ًة لنا جمي ًعا.

�أ .حممد الأ�سمري:
فائق ال�شكر والتقدير للدكتور عبدالعزيز المانع على هذا الإق��دام الجميل الذي �سيكون في �سجل
كنت �أحمل ه ًّما كبي ًرا حول َمن يكمل ما توقَّف عنده الدكتور عو�ض رحمه
الخالدين له وللوطنية ال�صادقةُ ،
اهلل (في جنوبنا ن�س ِّمي “ ِع َو�ض” ون�س ِّمي “عي�ضة” ون�س ِّمي “ ُع ْو ْ�ض”) .الدكتور عو�ض -رحمه اهلل -من
و�سعدت وزمالئي كثي ًرا ب�أن نلتقي به ونتلقَّى منه ال�شيء الكثير.
ال�شخ�صيات الم�ؤثرة فيمن يلتقي به,
ُ
و�أريد �أن �أ�شير �إلى لفتة الوفاء الجميلة التي قام بها الدكتور مرزوق بن تنباك حين فتح بيته للعزاء ،وهذه
ُح�سب له.
�شيمة وقيمة ت َ
ولعل رثاء ال�شاعر محمد علي ح�سن �شرارة كان وفا ًء لعو�ض الذي ر َّبى �شرارة الإبداع في هذا ال�شهم
ربيب ًا لمحمد بن عو�ض القوزي ،فكان القول ما قدحت به �شرارة اللوعة في جميل الكلم:
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ماذا فع ــلت وقد �أوق ــدت يا جمي ـ ــل
نار ًا بفعلك فانقادت له ـ ــا الحمم
مزقت يا �سائب ال�صحـ ـ ـ ــراء �أفئدة
�أججت فيها جراحـ ـ ـ ـ ًا لي�س تلتئم
لو كنت تعلم ما �ألفيت من عم ـ ـ ــل
الجتاحك الذل والت�ش ــريد والندم
حملتنا الحزن �أوزار ًا م�ضـ ـ ــاعفة
�أ�سقيتنا المر في كا�ساته ال�سقم
كان الم�صاب ب�أر�ض الليث في دلج
على الحبيب فزلت في الثرى قدم
فا�ضت له القوز �أتراح ًا وهاج لها
دمع الريا�ض وفي �أح ــداقه الألم
االك �أنت و�إن الن ــف�س في هـ ـ ـ ــول
جاء الم�صاب وكاد القلب ينق�سم
كل الم�صائب قد كفل الزمان بها
�إال م�صـ ــابك قد �شق ـ ــيت به الأمم
عو�ض له العلم في �أبهى تحل ـتـه
حق ًا هو المجد قد رق�صت له القمم
و�إنما البدر م�ستـــلـــق بهامتــــــــه
والكون ي�سعد حين يراه يبت�سم
�أما ترى النحو قد �أعيته قارعــــــة
مما �أ�صابك ف ــا�سترقى له الق ــلم
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وقولك الفعل والمفعول بـ ـ ــركم
لينه ـ ــك الع ـ ـ ـ ــلم �أنت الفال العلم
يا رب لطفك ما جفت محاجرنــا
نبكي الفقيد ويبكي العلم والكـــلم
حملوا الحبيب وبيت اهلل مجل�سه
نعم الجوار جوار ًا حفــــــــه الحرم
هلل درك ما كان العـ ـ ـ ـ ـ ــزاء �سوى
في�ض من النا�س �إذا �شهدوا لمن قدموا
نور تدفق في (البطحاء)م�شرقة
حارت له ال�شم�س بالأقمـار والنجم
ك�أنما (العدل) قد �سرت بمقدمه
اثرت له الم�سك وان�ســابت له النعم
يتوقف ال�شعر حي ــرانـ ـ ًا و�إن له
ما �أن�صف ال�شعر من �سيقت له الهمم

ال�شيخ عبده حممد القوزي:
ن�شكر الأ�ستاذ الدكتور مرزوق بن تنباك على م�شاعره الفيا�ضة تجاه �صديقه الدكتور عو�ض -رحمه
اهلل -فيما �أقامه من مجل�س عزاء ,وال�شكر � ً
أي�ضا لم�ؤ�س�سة �شيخ العرب ال�شيخ حمد الجا�سر ودارة العرب
دارة الخالدين التي جمعتنا بهذه القامات التي ما كنت �أحلم �أن �أقف �أمامها ،هذا ف�ض ٌل � ً
أي�ضا من �أف�ضال
ل�ست من جيله ،ولكن الذي ر�سخ في ذهني من المعلمين هو الدكتور عو�ض ،فقد ر�سخ
الدكتور عو�ض ,و�أنا ُ
في ذهني و�أنا طالب في المرحلة االبتدائية � َّأن محاربة العادات والتقاليد القديمة والبالية التي ت�ؤثر في
فار�سها الدكتور عو�ض رحمه اهلل؛ لأنه �أوجد في مجتمعه تلك الروح التي ق�ضت على كثي ٍر
المجتمع كان َ
وكنت �أقر�أ
من العادات والتقاليد التي كان ُّ
يئن منها المجتمع ،ومن ذلك ف�ضله في جانب تحديد المهورُ ،
َمحا�ضر االجتماعات وهي ِّ
بخطه فيما يتعلق بالمهور وبناء ال�صلح وقطع كثي ٍر من العادات .وفي الجوانب
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االجتماعية لم �أ�سمع في حياتي �أنه تخا�صم �أو اختلف بخ�صوم ٍة مع �أحد ،ولم �أ َره غا�ض ًبا بل ي�شارك
النا�س �أفراحهم و�أحزانهم ,وكان با ًّرا ب�أ�صدقائه و�أقاربه ويحر�ص على زيارتهم دائ ًما ,ومما ُعرف عنه
َ
ب ُّره ب�أ�صدقائه وزمالئه و�أهله ،وثمة �أمور لم نعرفها �إال بعد �أن تُوفي ومنها ما كان ُير�سله �شهر ًّيا للأفراد
أنا�س حتى في خارج المملكة ،فحقيق ًة
وعلمت �أن هناك َمن تع َّلم على نفقته ،وينفق على � ٍ
والأ�سر من الفقراء,
ُ
كان الم�صاب كبي ًرا في الدكتور عو�ض ,رحمه اهلل تعالى رحم ًة وا�سعة.
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خطاب الكراهية في ثقافتنا
د .ناظم كاظم
أكاديمي من البحرين

ٌ
محاضرة أُلقيت في خميسية حمد الجاسر الثقافية في يوم الخميس  22ربيع اآلخرة
أصل البحث
1433هـ الموافق  15أذار (مارس) 2012م ،وأدار اللقاء د .حمزة المزيني
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مدير املحا�ضرة:
أخ�ص
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،و�أ�سع َد اهلل �صباحكم� .أو ُّد الترحيب بكم جمي ًعا ،و� ُّ
بالترحيب �صديقي وزميلي الدكتور نادر كاظم؛ فهو من نخبة الباحثين في البحرين الذين �أ�سهموا
�إ�سها ًما ممتازًا في النقد الأدبي والأهم في النقد الثقافي ،وللدكتور نادر عد ٌد من الكتب التي تناق�ش
البنية التقليدية للثقافات الفرعية في منطقتنا ،وقد دفع ثمن هذا الموقف المعرفي المد َّعم ب�أدوات
معرفية حديثة علمية ،دفع الثمن ب� َّأن بع�ض كتبه المعرفية المه َّمة ُمنعت من التدا ُول في البحرين،
كما �أُق�صي من التعليم في الجامعة ،هذا يد ُّل على � َّأن هذه الثقافات الفرعية التقليدية تخاف من
المفهومات التي يق ِّدمها الدكتور نادر ،تخاف من �أن تزعزع الأ�س�س اله�شَّ ة لهذه الثقافات التي
تعي�ش على التحري�ش بين النا�س لكي ين�ض ُّموا �إليها .وللدكتور نادر �سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات
الثقافية في ال�صحافة البحرينية والكتب التي ُّ
تختط م�ساراتٍ جديد ًة في النقد الثقافي لل ُأ�س�س
الثقافية التي تقوم عليها الثقافات التقليدية في البحرين وفي المنطقة.
وال نحتاج �إلى �أن ن�شير �إلى �أه ِّمية ما �سيتح َّدث عنه الدكتور نادر من الكراهية التي نعي�شها
وتع�شِّ �ش بين كثي ٍر من التيارات الموجودة .وال �أريد �أن � ُأح ْول بينكم وبينه ف�أدعو الدكتور نادر كاظم
فليتف�ضل.
للبدء في محا�ضرته،
َّ

الـ ُمحا�ضر:
مت على يده ومن ترجماته وم�ؤ َّلفاته،
�شك ًرا ل�صديقي و�أ�ستاذي الدكتور حمزة المزيني الذي تع َّل ُ
َّ
المحطات الأ�سا�سية؛ �إذ نقلني من االهتمام بالق�ضايا
وبالن�سبة � َّإلي �شخ�ص ًّيا فالدكتور حمزة �إحدى
التقليدية �إلى الدخول في بع�ض الأفكار والأطروحات الجديدة عبر الل�سانيات.
بداي ًة �أنا �سعي ٌد بوجودي في خمي�سية ال�شيخ حمد الجا�سر م�ؤ ِّرخ �شبه الجزيرة العربية ،وهذا
ٌ
كتاب
�شرف �أفتخر و�أعت ُّز به ،والمو�ضوع ال��ذي �سوف �أتح َّدث عنه هو في الحقيقة من وحي ٍ
وكنت �أحاول في هذا الكتاب �أن �أقر�أ التح ُّوالت التي
�صدر لي م�ؤخَّ ًرا بعنوان «كراهيات مختلفة»ُ ،
حدثت فيما يمكن �أن نطلق عليه ا�سم كراهيات عريقة ،فنحن نعرف � َّأن تاريخنا وتاريخ الب�شرية
ب�شك ٍل عام هو تاريخ مليء بالكراهيات على م�ستوياتٍ ع َّدة :عرقية وقومية ودينية ومذهبية و َق َبلية
كراهيات من الوزن الثقيل ،لو نقر�أها الآن ل�ش َّكلت
وذكورية ،فهو ملي ٌء بكراهياتٍ �شتَّى وك ُّلها
ٌ
فكنت �أطرح �س�ؤا ًال في الكتاب هو :ما الذي
جرحا م�ؤلـ ًماُ ،
لنا �صدمة غير مح َت َملة وقد ت�س ِّبب لنا ً
ح�صل لهذه الكراهيات التي كانت في يو ٍم من الأيام �سوقها عامرة والب�شر يتداولونها بكل �سال�سة
حتى غدت اليوم بهذه الق َّوة من الإيالم لك ِّل َمن قر�أها �أو ا�ستمع �إليها؟ بمعنى �آخر :كيف تم َّكن
الب�شر قبل الع�صر الحديث من امت�صا�ص هذا الجانب �أو ال ّثقل من الكراهيات القديمة المليئة
بالقذائف وال�سباب وال�شتائم وغيرها ب�شكل �صريح؟ كيف تم َّكن الب�شر من امت�صا�ص هذا النوع
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من الكراهيات ال�شديدة وثقيلة اله�ضم في حين � َّأن �أي خطاب كراهي ٍة اليو َم حتى لو كان خطاب
كراهية عاد ًّيا من الوزن الخفيف قد ي�س ِّبب �أزمة جماعية كبرى في هذا البلد �أو ذاك؟
كنت مهت ًّما في واح ٍد من م�ؤ َّلفاتي المبكرة بق�ضية :كيف كان العرب
بدايات المو�ضوع �أنَّني ُ
كتاب �صدر لي بعنوان «تمثيالت الآخَ ر الأ�سود في الثقافة
بحثت هذا في ٍ
ال�سود؟ وقد ُ
ينظرون �إلى ُّ
فاكت�شفت � َّأن تاريخ الم�ؤ َّلفات العربية
ال�سود،
ُ
العربية» يتح َّدث عن نظرة العرب والم�سلمين �إلى ُّ
الرحالة والعلماء والم�ؤ ِّرخين وعلماء اللغة والفقهاء والمح ِّدثين� ،أو
الإ�سالمية �-سواء كان تاريخ َّ
خرافات وحكايات و�أ�ساطير وحكايات �شعبية كـ»�ألف ليلة وليلة» -ملي ٌء ب�صورة �سلبية بل �شديدة
ال�ص َور ال َّن َمطية
ال�سود الذين دخلوا في الإ�سالمُ ،
فكنت �أر�صد هذه ُّ
ال�سود بمن فيهم ُّ
ال�سلبية تجاه ُّ
ال�سود ،وهي ُ�ص َور جارحة و�شديدة الجرح لمن
التي تخ َّيلها العربي في الع�صور الو�سطى عن ُّ
يقر�ؤها اليوم ،فيمكن لأي �إن�سان �أ�سود �أن يقر�أ فقط ما قاله ابن الوردي �أو ابن خلدون �أو قبله
ال�سودان �أو بالد
الم�سعودي� ،أو بع�ض الم�ؤ ِّرخين كاليعقوبي� ،أو �أي �شخ�ص م َّر على ِذ ْكر بالد ُّ
الجنوب الأفريقي� ،س ُيد َه�ش كيف ا�ستطاعوا �أن يقولوا ك َّل هذا الكالم وهم م�سلمون ويدينون
ين�ص وي�ؤ ِّكد ب�شك ٍل
بالإ�سالم والإ�سالم يح ُّثهم على الت�سامح وكرامة الب�شر ،ويقر�ؤون في القر�آن ما ُّ
�صريح على � َّأن اهلل -ع َّز وج َّل -ك َّرم الإن�سان ب�شك ٍل عام دون تحدي ٍد لعرقٍ �أو لونٍ �أو جن�س ،فكيف
ٍ
ال�سود؟! وال�صورة ال�سلبية لي�ست
تم َّكنوا من التعبير عن هذا اللون من الكراهيات ال�شديدة تجاه ُّ
ال�سود من ال�صقالبة �أو البلغار ،فكانت ال�صورة هي
ال�سود ،بل كانت تطال غير ُّ
مق�صور ًة على ُّ
وبال�سلبية نف�سها ،هذا الأر�شيف ال�ضخم م َّر مرور الكرام! فبع�ض
ال�صورة نف�سها عن الطرفين
َّ
الذين ق��ر�ؤوا الكتاب ا�ستا�ؤوا منه وبع�ضهم ُ�صدموا به ،فكيف ي�شتمل تاريخنا على هذا النوع
ال�سود؟! كيف م َّر
من الحديث ال�سلبي والجارح الذي ين ُّم عن كراهيات �شديدة وثقيلة تجاه الب�شر ُّ
يو�ضع تحت التمحي�ص �أو
هذا الكالم كله في هذا الأر�شيف ال�ضخم من تاريخنا وثقافتنا دون �أن َ
ال�سود لم يكونوا يثيرون مثل هذا الكالم ،ر َّبما كانوا يلتفتون �إليه
حتى تحت الإثارة؟! ل َّأن الب�شر ُّ
يمت�صونه ب�سهولة ،في حين � َّأن حادث ًة ب�سيط ًة الآن يمكن �أن تُحدِث زوبعة ،و�أنا
ك�أ�شخا�ص لكنَّهم ُّ
�أذكر حادث ًة ب�سيط ًة جاءت في �أغنية من �أغنيات المطربة اللبنانية هيفاء وهبي في عام 2009م،
مقطع من الأغنية ير ِّدد معها
�إذ �أ�صدرت �ألبو ًما غنائ ًّيا للأطفال ا�شتم َل على �أغنية «بابا فين» ،وفي ٍ
طف ٌل يقول «دبدوبي والقرد النوبي» وهو قرد �أ�سود ُي�س َّمى في اللهجة الم�صرية ال َّدارجة القرد
النوبي ،وقبل �أن تنزل الأغنية في الأ�سواق ،بمج َّرد �أن نزل الكليب الدعائي للألبوم وا�شتم َل على
�ضج ًة في م�صر ،حيث قاموا
هذه العبارة التي ُي َ
ق�صد بها بالد النوب ِّيين في م�صرَ ،ع ِم َل النوب ُّيون َّ
باعت�صامات َّ
ونظموا تظاهرات ،والأع�ضاء في المجل�س ال�شعبي رفعوا االعترا�ضات �إلى الم�س�ؤولين
�ضج ًة
في الرقابة� ،إذ كيف يم ُّر مثل هذا الكالم بهم ،بهذه الطريقة الم�سيئة �إلى النوب ِّيين؟! و َعمِلوا َّ
كبرى ،فا�ضط َّرت هيفاء وهبي �إلى �أن تعتذر لأنَّها لم تكن تعرف � َّأن هذه العبارة جارحة للنوب ِّيين
بم�صر ،فاعتذرت عن هذه العبارة وحذفتها من الكليب في ن�سخته الجديدة ،فهذه العبارة لي�س فيها
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�شيء كبير وهي لي�ست �إ َّال و�ص ًفا للعبة ب�أنها «نوب َّية» ،ومع ذلك �شعر النوب ُّيون ب� َّأن العبارة جارحة
وغير مح َت َملة ،فكيف كانت هذه العبارة غير مح َت َملة والأر�شيف ال�ضخم الذي م َّر في التاريخ كان
ال�سودان
غير جارح؟! �إذ كانت تُط َلق على عواهنها دون تح ُّرز ،و�أحد َّ
الرحالة العرب ي�صف بالد ُّ
ب�شك ٍل عام فيقول« :ومررنا ب�أقوا ٍم هم في مقام البهائم والحيوانات» ،ويع ِّدد كثي ًرا م َّما يمكن �أن
لخطاب بهذه الخفَّة جاءت
ُيد َرج اليوم في خطاب كراهية حاد ،فكان ال�س�ؤال المطروح �أمامي :كيف
ٍ
�ضج ًة لدى النوب ِّيين حتى ُ
ا�ضط َّرت هيفاء �إلى حذف تلك
به هيفاء وهبي في كليبها الغنائي �أن يعمل َّ
العبارة ،في حين � َّأن �أر�شي ًفا �ضخ ًما ال يزال موجو ًدا في ثقافتنا العربية و ُيتَدا َول و ُيط َبع ونم ُّر به
دون �أن يلتفت �أح ٌد منا �إلى مدى ال ُكره الكامن في هذا النوع من الخطاب؟ ما الذي ح�صل؟
خطاب اليوم �-أ ًّيا كانت خفَّته ،حتى لو كان جمل ًة �أو عبار ًة �أو
حوادث كثيرة تك�شف عن � َّأن � َّأي
ٍ
�ضج ًة كبرى لهذا المجتمع ،في حين كان الب�شر في ال�سنوات والقرون الما�ضية
و�ص ًفا -قد ُيحدِث َّ
ُينتِجون خطابات الكراهية على ح َّدتها وق�سوتها فيه�ضمها النا�س وتم ُّر مرور الكرام ،فلو �أخذنا
ثقاف ًة مثل الثقافة الأمريكية لوجدنا �أنَّها ثقاف ٌة م َّرت ب�سنواتٍ عن�صري ٍة بغي�ضة طيلة قرنَين من الزمن
تقري ًبا ،لي�س فيها فقط خطابات عن�صرية بل م�ؤ َّلفات عن�صرية على �أر�ض الواقع ،وب�شك ٍل �صارم،
وم�ضى كل هذا الكالم ،لكن اليوم على الرغم من � َّأن القانون الأمريكي يعطي هام�شً ا وا�س ًعا لح ِّرية
خطاب ي�ص ُدر اليوم ُي َع ُّد خطاب كراهية و ُيع َلن
التعبير بما فيها التعبير عن الكراهية للب�شر ،لكن �أي
ٍ
�ضج ًة عارم ًة في المجتمع الأمريكي ،وح�صلت
في ف�ضا ٍء عام في تلفزيون �أو �صحافة قد ُيحدِث َّ
حوادث كثيرة من هذا لمذيعين �أو مق ِّدمي برامج ،فلي�س غري ًبا في تاريخ الثقافة الأمريكية القديمة
ال�سود ،وهذا جزء من يوم َّيات الثقافة الأمريكية قدي ًما ،لكن �أن
الحديث بلغة دونية وانتقا�صية عن ُّ
�ضجة كبرى ته ِّدد القناة �أو
�ضجة بل َّ
ُيع َلن عنها اليوم في ف�ضا ٍء عام �أو في �صحيفة فهذا ُيحدِث َّ
َ
المقاطعة �أو بمحا�سبة المذيع ،وهذا ح�صل في حوادث في ال�سنوات القريبة
ال�صحيفة بالإغالق �أو
الما�ضية ،ومنها � َّأن �أحد المذيعين الأمريك ِّيين كان يعلِّق على مباراة لكرة ال�سلة لل�س ِّيدات ،وكانت
ال�سيدات �أفراد الفريق الذي يلعب �سوداوات ،و�أثناء تعليقه �أراد �أن يتناول المو�ضوع ب�شي ٍء من
أج�سامهن
التج ُّوز فتك َّلم –في حديثٍ عن �إحدى ال َّالعبات -بانتقا�صية على ال�سوداوات ،وو�صف �
َّ
�ضجة داخل المجتمع الأمريكي ،فال�شركات الكبرى
ب�أنها خ�شنة و�
َّ
أ�شعارهن ب�أنها مج َّعدة ،فح�صلت َّ
�ضجة
مثل «جنرال موتورز» و»�أمريكان �إك�سبر�س» �أعلنت �أنها �سوف ت�سحب �إعالناتها ،وح�صلت َّ
كبرى ،وفي الأخير اعتذر وقال لم �أكن �أق�صد هذا الكالمً � .
لمذيع
أي�ضا هذه النتيجة نف�سها ح�صلت ٍ
�آخر في ال�سنة التي �سقطت فيها طائرة كانت ُت ِق ُّل وزي ًرا �أمريك ًّيا وكان �أ�سود الب�شرة ،و�أثناء التعليق
على الحادثة قال� :أنا مت�شائم ،ومتيقِّن � َّأن ال�شخ�ص الوحيد الذي �سينجو هو هذا الرجل .فح�صلت
�ضجة وال�شركات �سحبت �إعالناتها وا�ضط َّرت القناة �إلى طرد المذيع .فما الذي ح�صل؟ حوادث
َّ
ب�سيطة مثل هذه �أو جملة �أو كلمة تُحدِث هذا ال�ضجيج في حين � َّأن الأر�شيف ال�ضخم والمما َر�سات
فكنت �أطرح هذا ال�س�ؤال دائ ًما.
ال�شتَّى التي عرفناها مدى التاريخ كانت تم ُّر دون �ضجيج؟ ُ
110

العدد السادس 1435هـ 2014 -م

اكت�شفت � َّأن هناك بع�ض التغييرات الأ�سا�سية ،وهي ثالثة متغ ِّيرات
وحتى نفهم ما الذي ح�صل
ُ
مرتبطة �أو ًال بالبنية النف�سية للب�شر ،فح�صل ف��ي الع�صر الحديث � َّأن الب�شر الن��ت عريكتهم
بالح�ضارة ،فابن خلدون يلتفت �إلى هذا الجانب وهو � َّأن الح�ضارة تل ِّين العريكة ،وتل ِّين الب�شر،
ُّ
�سيحطه ،فالدخول في مرحلة
تح�ضر العرق الأوروب��ي �أو الآري
وفي القرن التا�سع ع�شر كان ُّ
التق ُّدم �أو الح�ضارة ب�شك ٍل عام يل ِّين عريكة النا�س ويجعل نف�س َّياتهم ه�شَّ ًة وقابل ًة للجرح ب�سهولة،
في حين � َّأن الب�شر في ال�سابق كانوا قادرين على امت�صا�ص الكراهية ال�شديدة وال�صارمة ،وبك ِّل
ويمت�صوا
ُي ْ�س ٍر و�سهولة ،وهذا المتغ ِّير �أ�سا�سي ومهم ،فالب�شر كانوا ي�ستطيعون �أن يتح َّملوا
ُّ
الكراهية� ،أ َّما اليوم فهم غير قادرين على ه�ضم هذه الخطابات بثقلها �أو خفَّتها بحيث ينبغي �أن ُي َر َّد
عليها و�أن ُير َدع �أ�صحابها وبو�سائل �شتَّى .ونعر�ض مثا ًال ً
ب�سيطا هو خطاب البابا ال�ساد�س ع�شر
في الجامعة الألمانية في عام 2006م الذي �أ�ساء فيه �إلى الإ�سالم والر�سول �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم،
أ�سا�سا
وهو كان يقتب�س ،كان يناق�ش فكرة الإيمان والإكراه على الإيمان ،فكان يرى � َّأن الإيمان هو � ً
�شخ�صا على عمل �شيء �أو تركه� ،أ َّما �أن ي�ؤمن �أو ال ي�ؤمن
م�س�ألة قلبية ،ف�أنت ت�ستطيع �أن تُكرِه
ً
فهذه غير قابلة للإكراه بل هي قناعة داخلية ،فا�ست�شهد �أثناء المحا�ضرة التي �ألقاها بعبار ٍة وردت
على ل�سان �أحد الأباطرة البيزنط ِّيين �إذ كان يتجادل مع عالِم فار�سي في الق�سطنطينية في القرن
الرابع ع�شر الميالدي ،والعبارة المعروفة التي قالها البابا �سمعتموها في الف�ضائيات وهي � َّأن
الإ�سالم انت�شر بح ِّد ال�سيف و� َّأن الر�سول [�ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم]لم ي�أتِ ب�شي ٍء جديد �سوى الأمور
�ضجة �سيا�سية ،فمعظم الدول
غير الإن�سانية،
فال�ضجة التي ح�صلت على هذه العبارة المق َت َب�سة هي َّ
َّ
الإ�سالمية بد�أت بحمالت ُم َ
طالب بعزل البابا ،وبع�ضهم �أر�سل وفو ًدا
قاطعة للفاتيكان ،وبع�ضهم َ
احتجاجية �إلى البابا �أو الفاتيكان ،ون ُِّظمت م�سيرات �ضخمة خرجت في ك ِّل الحوا�ضر والمدن
الإ�سالمية من جاكرتا �إلى �إيران �إلى تركيا �إلى ليبيا والمغرب والخليج ،وبع�ض ال ُّرهبان ُقتِلوا
احتجاجا على خطاب البابا ،فلماذا �أحدثت هذه العبارة الـ ُمق َت َب�سة من القرن الرابع
في ال�صومال
ً
نقا�ش
يحتجوا ك َّل هذا االحتجاج؟ وفي ٍ
ع�شر ك َّل هذه ال�ضجة؟ ما ال�سبب في دفع الب�شر �إلى �أن ُّ
المو�ضوع
أ�سا�سا ُيث ِبت
َ
َط َر َح كثي ٌر من الليبرال ِّيين العرب � َّأن الرد على خطاب البابا بهذا الطريقة � ً
� َّأن الإ�سالم عنيف ،في حين � َّأن الذي لم يلتفت �إليه الليبرال ُّيون العرب � َّأن الم�س�ألة لي�ست �إثباتًا لأحد
�أنَّنا ُم�سالِمون �أو عنيفون ،الم�س�ألة فقط م�س�ألة ردع لخطاب الكراهية ،حتى ال يتج َّر�أ �أح ٌد علينا ،و�أنا
�أ�س ِّميها في الكتاب م�س�ألة كبت الكراهية .هذا المتغ ِّير الأ َّول الذي ح�صل.
والمتغ ِّير الثاني ن�شوء الدولة ،ونحن نعرف � َّأن الب�شر على م ِّر التاريخ عرفوا �أطوا ًرا مختلف ًة من
�أنظمة الحكم ،لكن لم يعرفوا مفهوم الدولة بال�شكل الحديث بو�صفها جهازًا �ضخ ًما من االن�ضباطات
والم� َّؤ�س�سات والقوانين التي تتدخَّ ل في ك ِّل �صغير ٍة وكبيرة ،فالب�شر عرفوا �أنظمة حكم ،وعرفوا
جيو�شا ،وعرفوا م� َّؤ�س�ساتٍ تجبي �ضرائب وم� َّؤ�س�ساتٍ ِّ
ً
تنظم مجا ًال دين ًّيا مع َّينًا �أو
�أنظم ًة ت�س ِّير
مجا ًال اقت�صاد ًّيا مع َّينًا� ،أو �أي وظيفة �أخرى ،هذه ك ُّلها عرفها الب�شر ،لكن لم يعرفوا الدولة بالمعنى
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الحديث بو�صفها الجهاز ال�ضخم من الم� َّؤ�س�سات والقوانين والذي يعمل ب�شكل بيروقراطي بعي ًدا
عن ال�شخ�صانية والجانب العاطفية ،الدولة المتوغِّلة في ك ِّل �صغير ٍة وكبيرة ،والتي تح ِّدد لك ما
تقوله وما ال تقوله ،ما تلب�سه وما ال تلب�سه ،ما تفعله وما ال تفعله ،فقبل ن�شوء ال��دول بالمعنى
الحديث نحن نقول ما نريد ونلب�س ما نريد ،ولكن الآن يختلف الو�ضع فهناك �شي ٌء ا�سمه الدولة
التي تعاقب على � ِّأي خطاب تجريح ،على � ِّأي ت�ص ُّر ٍف ُي َع ُّد ت�ص ُّر ًفا ُم َج َّر ًما ،وهذا لم يكن موجو ًدا بهذه
الطريقة ال�صارمة في ال�سابق.
ومن بين الق�ضايا التي توغَّلت فيها الدولة مجاالت الخطابات ،ومن َث َّم فمعظم الدول في العالم
عرفت قوانين ولوائح تج ِّرم خطاب الكراهية ،تقري ًبا كل دول العالم لديها �إ َّما قوانين م�ستق َّلة تج ِّرم
خطاب الكراهية ،و�إ َّما قوانين ُمت ََ�ض َّمنة �ضمن قوانين العقوبات �أو الجزاءات ب�شك ٍل عام ،فهي تج ِّرم
ل�شخ�ص ب�سبب عرقه �أو لونه �أو جن�سه �أو
ٍ
خطاب الكراهية و� َّأي �إ�ساءة ل�سمعة الب�شر ،و� َّأي احتقا ٍر
ل�ست
غير ذلك ،تقري ًبا كل دول العالم م�ضت في هذا المجال ،ف�أنت الآن في �إعالن خطاب الكراهية َ
ح ًّرا ،فالم�س�ألة لي�ست م�س�ألة تعبير عن قناعة �أو عدم قناعة ،وخطاب الكراهية -حتى لو كان تعبي ًرا
كنت تع ِّبر
عن حقيق ٍة ما بحيث �إنك ت�س ِّوغ �أو تب ِّرر �أو ت� ِّؤ�صل حقيق ًة مع َّينة -هو
خطاب ُم َج َّرم �سواء َ
ٌ
أ�صبحت الدولة عام ًال مه ًّما في ممار�سة �شك ٍل من �أ�شكال الكبت على
عن حقيقة �أو غير حقيقة ،فقد � َ
خطاب الكراهية ،فالب�شر لم يعودوا �أحرا ًرا في ن�شر كراه َّيتهم للآخرين كما كانوا يفعلون من قبل،
والحوادث في ذلك كثيرة ودف َع �أ�صحابها الثمن ،باعتقالهم و�سجنهم� ،أو تغريمهم غراماتٍ مالية،
�أو �إيقافهم من العمل� ،أو ف�صلهم من الوظيفة الفالنية ،ب� ِّأي �شك ٍل من �أ�شكال الجزاءات .ولو �أخذنا
الجدل الديني مث ًال بين الأديان والكراهيات الدينية الـ ُمت ََ�ض َّمنة في الجدل الديني بين الأديان �أو
بين المذاهب والطوائف ف�إنَّنا ن�ستطيع قبل قرنين �أو ثالثة �أن ن�ؤ ِّلف م�ؤ َّلفاتٍ �ضخم ًة في الر ِّد على
وازع �ضمي ٍر يتن َّبه في لحظ ٍة من اللحظات ،لكن
ت�سب دون م�شكلة �إ َّال من ِ
المذهب الفالني� ،أو �أن َّ
قانون ي�ضبط ويج ِّرم خطابات
اليوم ال ،لم َي ُعد الأمر للح ِّرية ال�شخ�صية في �إعالن ما تريد ،هناك
ٌ
نوع من الكبت
الكراهية� ،سواء كانت لجماعة �أو مذهب �أو غيره ،و ُيعاقَب �صاحبه ،فقد �أ�صبح يوجد ٌ
التو�سع من
مار�سته الدولة لي�ضبط ذلك ،وهذا عام ٌل ثانٍ ظهر لم يكن معرو ًفا بهذه ال�صرامة وبهذا ُّ
قبل.
والأمر الثالث في هذا المو�ضوع � َّأن الدولة �سمحت بن�شوء �شي ٍء ا�سمه الف�ضاء العام ،فالم�ؤ ِّرخون
لتط ُّور الف�ضاء العام ر�صدوا ت�ش ُّكله في �أوروبا في �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،و�أبرزهم و�أ َّولهم
فيل�سوف �ألماني معروف هو «يوركن هابرما�س» ،والق�صد من الف�ضاء العام � َّأن الب�شر طوال
توا�صل مغ َلقة ،ف�أبناء الجماعة يتوا�صلون
تاريخهم كانت �أ�شكال
التوا�صل الممكنة لهم هي �أ�شكال ُ
ُ
توا�ص ٍل مغ َلقة ،فهناك �إط��ار مع َّين
فيما بينهم ب�شك ٍل مغ َلق �إذ كانت تجري الخطابات في دائ��ر ِة ُ
يتوا�صلون فيما بينهم �ضمنه ،وي�ؤ ِّلفون منهم و�إليهم ،كذلك �أبناء الجيل الفالني �أو �أبناء المذهب
الفالني ،وهكذا كانت خطابات الكراهية تتوا�صل ،ولو ر َّكزنا �أكثر في تاريخنا العربي والإ�سالمي
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لوجدنا � َّأن خطابات الكراهيات المذهبية بين مذاهب الإ�سالم كان معظمها خطابات كراهية تدور
في دائرة مغ َلقة ،ي�ؤ ِّلفها �شخ�ص لي�س لجرح الآخرين بل ي�ؤ ِّلفها لأبناء جماعته �أو طائفته ومذهبه،
الخا�صة ولي�ست لجرح الآخرين وا�ستفزازهم ،فاال�ستفزاز
وهي �أ�ش َبه بخطاباتٍ لتعزيز القناعات
َّ
كتاب من كتب الم�سلمين ف�ستجد � َّأن
المتع َّمد ٌ
أخذت � َّأي ٍ
طارئ حديثٌ على خطاب الكراهية ،ولو � َ
الـ ُم َ
خاطب في الكتب هو ابن المذهب نف�سه و�إن كان مو�ضوعه الكراهية ،فهذا الخطاب يدور في
توا�صلية مغ َلقة ،وفي هذه الدائرة المغ َلقة تم َّكن الب�شر من �إنتاج كراهيتهم دون تكاليف
دائرة ُ
التوا�صلية� ،إذ
باه�ضة على حالة التعا ُي�ش الم�ش َت َرك فيما بينهم؛ ب�سبب ما كانت ت�ؤ ِّمنه لهم العزلة
ُ
متناق�ضين �أحدهما �إيجابي والآخر �سلبي ،ال�سلبي� :أنَّها �سمحت
التوا�صلية ب�شيئَين
�سمحت العزلة
َ
ُ
للب�شر ب�أن يتداولوا خطابات الكراهية فيما بينهم بك ِّل ق َّو ٍة وعنف وبك ِّل طابعها الجارح وال�صارم،
ولكن ال�شخ�ص �سيح�سب �ألف ح�ساب لو � َّأن ال�شخ�ص المق�صود بالخطاب ي�سمعه �أو كان حا�ض ًرا
َّ
في المجل�س ،فلو � َّأن � َّأي جماع ٍة تداولت خطاب الكراهية فيما بينها ف�إنَّها �ستتداوله بك ِّل ما في
ح�ساب �إ َّال من وازع �ضمي ٍر يتن َّبه �أو ال يتن َّبه ،لكنَّها �ستح�سب �ألف ح�ساب
جعبتها من كراهية ،دون
ٍ
�إذا كان �أحد �أبناء الجماعة الأخرى الم�ستَه َدفة بالكراهية موجود ،ف ُمراعا ًة له ولعدم جرح م�شاعره
�سوف يخفِّفون من لهجة الخطاب .فالعزلة �سمحت للب�شر ب�أن ُينتجوا كراهياتٍ خطير ًة ج ًّدا ،ولكن
من جه ٍة �أخرى كانت الدائرة مغ َلقة عن �أبناء الجماعات الأخرى التي لم تكن َّ
تطلع على ما يدور
داخل الدائرة الأخرى ،فلم يكن المو�ضوع م�ست ِفزًّا لعدم علمهم به ،فهذه الدوائر �سمحت للب�شر
ب� ْأن ُيعلِنوا ما يريدون من كراهيات ولكنَّها ح َّدت من ا�ستفزاز الآخرين لأنَّهم ال ي�سمعونها ،فالعزلة
في الزمن القديم كانت تح ُّد من انت�شار � ِّأي ماد ٍة �أو خطاب ،فما كانت تتجاوز الن َُّ�سخ �أكثر من اثنتين
في �أغلب كتبهم وخطاباتهمِّ ،
واالط�لاع يكون للمق َّربين دون غيرهم ،وتكلفة المخطوط ون َْ�سخه
كانت تح ُّد من ذلك ،فلم َ
تحظ الم�ؤ َّلفات بانت�شا ٍر ب�شك ٍل وا�سع �إ َّال الم�ؤ َّلفات ذات الطابع الديني فقد
ُن�سخ منها ن�سخ ٌة �أو ن�سختان ،فكانت
ُن�سخ منها �آالف الن َُّ�سخَّ ،
ولكن الم�ؤ َّلفات العادية عاد ًة ت َ
كانت ت َ
التوا�صل المغ َلقة �سمحت
�أ�شبه بال�س ِّر الداخلي ،وهكذا كان تدا ُول المخطوط �أ�شبه بال�سر ،فدائرة
ُ
بانتعا�ش خطاب الكراهية ولكنها ح َّدت من طابعه اال�ستفزازي ل َّأن الدوائر كانت مغ َلقة.
وباهتزاز الف�ضاءات المغ َلقة للجماعات والطوائف �أ�صبح �أي خطاب ُيع َلن لي�س المق�صود به �أبناء
الجماعة فقط ،بل المق�صود ك ُّل َمن ي�سمع الخطاب ،ويكاد ي�ص ُعب اليوم �إيجاد ف�ضاءات خ�صو�صية،
فكثي ٌر من هذه الخطابات �شديدة اللهجة لكنَّها كانت في ال�سابق تُع َلن في جل�سات مغ َلقة لأبناء
جانب من المتغ ِّيرات في خطاب الكراهية.
الجماعة ،ولكن لم يعد الآن الف�ضاء الخا�ص مغ َل ًقا .هذا ٌ
بع�ضهم ً
بع�ضا و�أنتجوا خطابات كراهية تجاه
كل هذه كراهيات حقيقية ،فالب�شر بالفعل َك ِر َه ُ
بع�ضهم ،لكن الجديد ال��ذي انتع�ش في الع�صر الحديث في ت�ص ُّوري لي�س الكراهيات الحقيقية
بل كراهات ُم َ
�صطنَعة ُمر ِبحة لأ�صحاب الخطابات ،ولو ر َّكزنا في الع�صر الحديث ف�سنجد �أ�ش َهر
خطابات الكراهية قد �صدرت �إ َّما من مر�شَّ حين لمجال�س انتخابية �أو حقائب وزارية �أو رئا�سية،
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فهي تدخل �ضمن الحمالت االنتخابية ،ففي �أوروبا مث ًال اليمين المتط ِّرف مو�ضوعه الأ�سا�سي هو
خطاب الكراهية تجاه العرب �أو الم�سلمين �أو اليهود �أو الأقلِّيات ب�شك ٍل عام ،وال ُي�ش َهر هذا الخطاب
�إ َّال في وقت االنتخابات من �أجل ك�سب مزي ٍد من �أطياف ال ِع ْرق المعادي لتلك الفئات المق�صودة
في الخطاب ،لذا �أ�صبح جاذ ًبا لمنافع ومكا�سب ،فمث ًال «�ساركوزي» في الفترة الأخيرة جاء �إلى
أ�سا�سا بحملة انتخابية قائمة على خطاب كراهية تجاه العرب والم�سلمين والمهاجرين
ال ُـح ْكم � ً
ب�شك ٍل عام ،ففي عام 2007م �أعلن «�ساركوزي» �أنه �إذا و�صل �إلى ال ُـح ْكم ف�س ُين�شئ وزار ًة تُعنى
يحا�صر المهاجرين ويقلِّل منهم ،وعندما فاز في االنتخابات
ب�ش�ؤون الهجرة والهوية الوطنية لكي ِ
تنا�سى مو�ضوع الأقلِّيات والم�سلمين ،وعندما جاءت الدورة الثانية لالنتخابات بد�أ يعلن في حملته
االنتخابية الخطاب نف�سه .والنائب الهولندي المعروف «جورهلد�س» (ال��ذي �أنتج فيل ًما ا�سمه
متخ�ص ً�صا في �شتم الم�سلمين وفي �شتم العرب) كان َنكِر ًة قبل خطابات الكراهية التي
«الفتنة»
ِّ
�أعلنها ،وحتى عندما بد�أ ب�إعالن خطاب الكراهية ح�صل على  24مقع ًدا م�ؤ ِّي ًدا في البرلمان الهولندي
من بين  150مقع ًدا ،وح�صل على  4مقاعد فقط في البرلمان الأوروب��ي ب�سبب خطاب الكراهية
َ
خطاب
ولكن الخطاب ي�أتي بمنافع مع َّينة ،فهو
الم�صطنَع .فالب�شر بطبيعتهم ال يكرهون بع�ضهم َّ
ٌ
ُمر ِب ٌح لهم ،وهذا منت�شر حتى لدينا نحن العرب و�ستجدون هذه ال�سيا�سة يمار�سها الغالبية في
حمالتهم االنتخابية.
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أمن الكتب والمكتبات
وسالمتها
اللواء المتقاعد د .مساعد بن منشط اللحياني
متخصص في شؤون األمن والسالمة والمتط ِّوعين.
لواء متقاعد
ِّ

ٌ
محاضرة أُلقيت في خميسية حمد الجاسر الثقافية يوم الخميس /26جمادى اآلخرة1433هـ
الموافق  17أيار (مايو) 2012م ،وأدار اللقاء د .موسى عباس.
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مدير املحا�ضرة:
أرح��ب بكم في لقا ٍء
ط َّيب اهلل �صباحاتكم بالخير والم�س َّرات .يطيب لي في هذا النَّهار الجميل �أن � ِّ
متج ِّد ٍد في «دارة العرب» �ضمن البرنامج الأ�سبوعي لمركز ال�شيخ حمد الجا�سر -رحمه اهلل -الثقافي،
هذه اللقاءات التي �أ�صبحت مقترن ًة ب ِذ ْكره في ك ِّل مكان .ومحا�ضرتنا لهذا اليوم بعنوان «�أمن الكتب
والمكتبات و�سالمتها» ،و ُمحا�ضرنا الكريم هو �سعادة اللواء المتقاعد الدكتور م�ساعد بن من�شط اللِّحياني،
الحا�صل على البكالوريو�س من كلِّية الملك فهد الأمنية عام 1397ه��ـ1977/م ،وعلى درجة الماج�ستير
في علم النف�س من جامعة �أم القرى بم َّكة المك َّرمة ،والدكتوراه في علم النف�س التربوي من جمهورية
م�صر العربية ،والذي تد َّر َج في المنا�صب الإدارية والقيادية حتى �أ�صبح مدي ًرا للعالقات العامة والإعالم
بالمديرية العا َّمة للدفاع المدني من عام 1421هـ حتى عام 1430هـ ،كما �أنه ع�ضو في العديد من الجمعيات
َّ
متخ�ص�ص في �ش�ؤون التربية والأمن وال�سالمة والمتط ِّوعين ،وله
والمنظمات المحلِّية والدولية .وهو
ِّ
العديد من الم�ؤ َّلفات منها« :الحماية المدنية» ،و»التط ُّوع في الدفاع المدني» ،و»�أم��ن و�سالمة ذوي
كتابات متن ِّوعة
الخا�صة» ،و»المرور :و�سائله و�آدابه» ،و»لحيان بين العال وم َّكة» ..وغيرها ،وله
الحاجات
ٌ
َّ
في العديد من ال�صحف المحلِّية ،وح�ضر العديد من الم�ؤتمرات والندوات المحلِّية والدولية في مجال
وق�ص ٍة و�شعر� .أدعو �سعادة الـ ُمحا�ضر للبدء م�شكو ًرا.
تخ�ص�صه ،وله اهتمامات بالأدب من مقال ٍة َّ
ُّ

الـ ُمحا�ضر:
وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء والمر�سلين
رب العالمينَّ ،
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل ِّ
وال�صالة َّ
�س ِّيدنا وحبيبنا مح َّمد �ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم .بداي ًة �أتق َّدم بخال�ص ال�شكر والتقدير �إلى مركز حمد الجا�سر
مو�ضوع مهم ،كما �أ�شكر
الثقافي على �إتاحته هذه الفر�صة لي لألتقي بهذه الوجوه الن ِّيرة و�أتح َّدث عن
ٍ
مق ِّدم هذه المحا�ضرة و�أ�شكر لكم ح�ضوركم.
وا�سترجعت خبرتي الطويلة في مجال العمل الأمني
لت هذا المو�ضوع كثي ًرا
ُ
في الحقيقة لقد ت�أ َّم ُ
كنت �أتط َّلع
وتحدي ًدا مجال الدفاع المدني ،ومن خالل ح�ضوري في هذه الخمي�سية في �أوقاتٍ متع ِّددة ُ
�إلى �أن �أجد فر�ص ًة لأتح َّدث ع َّما يحمي الكتاب ..هذا ال�شيء النفي�س الذي تع َّلمنا منه وو�صلنا �إلى هذه
المراحل ،وكيف نحافظ عليه ونوفِّر له الأمن وال�سالمة.

املحتويات:
�أو ًال :تعريف امل�صطلحات

1.1الخطر.
2.2الكتابة.
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3.3الكتاب.
4.4المكتبة.
5.5الأمن.
6.6ال�سالمة.
ثانيًا :مدخل لتاريخ الكتابة.
ثال ًثا :مدخل لتاريخ الكتاب.
رابعًا :مدخل لتاريخ املكتبات.
خام�سا :املخاطر التي تهدِّد �أمن الكتب واملكتبات و�سالمتها.
ً
�ساد�سا :و�سائل �أمن الكتب واملكتبات و�سالمتها.
ً
�سابعًا :اجلهود الدولية لأمن الكتب واملكتبات و�سالمتها.

املقدِّمة:
التوا�صل الثقافي بين الأمم ،يحكي تراثها وح�ضاراتها ويو ِّثق موروثها ،كما �أنَّه
ُي َع ُّد الكتاب من و�سائل
ُ
جامعة متنقِّلة �سهلة الحمل ِّ
واالطالع عليها والح�صول على المعلومة منها ،فهو �صديقٌ ومدر�س ٌة ومعلِّم،
لذا ف�إنَّه ُي َع ُّد الو�سيلة الأولى والأهم من و�سائل ربط الإن�سان بالمعرفة والثقافة ،وقد م َّر بمراحل ع َّدة حتى
الكتاب ويحفظه من ال َّت َلف
و�صل �إلى �صورته و�شكله الحالي .والمكتبة هي المكان الأف�ضل الذي ي�ضم
َ
وي�س ِّهل الح�صول عليه ويق ِّدمه للم�ستفيدين ،فلوال الكلمة َلـما كان هناك كتاب ،ولوال الكتاب َلـما كانت هناك
مكتبة ،ومن َث َّم ما كان هناك تراث للب�شرية.
والكتاب والمكتبة ك ٌّل منهما مع َّر ٌ�ض لكثي ٍر من الأخطار التي ته ِّدد بقاءهما ،فقد تع َّر�ضا خالل الح�ضارات
الإن�سانية المتتالية لحرائق و�سرقات و�إتالف وعبث واختراقات و�سطو ،ولن تتم َّكن الب�شرية من الحفاظ
على هذه المق َّدرات الثقافية ما لم يتعاون ويتكاتف الجميع في حمايتها من تلك الأخطار.
لذا ف�إنَّنا �سوف نتح َّدث في هذه المنا�سبة عن �أ�سباب تع ُّر�ض الكتب والمكتبات لتلك الأخطار ،وو�سائل
َّ
والمنظمات الدولية �أو المجتمع
الأمن وال�سالمة المطلوبة �سواء على م�ستوى الحكومات �أو الهيئات
المدني.

�أو ًال :تعريف امل�صطلحات:
 -1الخطر :هو ٌ
ربط بين احتمال وقوع َح َدث والآثار المرتِّبة على حدوثه.
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�أو ح�سب ر�أيي ال�شخ�صي :هو كل ما يح ُّد � َّأي عم ٍل يفيد الإن�سان نف�سه �أو الآخرين� ،أو يمنعه من الظهور.
 -2الكتابة :هي التدوين المرئي ل ُّلغة ،وت�ستند في ذلك �إلى المعيار ال�صوتي ،وقد ابتدعها الإن�سان في محاول ٍة
منه لو�ضع الرموز التي تع ِّبر عن جميع الأ�صوات التي ُي�صدِرها عندما يتك َّلم لغ ًة دون غيرها .وهناك الكتابة
(ح َ�سب اهلل وغندور1996 ،م� ،ص.)19-17
الت�صويرية والرمزية وال�صوتيةَ .
مطبوع غير دوري ،عدد �صفحاته � 49صفحة ف�أكثر ،وهو عم ٌل له بداية وله
 -3الكتاب :كما ع َّرفته اليون�سكو:
ٌ
نهاية.

�أو ح�سب ر�أيي ال�شخ�صي :هو وعاء معرفي ورقي �أو �إلكتروني يحتوي على كلمات و�صور وخرائط
وبيانات.
 -4المكتبة :ا�شتُقَّ ا�سمها من الكتاب ،والمكتبة -في المدلول الأو�سع -غال ًبا ما تتجاوز الكتب المطبوعة� ،إذ
ي�ض ُّم مدلولها الأو�سع الموا َّد الورقية الأخرى كالجرائد والن�شرات وبقية الدوريات على اختالف �أنواعها،
وكذلك الخرائط والأطال�س والر�سمات الهند�سية ،كما �أنَّها قد ت�ض ُّم � ً
أي�ضا المخطوطات التراثية القديمة،
والمرا�سالت والمذكرات الحديثة ،وغيرها من المواد الورقية غير المطبوعة .بل � َّإن هناك من المكتبات
َ
ِّ
في الوقت الحا�ضر ما ي�ضيف �إلى كل ذلك الموا َّد غير التقليدية ،ومنها الت�سجيالت ال�صوتية في �أ�شرطة،
�أو �أقرا�ص� ،أو �أ�سطوانات ،منفردة �أو في �ألبومات .ومنها � ً
أي�ضا الت�سجيالت المرئية الثابتة والمتح ِّركة،
كال�شرائح ،والأفالم الروائية ،والأفالم العلمية .ومنها كذلك الت�سجيالت الإلكترونية التي تُخ َتزَن محتوياتها
على �أ�شرطة �أو �أقرا�ص �أو �أ�سطوانات ،وتُقر�أ بو�ساطة الحا�سوب .ومنها كذلك الـ ُم َل ْيزَرات التي يمكن بو�ساطة
�أ�ش َّعة الليزر �أن يختزن الواحد منها قد ًرا من المعلومات ي�ساوي ع�شرات الآالف من ال�صفحات .وهكذا ُق ِّدر
نوع مع َّينٍ من مواد المعرفة� ،أو �إلى وعا ٍء
لهذه الكلمة «مكتبة» –على الرغم من ا�ستنادها في اال�شتقاق �إلى ٍ
من �أوعية المعلومات هو الكتابُ -ق ِّدر لها �أن تمت َّد في مدلولها الأو�سع �إلى ك ِّل الو�سائط التي ابتدعها الإن�سان
لي�سجل عليها خبراته وتجاربه ووقائع حياته( .ح�سب اهلل وغندور1996 ،م� ،ص.)11-10
عبر ح�ضاراته ِّ
 -5الأم��ن� :ضد الخوف ،وهو العي�ش في الحياة دون منغِّ�صات ،وتوفير الحماية ال�شخ�صية واالقت�صادية
والفكرية والثقافية وغيرها للمجتمع.

 -6ال�سالمة :هي التقليل من الإ�صابات والخ�سائر الناتجة عن الأعمال غير المدرو�سة.

ثان ًيا :مدخل لتاريخ الكتابة:
يرجع تاريخ الكتب والمكتبات �إلى ما يق ُرب من ثالثة �آالف �سنة م�ضت �أو يزيد ،و ُي َع ُّد هذا التاريخ –
بحقّ  -مر�آ ًة تعك�س تاريخ الكتابة في الح�ضارة الإن�سانية .ولن نجافي الحقيقة �إذا قلنا � َّإن تاريخ الكتابة
ُي َع ُّد �أقدم بكثير من تاريخ الكتب والمكتبات ،فواقع الأمر �أنَّه من دون كتابة ال توجد كتب ،ومن دون الكتب
لن توجد مكتبات.
والكتابة لها تاريخٌ ُموغِ ٌل في ال��قِ�� َدم ،يرجع �إل��ى الع�صور الأول��ى من التاريخ الإن�ساني ،منذ بداية
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قيام المجتمعات الإن�سانية البدائية و�شعور الإن�سان بحاجته �إلى ت�سجيل الظواهر الطبيعية المحيطة
به ،والأح���داث التي يم ُّر بها ،و�أفعاله الحياتية التي يمار�سها ،فكان الت�سجيل على ج��دران الكهوف
�سطوحا لكتاباته،
التي ي�سكنها ،وعلى ال�صخور وجذوع الأ�شجار ،وعظام الحيوانات التي اتَّخذ منها
ً
وبالأحرى ت�صويراته ونقو�شه المتوا�ضعة .وعلى الرغم من ب�ساطة الت�سجيالت وبدائية الو�سائط� ،إذ
�إنَّها لم تتع َّد مرحلة النقو�ش والر�سومات التي تم ِّثل الحياة في ذلك الوقت؛ �إال �أنَّها كانت و�سيل ًة ناجح ًة
يع ِّبر بها الإن�سان عن نف�سه ب�شك ٍل مكتوب ،وتج�سي ًدا حقيق ًّيا لرغبته في َم ِّد قنوات االت�صال مع �أفراد
مجتمعه من جهة ،ومن جه ٍة �أخرى لرغبته الخف َّية الم�ستنِدة �إلى طبيعته الب�شرية في �أن يترك �أث ًرا ما
بطريق ٍة ما يخلِِّد به وجوده الما ِّدي المت َِّ�صف بالفناء ،وي�ستطيع عن طريقه االتِّ�صال بالأجيال ال َّالحقة التي
�سوف ت�أتي من بعده ،حيث يترك لهم ر�سال ًة تم ِّثل �أنماط الحياة في بيئته وع�صره ،وتحفظ له تاريخه.
بداي ًة من تلك المما َر�سات الكتابية البدائية بد�أ تاريخ الكتابة في الح�ضارة الإن�سانية وبد�أت الكتابة
م�سيرتها التطورية لتم َّر بمراحل ع َّدة حتى ت�صل �إلى ما هي عليه في ع�صرنا الحديث .والمتت ِّبع لم�سار
الم�سجلة يجد �أنَّها م َّرت بالمراحل الآتية :نقو�ش وت�صويرات تط َّورت �إلى رموز ،ث َّم تح َّولت �إلى
المعرفة
َّ
حروف بدائية ،ن�ش�أت عنها �أبجديات �صوتية� ،أ َّدت في النهاية �إلى الكتابة الحديثة الع�صرية( .ح�سب اهلل
وغندور1996 ،م� ،ص .)16-15

ثال ًثا :مدخل لتاريخ الكتاب:
م َّر الكتاب –بو�صفه وعا ًء للمعلومات -خالل تاريخه الـ ُموغِ ل في ال ِق َدم بالعديد من التغييرات التي
ط َّورت من �شكله المادي ومحتواه المو�ضوعي .فقد ُعرف الكتاب في الح�ضارات القديمة بو�صفه لفافة
ن�سيجا من حرير ،..وبعد اكت�شاف الورق ما َّد ًة للكتابة في
بردي� ،أو رقي ًما من الطين� ،أو ط َّية رِقّ � ،أو ً
الح�ضارة ال�صينية بد�أت تظهر مالمح الكتاب في �صورته التقليدية المعروفة لت�ستم َّر على م ِّر الع�صور،
و�إن لم ي�أخذ �شكله الدفتري المعروف �إ َّال حدي ًثا.
ً
مخطوطا� ،إال �أنَّه انطلق بعد اكت�شاف التقنيات الحديثة -وعلى
بد�أ الكتاب -في �صورته المعروفة-
َن�س ًخا في �آحاد الن َُّ�سخ .وبعد �أن كان
ر�أ�سها الطباعة -ليكون مطبو ًعا في �آالف الن َُّ�سخ بعد �أن كان م�ست َ
تاحا لجميع فئات المجتمع ،فالأعداد
اقتناء الكتاب مق�صو ًرا على طبقاتٍ مع َّينة من المجتمع �أ�صبح ُم ً
�شجعت حركة الإبداع والت�أليف والترجمة والن�شر؛ ما �أ َّدى
الهائلة التي �ساعدت الطباع ُة على �إنتاجها َّ
التو�سع الكبير في المو�ضوعات الـ ُمعا َلجة ،بحيث �أ�صبح الكتاب -بمفهومه الأو�سع -ق َّو ًة
بدوره �إلى
ُّ
م�ؤ ِّثر ًة �إعالم ًّيا وفكر ًّيا وثقاف ًّيا واقت�صاد ًّيا( .ح�سب اهلل وغندور1996 ،م� ،ص.)10

رابعًا :مدخل لتاريخ املكتبات:
م��ع ت��ط�� ُّور الكتابة ازداد االهتمام بكتابة الوثائق وت�سجيل المعارف والأن��ظ��م��ة وجميع الوثائق
خا�صة ،وتنظيمها بغية ت�سهيل الرجوع �إليها عند ال�ضرورة.
والمخطوطات في �أمكن ٍة َّ
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لذا كان ن�شوء المكتبات �ضرور ًة ُمل َِّح ًة �أ ْم َلتْها الحاجة �إلى حفظ تلك ال�سج َّالت والوثائق الر�سمية
والقانونية ،وذلك منذ الألف الثالث قبل الميالد( .ال�صوفي1987 ،م� ،ص.)135
ولقد �أ َّكدت ال�شواهد التاريخية على � َّأن البداية الحقيقية للمكتبات في العا َلـم القديم ارتبطت ب�إحدى
ح�ضارات ال�شرق القديم� ،إ َّما على �ضفاف نهر النيل في م�صر ،و�إ َّما في بالد الرافدين (دجلة والفرات).
(ح�سب اهلل وغندور1996 ،م� ،ص.)57
ولقد �أُن�شئ في ح�ضارات ال�صين واليونان والرومان وبالد الرافدين وم�صر القديمة وغيرها عد ٌد من
المكتبات التي حفظت العديد من الوثائق والمخطوطات ،مثل :مكتبة �أر�سطو ،ومكتبة الإ�سكندرية ،ومكتبة
برجامو�س.
�أ َّما في الع�صور الإ�سالمية المت�أخِّ رة فلقد اهت َّم الخلفاء والأمراء ب�إن�شاء المكتبات العامة و ُدور الكتب
والخزانات في �أرجاء البالد كافَّة ،مثل :بيت الحكمة في بغداد ،ودار الحكمة في القاهرة ،ومكتبة الحكم
في قرطبة.
�أ َّما في �أوروبا فلقد ازدهرت المكتبات بعد انت�شار �صناعة الورق والطباعة ،وت�سابقت دول �أوروبا على
�إن�شاء المكتبات والعناية بها.
والمتخ�ص�صة في الع�صر الحديث� ،إذ قام العديد من
وكانت الثورة الهائلة في �إن�شاء المكتبات العا َّمة
ِّ
الدول بتخ�صي�ص ميزانيات كبيرة لإن�شاء المكتبات العا َّمة ،مثل :مكتبة الكونجر�س ،ومكتبة الإ�سكندرية..
وغيرها.
وال تخلو دول ٌة من دول العالم في وقتنا الحا�ضر من العديد من المكتبات المتن ِّوعة ،والتي يتزايد عددها
وتنمو محتوياتها مع تزا ُيد التق ُّدم العلمي واال�ستقرار االجتماعي.

خام�سا :املخاطر التي تهدِّد �أمن الكتب واملكتبات و�سالمتها:
ً
�أ� -أ�سباب تلك املخاطر:
1.1القالقل ال�سيا�سية :والتي ينتُج عنها التدمير والحرق وال�سرقات وتوقُّف الطبع والن�شر.
2.2النزاعات الع�سكرية.
3.3التده ُور االقت�صادي :والذي ينتُج عنه عدم االهتمام بالمكتبات وتطويرها وتوفير ُم�ستَلزَماتها،
وتوقُّف الطبع....
التع�صب العقائدي والديني :مثل المنع ،والتحريف ،والت�أويل.
ُّ 4.4
الحظ � َّأن �إن�شاء المكتبات الكبرى في العا َلـم ت َّم في ع�صور االزده��ار الح�ضاري،
لذا ف��� َّإن من الـ ُم َ
واال�ستقرار ال�سيا�سي ،والتنوير الفكري( .ح�سب اهلل وغندور1996 ،م� ،ص  11بت�ص ُّرف).
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ب� -أنواع املخاطر التي تهدِّد �أمن الكتب واملكتبات و�سالمتها:
1.1الحرائق.
2.2ال�سيول.
3.3ال�سرقات (مثل �سرقة كتاب �أو فكرة �أو ُمنتَج ثقافي �أو �أدبي.)...
4.4العبث (الهاكرز).
5.5الحروب.
6.6الزالزل والطوفانات (مثل ت�سونامي).

و�سوف نعرِ�ض لِـما ت�س ِّببه تلك املخاطر من �أ�رضا ٍر على الكتب واملكتبات على َم ِّر الع�صور:
1.1مكتبة ميليت اليونانية� :أ َّول مكتبة ُد ِّمرت على يد الغزاة من الفر�س ،بعد دخولهم �إلى مدينة ميليت
عام  494ق.م.
2.2مكتبة الإ�سكندرية� :أ�شهر المكتبات التاريخية على الإطالق ،لي�س في الح�ضارة اليونانية وح�سب
بل في التاريخ الح�ضاري ب�أكملهُ ،د ِّم َرت على مراحل ع َّدة �أولها عام  48ق.م على يد جنود «يوليو�س
قي�صر» في رواية حرق الأ�سطول ال�شهيرة ،وقيل � َّإن عدد الكتب التي �أتت عليها النيران قرابة
الحي الملكي وهو الحي الذي توجد فيه
ُ 400.000لفافة ،كما � َّأن الإمبراطور «�أورليان» �أحرق َّ
المكتبة الأم ،ف ُد ِّم َرت تدمي ًرا جزئ ًّيا عام 272م ،ث َّم تدمي ًرا كل ًّيا عام 389م عندما �أمر كبير �أ�ساقفة
الإ�سكندرية «تيوقيليو�س» ب�إحراقها عن بكرة �أبيها لكونها -في نظره -معق ًال للآراء اله َّدامة،
كما �أُبيدت المكتبة االبنة �إبادة تا َّمة عندما د َّمر الم�سيح ُّيون الأوائل � ً
أي�ضا معبد �سيرابي�س في عهد
الأ�سقف ال�سابق ال ِّذ ْكر .ولقد ذكر �أحد الم�ؤ ِّرخين �أنه في عام 416م لم يكن لهاتين المكتبتَين �أي
وجو ٍد البتَّة؛ ما يدل على �أنه لي�س للفتح العربي الإ�سالمي لم�صر �أي عالقة ب�إحراقها كما ُي�شاع،
لأنَّهما لم تكونا موجودتَين �أ�ص ًال عندما فتح الم�سلمون م�صر بقيادة عمرو بن العا�ص –ر�ضي اهلل
عنه -عام 642م.
3.3مكتبة نينوى� :أعظم مكتبة عرفها العا َلـم القديم ،و�إن ك��ان بع�ض الم�ؤ ِّرخين ي��رى � َّأن مكتبة
الإ�سكندرية كانت �أف�ضل منها بكثيرُ .د ِّمرت هذه المكتبة عندما غزا الميد ُّيون والكلدان ُّيون مدينة
نينوى خالل نهاية القرن ال�سابع ومطلع القرن ال�ساد�س قبل الميالد و�أ�شعلوا فيها النيران.
بقي من المكتبات القديمة اليونانية والرومانية -ب�سبب
4.4وعندما ح َّلت الع�صور الو�سطى لم يكن قد َ
الحروب والحرق والنهب� -إ َّال قلي ٌل من الم�ؤ َّلفات القديمة التي كان للكني�سة الم�سيحية الف�ضل في
حفظ بع�ضها� ،إذ م َّما ي�ؤ�سف له «� َّأن الق ُُ�س�س كانوا �إذا احتاجوا ل�شي ٍء من الورق لكتابة دعواتهم
فيمحون ما عليها من الكتابات ويكتبون ما هم بحاجة
ومواعظهم ،يعمدون �إلى �أوراق تلك الكتبُ ،
نق�صا ُمخِ ًّال بها ،ولكن
�إليه ،ف�ضاعت على هذه ال�صورة �أثمن الكتب القديمة �أو نق�صت �صفحاتها ً
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مع كل هذا فما بقي من �آثار الأقدمين لم يوجد �إ َّال في الكنائ�س الم�سيحية»( .ال�صوفي1987 ،م،
�ص.)166
5.5اهت َّم الم�سلمون بالمكتبات اهتما ًما كبي ًرا ،فقام الخلفاء والأم���راء ب�إن�شاء المكتبات العا َّمة
والخا�صة ،وجمعوا لها عد ًدا كبي ًرا من الكتب والم�ؤ َّلفات ب�شتَّى اللغات .وم َّما ُي� َؤ�سف له � َّأن �شط ًرا
َّ
َّ
كبي ًرا من هذه الم�ؤلفات التي ازدان��ت بها المكتبات العربية �ضاع ب�سبب ما تع َّر�ضت له الدولة
حروب وفتنٍ وغزوات ،وكان ما �أ�صاب الثقافة العربية مر ِّو ًعا عندما اقتحم
العربية الإ�سالمية من
ٍ
ُ
«هوالكو» بجيو�شه بغداد عام (656ه��ـ1258/م) ،فقد �ألقيت مئات الألوف من المخطوطات في
نهر دجلة ،كما �أثبت ابن بطوطة � َّأن التتار قتلوا في العراق �أربع ًة وع�شرين �أل ًفا من العلماء .ولم
يكن ن�صيب الكتب العربية من ال َّدمار خالل زحف «تيمورلنك» ب�أقل منه على يد «هوالكو».
 6.6وفي الغرب الإ�سالمي تع َّر�ض التراث العربي للمحنة نف�سها ،فحين �سقطت غرناطة بيد الإ�سبان
المهاجمين عام 1492م وانتهت دول��ة الم�سلمين في الأندل�س� ،أم�� َر الكاردينال «فران�سي�سكو
خميني�س دي �سيزنيرو�س» (ع َّراف الملكة «�إيزابيل» فاتحة غرناطة ،و�صاحب النفوذ ال�سيا�سي
الهائل الذي ي�ستم ُّده من ال ِّدين ،ت1517م) ب�إحراق الكتب العربية في �ساحة باب الرملة في
وبخا�ص ٍة الم�صاحف المخطوطة،
غرناطة ،ال�س َّيما ما كان منها متَّ�ص ًال بالأدب �أو الفكر �أو ال ِّدين،
َّ
وب� ْأن تُباد ك ُّل الكتب العربية نهائ ًّيا من �إ�سبانيا .ويفوق عدد المخطوطات التي �أُحرقت في غرناطة
وحدها ك َّل ت�ص ُّور ،و�أكثر الباحثين حذ ًرا �أو عط ًفا على الكاردينال ُيق ِّدرها بثمانين �أل ًفا( .ال�صوفي،
1987م� ،ص 185-184بت�ص ُّرف).
7.7وال نن�سى � َّأن بع�ض المتز ِّمتين من الم�سلمين كانوا َي ُع ُّدون م�ضمونات بع�ض الكتب غير مقبولة مثل
كتب الفال�سفة ،فقاموا �إ َّما ب�إحراقها و�إ َّما ب�إتالفها.
8.8مكتبة الكونجر�س :قام الجنود البريطان ُّيون ب�إحراقها خالل حرب اال�ستقالل الأمريكية عام
وحرقت ثالثة �آالف كتاب كانت تحتويها المكتبة
1814م ،حينما �أ�ضرموا النار في الكابيتول ُ
الفنِّية.
 9.9في عام 1940م �أثناء الحرب العالمية الثانية �أحرقت مدفعية هتلر مكتبات لندن ،وبلغ ما احترق
من الكتب �أكثر من  20مليون كتاب.
َّ � 1010إن الخراب الذي �س َّببته الحروب الحديثة على م�ستوى �إتالف الكتب يعود بالدرجة الأولى �إلى
ا�ستخدام القنابل الحارقة التي يمكن لآثارها �أن ت�صل �إلى الأقبية الأكثر عم ًقا كي تتلف محتوياتِها
القابلة لال�شتعال ،وهكذا �أحرقت القنابل الإنجليزية– الأمريكية خالل يومين فقط (15-13
فبراير 1945م) و�سط مدينة (در�سدن) الألمانية ك َّله وبك ِّل ما فيه ،وقتلت � 35أل ًفا من الب�شر ،وال
�أحد يعرف كم من �آالف الكتب جرى تدميرها.
 1111المكتبة الوطنية بالجزائر� :أُحرقت عام 1962م من ِق َبل َّ
المنظمة الخا�صة الفرن�سية ()O.I.S
122

العدد السادس 1435هـ 2014 -م

التي لم تتق َّبل قرار وقف �إطالق النار ،فلج�أت �إلى الأعمال التخريبية والتي من بينها حرق المكتبة
الوطنية.
1212حريق القرن (المجمع العلمي الم�صري) :لم يكن المجمع العلمي الم�صري َم ْع َل ًما تاريخ ًّيا فح�سب،
بل �أهم من ذلك؛ كان خزان ًة ثر َّي ًة ب�آالف الكتب والمخطوطات والوثائق العلمية التي ين ُدر �أن تجدها
مجتمِع ًة في مكانٍ واحد ،وبح�سب �شهود عيان وما تناقلته و�سائل الإعالم المرئية من بثٍّ مبا�ش ٍر
اند�سوا بين متظاهري الثورة الم�صرية ،م�ستغلِّين حالة
للحدث؛ ف� َّإن ث َّمة مجموعة من الـ ُمخ ِّربين ُّ
الفراغ الأمني ،وقاموا -بدوافع ال يزال التحقيق جار ًيا للك�شف عنها -ب�إلقاء زجاجات المولوتوف
على المجمع ،خالل ال�ساعات الأولى من بزوغ فجر يوم ال�سبت  17دي�سمبر 2012م ،وقد �أظهرت
ال�صور �س َّيارات الإطفاء وهي تحاول جاهد ًة �إخماد الحريق� ،إال � َّأن الـ ُمخ ِّربين تع َّمدوا تعطيل عمل
ِف َرق الإطفاء ،بل تع َّدوا على بع�ض �أفرادهم بال�ضرب�( .أحوال المعرفة1433 ،هـ� ،ص 67-63
بت�ص ُّرف).
1313تع ُّر�ض الكتب والمكتبات لمخاطر حدوث ال��زالزل وما ينتج عنها من حرائق وتدمير وخراب،
زلزالي نَ�شِ ط مثل اليابان وتركيا و�إيران والجزائر والمغرب.
بخا�ص ٍة الدول التي تقع �ضمن حزا ٍم
َّ
ٍّ
1414موجات المد البحري (ت�سونامي) وما �شاهدناه في اليابان و�إندوني�سيا و�سيريالنكا وتايالند من
تع ُّر�ض المباني وال ُبنى التحت َّية للدمار ،ومنها -بكل ت�أكيدُ -دور الكتب والمكتبات.
والخا�صة و ُدور الكتب والمكتبات وتدمير
1515ال�سيول والفي�ضانات ودخولها للمباني العا َّمة
َّ
لمواجهة مثل هذه الأخطار.
بخا�ص ٍة �إذا كانت هذه الكتب والمكتبات غير مج َّهزة
محتوياتها،
َ
َّ
ولع َّل لحدوث ال�سيول التي اجتاحت مدينتَي م َّكة وج َّدة على م ِّر الع�صور �إ�سها ًما كبي ًرا في �إتالف
العديد من ُدور الكتب والمكتبات .ويعرف كثي ٌر من كبار ال�سن بم َّكة وجود عد ٍد من المكتبات و ُدور
الخا�صة بالقرب من الحرم الم ِّكي ال�شريف ،وتحدي ًدا على وادي �إبراهيم (الذي يقع عليه
الكتب
َّ
�شارع المدعى ،والجودرية ،والغزة ،والمروة) ،حيث �إنه طريقٌ لل�سيول التي ت�أتي من �شمال م َّكة
و�شرقها وتتَّجه �إلى جنوبها ،والتي ر َّبما دخلت �إلى تلك المكتبات و�أتلفتها و�سحبتها �إلى �أمكن ٍة
بعيدة.

�ساد�سا :و�سائل �أمن الكتب واملكتبات و�سالمتها:
ً
�أ�صدرت الأمانة العا َّمة لمجل�س الدفاع المدني الئح ًة بعنوان «الئحة �شروط ال�سالمة والحماية من
الحرائق في المكتبات» عام 1422هـ ،وهي الئح ٌة تح ِّدد �شروط الحماية وال�سالمة و�إجراءاتها المطلوب
توافرها في المكتبات.
ون�صت الما َّدة ( )4من ال َّالئحة على �أ َّن��ه ال يجوز الترخي�ص لإن�شاء مكتبة �أو تو�سيعها �أو ترميمها
َّ
�أو تحديثها قبل �أن يقوم طالب الترخي�ص بتقديم درا�سة ُم َع َّدة من ِق َبل �أحد المكاتب �أو الجهات الفنِّية
تو�ضح مدى
ب�أعمال ال�سالمة والإنذار ومكافَحة الحريق المع َت َمدة من ِق َبل المديرية العامة للدفاع المدنيِّ ،
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بالموا�صفات والتعليمات الواردة بهذه ال َّالئحة.
االلتزام
َ
ن�صت الما َّدة ( )5من ال َّالئحة على �أن يكون المكتب الذي �أع َّد الدرا�سة م�س�ؤو ًال �أمام الدفاع المدني
كما َّ
والجهات الأخ��رى ذات العالقة عن ج ِّدية الدرا�سة ودقَّتها ومراقبة تنفيذها ،كما يلتزم بتقديم �شهادة
نهائية ت�ؤ ِّكد مطا َبقة المن�ش�أة للتعليمات واال�شتراطات الواردة بهذه ال َّالئحة.

�أ -املوقع والإن�شاءات:

ن�صت املا ََّدة ( )11من ال َّالئحة على ما ي�أتي:
َّ
1.1الح�صول على ترخي�ص من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والجهات ذات العالقة.
�2.2أن يكون موقع المكتبة بعي ًدا عن م�صادر الخطر.
�3.3أن تُ�ش َّيد مباني المكتبة كافَّة من مواد غير قابلة لال�شتعال ومقاوِ مة للحريق لم َّدة ال تق ُّل عن ()3
�ساعات.
�4.4أن تكون المكتبة معزول ًة عن جميع المباني والأمكنة الم�شغولة من ِق َبل الجمهور بم�سافة ()10
�أمتار من جميع جوانب المبنى.
�5.5ضرورة توفير مداخل ومخارج مختلفة االتِّجاه من المكتبة و�إليها.

ب -الو�سائل والإجراءات الأمنية:
من خالل خربتي ال�شخ�صية ف� َّإن هناك جتهيزات �أمنية مه َّمة ل�ضبط �أمن املكتبة
وحمتوياتها ور َّوادها والعاملني فيها ،منها:
1.1كاميرات المراقَبة :وتُر َّكب داخل القاعات وخ��ارج المبنى ،وتُر�سِ ل �صورها �إلى غرفة التح ُّكم
والمراقَبة.
2.2غرفة التح ُّكم والمراقَبة :وتكون داخل المبنى بحيث ت�ستقبل �صور الكاميرات الداخلية والخارجية
وتتعامل معها ب�شك ٍل �سريع.
الح�سا�سة :وهي �أجهز ٌة لتفتي�ش العاملين والك�شف عن الم�سروقات.
�3.3أجهزة الك�شف َّ
بطاقات تُعطى للعاملين في المكتبات الكبرى لت�سهيل دخولهم.
4.4البطاقات الم َمغنَطة :وهي
ٌ
َّما�س الكهربائي ،ويعمل في حالة فتح الباب �أو النافذة
ال�سلكي :وهو جها ٌز يعمل بالت ّ
5.5جهاز الإنذار ِّ
المربوطة به� ،أو فتح خزائن الكتب والمخطوطات النادرة.
6.6جهاز ك�شف االهتزاز :وهو جها ٌز يعمل في حالة اهتزاز خزانة مه َّمة �أو فتح باب �أو نافذة.
ح�سا�س لك�سر الزجاج :وهو جها ٌز ُيطلِق �صوت �إنذار عند ك�سر زجاج خزانة العر�ض �أو
7.7جهاز َّ
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زجاج الإ�ضاءة.
�8.8سج َّالت ل�ضبط �أوقات دخول العاملين وخروجهم ،وكذلك الر َّواد.

ج) و�سائل احلماية وال�سالمة:
1.1مطافئ احلريق اليدوية.

مطافئ املياه.مطافئ البودرة الكيميائية اجلافة.مطافئ غاز ثاين �أك�سيد الكربون .Co2مطافئ الرغوة.-مطافئ الهالرتون �آي.

� .2أنظمة �إطفاء احلريق الآلية:

�أنظمة ال َّر�ش التلقائي باملياه.�أنظمة ال َّر�ش التلقائي بالبودرة اجلافة.�أنظمة ال َّر�ش التلقائي بغاز .FM200�أنظمة ال َّر�ش التلقائي مبا َّدة الرغوة.�-أنظمة ال َّر�ش التلقائي بغاز الهالرتون �آي.

ت�صاعد الدخان ،بحيث
� .3أنظمة الإنذار :وتعمل عند ارتفاع درجة احلرارة غري العادي �أو
ُ
ُتعطي �إنذا ًرا �صوت ًّيا و�ضوئ ًّيا يف الوقت نف�سه.
خَمارج الطوارئ:

وجود مخَ َرجني يف اجتا َهني خمتلفَني لك ِّل َدو ٍر من �أدوار املكتبة.عدم و�ضع �أي عوائق �أمام مخَ ارج الطوارئ.-و�ضع �إ�شارات و�أ�س ُهم ُم�ضاءة حت ِّدد م�سارات اخلروج.

�سابعًا :اجلهود الدولية لأمن الكتب واملكتبات و�سالمتها:
َّ -1
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يون�سكو):
وهي َّ
منظمة تهدف �إلى الإ�سهام في �إحالل ال�سالم والأمن عن طريق رفع م�ستوى التعاون بين دول
العا َلـم في مجاالت التربية والتعليم والثقافة ،وتحقيق العدالة و�سيادة القانون ومبادئ الح ِّرية الأ�سا�سية.
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كما �أنَّها تُ�سهِم في دعم الم�شروعات الثقافية والتاريخية واتفاقيات التعاون الدولي للحفاظ على الح�ضارة
م�شروع تحدي ِد مواقع التراث الثقافي
العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإن�سان ،كما � َّأن لديها
َ
العالمي والعمل على حمايتها و�إبقائها �سليمة.
َّ -2
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (�ألي�سكو) :وتقوم بالمه َّمات نف�سها التي تقوم بها
اليون�سكو على الم�ستوى العربي.
 -3المنظمة الإ�سالمية للتربية والعلوم والثقافة (الإي�سي�سكو) :وتقوم بالمه َّمات نف�سها التي تقوم بها
اليون�سكو على م�ستوى الدول الإ�سالمية.
ومن خالل قراءاتي عن م�ؤتمرات هذه َّ
َ�ص يحمي الكتب
المنظمات الثالث واجتماعاتهالم �أعثر على ن ٍّ
والمكتبات من الأخطار المختلفة التي �سبق �أن ناق�شناها.
وختا ًما �أ�شكر لمركز حمد الجا�سر الثقافي �إتاحة هذه الفر�صة لاللتقاء بكم ،كما �أ�شكر ح�ضوركم
وح�سن �إ�صغائكم ،و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين ،و�ص َّلى اهلل على �س ِّيدنا مح َّمد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعين.

الـ َمراجـع:

 1.1بوال�سترون ،لو�سيان ،كتب تحترق...تاريخ تدمير الكتب ،ترجمة �إدارة دار البحوث والدرا�سات
الثقافية الق ََطرية ،الدوحة ،د ت.
موجزة في تاريخ الكتب والمكتبات ،تعريب :عبدالرحمن عبداهلل ال�شيخ،
 2.2جيت�س ،جين كي ،درا�سة َ
م� َّؤ�س�سة الوحدة للن�شر والتوزيع ،الكويت1978 ،م.
 3.3ح�سب اهلل� ،س ِّيد ،وغندور ،مح َّمد جالل ،تاريخ الكتب والمكتبات عبر الح�ضارات الإن�سانية ،دار
المريخ ،الريا�ض1996 ،م.
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َ
املداخالت:
د� .سعيد با�سماعيل:
ال�سياحة العلمية الجميلة في هذا المو�ضوع المهم .ولي مالحظة
ال�شكر لمحا�ضرنا الكريم على هذه ِّ
حول �سالمة ُمرتادي المكتبات من ناحية الغبار والفطريات ،وللأ�سف يوجد َمن ال يعيرون المكتبة ذلك
بخا�ص ٍة �إذا كانت المكتبة تراثية ولي�ست مفتوحة لكل الجمهور ،وكذلك الم�شكلة الحا�صلة
االهتمام،
َّ
ب�سبب الأر�ضة و�ضرورة مكافحتها في المكتبات.
والمالحظة الأخرى -التي �أنا مت�أ ِّلـم منها ،وقد يكون هذا ر�أيي ال�شخ�صي َّ � -أن كثي ًرا من العاملين في
المكتبات َي ُع ُّدون المكتبة م�ستود ًعا ،بحيث ال يمكن �أن يف ِّرطوا في هذا الم�ستودع ويتركوا للنا�س الح ِّرية
والمراجعة والبحث واال�ستعارة ،بينما نالحظ في المكتبات الأخرى خارج البيت العربي � َّأن
والقراءة
َ
هناك ت�شجي ًعا الرتياد المكتبات بالو�سائل كافَّة ،وهناك ن ُُظم ل�ضمان حماية المكتبة وتنظيم اال�ستفادة
منها.

الـ ُمحا�ضر:
هذه الآفات من م�س�ؤولية القائمين على المكتبة طب ًعا ،ومن م�س�ؤولية �أمين المكتبة �أن يالحظ مثل هذه
الأ�شياء و�أن يتَّ�صل بوزارة ال�صحة ،ويمكن الح�صول على مجموع ٍة من الأدوية والمواد التي ُت َر ُّ�ش في
الغرف التي تحتوي هذه الكتب �أو في الم�ستودعات لحمايتها من الأر�ضة التي قد تودي بهذه الكتب.
والمعروف � َّأن في المكتبات العديد من ه��ذه الو�سائل التي تحمي من ه��ذه الأم��را���ض والآف���ات .فهذا
ي�سجل مالحظات يتق َّدم بها �إلى �إدارة
المو�ضوع
ُّ
تخت�ص به وزارة ال�صحة ،وب�إمكان �أمين المكتبة �أن ِّ
المكتبة لتوفير و�سائل ال�سالمة من � ِّأي مكانٍ كان.
كنت في زيار ٍة لدارة الملك عبدالعزيز وكان لديهم برنامج ج ِّيد في الح�صول على المخطوطات
وقد ُ
وال�س َّيما من الذين لديهم مخطوطات �أو �أ�شياء نادرة ال يتم َّكنون من حفظها ،فتقوم الدارة بعملية �إعادة
ت�أهيل مثل هذه المخطوطات وهذه الكتب وو�ضع حماية لها.

د� .أحمد دمرا�س:
ا�ستعر�ض بع�ض �أدوات �إطفاء الحرائق في المكتبات ،ولكن قد يكون بع�ض هذه
�سعادة المحا�ضر
َ
الأدوات لم يعد ُي�ستخ َدم ،فمث ًال لم تعد تُ�ستَخ َدم �أجهزة المياه في المكتبات لأنَّها �ستخ ِّرب الكتب،
وبالتحديد المخطوطات والثروات التي تقتنيها المكتبة ،كذلك لم تعد تُ�ستَخ َدم البودرة ،ولكن تُ�ستَخ َدم
الغازات التي ت�ساعد على �إطفاء الحرائق ب�سرعة .هذا بالن�سبة �إلى الأدوات� ،أ َّم��ا عملية حفظ المكتبة
ومق َتنَيات المكتبة؛ ف�ساب ًقا كانوا ي�ص ِّورونها على �أفال ٍم منها ن�سخة �إيجابية ون�سخة �سلبية(positive،
 )negativeوي�ضعون الن�سخة ال�سلبية (النيجاتيف) في مكانٍ محفوظ و�آمن خارج المكتبة حتى يتم َّكنوا
الخا�صة بالمكتبة ،وحال ًّيا عندما بد�أت المكتبات الرقمية تظهر بد�أت عملية
من المحافظة على الن�سخة
َّ
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م�سح �ضوئي (�إ�سكانينج) وبد�أ حفظ المخطوطات على �أقرا�ص  ،DVDوهذه و�سيلة جديدة وحديثة وهي
المكتبات الرقمية وحفظ المكتبة التقليدية على �أقرا�ص .DVD

الـ ُمحا�ضر:
�أتَّفق معك بالن�سبة �إلى و�سائل الإطفاء الحديثة ،ولكن �أنا �أتح َّدث عن و�سائل الإطفاء ب�شك ٍل عام ،فالمكتبة
لديها �أمكنة تحتاج �إلى مطف�أة مياه ،ولديها �أمكنة تحتاج �إلى مطف�أة غازات ،و�أمكنة تحتاج �إلى البودرة
والرغوة ،ح�سب و�ضع كل جزء من �أجزاء المكتبة .ف�إذا �أخذنا الجزء الذي يحتوي المكتبة �أو الأمكنة
والم�ستودعات التي تحتوي الكتب ف�إنَّها تحتاج �إلى توفير مواد الغازات والتي كان منها الهالود ،1011
وقبل فترة �أُلغي ا�ستخدامه لأنَّه ي�ؤ ِّثر في طبقة الأوزون ،وا�ستُعي�ض عنه بغاز الهادرون �آ ،ويمكن � ً
أي�ضا
توفير مطافئ ر�ش تلقائي من نوع البودرة الكيميائية الجافَّة.
�أ َّما بالن�سبة �إلى �أمكنة التجهيزات الكهربائية فهذه ال ي�صلُح لها الماء و�إنَّما البودرة �أو الغاز ،و يمكن
�أن ن�شغِّل نظام ال َّر�ش بالمياه للمكتب العادي الذي ال يحتوي على كتبً � .
أي�ضا المكتبة لها طريقة مع َّينة
وذكرت بع�ضها ،وتوجد مكاتب ا�ست�شارية للأمن وال�سالمة تقوم بدرا�سة لتحديد الو�سائل
ولها �شروط
ُ
المنا�سبة لك ِّل جزئي ٍة من جزئيات المكتبة وتُق ِّدمها الجهة الطالبة لإن�شاء مكتبة �أو ُدور كتب للدفاع المدني،
متخ�ص�صين في مجاالتٍ متع ِّددة ،وهذه الدرا�سة تُق َّدم من ِق َبل مكتب ا�ست�شاري
�إذ ُيط َلب مجموعة �ض َّباط
ِّ
هند�سي وهو م�س�ؤول عن تنفيذ جميع التعليمات الموجودة في الئحة ال�سالمة للمكتبات.

الأ�ستاذ حم َّمد الأ�سمري:
�شك ًرا ل�سعادة اللواء غير المتقاعد ..لأنِّي �أعتقد � َّأن المنظور ال�سائد لدى النا�س � َّأن الذي يتقاعد ُي�صاب
بحال ٍة من االنزواء ،لكنِّي �سعي ٌد ج ًّدا ب�سعادة اللواء اللحياني واللواء عبدالرحمن يا�سين ،فهما ي�ستثمران
الخبرات الترا ُكمية التي َبنَياها طوال ال�سنوات با�ستمرارية العطاء �سواء كانوا على ر�أ�س العمل �أو غير
ذلك ،وهذه ال�سمة �إيجابية ح�ضارية و�أرجو �أن تمت َّد �إلى كل َمن يتقاعد �سواء كان ع�سكر ًّيا �أو مدن ًّيا؛ ل َّأن
هذه خبرات وطنية متراكمة ا�ستُث ِم َرت لفترات زمنية طويلة ،وال ب َّد من �أن ُيح َتفَظ بهذه العقول الن ِّيرة لكي
ي�ستم َّر العطاء .ف�شك ًرا ل�سعادة اللواء.

د .عبدالرزاق يو�سف:
�شك ًرا لدارة العرب على ا�ست�ضافة �سعادة اللواء الدكتور ،و�س�ؤالي عن المكتبات المنزلية� :أحيانًا
ل�صق بال�شارع وتوجد
الملحق
توجد بها ع َّثة ب�سبب الرطوبة،
والملحق ُم َ
َ
وبخا�ص ٍة �إذا كانت المكتبة في َ
َّ
الملحق وتعيث ف�سا ًدا في مخزون
فيه تحت الأر�ض عوامل من الميكروبات والح�شرات التي تت�س َّلل �إلى َ
الحظت �أنَّها ح�شرة مع َّينة وتعمل في الكتب �أنفا ًقا وتعيث فيها ف�سا ًدا.
المكتبة� .أنا
ُ
وال�س�ؤال الثاني عن الحماية الإلكترونية للمباني (وقد يكون هذا في الروايات البولي�سية) وهي المجال
المغناطي�سي والأيوني ،فهناك �أيونات موجبة و�أيونات �سالبة وهناك �أيونات ت�شغِّل النظام الأمني حيث
�شخ�ص من دخول هذا المبنى من � ِّأي منف ٍذ كان.
ٍ
ُيمنَع �أي
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الـ ُمحا�ضر:
بالن�سبة �إلى المكتبات المنزلية فبالفعل من المهم ج ًّدا االهتمام بها وتفقُّدها واختيار المكان المنا�سب
ال�صحية .ال ب َّد من �أن يكون مكان
ال�صحة والجهات
لها ،والع َّثة والأر�ضة من الآفات التي تهت ُّم بها وزارة
َّ
ِّ
ف�ضل �أ َّال تكون المكتبات في ال َّدور الأر�ضي للحفاظ عليها
المكتبة بعي ًدا عن مواقع وجود هذه الآفات ،و ُي َّ
الخا�صة
من مثل هذه الآفات ،و�إذا اكتُ�شفت مثل هذه الآفات ف� َّإن هناك بع�ض الأدوية والمحاليل والبودرات
َّ
يمكن ر�شُّ ها للق�ضاء عليها.
ً
ملحوظا في و�ضع �أجهزة خارج
�أ َّما الحماية الرقمية للمباني؛ ف�أتَّفق معك في � َّأن هناك بالفعل تط ُّو ًرا
وبخا�ص ٍة للمكتبات المه َّمة ج ًّدا مثل �أمكنة المخطوطات �أو الكتب المه َّمة وغيرها ،فتكون هناك
المباني
َّ
�أجهزة ا�ست�شعار عن ُبعد للإنذار عن حدوث خطر ،ويمكن للأجهزة الت�صويرية و�أجهزة المراقَبة عن ُبعد
الح�سا�سة وتُر�سِ ل �صو ًرا مبا�شرة �إلى غرف المراقَبة والتح ُّكم لتعرف َمن هو
�أن تكون مرتبطة بالأجهزة َّ
ال�شخ�ص الذي يقترب من هذا المكان.

اللواء تركي ماجد ال�سبيعي:
�شك ًرا لكم على هذه الدعوة ،و�شك ًرا لل ُمحا�ضر والح�ضور ،وفي الحقيقة �أنا زميل للأخ م�ساعد في
الجانب الأمني ،و�أنا �ضابط متقاعد � ً
�شج َعنا الأ�ستاذ الأ�سمري نحن المتقاعدين على �أن نتح َّدث.
أي�ضا ،وقد َّ
كان ال�س�ؤال الذي ورد من الدكتور �أحمد ج ِّيد ،وكانت الإجابة � ً
أي�ضا مه َّمة من الدكتور اللحياني ،فالجوانب
الحمائية في مجال ال�سالمة هي جوانب لي�ست اجتهادية ،والآن قامت ُدور ا�ست�شارية لهذا العمل ،والذي
التو�سع في جانب التدريب ومراكز التدريب في مجال ال�سالمة ،والحقيقة على الرغم من دعوة
�أتمنَّاه
ُّ
الدفاع المدني لإقامة هذه المراكز �إال �أنَّنا نجدها قليلة و�شحيحة بحيث � َّإن الإخوة يت�ساءلون عنها ،و�أنا
من النا�س الذين يت�ساءلون �أين هذه المراكز اال�ست�شارية بحيث يعتمدها النا�س ويتَّجهون �إليها؟ و�أرجو
يو�ضحه الدكتور.
�إذا كان هناك جانب حول هذا المو�ضوع �أن ِّ

الـ ُمحا�ضر:
كنت �أتح َّدث مع الفريق �سعيد عن مو�ضوع التدريب والت�أهيل
مو�ضوع التدريب والت�أهيل مه ٌّم ج ًّدا ،و�أنا ُ
و�أخبرتُه ب�أنَّكم �أُ�شغِلتُم في التدريب على م�ستوى الدولة في القطاع الحكومي و�أحيانًا في القطاع الخا�ص،
و�أنا �أعرف � َّأن الدفاع المدني قام قبل فترة قام بتدريب الخادمات في مطار الملك خالد الدولي ،ب� ِّأي ح ٍّق
الخا�صة ويجب
يد ِّربهم؟! هذه م�س�ؤولية المكاتب خارج المملكة وداخلها ،فالجهات الم�س�ؤولة هي الجهات
َّ
�أ َّال ي�شغل الدفاع المدني نف�سه بتدريب ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،يجب �أن تُعطى فر�صة للمكاتب اال�ست�شارية
لتدريبهم ،وهناك طاقات من الأفراد الذين يحملون قدرات وخبرات كبيرة ج ًّدا وي�ستطيعون القيام بذلك،
ومن ناحي ٍة �أخرى نخفِّف من العبء الـ ُملقى على كاهل الدفاع المدني ،وحتى مو�ضوع التدريب الأمني
الخا�صة لتُ�سهِم وت�ساعد في مجال التدريب والت�أهيل.
والتدريب ب�أنواعه كافَّة ينبغي �أن ُيعطى للجهات
َّ
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الأ�سئلة:
�س� :1أين توجد هذه املع َّدات التي ُع َ
ر�ضت يف املحا�ضرة؟
ج :1و�سائل ال�سالمة موجودة في محا َّل تبيعها وتكون ُم�ص َّر ًحا لها من ِق َبل الدفاع المدني ،و� ً
أي�ضا
متخ�ص�صون بهذه الأدوات ل َّأن ال�شخ�ص
يوجد في هذه المحا ّل التي تقوم ببيع هذه الأدوات �أ�شخا�ص
ِّ
العادي ال يعرف بال�ضبط ما الذي يحتاج �إليه �أو ينا�سب مكتبته ،ولكن بمج َّرد و�صفك الحتياجاتك يقوم
المخت�ص بتوفيرها .وكما تعلمون ف� َّإن الدفاع المدني لديه حمالت على مدار العام و ُيو�صي بتوفير و�سائل
الأمن وال�سالمة .وبالمنا�سبة؛ في حمل ٍة من حمالت الدفاع المدني التي قام بها �أخي وزميلي �سعادة
يت القيادة من بعد ما ُن ِق َل �إلى مكانٍ �آخر ،كنَّا نف ِّكر
اللواء عبدالرحمن يا�سين وبد� ْأت في عام 1422هـ وتو َّل ُ
�شخ�ص في بيته �أو في مكتبه ،فت�ساءلنا من هو ال�شخ�ص الذي له قبول
ٍ
كيف نو�صل هذه الخدمة �إلى ك ِّل
عند الجمهور ،فاقترحنا ماجد عبداهلل ال َّالعب الكبير ،و َع ِملْنا دعاية ب�سيطة حول �أه ِّمية توفير و�سائل
ال�سالمة وكيف َّيته ،وفقط ُ�ص ِّو َر وهو يحمل هذه المطف�أة ويقول« :يا �إخوان ،طفَّاية حريق بثالثين ريال �أو
تخ�سر ثالثين مليون» ،وكانت دعاية مه َّمة ج ًّدا والكل ا�ستمع �إلى الالعب ماجد عبداهلل ،وبالفعل كان هناك
�إقبال كبير على الطفَّايات وقلنا �إن �شاء اهلل تكون متوافرة في �أمكنة بيعها.
�س :2حت َّدثتم يف املحا�ضرة عن �سالمة الكتب من الناحية الفيزيائية ،ماذا عن ال�سالمة الإلكرتونية؟
برنامج الأمن وال�سالمة لدى الدفاع املدين �أو �أنَّ هناك جهات �أخرى تتو َّلى هذا
وهل ي�شمل ذلك
ُ
املو�ضوع؟
الح�سا�سة للك�سر ،والأجهزة والمع َّدات
جُ :2
ذكرت من الو�سائل الإلكترونية و�سائل الأمن والو�سائل َّ
وذكرت منها كذلك و�سائل ك�شف العبث
التي من الممكن �أن تعمل لحماية الكتب والمكتبة والمرتادين،
ُ
خا�صة في مكتبة الملك عبدالعزيز
وال�سرقات وكلها �إلكترونيةُ .
وكنت في الأ�سبوع الما�ضي في زيارة َّ
ووجدت فيها تجهيزاتٍ حديثة وممتازة
وكنت ب�صحبة مدير الأمن وال�سالمة،
ُ
التي �أُن�شئت على طريق م َّكةُ ،
ووجدت
من و�سائل الأمن وال�سالمة وو�سائل الحماية الإلكترونية لجميع مداخل المكتبة ومخارجها،
ُ
ألت الم�س�ؤول عن �س ِّر ذلك
غرفة تح ُّكم،
وفوجئت ب�أنَّه ال يوجد �أحد يعمل �أو يراقب هذه الغرفة ،وعندما �س� ُ
ُ
فقلت
داع �أو حاجة لذلك؛ فهناك الأمن و(ال�سيكيوريتي) في كل مداخل المكتبة ومخارجهاُ .
قال :ال يوجد ٍ
له :بالعك�س؛ الجهة التي �ص َّممت هذا المكان جعلته للمراقَبة ويحتاج �إلى �شخ�ص متف ِّرغ َّ
موظف فيها.
ثت عنها
ثت عنها ،وهناك �أجهزة �أخرى تح َّد ُ
وت�شغيل غرفة المراقَبة مه ٌّم ج ًّدا .فالأجهزة الإلكترونية تح َّد ُ
ينبغي على �إدارة المكتبة توفيرها ،والمكتبات الموجودة في البيوت ينبغي � ً
أي�ضا �أن نراقبها و�أن نقتني
لها ما تحتاجه من هذه الأدوات والو�سائل.
وهناك جانب �آخَ ر في ال�س�ؤال هو :المكتبات الرقمية .والدخول �إلى هذه المكتبات ال يتط َّلب ال�سفر �أو
ك�سر الأبواب للو�صول �إليها� ،أ�ستطيع �أن �أ�صل �إلى مكتبتك من هنا ،والمق�صود في ال�س�ؤال :كيف يمكن
منع العبث بالكتب بالو�سائل الإلكترونية؟
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تف�ض َلت -مكتبات عن طريق الإنترنت.
هناك مكتبات �أن�ش�أت مكتبات رقمية و�إلكترونية ،وهناك -كما َّ
��رت من �ضمن الأ�شياء في حديثي عن �أهم و�سائل حماية الأمن
�أنا �أتك َّلم على المكتبات التقليدية ،وذك ُ
والمكتبات جز�أَ ْين :الأول �أمني ،والآخَ ر هو و�سائل الحماية وال�سالمة .الجزء الأمني يحمي المكتبة من
�شخ�ص ورقة من كتاب وحملها
ال�سرقة مث ًال ،فكما ذكر الأخ الم�س�ؤول في دارة الملك عبدالعزيز� :إذا نزع
ٌ
في جيبه ُيكتَ�شَ ف ويتم �ضبطه و�إيقافه .فت�ستطيع في حالة ال�سرقة �أن ت�ضع �إنذارات �أو �أي و�سيلة �أمنية
ت�ساعدك على حماية مكتبتك ،فالإجراءات التي �أتك َّلم عليها هي �إجراءات المكتبات التقليدية.
�س :3مل يتط َّرق �سعادة الـ ُمحا�ضر -ولو بلمحة� -إلى املكتبات امل�شهورة مثل مكتبة الكوجنر�س؟
ذكرت فيها فقط بع�ض ال�شواهد على المكتبات التي تع َّر�ضت لحريق �أو
ذكرت لمحة ب�سيطة ُ
ج� :3أنا ُ
دخول مياه �أو �إتالف� ،أ َّما مكتبة الكونجر�س وغيرها من المكتبات التي تع َّر�ضت للحريق فهي بحاجة �إلى
م�ؤ َّلفات للحديث عنها ،حتى مكتبة الإ�سكندرية والمجمع الم�صري لم �أتح َّدث عنهما بو�صفهما مكتبتَين بل
لكونهما تع َّر�ضا لأخطا ٍر فقط ال غير.
�س :4ماذا عن املكتبات ال�سعودية؟ وما هي الو�سائل احلديثة يف احلفظ والأمن وال�سالمة؟
ج :4طب ًعا كثير من المكتبات في المملكة العربية ال�سعودية تفتقر �إلى و�سائل الأمن وال�سالمة والدفاع
المدني ،وحين �أُ�صدرت هذه ال َّالئحة ُع ِّممت على المرافق الحكومية كافَّة ،وال ب َّد من تعميم هذه الو�سائل
على جميع المكتبات ،والدفاع المدني ي�أمل في �أن يقوم بجولة ا�ستك�شافية على كل هذه المكتبات ،ولكن
المتخ�ص�صين� ،إال � َّأن التعميمات ت�ص ُدر من الدفاع المدني با�ستمرار ،وال ب َّد من �أن
قد يكون العائق ق َّلة
ِّ
والتوا�صل
يكون هناك �شخ�ص م�س�ؤول عن الأمن وال�سالمة داخل هذه المكتبات لتوفير الأمن وال�سالمة
ُ
مع الدفاع المدني لتوفير ذلك.
�س :5نظام «ميكروفي�ش» هل ال يزال نظام حفظ �أو عفا عليه الزمن وهناك و�سائل �أخرى للحفظ؟
ج :5يبدو �أنَّه نظام قديم ،والآن جاءت و�سائل و�أوعية حديثة لحفظ المعلومات.
�س� :6أرجو مزيدًا من التو�ضيح ل�شروط املكتبات الفردية وطريقة احلفاظ على الكتب لت�صبح
�آمنة يف املنزل؟
خا�صة عليه �أن يجعلها في الطابق الأعلى وال يجعلها في
ج :6عندما يريد
ٌ
�شخ�ص �أن ُين�شئ مكتبة َّ
الطوابق ال�سفلية �إ َّال �إذا َع ِم َل �أر�ضية ج ِّيدة لعدم خروج �أي �آفات �أو ح�شرات من هذه الأمكنة ،وهناك
ُو�ضع في �أر�ضية المكتبة لحمايتها من � ِّأي رطوبة �أو ح�شرات ،ويعتمد توفير و�سائل الأمن
مواد عازلة ت َ
وال�سالمة على الغرفة التي ُت َع ُّد لتكون مكتبة ،ويمكن ا�ستخدام و�سائل الر�ش التلقائي المر َّكزة على نقطة
مع َّينة �أو ا�ستخدام و�سائل �إطفاء يدوية ،و� ً
أي�ضا هناك و�سائل الحماية ال�شخ�صية التي يمكن عن طريقها
المخ�ص�ص لهذه
كنت -ر�سال ًة حول المنزل �أو المكان
�أن نعمل نظا ًما مع َّينًا ،وهناك نظا ٌم يعطيك �-أينما َ
َّ
المكتبة.
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�س :7هل تقيمون دورات يف الدفاع املدين ملن يرغب من �أ�صحاب املكتبات وال�شركات يف التد ُّرب على
�شروط الأمن وال�سالمة؟
متخ�ص�صون في الأمن وال�سالمة تفتح �أبوابها
خا�صة �أهلية يقوم عليها �أ�شخا�ص
ج :7هناك مراكز َّ
ِّ
لتدريب كل َمن يرغب في التد ُّرب على و�سائل ال�سالمة �سواء المنزلية �أو العا َّمة ،والدفاع المدني مه َّمته
التخطيط والبحث عن الو�سائل المنا�سبة في حماية الأرواح والمم َت َلكات وو�ضعها على �شكل لوائح و�أنظمة
للمواطنين ،ولكن لي�س من مه َّمة الدفاع المدني تدريب المواطنين على و�سائل الأمن وال�سالمة.
وبالن�سبة �إلى الإخوة الذين يهت ُّمون بمو�ضوع ال�سالمة فهناك ن�شرات وكاتالوجات ت�ص ُدر من �أمكنة
بيع و�سائل الأمن وال�سالمة وي�ستطيعون الح�صول عليها من � ِّأي مكان ،وكثي ٌر منها باللغة العربية ،وفيها
معلومات عن جميع و�سائل ال�سالمة ،وتُق ِّدم معلومات عن نوع المطف�أة وحجمها ومدى انت�شار الغاز الذي
يخرج منها وغير ذلك ،وهذه موجودة ومتوافرة في محا ِّل البيع.
�س :8الكتب ُت َ
و�ضع يف بع�ض مكتباتنا وك�أ َّنها م�ستودعات ،فال يوجد ت�صنيف للأوعية الثقافية
ح�سب الأه ِّمية (اللوحات الف ِّنية على �سبيل املثال) ،فهل من املمكن �أن ُتل َزم املكتبات بت�صنيف
تاحا للجمهور؟ هل هذا موجود؟
الأوعية الثقافية ح�سب الأه ِّمية بحيث ي�صبح بع�ضها ُم ً
ج :8ال �أمتلك خلفية حول هذا المو�ضوع ،ولكن الت�صنيف مه ٌّم ج ًّدا للمكتبة �سواء المكتبة العا َّمة �أو
خا�صة
الخا�صة ،و�أنظمة الت�صنيف من ال�سهل �إي�صالها للمرتادين ،ف�إذا كانت المكتبة حكومية �أو مكتبة َّ
َّ
كبيرة فمن الم�ؤ َّكد �أنه �سيكون هناك ت�صنيف ،وهو مه ٌّم ج ًّدا لإتاحة الفر�صة لأكبر َق ْدر من ِّ
االطالع.
�س :9بالن�سبة �إلى املجمع العلمي الذي احرتق م� َّؤخ ًرا يف م�صر كان فيه كتاب عن م�صر وال
توجد منه �إال ن�سخة وحيدة ،ومع ذلك كان مو�ضوعً ا مع الكتب التي ت�ستطيع احل�صول عليها يف
كتاب � َآخر ن�ستطيع
�أي مكتبة! ال ميكن �أن نقارن احل�صول على هذا الكتاب باحل�صول على �أيِّ
ٍ
احل�صول عليه يف �أيِّ مكتبة..
ُو�ضع الكتب المه َّمة ج ًّدا في خزائن حديدية �أو غيرها وتُر َبط ب ُغ َرف التح ُّكم
ج :9من الممكن �أن ت َ
والمراقَبة.
وختا ًما �أتق َّدم بال�شكر الجزيل �إلى مركز حمد الجا�سر الثقافي على �إتاحة الفر�صة لي لتقديم هذه
المحا�ضرة �أمام هذه الوجوه الط ِّيبة من المهت ِّمين بالكتب والمكتبات� ..شك ًرا للجميع ..وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته.
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التسويق اإلبداعي
بين المصادفة والصناعة
د .عبدالحق بلعابد
أستاذ نظرية األدب واألدب المقا َرن المشا ِرك ،بقسم اللغة العربية في كلِّية اآلداب بجامعة الملك سعود

ٌ
محاضرة أُلقيت في خميسية حمد الجاسر الثقافية في يوم الخميس  3رجب 1433هـ
محمد الهدلق.
الموافق  24أيار (مايو) 2012م ،وأدار اللقاء دَّ .
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مدير املحا�ضرة:
نهديكم �أطيب تح َّية في هذا ال�صباح المبارك ،ون�س�أل اهلل تعالى المغفرة ل�صاحب هذه الدار ال�شيخ
حمد الجا�سر ،ون�س�أل العون البنه معن وجميع القائمين على هذه الخمي�سية .وي�س ُّرني اليوم �أن �أق ِّدم
�صديقي عبدالحق ع ُّمور بلعابد ،وهو باحث وناقد �أكاديمي من الجزائر ،حائز على درجة الدكتوراه في
ق�ضايا الأدب ومناهج الدرا�سات النقدية والمقارنة ،واللي�سان�س في الحقوق والعلوم الإدارية ،وحا�صل
على دبلوم الكفاءة المهن َّية في المحاماة ،ويعمل حال ًّيا �أ�ستا ًذا م�شار ًكا لنظرية الأدب والأدب المقا َرن
بق�سم اللغة العربية و�آدابها في كلِّية الآداب بجامعة الملك �سعود ،و�أ�ستاذ الل�سانيات والترجمة بق�سم
التخ�ص�ص بق�سم الترجمة بجامعة الجزائر ،و�أ�ستاذ
اللغة العربية و�آدابها بجامعة الجزائر� ،أ�ستاذ عربية
ُّ
ال�شعرية المغاربية وتحليل الخطاب للدرا�سات العليا ،ومدير الدرا�سات العليا والبحث العلمي بق�سم اللغة
العربية بجامعة الجزائر �ساب ًقا ،ونائب مدير مختبر الترجمة والم�صطلح بالجزائر ،ونائب رئي�س �شعبة
الأدب المغاربي المعا�صر للدار�سات العليا ،وع�ضو فرقة بحث الأدب المغاربي فرن�سا– المغارب في
ليون -فرن�سا ،وع�ضو المنتدى الم�صطلحي الدولي بتون�س.
المتخ�ص�صة ،وين�شر في العديد من
وهو م�شارك في عدد من الم�ؤتمرات والندوات العلمية العالمية
ِّ
التخ�ص�ص منها« :عتبات (جيرار
والمتخ�ص�صة ،وله كتب من�شورة في
الدوريات والمج َّالت المح َّكمة
ُّ
ِّ
جينيت من الن�ص �إلى المنا�ص)»� ،صادر من الدار العربية للعلوم -نا�شرون ،وم�ؤ َّلف جماعي في الم�شروع
النقدي المفتوح ال�صادر من الدار العربية للعلوم -نا�شرون .والمحا�ضرة التي �س ُيلقيها بعنوان «الت�سويق
فليتف�ضل.
الإبداعي بين الم�صادفة وال�صناعة»،
َّ
الـ ُمحا�ضر:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته� .أق ِّدم ال�شكر للمركز على ا�ست�ضافتي بين كوكب ٍة من ه�ؤالء العلماء
الذين قر�أنا لهم قبل �أن نعلِّم .وما �س�أق ِّدمه هو محا�ضرة متوا�ضعة ،ترتكز على ثالثة مفهومات مه َّمة ،وهي
الت�سويق (ت�سويق الكتاب الإبداعي) ،والم�صادفة ،وال�صناعة؛ ل َّأن هذه المفهومات الثالثة تتنا�صر فيما
ح�ساب �آخَ ر؟ وما هي حدود الم�صادفة
مركزي هو :كيف ينت�شر عمل �أدبي على
بينها للإجابة على �س�ؤالٍ
ِ
ٍّ
في ت�سويق ظاهرة �أدبية؟ وهل هناك �آل َّية وراء �صناعة هذه الظاهرة؟
ث َّمة كثي ٌر من الأ�سئلة التي يمكن �أن تُط َرح على �أقطاب هذه العملية :الكاتب والنا�شر من جهة ،والكتاب
والقارئ من جه ٍة ثانية ،لنك�شف عن:
مدى وعي الكاتب العربي (مثل زميله الغربي) بن�رش كتابه ومتابعة ت�سويقه من خالل �سيا�سة التوزيعوالت�سويق عند نا�رشه (�أو عرب مدير �أعماله كما يف الغرب).
مدى وعي النا�رش العربي بق�ضية الت�سويق التقليدي والت�سويق متع ِّدد الو�سائط الذي يحتاج �إلىا�سرتاتيجية ومتويل ،وهذا ق َّلما يتوفَّر عند النا�رش العربي.

هذان الوعيان �سي�ش ِّكالن المحفِّز الأ�سا�سي على ا�ستهالك الكتاب الإبداعي لدى القارئ العربي.
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و�إذا انطلقنا في تحليلنا من �أحد هذه الأقطاب وهو الكتاب لنربط بينه وبين الأقطاب الأخرى؛ ف�سنجد
� َّأن الكتاب الإبداعي منتوج �أدبي (و�أخ�ص هنا الرواية) �إذ ُي َ
نظر �إليه -في �سو�سيولوجيا الكتاب والقراءة
(بح�سب «�إ�سكاربيت») -بو�صفه �سلعة خا�ضعة لقانون العر�ض والطلب ،فهو بذلك يحمل وظيفتَين :وظيفة
ً
مخطوطا كان �أو مطبو ًعا،
منتوجا ماد ًّيا
جمالية لكونه �أد ًب��ا جمي ًال ،ووظيفة تجارية ا�ستهالكية لكونه
ً
وكل منتوج ما ِّدي خا�ضع ال�ستراتيجية ت�سويقية مع َّينة ،لهذا ُيع َّرف ت�سويق الكتاب بعا َّمة -ومنه ت�سويق
الكتاب الإبداعي -في مفهومه العلمي الحديث ب�أنَّه «جميع الأن�شطة التجارية (الفنِّية والتقنية والإدارية)
المتعلِّقة بتو�صيل الكتاب من النا�شر �إلى القارئ».
وعليه ف� َّإن الت�سويق الإبداعي خا�ضع لآليات ت�سويق المنتوج بعا َّمة مع مراعاة خ�صو�صية المنتوج
نخ�ص الرواية بالتحليل) ،فكيف �سيتعامل العقل الت�سويقي مع مثل هذا
الأدبي وكيفية ت�سويقه (وهنا ُّ
المنتوج الذي ُيع َرف ب�أنَّه من �أ�صعب ما ُي�س َّوق من منتوجات؟ وهنا �سنف ِّرق بين الوعي الت�سويقي للنا�شر
في الغرب (والمتم ِّثل في �صناعة ال�شهرة للكاتب والكتاب) ،وال َّالوعي الت�سويقي للنا�شر العربي (
والمتم ِّثل في عامل الم�صادفة ل�شهرة الكاتب والكتاب).
نموذجين للظاهرة الأدبية التي تنت�شر بفعل الم�صادفة عند النا�شر
وبق�صد التدليل على ما �سبق �سنق ِّدم
َ
العربي ،وهنا ن�أخذ رواي��ة “ذاكرة الج�سد” لأح�لام م�ستغانمي ،وتلك التي تنت�شر بفعل ال�صناعة عند
النا�شر الغربي وهنا �سنعتمد على رواية “فيرونيكا ت�ص ِّمم على الموت”.

�1.1أحالم م�ستغامني؛ امل�صادفة والت�سويق الإبداعي:
لقد اخترنا هذا النموذج العربي ل َّأن �أحالم م�ستغانمي ُت َع ُّد �أعمالها الروائية الأكثر مقروئي ًة في الوطن
العربي ،بد ًءا بروايتها «ذاك��رة الج�سد» التي جعلت منها ظاهرة �أدبية� ،إلى �آخر رواياتها وهي رواية
«ن�سيان .”com
و�إذا نظرنا �إلى رواية “ذاكرة الج�سد” نجدها رواية عادية بالقيا�س �إلى روايات كبار الكتَّاب في الوطن
العربي ،وهذا ما ذهب �إليه النقَّاد ،غير � َّأن ما يميزها لغتها ال�شعرية التي ا�ستم َّدتها الكاتبة من مرجع َّيتها
ال�شاعرية ال�سابقة ،وحبكها لن�سيج روايتها التي تناولت ذاكرة رج ٍل عانى ويالت اال�ستعمار ليعاني بعدها
ويالت ح ِّبها و�ألم فراقها ،فلم يجد خير مع ِّب ٍر عن لوعته �إ َّال لوحاته التي ع َّبر فيها عنها.
فمو�ضوع الرواية م�ألوف وقد ُكتب فيه كثي ًرا ،فهل هذا من م�صافِّ الروايات الأكثر مبي ًعا والأكثر
�شهرة� ،أو � َّأن هناك �س ًّرا خف ًّيا ح َّرك جمهور القراء نحوها؟ وهذا ما �سنتت َّبعه:
1.1امل�صادفة و�صناعة َوهْ م الكتابة:
�ستتر�سخ في ذائقة
�سنبد�أ من هذه النقطة الكت�شاف الم�صادفة التي �ش َّكلت هذه الظاهرة الأدبية التي
َّ
الق َّراءُ .عرفت �أحالم م�ستغانمي داخل الم�شهد الثقافي والأدب��ي الجزائري في بداياتها �شاعر ًة كتبت
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ديوانَين ،الأ َّول بعنوان «الكتابة في لحظة عري» عام 1976م ،والثاني بعنوان «�أكاذيب �سمكة» عام
ُالق احتفا ًء
1993م ،وفي �سنة �صدور ديوانها الأخير ظهرت فج�أ ًة روايتها «ذاكرة الج�سد» التي لم ت ِ
ال من ِق َبل الروائ ِّيين وال من ِق َبل النقَّاد وال ال�صحافة؛ لكون الكاتبة كانت في تلك الفترة مح�سوب ًة على
ال�شعراء ،لهذا وجد الروائي الكبير المرحوم الطاهر وطار كتابتها غير نا�ضجة ،ف�أنَّى ل�شاعر ٍة �أن تكتب
رواية؟! لهذا ُط ِب َع منها �أقل من �ألف ن�سخة معظمها بقي في مخازن المطبعة الر�سمية .وفي ال�سنة نف�سها
� ً
أي�ضا ظهرت طبعتها الأولى البيروتية من �أعرق دار ن�شر عربية وهي دار الآداب التي راهن عليها المثقَّف
�سهيل �إدري�س لخبرته الطويلة ،ليبد�أ الترويج لهذه الظاهرة الأدبية في الم�شرق ،ويبد�أ الت�ش ُّكل الجلي
لعنا�صر الم�صادفة بد ًءا من النقطة الثانية:
 -1-1امل�صادفة ومكانة الدعاية الت�شهريية:
لعبت الم�صادفة دو ًرا فاع ًال في الدعاية الت�شهيرية (العك�سية)� ،أي �ش ِّهر بها قبل �أن تُ�ش َت َهر ،ف�صدور
مقال ال�صحفي التون�سي كارم �شريف في جريدة «الخبر الأ�سبوعي» الجزائرية (جوان2000 ،م) بعنوان
«�سرقات �أدبيةَ :من هو الم�ؤ ِّلف الحقيقي لرواية ذاكرة الج�سد» ،الذي ر�أى فيه � َّأن ال�شاعر �سعدي يو�سف
يختفي تحت قلم �أحالم م�ستغانمي ،طرح العديد من الأ�سئلة :كيف �أ�صبحت �أحالم م�ستغانمي �أهم روائية
عربية؟ وكيف حقَّقت هذه المعجزة؟ وما هو ما�ضيها الأدبي؟ لير َّد ال�شاعر �سعدي يو�سف بعد �صمتٍ طويل
ب� َّأن العالقة التي تربطه بالروائية عالقة �صداقة ،والم�سا َعدة التي ق َّدمها لها لم تكن �سوى ت�صحيحات
نحوية و�إمالئية فقط ،لتُرجئ �أحالم ردودها �إلى الوقت المنا�سب.
لتخ�ص�ص
وتتوالى الردود والتعليقات التي ح َّركت الم�شهد الثقافي الجزائري والعربي على ح ٍّد �سواءِّ ،
بع�ض ال�صحف والمج َّالت ملفًّا لهذه الق�ضية؛ ما حدا بالقارئ المثقَّف والقارئ العادي �إلى �أن يت�ساءل
عن �أه ِّمية هذه الرواية وكل هذا الجدل الدائر حولها ،وهنا �ستتح َّرك الوظيفة اال�ستهالكية القتناء الرواية
وقراءتها.
 -2-1احلوارات �أ َّول خطوة نحو ال�شهرة واالنت�شار:
ال�ضجة الإعالمية تخفَّت الكاتبة عن الأنظار ولم ُترِد الت�صريح �أو الرد ،غير �أنَّها بعد
في �أ َّول بداية
َّ
ال�صمت ور ِّد �سعدي يو�سف خرجت �إلى العلن في حوارات متتالية للدفاع عن نف�سها مع جريدة «الخبر
الأ�سبوعي» ومج َّلة «زهرة الخليج» لتر َّد على كل منتقِد للكاتبة العربية التي تريد �شقَّ طريقها بثبات ،وبهذا
الخا�صة بالمر�أة العربية ،ل ُي�ضاف �إلى هذه الحوارات لقاءان تلفاز َّيان
ا�ستمالت بع�ض ق َّراء المج َّالت
َّ
مه َّمان:
ح�صة �أهل الكتاب ،للروائي وا�سيني الأعرج:
َّ -

خ�ص�صت �إحدى ح�ص�صها لمحاورة الروائية
الح�صة -التي ت�ست�ضيف كبار الكتَّاب والمثقَّفينَّ -
هذه َّ
ال�ضجة حول ن�سبة الرواية �إليها وتع ُّدد الأ�سماء التي كتبتها ومنها
�أحالم م�ستغانمي ،ف�أثارت ق�ضي َة
َّ
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وبخا�ص ٍة بعد ح�صولها على جائزة نجيب محفوظ
ال�شاعر �سعدي يو�سف والروائي وا�سيني الأع��رج،
َّ
عام 1998م لأكثر رواية مبي ًعا ومقروئ َّي ًة في الوطن العربي؛ ما جعل من ق َّراء الروائي وا�سيني الأعرج
يت�ساءلون عن هذه الرواية و�صاحبتها ،وهذا مح ِّرك �آخَ ر لزيادة مقروئ َّيتها.
ح�صة خ ِّليك يف البيت ،لل�شاعر زاهي وهبة:
َّ -

ح�صة ذات طابع اجتماعي ووا�سعة الم�شا َهدة ،ت�ست�ضيف المثقَّفين والفنَّانين العرب ،تُحاورهم
وهي َّ
الخا�صة ،وكان من بين �ضيوف الح�صة � ً
أي�ضا الفنان نور ال�شريف الذي ُ�سئل
في الفن والثقافة وحياتهم
َّ
عن �آخِ ر رواي ٍة قر�أها ،فكانت �إجابته رواية «ذاكرة الج�سد» التي �أعجبته ،وهذا ما �سمح للروائية ب�أن تطرح
ق�ض َّيتها في منبر �إعالمي �آخر .وزياد ًة على ذلك اتَّ�صل المخرج يو�سف �شاهين الذي �أبدى ا�ستعداده �إذا
والمخرج لينزلق �إلى قراءة هذه
يحب الممث َل
َ
�سمحت الفر�صة ل ْأن ُيخر َِجها لل�سينما ،وهذا �س ُيثير حت ًما َمن ُّ
الرواية الظاهرة التي �أح َّبها الجميع..
 -3-1امل�صادفة وا ِّت�ساع قاعدة املقروئية:
لو تت َّبعنا �إلى الآن َدور الم�صادفة وغياب النا�شر وا�ستراتيجية الت�سويق لديه؛ لعرفنا تلك الت�ص ُّورات
التقليدية التي تتح َّكم في �شهرة �أي كاتب ،ف�أحالم م�ستغانمي �ش َّكلت لها الم�صادفة دائ��رة كبيرة من
الق َّراء ،بد ًءا من الدعاية المغر�ضة التي عملت ل�صالحها وع َّرفت القارئ الجزائري والعربي بها ،ودخول
ا�س ٍم بحجم ال�شاعر �سعدي يو�سف والروائي وا�سيني الأعرج الذي هاجر ق َّرا�ؤه �إلى قراءة هذه الرواية،
و�صو ًال �إلى ان��زالق ُم�شاهدي ك ِّل من المم ِّثل نور ال�شريف والمخرج يو�سف �شاهين لقراءتها ،لت�صل
مقروئية الرواية �إلى �أق�صاها بعد �إعالن ال�شاعر نزار قباني �أنَّه �إذا �أراد �أن يكتب رواي ًة ف�سيكتب «ذاكرة
عج َب بها �شاعرهم ،لت�ستثمر دار الآداب
الج�سد» ،وهذا ما دفع بمح ِّبي نزار �إلى �شراء هذه الرواية التي �أُ ِ
هذه المقولة في بع�ض �أغلفة طبعات الرواية التي قفزت �إلى الطبعة الثامنة ع�شر في ظرف �سنتَين!
هنا يمكننا �أن نطرح ال�س�ؤال� :أين َدور النا�شر من بداية العملية؟ لقد كان غائ ًبا لم يتح َّرك حتى انتهت
ال�ضجة ،فتح َّركت �آلة االحتكار بدل �آلة الت�سويق ،وهذا ما �أ�سميناه بـ”غياب الوعي الت�سويقي” الذي
َّ
لعبت فيه الم�صادفة ال َّدور الأكبر ،فالكاتبة كانت ت�س ِّوق لكتابها دون ق�ص ٍد منها وهي تدافع عنه ،لت�صبح
الرواية -كما تقول الروائية -تدافع عن نف�سها بعد �شهرتها ،وهذا ما ك َّون للروائية وع ًيا َبعد ًّيا بهذه
خا�صة،
الظاهرة التي كانت طر ًفا فيها دون علمها ،فانخرطت في لعبة الت�سويق بت�أ�سي�سها لدار ن�ش ٍر َّ
وفتحها موق ًعا لها ومنتدى لرواياتها والتعليقات عليها ،و�أ�صبح لها مدير �أعمال ُيدير من�شوراتها وكل ما
من�صتها
يتع َّلق بها ،وهذا ما ظهر في االحتفالية الكبيرة ب�صدور روايتها “ن�سيان  ،”comالتي جعلت َّ
من�صات التتويج بجوائز الأو�سكار ،جمعت �إليها المثقَّفين ،والفنَّانين ،وال�سيا�س ِّيين ،ف َمن
للتوقيع مثل َّ
قال � َّإن الروائي ال يمكن �أن ينخرط في الت�سويق الإبداعي؟!
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« -1باولو كويهلو» و�صناعة الت�سويق الإبداعي:
ُيع َرف «باولو كويهلو» بو�صفه �سلي ًال لتلك الأ�سماء العالمية التي �أنجبها �أدب �أمريكا ال َّالتينية ،والتي
ح�صدت العديد من جوائز نوبل ،والتي تعرف كثي ًرا من التقاليد الكتابية من «ماركيز» مرو ًرا بـ»فونتي�س»
ُترجم �إلى العديد من اللغات ويكت�شفها العا َلـم.
و�صو ًال �إلى «بورخي�س» ..وهذا ما �سمح لتلك الأعمال ب�أن ت َ
ولكن “باولو كويهلو” -هذا الكاتب البرازيلي� -أ�صبح بالن�سبة �إلى ه�ؤالء الكتَّاب ظاهرة �أدبية غزت ك َّل
�أوروبا والعا َلـم العربي في ب�ضع �سنوات ،وتجاو َز الت�ص ُّورات التقليدية لل�شهرة القائمة على الم�صادفة
كما ر�أينا ،ولكن �صارت ال�شهرة تُ�صنَع في مخابر م� َّؤ�س�سات الن�شر الكبرى.
فهل يمتلك “كويهلو” الم�ؤ ِّهالت الكافية لكتابة �أدبية ر�صينة مثل �أ�سالفه الكبار� ،أو �أنَّه كاتب �شعبي
خا�ص ًة �أنَّه عرف الكاتب من خالل رواية “الخيميائي” التي
عادي؟ القارئ العادي ُيعارِ�ض هذا القولَّ ،
بي َع منها �أكثر من ع�شرة ماليين ن�سخة ،لت�ضع الكاتب في الواجهة الإعالمية .غير �أنَّنا اليوم مع رواي ٍة
�أ�صبحت ظاهرة �أدبية فريدة من نوعها في القرن الحالي ،وهي رواية “فيرونيكا ت�ص ِّمم على الموت”
التي ُعر�ضت للتوقيع في المعر�ض الدولي للكتاب بباري�س �سنة 2000م ،و�سرقت الأ�ضواء من �ضيف
ُّ
ي�صطف �أرت��ا ًال ل�ساعاتٍ طويلة ليح�صلوا
ال�شرف على المعر�ض وهو دولة البرتغال ،وجعلت الجمهور
توقيع من الم�ؤ ِّلف ،على الرغم من � َّأن الرواية حكايتها ب�سيطة ُمتدا َولة تحكي عن فتا ٍة �سلوفين َّية
على
ٍ
تق ِّرر االنتحار فتف�شل وتُ�ساق �إلى م�شفى الأمرا�ض العقلية ،وهناك تبد�أ بالبحث في �أعماقها عن ال�شيء
ال�صافي في داخلها من خالل ت�صنُّع الجنون ،وهنا تنعتق روحها نحو الح ِّرية ،وهي جز ٌء من �سيرة
الم�ؤ ِّلف الذاتية التي عر�ضها في كتابه “فار�س النور” ،وهي تردي ٌد لرواية “الخيميائي” والبحث عن
ٌ
ب�سيط يخاطب �شريحة عري�ضة من الجمهور ،وهي تعتمد الأ�سلوب
جوهر ال��ذات ،فمو�ضوع الرواية
ال�صحفي التقريري ،الجمهور الم�ستَه َدف هو ق َّراء اليوم َّيات والأ�سبوع َّيات الذين يقر�ؤون في القطارات
والميتروهات والمحا ِّل العا َّمة ،..وهذا ما وافق المو�ضوعاتِ الرائج َة في �أوروبا التي تعي�ش خوا ًء روح ًّيا
يحتاج �إلى ترميم ،فهذا المو�ضوع الب�سيط والتقنية ال�سهلة لي�ست من �شروط نجاح � ِّأي عم ٍل �أدبي ،وهنا
ننتقل �إلى النقطة الثانية:
ُ -1-1دور الن�شر و�صناعة الظاهرة الأدبية /الكاتب:
هذه الظاهرة الأدبية �صنعتها دار ن�شر فرن�سية لم تكن من ُدور الن�شر الكبيرة في باري�س ،فا�سمها ال
ُيذ َكر �أمام دار ن�شر «غرا�سي» �أو دار «غاليمار» �أو دار «�ألبان مي�شال» ..وغيرها التي لها كتَّابها من حاملي
جائزة «نوبل» ،وبهذا تُقا�س ُدور الن�شر الكبيرة با�ستقطابها للأ�سماء الكبيرة ،غير � َّأن دار ن�شر «�آن
كاريير» راهنت على «باولو كويهلو» ف�سخَّ رت كل و�سائلها الإ�شهارية والت�سويقية لإنجاح رهانها الأدبي
الذي دخلت به المو�سم الأدبي بالمعر�ض الدولي للكتاب ،فما الذي عملته هذه الدار لت�صبح مفاج�أة النقَّاد
والمتخ�ص�صين في عا َلم الأدب؟
ِّ
138

العدد السادس 1435هـ 2014 -م

ومي�س �رشيحة
 املو�ضوع املختار من الكاتب -كعادته منذ اخليميائي -يكون مو�ضوع ال�ساعة ُّكبرية من اجلمهور ،وهذا ما فعله يف روايته «فريونيكا ت�ص ِّمم على املوت».
اختيار دار الن�رش الفرتة املنا�سبة لتوزيع الكتاب بحيث ُيحدِث وق ًعا ،وهو معر�ض الدويل للكتاب.ا�ست�ضافة الكاتب قبل �أ َّيا ٍم من املعر�ض ،و�إ�سكانه يف مكانٍ هادئ ُي�ش ِبه ال�سكينة والروحانيةالتي يكتب عنها يف رواياته ،بعي ًدا عن �ضو�ضاء املدينة وم�شكالتها ،يف منطقة اللورد ،وهي محَ َ ٌّج
لكث ٍري من ال�شباب الأوروبي الباحث عن الرتميم الروحي ،وهذا متع َّمد من دار الن�رش لإعطاء
�صدقية �أكرث لكتابات الكاتب.
دعوة دار الن�رش للقنوات التلفاز َّية لإجراء حوار مع الروائي يف ن�رشات الأخبار التي تُنقَلمبا�رش ًة يف �ساعات الذروة لي�شاهده عدد كبري من اجلمهور ،وجرت احلوارات يف ذلك املكان
الهادئ حيث ظهر “كويهلو” �إن�سانًا زاه ًدا يف الدنيا يق ِّدم الن�صائح وينطق باحلكمة مع الكبار
اخلا�صة ودافعية الكتابة بعد ِّ
تخطيه عتبة اجلنون �إلى ح ِّرية
وال�صغار ،متح ِّد ًثا عن حياته
َّ
الكتابة املخل�صة للذات.
لي�صل الت�سويق �إلى �أق�صاه ،دخلت دار الن�رش يف لعبة �إ�شهارية جديدة مل يتع َّود عليها الكتَّاب،بل جندها كث ًريا عند الفنَّانني ،فقد ُ�ص ِّور الكاتب �صورة �إ�شهارية كبرية بخلفية زرقاء تدعو �إلى
ال�سكينة وتعلو حم َّياه ابت�سامة بريئة ك ُّلها حكمة ،وحتتها ُكتِب “فريونيكا ت�ص ِّمم على املوت”،
و ُعلِّقت بعناية مدرو�سة يف املنافذ الأ�سا�سية يف باري�س مثل :احلي الالتيني ،واجلامعات،
والأحياء اجلامعية ،واملكتبات ،وامليرتوهات ،وواجهات امل�ساحات التجارية الكربى ،و ُدور
ُو�صل �إلى املعر�ض ،وكذلك حافالت ال�ضواحي ،دون
ال�سينما ،بالإ�ضافة �إلى احلافالت التي ت ِ
�أن نن�سى الوم�ضات الإ�شهارية يف ال�صحافة والإذاعة ،ف�أ�صبح “باولو كويهلو” �س ِّيد املدينة �أ َّيام
املعر�ض وبعده .كان هذا قبل املعر�ض ب�أ َّيام لإثارة انتباه اجلمهور ،وهذا كله �أُن ِفقَت عليه �أموال
طائلة ولكن با�سرتاتيجية حم�سوبة.
مقروئ َّية الكتاب حتدِّدها �صناعة قارئ م�س َتهدَف:
ح�سب لها �ألف ح�ساب الآن ،فهي لم ت�صنع كات ًبا
وهذا ما برعت فيه هذه الدار ال�صغيرة التي �أ�صبح ُي َ
فقط ،بل ه َّي�أت له مقروئ َّية وا�سعة ب�صناعة قارئ لرواياته ،فالنجاح للدار كان متو َّق ًعا ،ففي �أ َّيام المعر�ض
غرقت الدار بالجماهير من ك ِّل الفئات والأعمار والأجنا�س ،حتى َ�ص ُع َب على ِّ
المنظمين تنظيم هذه الجيو�ش
من الجماهير التي جاءت باك ًرا في اليوم الأ َّول من افتتاح المعر�ض للح�صول على ن�سخ ٍة بتوقيع الكاتب،
�صيب بمر�ض المطالعة المزمن ،فتجدهم ال ي�س�ألون �إ َّال عن «باولو كويهلو» وجناح «�آن
فك� َّأن الجمهور �أُ َ
كاريير» ،فالذي ي�شتري الرواية �سي�أخذ معه كل �أعمال الروائي ُموقَّع ًة ِّ
بخط الروائي وكانت بالآالف؛ ما
أحوج الكاتب �إلى ا�ستراحات متع ِّددة ليبا�شر التوقيع من جديد.
� َ
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اخلامتة:
في نهاية هذه المحا�ضرة نت�ساءل :هل �سيبقى النا�شر العربي يتعامل بطرائقه التقليدية في الن�شر
والت�سويق؟ وهل �سيبقى الكاتب خائ ًفا من �أن ينخرط في مثل هذه العمليات التي ت�ضمن له حقوقه ،ويبقى
يتو�سل بفعل الكتابة دون �أن يف ِّكر في ق َّرائه الذين لم ي�صل �إليهم كتابه ،وفي �أن يكون له وكيل �أعمال ي�س ِّير
َّ
�ش�ؤونه مع النا�شر؟ كيف نقبل على �أنف�سنا الدعايات التي ن�ستهلكها يوم ًّيا للمواد الغذائية والمنزلية ،وال
ن�ستهلك ما يدوم ويبقى خير جلي�س و�أح�سن �أني�س؟ هل نترك �أنف�سنا للم�صادفات �أم نعي �ضرورة ال�صناعة
الخادمة للثقافة والأدب؟ هذا ما نلحظه على بع�ض ُدور الن�شر العربية التي �أ�صبحت تتفاعل مع ق َّرائها من
خالل مواقعها الإلكترونية� ،أو من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وهذا ُيبرِز وع ًيا يتنامى على ال�ساحة
أرجل.
الثقافية العربية على م�ستوى الكتاب ون�شره وتوزيعه ،وبهذا �سي�صبح للكتاب � ُ
املداخالت:
الأ�ستاذ عبداهلل احلقيل:
أدبي
تحي ًة للجميع في هذا ال�صباح الم�شرق الجميل ،وتحي ًة لـ ُمحا�ضرنا على ما �أتحفَنا به من حديثٍ � ٍّ
كنت واح ًدا م َّمن ت�ش َّر َف بالعمل في الجزائر
ٍ
عذب جميل ،ولقد �أثار �شجوني وذكرياتي عن الجزائر؛ فقد ُ
كنت مد ِّر ً�سا ل ُّلغة العربية و�آدابها في ال�ستينيات الميالدية (الثمانينيات الهجرية)،
�إبان ا�ستقاللها� ،إذ ُ
وكنت �أقول لتالميذي وفي م�شاركاتي في بع�ض الأندية الأدبية :كم نتمنَّى �أن َن َرا ُكم �أ�ساتذ ًة ل ُّلغة العربية
ُ
و�آدابها في الم�شرق وفي بالدنا .واليوم نرى الأ�ستاذ الدكتور يحا�ضر في �إح��دى جامعاتنا العريقة
�أدي ًبا و�أ�ستا ًذا مرمو ًقا ،فتَح َّي ًة له وبارك اهلل في جهوده ،و�أ�س�أل اهلل التوفيق للجزائر العزيزة علينا والتي
أم�ضيت فيها ذكرياتٍ جميلة ولي فيها تالميذ وط َّالب ال �أزال على �صل ٍة بهم ،وتحي ًة لكم ،و�شك ًرا.
�
ُ
مدير املحا�ضرة:
�صحيح � َّأن هذا جاء عفو ًّيا؟ �ألم
ذكرت � َّأن �أحالم م�ستغانمي ما كانت متع ِّمد ًة لهذا و�إنما جاء عفو ًّيا ،فهل
َ
ٌ
يكن �أح ٌد يحاول �أن ير ِّوج لهذه الرواية بهذا ال�شكل؟ ثم هل يمكن �أن نقول ال�شيء نف�سه عن رواية رجاء
ال�صانع عندنا «بنات الريا�ض»؟ فهذه الرواية كتبتْها وهي �أول عم ٍل تقوم به ثم تُرجم �إلى لغاتٍ كثيرة
واحتفى بها النا�شرون ،ويذكر زميلنا الدكتور �سعد البازعي �أنه كان في م�ؤتمر معر�ض الكتاب (لع َّله
في هامبورج) ويقول :نحن من�س ُّيون و ُدور الن�شر الأجنبية والتلفزيونات كلها تتابع رجاء ال�صانع! ثم
الآن انتهى هذا الت�أثير .وكانت قد ا�ستخدمت تقنية مع َّينة ب�أن ا�ستخدمت الإيميالت و�أنها تك�شف عن تلك
الطبقة المخملية التي هي فئة من البنات ،فهل يمكن �أن نجد �شيئًا من المقارنة بين هذه وبين تلك؟
الـ ُمحا�ضر:
�شك ًرا لأ�ستاذنا عبداهلل الحقيل و�أنا �أع ُّد نف�سي �أحد تالمذتك ،و�شاك ٌر َلك ما ق َّدمت .بالن�سبة �إلى طرح
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طرحت هذا للنقا�ش .الظاهرة الأدبية وقتية
مت ،و�أنا فع ًال
الدكتور مح َّمد الهدلق �أقول :م�شكو ٌر على ما ق َّد َ
ُ
ومح َّينَة تنتقل من الوقتية �إلى التر�سيخ ،ف�أحالم م�ستغانمي خرجت من الت�أقيت �إلى الت�أ�صيل والتر�سيخ
في الم�شهد الثقافي ،عك�س «بنات الريا�ض» التي كانت في الموجة ولكن �أين الأ�صول والظاهرة الأدبية؟
أدب ي�س َّمى الأدب اال�ستعجالي ،وهو الأدب الذي كتبه ال�شباب
وقد ظهر في الجزائر في الت�سعينيات عندنا � ٌ
عن المجازر التي كانت تح ُدث في الجزائر وب��د�أت ت�س َّمى الأدب اال�ستعجالي ثم �أ�صبح �أد ًب��ا مقرو ًءا،
و»بنات الريا�ض» ظاهرة ال ب َّد من �أن تُد َر�س من خالل �سي�سيولوجية القراءة والأدب و ُي َ
نظر �إلى المكاريزم
كنت في ندوة في الجامعة الأمريكية في القاهرة ،وقامت �أ�ستاذة من جامعة
الذي تح ِّركه� .أتذ َّكر �أني ُ
مات�شيجن وقالت �أنها تد ِّر�س رواية «بنات الريا�ض» في �صفوفها ،وهي تر ِّكز على المقاطع التي ال نحو
قمت
فيها وال �إم�لاء ،تر ِّكز على هذه المقاطع دون غيرها وتقول لهم :هذا هو المجتمع ال�سعودي� .أنا ُ
ً
وقلت لها �أنا ق��ر� ُأت الرواية ،وهي تحتكم لهذا الميكاريزم وهو الظاهرة الأدبية ،و�إذا عددنا
منتف�ضا ُ
في الرواية ال�سعودية ال نجد لها ح�ضو ًرا .وال�شيء نف�سه بالن�سبة �إلى �أحالم م�ستغانمي ،فقد �أ�صبحت
روايتها �أكثر مقروئية وتُرجمت �إلى اللغة الإنجليزية ،و�أنا قر� ُأت ما ُكتب عنها في مجلة «بانيبال» التي
المترجمة �إلى الإنجليزية ،و�أ�صبحت تد َّر�س في الجامعة الأمريكية في بيروت.
تحتفي بالروايات العربية
َ
انظروا الآن �إلى الفرق ال�شا�سع هنا :انقلبت �أحالم م�ستغانمي من الم�صادفة �إلى ال�صناعة ،ولكن بقيت
تن�سوا � َّأن الكاتب والروائي في ُدور الن�شر تحت الطلب ،فمث ًال عندنا
رجاء ال�صانع في الم�صادفة فقط .وال َ
روائي في ُدور الن�شر الفرن�سية كان م�ست�شا ًرا �ساب ًقا في �إحدى الوزارات ،كتب رواية «ق�سم البرابرة»
بطلب من �إحدى ُدور الن�شر الفرن�سية التي
من �سبعمئة �صفحة ،كتب هذه الرواية لي�ش ِّوه �صورة الجزائر ٍ
الكاتب ب� َّأن هذه الرواية �ستُر�شَّ ح لنَيل الجوائز العالمية في
كانت مدفوعة الأجر ،وهذا موجود� ،إذ ُيغرون
َ
فرن�سا ،وهنا ال�شيء نف�سه.
ولدينا � ً
أي�ضا روائية ا�سمها «�آ�سية جبار» والكل يعرفها ،دخلت �إلى الأكاديمية الفرن�سية بعدما دخلت
في مزلقٍ من المزالق على الرغم من �أننا نحترمها في كتابتها ولكنها تنازلت في لحظ ٍة ما �أمام مثل هذه
المواقف.
الدكتور حم َّمد عمار:
�شك ًرا لل ُمحا�ضر على هذه المحا�ضرة ،والمحا�ضرة حقيق ًة طريفة ج ًّدا وتط ُرق با ًبا كان مقف ًال ،ولكن
ونح�س
مت تف�سي ًرا لظاهرة متدا َولة ومعروفة بين النا�س
في الوقت نف�سه تتناول ق�ضية معروفة ،هي ق َّد ْ
ُّ
بها منذ مطلع النه�ضة الحديثة مع انت�شار و�سائل الإعالم والتقنيات الحديثة ،بد ًءا من كتاب «في ال�شعر
الجاهلي» لطه ح�سين ،ثم كتاب «الإ�سالم و�أ�صول ال ُـح ْكم» لل�شيخ علي عبدالرازق ،ورواية «�أوالد حارتنا»
لنجيب محفوظ ،و»الخطيئة والتكفير» لعبداهلل الغذامي ،و»�أ�ضواء على ال�سنَّة المح َّمدية» لمحمود �أبو رية،
�ضج ًة
وكتابات �أدوني�س ..وغيرها من الكتب التي انت�شرت و�أ�صبح لها �إقبال بين النا�س لأنها �صادفت َّ
�ضجة،
�إعالمية ،فالمحا�ضرة ق َّدمت تف�سي ًرا لواح ٍد من هذه الكتب التي نالت �شهر ًة لأنها قابلت ثور ًة �أو َّ
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لكن الق�ضية في ح ِّد ذاتها ق�ضي ٌة معلومة .وقد �أ�شار الدكتور مح َّمد الهدلق �إلى رواية «بنات الريا�ض»،
َّ
والق�ضية م�ألوفة فما الجديد في هذا الأم��ر؟ والآن حتى في المملكة َمن �أراد �أن ُي�ش َت َهر بو�صفه كات ًبا
فليطبع كتابه في الخارج ولي َّد ِع � َّأن ال�سلطات منعته من الن�شر في الداخل في�صبح الكتاب وجبة �شهية
مت التف�سير و�أرجو تو�ضيح هذا الأمر.
أنت ق َّد َ
للقارئ ،و� َ
الـ ُمحا�ضر:

�أ�شكر الدكتور عما ًرا ،والمع َّرف ال ُيع َّرف ،نحن نخال �أننا نعرف الظاهرة ولكن هل تت َّبعناها
بطرائق علمية وبحثنا في َمن وراء هذه الظاهرة؟ هذا هو �أ�صل الم�س�ألة .نحن دائ ًما نقول �أما �آن
وجدت
أردت �أن �أطرحه؛ لأنني
ُ
الأوان ل ْأن نجعل من هذه الظواهر ماد ًة للبحث والدرا�سة؟ وهذا ما � ُ
�أنه �آنَ الأوان ل ْأن نبحث عن ح ٍّل لهذه الم�شكلة ،فنحن الكتَّاب نتَّفق مع النا�شر ونقول نريد غالف
كذا و�صورة كذا وال يتدخَّ ل �أحد في العنوان�..إلخ ،الآن في الأعراف الدولية �أ�صبح للكاتب مدير
�أعمال هو الذي يتكلم مع النا�شر وي�ضبط العقد ويح ِّدد له الندوة واللقاء ال�صحفي ،وهذا ما ُ�س ِّم َي
ب�سي�سيولوجية القراءة والكتاب ،وليت طلبتنا يدر�سون هذه الظاهرة ،فهل من المنطق �أن نقول لمن
�أراد �أن ُي�ش َت َهر �أن يطرق مو�ضو ًعا ويكتفي؟!
د .اخل�ضر عبدالباقي حم َّمد:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .هناك ت�ضليل �إعالمي �أن َ��ت مار�ستَه في العنوان «الت�سويق الإبداعي بين
الم�صادفة وال�صناعة» ،والعنوان يحتاج �إلى تحليل �أكثر؛ فالذي يتبادر �إلى الذهن � َّأن الت�سويق الإبداعي
تخ�ص�صي في الإع�لام� -أن��ه ت�سويق والإع�لام الت�سويقي هو الحديث عن الإع�لان والو�سائل
بحكم ُّالم�ستَخ َدمة في الت�سويق ،ولو كان العنوان مح َّد ًدا �أكثر لكان �أف�ضل.
الأمر الثاني التحليل الذي ق َّدمتَه تحلي ٌل ج ِّيد ،و�أنا �أتَّفق معك في �أنه قد تكون هناك م�صادفة للمرة
الأولى ،ولكن مع الم َّرة الثانية والثالثة �أو الجهة الثانية والثالثة لن تتك َّرر الم�صادفة؛ ل َّأن هذا ت�سطيح
لهذه الجهات وك�أنَّها كلها لم تكن تدرك الأبعاد ،ف�إذا كانت الجهة الأولى التي ق َّدمت هذه ال�شخ�صية للم َّرة
الأولى وقعت في الم�صادفة �أو لـ َّمعت هذه ال�شخ�صية عن طريق الم�صادفة ،فالجهات التي ت�أتي بعدها
مثل ُدور الن�شر وغيرها لن تقع في هذا الخداع؛ ل َّأن الجهات والم� َّؤ�س�سات �أكبر من �أن تقع في الخداع.
دت �أو لم تتناول � َّأن عملية التلميع عملية �صناعة ،و� َّأن هناك عوامل �سيادية غير
والنقطة الثانية :ح َّي َ
بحثت في هذه العوامل لكان البحث �أكثر عم ًقا
العوامل التي ذكرتَها كالعوامل ال�سيا�سية وغيرها ،فلو َ
خرجت به الآن.
ولخرجت بنتائج �أكثر م َّما
َ
َ
الـ ُمحا�ضر:
ثت عن المرجعية المعرفية للبحث وما ن�س ِّميه
م�شكو ٌر يا �أخي على ما ق َّدمت ،ولكن قبل �أن �أتك َّلم تح َّد ُ
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تن�س � َّأن العنوان ال يحتاج �إلى
نحن بالم�ضمار ،والذي ال ب َّد من �أن ي�ش َّدك داخ ٌل في هذا الم�ضمار ،وال َ
ذكرت مرجع َّيتي في ذلك ،وما �س َّمي َت ُه بالت�ضليل في العنوان له وظيفة
المرجعية الدقيقة للإ�شهار ،وقد ُ
ا�ستمعت �إليه ،فهذه هي الوظيفة
�إغرائية وال ب َّد من �أن تتبع الم�سارات في مجمل ما �سيو�ضحه الن�ص كما
َ
التف�صيلية التي جاءت في المحا�ضرة.
مت عليه يحتاج �إلى تد ُّبر فع ًال ،وفيما يخ�ص �أحالم م�ستغانمي ف�أنا �أتح َّدث عن
والت�سطيح الذي تك َّل َ
خبرت ذلك ،فهي تجربة واقعية وقد
�أ�شياء �سمعتُها من الروائية نف�سها ،وكذلك خالل ح�ضوري للمعر�ض
ُ
كنت حا�ض ًرا لت�صريحات �أحالم م�ستغانمي نف�سها .و�أ�شكرك على طرحت.
ُ
�أحمد ال�شمري:
هل كان لل�صناعة الأدبية دو ٌر �أكبر من الن�صو�ص الموازية والعتبات؟ هل تدخل في داخ��ل الن�ص
الإبداعي؟
الـ ُمحا�ضر:
ثت عنه
هذا �س�ؤا ٌل جوهري لأنه مرتكِز على ما ق َّدمتُه وهو الن�ص الموازي �أو العتبات؛ ل َّأن كل ما تح َّد ُ
يمكن �أن يتنزَّل فيما ُيع َرف بالن�ص الفوقي �أي ما ُّ
يحف بالن�ص وي�صنعه من الخارج :الندوات ،الحوارات،
مت ف�إنَّه يدخل فيما
َمن ي�ص ِّورناَ ،من ي�ستمع �إلينا ...كل هذا �س ُي�ستفاد منه ،ففع ًال �إذا �أردنا �أن ن�صنِّف ما ق َّد ُ
ُيع َرف في الدرا�سات الحديثة بـ«الباراتك�س» �أي ما يتك َّلم على المنتَج ال�سابق ،وهذا ما �س ُي�ضاف للمتكلِّم.
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كتاب «منهج البحث في التاريخ»

د.عمر العقيلي
كتاب للم�ؤ ِّلف الدكتور عمر بن �سليمان العقيلي ,يق ِّدم فيه ً
بع�ضا من الخطوات والن�صائح
هو ٌ
والإر�شادات العلمية الـ ُمخت ََ�صرة والـ ُم َر َّكزة التي ته ُّم الباحث الـ ُمبتدئ في التاريخ ،كي تكون عونًا
له في تَخَ ِّطي بع�ض ال�صعوبات التي قد تعتر�ضه ،وهي في مجملها خُ ال�ص ٌة لتَجر َبة الم�ؤ ِّلف في
تدري�س ُمق َّرر َمن َهج البحث التاريخي لطلبة ق�سم التاريخ بجامعة الملك �سعود طيلة ال�سنوات ال َع�شر
فن له � ُأ�صوله وقواعده التي قد ال
الما�ضية ،كان خاللها ِّ
يو�ضح للدار�سين � َّأن الكتابة في التاريخ ٌّ
تتي�سر �إ َّال ِل َمن َد َر َ�س الـ َمن َهج نَظر ًّيا وط َّبقَه َع َمل ًّيا.
َّ
وقد تح َّدث الم�ؤلف عن منهج البحث في التاريخ ،مع ِّر ًفا م�صطلحات :المنهج ،والبحث ،والتاريخ.
ث�� َّم تح َّدث عن دواف��ع كتابة التاريخ ،ومناهج البحث و�أن��واع��ه��ا (المنهج التجريبي ،والمنهج
المنهج في
اال�ستردادي ،والمنهج التحليلي ،والمنهج الو�صفي ،والمنهج الـ ُمقارن) ،وتناول
َ
كتابات العلماء الم�سلمين والغرب ِّيين.
ث َّم تناول الم�ؤ ِّلف الكتابة التاريخية وتط ُّورها وعنا�صرها (الباحث ،والمعلومات التاريخية،
ومو�ضوع البحث).
ف�ص َل في خطوات �إع���داد البحث ،من �إن�شاء َّ
خطة البحث ،وال��ق��راءة في الم�صادر
بعد ذل��ك َّ
والمراجع ،وجمع المعلومات ،ث َّم كتابة البحث .وقد �أفر َد �أق�سا ًما من الكتاب للحديث عن �أ�صولٍ
الب َّد من مراعاتها في كتابة البحث التاريخي ،مثل الجوانب المتعلِّقة بالأ�سلوب واللغة ،واالقتبا�س،
والهوام�ش (طريقة كتابتها وترتيبها) ،وعالمات الترقيم ،واالخت�صارات �أو الرموز (اخت�صارات
باللغة العربية واللغة الإنجليزية) والأرقام الرومانية ،والفهار�س العا َّمة (طريقة كتابتها وترتيبها).
وهكذا ُي َع ُّد هذا الكتاب ذا �أه ِّمية كبيرة بالن�سبة �إلى الباحث في التاريخ ،فهو جه ٌد ُي�ضاف �إلى
الجهود المبذولة في �سبيل تعزيز المنهج العلمي في البحث التاريخي.
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كتاب« :ديوان الخيل في الجاهلية»

د .عبداهلل سرحان

يت�ض َّمن هذا الكتاب َو ْ�صف ال�شعراء الجاهل ِّيين للخيل في �أ�شعارهم ,وهو من جمع وتحقيق
و�شرح د .عبداهلل عبدالغني �سرحان ,فقد ر�أى � َّأن و�صف الخيل في �أ�شعار الجاهل ِّيين كثي ٌر كثر ًة
فائق ًة م َّثلت ديوانًا �ضخ ًما م�ستق ًّال بنف�سه ي�ستحقُّ �أن ُيج َمع و ُيحقَّق و ُي�ش َرح ،ليكون �أمام �أنظار
ُ
ي�ستنبط منه مراده ويح�ص ُل على ُبغيته.
الباحثين والدار�سين والمحب ِّين العا�شقين للخيلُ ,ك ٌّل
و�شرح ك َّل ما ورد في و�صف الخيل في ال�شعر الجاهلي ,وذلك في
فجم َع الم�ؤ ِّلف وحقَّقَ
َ
تي�سرت للم�ؤ ِّلف) ,بالإ�ضافة �إلى دواوين القبائل المجموعة
دواوين ال�شعر الجاهلي كلِّه (التي َّ
�أخي ًرا ،وكذلك المجموعات ال�شعرية ،والمو�سوعات ال�شعرية الكبرى ،وكتب الأدب واللغة
والخيل التي ور َد فيها الحديث عن �أ�شعار الجاهل ِّيين ،وبخا�ص ٍة ال�شعراء الذين لي�س لهم
دواوين �شعرية مطبوعة �أو مخطوطة.
وقد ق�سم الكتاب �إلى ق�سمين هما :ديوان الخيل عند ال�شعراء الجاهل ِّيين والمخ�ضرمين؛
وديوان الخيل عند ال�شعراء المجاهيل ,مر ِّت ًبا الأ�شعار هجائ ًّيا ح�سب حرف الروي ,مع �شرح
ما يلزم �شرحه.
ويم ِّثل هذا الكتاب جه ًدا علم ًّيا ا�ستق�صائ ًّيا ,ون��وا ًة ل�سل�سلة �شعرية �ضخمة تتت َّبع كل ما
ور َد في و�صف الخيل عبر الع�صور الأدبية المختلفة ,ليقف القارئ على �أه ِّمية الخيل في
بخا�صة ،و ُيتيح الفر�صة للباحثين ل ْأن ُيطالعوا هذا الديوان
حياة العرب بعامة ،والم�سلمين
َّ
ويدر�سوه من �شتى جوانبه ,ول ْأن ُيخرجوا دواوين ع َّدة في مختلف المو�ضوعات.
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كتاب« :عبداهلل بن يوسف الغنيم وجهود العلمية
في خدمة الجغرافيا»

مجموعة باحثين
يو ِّثق هذا الكتاب الأبحاث التي �أُلقيت في الندوة التي �أقامها مركز حمد الجا�سر
الثقافي احتفا ًء بالجهود العلمية للدكتور عبداهلل بن يو�سف الغنيم في خدمة جغرافية
الجزيرة العربية.
ويت�ض َّمن هذا الكتاب �أربعة محاور رئي�سية ،تح َّدث الدكتور �أ�سعد عبده في المحور الأول عن جوانب
تخ�ص�صه ،وميزاته العلمية ،وخدمته ل�سيادة الكويت،
من �صفات الدكتور الغنيم العلمية وال�شخ�صية ،مثل ُّ
وخدمته للتنمية ،و�شهرته .وجاء المحور الثاني بعنوان «عبداهلل الغنيم والمخطوط الجغرافي العربي»
للدكتور يحيى محمود بن جنيد ،متح ِّد ًثا عن جهود الدكتور الغنيم في خدمة المخطوطات الجغرافية العربية
في المكتبة البريطانية ومكتبة جامعة كمبردج ،وفي مكتبة البودليان بجامعة �أك�سفورد.
وكان عنوان المحور الثالث« :منهجية درا�سة الزالزل عند الدكتور عبداهلل الغنيم» للدكتور عبداهلل بن محمد
العمري ،تح َّدث فيه عن �سمات هذه المنهجية عند الدكتور الغنيم ،و�أه ِّمية تحليل ال�سجل الزلزالي التاريخي.
�أ َّما المحور الرابع فكان عنوانه «�إ�سهامات معالي الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن يو�سف الغنيم في ا�ستنباط
م�صطلحات �أ�شكال الأر�ض من الم�صادر العربية القديمة والحديثة» للدكتور يحيى بن مح َّمد �أبو الخير ،ابتد�أ
ب�إي�ضاح �أه ِّمية المو�ضوع وغاية البحث و�إطاره المرجعي والمجال الزمني لهذا الإطار؛ ث َّم تح َّدث الدكتور
�أبو الخير عن الم�صادر العربية القديمة والحديثة التي َّ
وظفها الدكتور الغنيم في ا�ستنباط م�صطلحات �أ�شكال
الأر���ض� ,إذ �شملت الم�صادر العربية القديمة :ق�صائد الع�صر الجاهلي و�شعر �صدر الإ�سالم ،والمعجمات
اللغوية ،والمعجمات الجغرافية ،وكتب البلدان ،والمو�سوعات العلمية القديمة ،والمر�شدات البحرية ،ث َّم
تح َّدث عن الم�صادر العربية الحديثة .بعد ذلك تط َّرق �إلى المنهجية التي اتَّبعها الدكتور الغنيم في ا�ستنباط
م�صطلحات �أ�شكال الأر�ض ،والأ�ساليب الم�ستَخ َدمة في هذا اال�ستنباط (و�شملت التغريب واال�شتقاق) .و�أُ ُ�س�س
اختيار م�صطلحات �أ�شكال �سطح الأر�ض.
وهكذا كان هذا الكتاب �إ�شاراتٍ �إلى عل ِّو منزلة الدكتور الغنيم العلمية بين الجغرافيين وغيرهم ،وهي منزل ٌة
تخ�ص�صه ومثابرته على العطاء العلمي ب�إتقان ،وال �شكَّ في �أنه من �أبرز الجغرافيين العرب
و�صل �إليها بحكم ُّ
المعا�صرين اهتما ًما بالتراث الجغرافي العربي ،ومن �أكثرهم ا�ستفاد ًة من معطياته لت�أ�صيل م�صطلحاته.
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