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المؤسسة
��ش�رف �صاح���ب ال�سم���و امللكي
ّ
الأم�ي�ر في�ص���ل ب���ن �سلم���ان م�س���اء
الثالث���اء 1429/05/22ه���ـ /
2008/05/28م حفل الع�شاء الذي
�أقامت���ه م�ؤ�س�سة حم���د اجلا�رس اخلريية
عقب اجتماع جمل����س �أمنائها ال�سنوي
ال�ساد�س على ��ش�رف �صاحب ال�سمو
امللك���ي الأم�ي�ر �سلمان ب���ن عبدالعزيز
�أمري منطقة الريا����ض الرئي�س الفخري
للم�ؤ�س�سة.
وق���د ُدع���ي �إىل احلف���ل نخبة من
الأدباء واملثقف�ي�ن ال�سعوديني والعرب
وحمب���ي ال�شي���خ حمد اجلا��س�ر الذين
�ساهموا يف �إث���راء ثقافة البالد وتراثها
ب�ش���كل خا����ص ،والثقاف���ة والرتاث
عب �سم���و الأمري عن
العربي�ي�ن .وق���د رّ
�سعادته مبا تقوم ب���ه امل�ؤ�س�سة من �إحياء
ل�ت�راث ال�شيخ حم���د اجلا��س�ر و�إثراء
الثقافة والرتاث.

نيابة عن �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الريا�ض الرئي�س الفخري مل�ؤ�س�سة حمد
اجلا�سر اخلريية ،ر�أ���س معايل وزير
الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ورئي�س
جمل�س �أم��ن��اء امل���ؤ���س�����س��ة الدكتور
عبدالعزيز اخلويطر االجتماع ال�ساد�س
ملجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر
اخلريية وذلك يف «دارة العرب» مبنزل
ال�شيخ حمد اجلا�سر رحمه اهلل وذلك
بح�ضور الأع�ضاء.
وق��د ناق�ش االج��ت��م��اع ع���ددا من
امل��و���ض��وع��ات امل��درج��ة على ج��دول
الأعمال،منهاا�ستعرا�ضالتقريرالثقايف
عن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف
للم�ؤ�س�سة .ثم قدم الأمني العام ملجل�س
�أمناء امل�ؤ�س�سة الأ�ستاذ حمد بن عبداهلل
القا�ضي نبذة خمت�صرة عن التو�سع يف
الأن�شطة الثقافية واملحا�ضرات والكتب
والدوريات العلمية �إ�ضافة �إىل الرحالت
اال�ستك�شافية والدورات التدريبية.
ثم قدم �أمني عام امل�ؤ�س�سة الأ�ستاذ
معن بن حمد اجلا�سر تقري ًرا عن النمو
الذي �شهده مركز حمد اجلا�سر الثقايف
يف �شقيه العلمي واملايل.
ك��م��ا ت�ضمن ج���دول �أع��م��ال هذا

د .الخويطر يبارك اقتراحات
لجان المؤسسة

د.عبدالعزيزالخويطر

ذك��ر مع��ايل الكت��ور
عبدالعزي��ز اخلويط��ر ب�أنه
يعت�بر ر�أي��ه ا�ست�شاري��ا
بالن�ســـب��ة القتــراحـــ��ات
املجــل���س لأن املو�ضــــ��وع
م�ستوف جميع جوانبه من
اللجان املتخ�ص�صة .وذلك
بعد تر�أ�سه ملجل�س اجتماع
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد
اجلا�سر اخلريية بناء على
تكلي��ف م��ن �سم��و الأم�ير
�سلمان بن عبدالعزيز له.

د .العواجي :آهمية
كبيرة للمؤسسات الثقافية

د .إبراهيم العواجي

خالل مقابلة تلفريونية
للقن��اة الأوىل �أجري��ت م��ع
مع��ايل الدكت��ور ابراهي��م
العواج��ي رئي���س اللجن��ة
التنفيذي��ة باملركز بني فيها
مدى �أهمية وجود مثل هذه
املراكز الثقافية واملنتديات
يف ا�ستيع��اب الطاق��ات
والقدرات من جهة وخدمة
ال�تراث والثقاف��ة يف البل��د
من جهة �أخرى.

االج��ت��م��اع ع����ددًا م��ن املو�ضوعات
الثقافية والتاريخية والعلمية ولعل من
�أبرزها لهذا العام م�شروع حتقيق كتاب
(معجم ما ا�ستعجم) وال��ذي يرت�أ�س
فريق العمل عليه معايل د .عبداهلل بن
يو�سف الغنيم رئي�س مركز الدرا�سات

والبحوث الكويتية.
ون��وق�����ش��ت ع���دد م���ن الق�ضايا
املطروحة على جدول الأعمال ومنها
دع��م البحوث وال��درا���س��ات التي لها
�صلة برتاث اجلزيرة العربية وتطوير
املركز ومكتبته ب�إيجاد مقر منا�سب

لي�ستوعب �أن�شطته وفعاليته الثقافية
املتعددة.
ومن جهة �أخ��رى واف��ق �صاحب
ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر �سلمان بن
عبدالعزيز الرئي�س الفخري للم�ؤ�س�سة
على ان�ضمام عاملني جليلني �إىل جمل�س

الأمناء وهما الدكتور عبدالعزيز بن
نا�صر املانع والدكتور عبدالعزيز
ابن �صالح الهالبي �إىل جمل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة ح��م��د اجل��ا���س��ر اخلريية
اب��ت��دا ًء من االجتماع ال�ساد�س هذا
العام 1429هـ2008/م .

«ندوة علمية»

األستاذ معن
الجاسر يشكر
األمير سلمان

صحيفة اليمامة في عهد حمد الجاسر

جانب من الحضور

�أق��ام مرك��ز حم��د اجلا�س��ر الثق��ايف
م�س��اء االثن�ين 1429/05/21ه��ـ املواف��ق
2008/05/26م يف مرك��ز الأم�ير �سلم��ان
االجتمــاعي بالريا���ض نـدوة علميــة بعنوان
« �صحيف��ة اليمام��ة يف عه��د حم��د اجلا�س��ر »
وذل��ك مبنا�سبة �إ�ص��دار مركز حم��د اجلا�سر
الثق��ايف ملجلدي��ن من جمل��ة اليمام��ة ي�ضمان
�أعداد املجلة يف العامني الأولني ل�صدورها من
عام (1374-1372ه��ـ) (1955-1953م)،

المشاركون في الندوة

ا�شرتك يف الندوة ثالثة من �أبرز كتاب اليمامة
�آنذاك وهم الأ�ستاذ �سعد البواردي والأ�ستاذ
عمران العم��ران� ،إ�ضاف��ة �إىل الأ�ستاذ عبداهلل
ب��ن �إدري���س والدكت��ور عبدالعزيز ب��ن �سلمة
و�أدار الندوة الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي.
وق��د حت��دث امل�شارك��ون ع��ن خط��وات
�إ�صداره��ا الفت�ين �إىل �أنه��ا كان��ت ال�سباقة يف
الدع��وة �إىل تعليم البن��ات �إ�ضافة �إىل معاجلة
العديد من الق�ضايا منها �أحوال �أبناء البادية

من توطني وتعليم وحت�سني لأ�سباب العي�ش
واحلي��اة  .و�شه��دت الندوة ح�ض��ور ًا مميز ًا
وق��د كان الفت��ا ح�ض��ور زوجة ال�شي��خ حمد
اجلا�س��ر الت��ي ح�ض��رت الن��دوة و�شك��رت
احل�ضور والقائمني على املركز.
واجلدي��ر بالذك��ر �أن الن��دوة ك�شف��ت عن
درا�س��ة املركز لإن�ش��اء جائزة حم��د اجلا�سر
لل�صحاف��ة .كما �صرح بذلك �سع��ادة الدكتور
عبدالرحمن ال�شبيلي

ع�بر الأ�ست��اذ مع��ن ب��ن حمد
اجلا�سر خالل مقابلة تلفزيونية مع
القن��اة الأوىل عن �شك��ره ل�صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير �سلم��ان بن
عبدالعزي��ز �آل �سعود على رعايته
الكرمي��ة له��ذه امل�ؤ�س�س��ة الثقافية
ودعم��ه املتوا�ص��ل له��ا بالتوجيه
ال�سدي��د وتذلي��ل ال�صعوبات التي
تواجهه��ا ،فقد �سهّل له��ا �أن تتدرج
يف منوه��ا – وبخط��وات ثابت��ة –
نحو الأف�ضل.
كم��ا ذك��ر تط�� ّورات �أن�شط��ة
امل�ؤ�س�س��ة وكي��ف نمَ��تَ م��ن حيث
حج��م الأن�شط��ة ونوع ّيته��ا .وذلك
بف�ضل من اهلل وتوفيقه ثم بت�ضافر
جهود من�سوبيها.

موقع مركز حمد اجلا�سر الثقايف :طالعوا كل جديد يف لقاءات اخلمي�سية وجمل�س الأمناء واللجنة التنفيذية واللجنة العلمية وجملة العرب و�إ�صدارات املركز
املوقع على الإنرتنت هو www.hamadaljasser.com - www.hamadaljasser.net
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ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف

من رواد الخميسية
معايل الأ�ستاذ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سامل *

تاريخ الوالدة:
1351هـ1932/م
يف الدرعية
امل�ؤهل العلمي :ال�شهادة
اجلامعية من كلية الآداب
يف جامعة القاهرة
 م�ست�شار بالديوان امللكي امل�شاركات الثقافية:ل��ه م�ش��اركات يف جم��االت الكتابة على خمتل��ف تنوعها
وم��ن ذلك �أن��ه ن�شر عل��ى امت��داد ع�شرين عام��اً مقاالت
ا�سبوعي��ة �ضمن الباب الأ�سبوعي (ح��روف و�أفكار) يف
�صحيفة الريا�ض.
 �صدر له م��ن امل�ؤلفات كتاب بعنوان (�أزمة القيم)�ضمن �سل�سلة كتاب الريا�ض حتت ا�سم م�سلم بن عبداهلل
امل�سلم  ،وهو حاليا ب�صدد �إ�صدار م�ؤلفات �أخرى با�سمه
ال�صري��ح ومنه��ا كت��اب مهيا للطب��ع عنوانه (�إلي��ك �أيها
الإن�سان �أحتدث) �سيكون يف جز�أين ورمبا �أكرث.
* ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية

من محاضرات
الخميسية
ا�ست�ضافت خمي�سية حمد اجلا�سر الثقافية الدكتور
ح�س��ن ال�شماع نزيل فينا ال��ذي حتدث يف حما�ضرته عن
ذكريات��ه يف الريا���ض كم��ا ا�ست�ضافت الأ�ست��اذ �إبراهيم
�شب��وح م��ن تون���س يف �ضحوي��ة اخلمي���س املواف��ق
1429/5/24هـ املوافق 2008/5/29م.
]]]]
�ألق��ى الدكت��ور م��رزوق بن تنب��اك حما�ض��رة قيمة
بعن��وان «ع�صبي��ات تهدد وح��دة الوط��ن» وقد حظيت
باهتمام يف الو�سط الإعالمي.
]]]]
ق��دم الدكت��ور ف�ض��ل العم��اري حما�ض��رة بعن��وان
“ر�ؤي��ة يف حتدي��د بع�ض املوا�ض��ع اجلغرافية” حيث
كان��ت �إ�ضاءة ملا حتتويه مو�سوعته التي ا�ستغرقت منه
وق ًتا طوي ًال .
]]]]
ختم��ت خمي�سي��ة حم��د اجلا�س��ر الثق��ايف برناجمها
للف�ص��ل الدرا�سي الثاين مبحا�ض��رة الدكتور �أحمد �سليم
غ��امن ال��ذي ق��دم حما�ض��رة بعن��وان “ال�سخري��ة عن��د
من�صور احلازمي”.

الدعاوى المقامة في المحاكم األمريكية
ضد المملكة العربية السعودية
�أل���ق���ى ال��دك��ت��ور زي����اد ال�����س��دي��ري
حما�ضرته التي ت�ض ّمنت حتلي ًال للق�ضايا
القانونية التي رفعت �ضد اململكة (�أفرادًا
ؤ�س�سات) والنظر �إليها يف �ضوء قانون
وم�
ٍ
املرافعات الأمريكي و�أدار اللقاء الدكتور
عبدالرحمن ال�شبيلي.
ق��دّم املحا�ضر يف البدء ر�ؤي��ة عامة
لطبيعة هذه الدعاوى و�أركانها ،حيث
�أ�شار �إىل �أن هذه الدعاوى تندرج �ضمن ما
ي�سمى بـ(املطالبات املعقدة) لأنها �أقيمت
يف �أكرث من حمكمة فيدرالية واملدعون هم
من �ضحايا احلادي ع�شر من �سبتمرب مثل
مالك العقار املت�ضررين و�شركات الت�أمني
احلالة حمل بع�ض الأطراف التي ح�صلت
على تفوي�ض من هذه ال�شركات ،بينما
املدعى عليهم عامة عدد من الدول العربية
والإ�سالمية وبع�ض م�س�ؤوليها وبنوكها
ومواطنيها بالإ�ضافة �إىل املعروفني من
عنا�صر القاعدة .ونظ ًرا ل�سعة املو�ضوع،
فقد اقت�صر احلديث على �أهم جوانب هذه
الدعاوى و�أ�س�سها وتطوراتها وذلك فيما
يتعلق باململكة العربية ال�سعودية منوهًا
يف م�ستهل ذلك ب�أمرين:
الأول� :أن هذه الدعاوى تندرج �ضمن
احليز العام� ،أي �أنها �صارت يف متناول
اجلميع ولي�س فيها �أ�سرار �إال ما حتفظ
عليه بع�ض الق�ضاة.
وال��ث��اين� :أن ه��ذه ال��دع��اوى مدنية
ولي�ست جنائية ،حيث مل تقمها ال�سلطة
الأم���ري���ك���ي���ة�.أوال ي��ت��ب��ع احل��ك��م بثبوت
االدعاءات عقوبات �أو غرامات جنائية� ،إذ
هي –يف الأ�صل– دعاوى �أقامها �أ�شخا�ص
يدعون ال�ضرر من ج��راء �أح��داث احلادي
ع�شر من �سبتمرب ويطالبون بالتعوي�ض من
املدعى عليهم عن ذلك.
ثم انتقل املحا�ضر �إىل تقدمي ملخ�ص
ال��دع��وى فيما يتعلق باململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة وم�����س���ؤول��ي��ه��ا و�أجهزتها
ومن�ش�آتها ومواطنيها من غري �أع�ضاء
القاعدة ،يتمثل يف الإ ّت��ه��ام �أن املدعى
عليهم قدموا �أو �سمحوا بتقدمي تربعات
لهيئات خريية لعلم منهم �أن��ه��ا �سوف
تذهب �إىل منظمة القاعدة ،وبالتايل فهم
م�س�ؤولون �أمام املدّعني عما ح�صل لهم من
�ضرر� .أما فيما يخ�ص البنوك ال�سعودية
املدعى عليها ف�إنها بالإ�ضافة �إىل ما �سبق
من ادعاء� ،سمحت لعمالئها با�ستخدامها
كو�سيلة لإي�صال تربعاتهم �إىل منظمة
القاعدة .ثم انتقل �إىل ت�سليط ال�ضوء
على حيثيات هذه الدعاوى ومالب�ساتها
والعوامل التي كانت وراء ظهورها على
هذا النحو جتاه اململكة ،فريى �أنه لي�س
هنالك �سند لهذه االدعاءات كما ظهر فيما
قدمه املدعون للمحاكم املخت�صة �سوى
ما تداولته ال�صحافة العاملية ،ال�سيما

المراكز الثقافية ودورها
في نشر مخطوطات العلماء
بقلم :عبداهلل بن حمد الحقيل*

الأمريكية منها ،من �شائعات ن�شرها بع�ض
الكتاب مثل �صاحب كتاب «احلقيقة
اخل��ف��ي��ة» ح��ول دور ال�سيا�سة وامل��ال
ال�سعوديني يف دعم تنظيم القاعدة.
و�إذا كان لت�آمر بع�ض اجلهات التي
ت�ستفيد م��ن الإ���س��اءة للمملكة دور يف
ت�شجيع �إقامة الدعاوى ومتابعتها ،ف�إن
حيثيات ه��ذه ال��دع��اوى ال ميكن فهمها
على نحو من العمق والدقة �إال يف �ضوء
مرجعيات الق�ضاء الأمريكي وخ�صائ�ص
املمار�سة احلقوقية التي يراها تتمثل يف
خا�صية ما درج على ت�سميته يف اخلطاب
الق�ضائي بـ(�صناعة حماماة املدعيني)
وال��ت��ي تعني :وج��ود قطاع م��ن مكاتب
املحاماة تتخ�ص�ص يف متثيل املدعني،
وتبادر –عادة– باالت�صال بهم وتقنعهم
ب���إق��ام��ة ال��دع��وى ،ويف بع�ض احل��االت
تبادر ب�إقامتها دون توكيل من �أحد فيما
ي�سمى بالدعاوى نيابة عن طبقة �أو فئة
م��ن اجل��م��ه��ور ،بعد ذل��ك ت��ق��وم بتمويل
الدعوى من مالها اخلا�ص ،ف���إذا ح�صل
حكم بالتعوي�ض ف�إن املكتب يتقا�ضى من
 %40–30من التعوي�ض املحكوم به.
النظام الق�ضائي الأمريكي يقوم على
مبد�أ تي�سري التقا�ضي “وهذا هو �سبب
�صناعة حماماة املدعني” ورواجها ،ويف
�سبيل هذا التي�سري ف�إنه ي�سمح ب�إقامة
ال��دع��وى وقبولها حتى ل��و مل تتوافر
للمدعي و�سيلة الإثبات الالزمة ،و�إذا
م��ا قبلت ال��دع��وى �شك ًال تهي�أ للمدعي
الو�صول �إىل كل املعلومات والوثائق
التي لها �صلة بالدعوى ،وهذا الإجراء
ي�سمى “باال�ستك�شاف” وهو الذي ميكن
املدعني من �إثبات مطالباتهم.
وهكذا كان لهذين العاملني :تي�سري
التقا�ضي ،و�صناعة حمامني االدع��اء
�أث��ر كبري يف الق�ضايا القانونية �ضد
اململكة ،حيث �إن املكاتب التي بلغت

ع�شرين مكتبًا ،قد با�شرت هذه الدعاوى،
فتوالت املطالبات على �أم��ل احل�صول
على تعوي�ضات كبرية م��ن �أط��راف
عديدة ،وعلى فر�ضية �أنها �ستتمكن
يف الو�صول �إىل مرحلة اال�ستك�شاف
�ضد املدعى عليهم �أو بع�ضهم ومن ثم
احل�صول على الأدل��ة الكافية .ف�ض ًال
على اعتمادهم على القناعات امل�سبقة
لدى املواطن الأمريكي والتي قد تكون
را���س��خ��ة يف �أن اململكة ومواطنيها
م�س�ؤولون عن �أح��داث احل��ادي ع�شر
من �سبتمرب،وهو ما �سوف ميكن مكاتب
املحاماة من جني �أتعاب كبرية ،حيث
بلغ ال�ضرر املدعى به يف هذه الدعوى
ترليون دوالر.
ه���ذا م��ع �أن �أه����م م�����ص��ادر ه��ذه
ال��دع��اوى �صاحب ك��ت��اب (احلقيقة
املخفية) قد تراجع عن بع�ض �أقواله
لعدم وجود �أي دليل يثبت ذلك .وعلى
ال��رغ��م م��ن ك��ل م��ا �سبق فقد ت�صدت
اململكة لهذه الدعاوى �ش�أنها يف ذلك
�ش�أن �أي مدعى عليه له �أم��وال نقدية
�أو عينية يف �أمريكا �أو غريها من الدول
املرتبطة باتفاقيات ال ميلك �إال �أن
يتحرك ملواجهة هذه الدعاوى جتنبًا
أ�سا�سا لأحكام
لأحكام �ضده ت�صبح � ً
ق�ضائية.
بعد ذل��ك ق��دم املحا�ضر �صورة
وافية عن كيفية تقدمي هذه الدعاوى،
واملالب�سات التي �سايرت الإج��راءات
الق�ضائية يف حماكم وا�شنطن ونيويورك
من حيث قبول بع�ض الدعاوى ورف�ض
بع�ضها انطال ًقا من عدم كفاية االدعاء
�أو ان��ع��دام التخ�ص�ص وعقب انتهاء
امل��ح��ا���ض��رة ف��ت��ح ال��ب��اب للمداخالت
وال��ن��ق��ا���ش��ات ال��ت��ي �أت��اح��ت الفر�صة
ال�ستكمال ما مل يتطرق �إليه املحا�ضر يف
املحا�ضرة املحددة بوقت حمدود.

�إن ت����اري����خ ال��ك��ت��اب
واملكتبات عند �أ�سالفنا تاريخ
ممتد وطويل وك��م من كتب
ومكتبات �أحرقت و�أهملت
وفقدت لأنها تركت يف �أيد
الت��ع��رف قيمتها وورث��ه��ا
�أن���ا����س الي��ع��رف��ون قدرها
وقيمتها العلمية لقد �شغف
ع��ل��م��ا�ؤن��ا بالعلم والكتب
وجمعها حتي كانوا يرون
�أن نكتبهم يف �أموالهم �أي�سر عليهم من �أن نكتبهم يف كتبهم
وم�صنفاتهم يقول غو�ستاف لوبون ( �إن حب العرب للعلم
والكتاب كان عظيماً و�أنهم بلغوا درجة رفيعة من الثقافة
بعد �أن �أمتو فتوحاتهم بزمن ق�صري حتى ا�ستطاعوا �أن
يبدعون ح�ضارة �أينعت فهيا الآداب والعلوم والفنون
وبلغت الذروة).
�إن كثري ًا من العلماء عاجلتهم املنية وحالت دون
�إ�صدار كتبهم وك��ان لبع�ضهم �صولة وجولة وخربة
ودراية وبذل جهود ًا م�ضنية ومل ميهله العمر لطباعتها
وكانت هذه الكتب عزيزة على �أ�صحابها وهي كذلك
من �أدرك قيمتها من �أمثال املحدث عبدالفتاح �أبوغدة
املتوفى 1417هـ واملعروف بكتاباته العلمية وحتقيقاته
الرتاثية اجلليلة ترك �آثار مهمة يف علوم احلديث واللغة
العربية وال�شيخ الألباين املتوفى 1420هـ ترك �أكرث من
� 80أثر ًا خمطوطاً بينها معجم احلديث النبوي يف 40
جملد ًا و�أحمد �شاكر.
وال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ املتوفى 1389هـ
مازالت بع�ض فتاويه خمطوطة وال�شيخ عبداهلل بن حميد
وهناك علماء اللغة العربية من �أمثال حممد العدناين وجني
�إبراهيم خلف الذي �ألف معجماً يقع يف  60جملد ًا جمع فيه
مادة املعاجم العربية الكربى فدفعه ورثته �إىل جممع اللغة
العربية بالقاهرة بعد وفاته ومايزال خمطوطاً وهناك
�آخرون من �أمثال يو�سف �أ�سعد داغر وحممد بهجة الأثري
وحممد �أ�سد وجمال الدين القا�سمي وف�ؤاد حمزة وبهجة
البيطار ويف ال�شعر دواوين التعد وقد ترك عدد من ال�شعراء
�أكرث من ع�شرين ديواناً خمطوطاً وجمال الرتاجم حدث
والحرج ويف اللغة والتاريخ هناك �أع��داد من العلماء لهم
كتب التزال خمطوطة وبالبحث عنها يتبني معظمها مفقود.
وهنا ي�أتي دور املكتبات ودور الن�شر ومراكز الأبحاث
يف االهتمام بذلك وحفظها ون�شرها وفهر�ستها وبث الوعي
لالهتمام بها وت�صويرها ولقد قر�أت كثري ًا عن مولفات لبع�ض
العلماء وهناك علماء مل تطبع لهم كتب يف حياتهم وبقيت
كل �آثارهم خمطوطة ومركونة يف زوايا الإهمال والن�سيان
وه��ذا مما ي�ؤ�سف له �أ�شد الأ���س��ف وبقى �أن نعمل �شيئاً
ومن�سح الغبار املرتاكم على تلك الكتب واملخطوطات فهي
كنوز تراثية وح�ضارية وفي�ض من العطاء الفكري والإبداع
العلمي واملعريف يف كل املجاالت ينبغي �أن ن�ستفيد منها.
* ع�ضو جمعية التاريخ والآثار

عاما على صحيفة القصيم
مرور خمسين ً
مبنا�سبة م���رور خم�سني ع��ام��اً على
�صدور �صحيفة «الق�صيم»  ،نظم مركز
حمد اجلا�سر الثقايف يف اخلميـ�سية ندوة
�أداره��ا د .عبداهلل الو�شمي و�شارك فيها �أ.
عبدالعزيز التويجري و�أ .علي ال�صانع و�أ.
علي امل�سلم و�أ .حممد الق�شعمي
وق��د ب���د�أ ال��دك��ت��ور الو�شمي حديثه
مبقال ُن�شر لل�شيخ حمد اجلا�سر –رحمه
اهلل – يف العدد الأول ل�صحيفة الق�صيم
ال���ذي ���ص��در ي��وم ال��ث�لاث��اء غ��رة جمادى
الآخرة عام ( )1379جاء فيه�« :صحيفة
ت�صدر لأول مرة من الق�صيم  ،هذا الإقليم
العظيم ب�سكانه وبقراه وببلدانه العديدة.
رب من منابر احل��ق يقام ،و�صوت من
من ٌ
�أ�صوات الإ�صالح يدوي ،ودعامة من دعائم
ن�شر الوعي ،فمن منا ال ي�سر ب�صدور هذه
ال�صحيفة ،ومن منا ال ي�ستب�شر مبيالدها.
�أما �أنا فلقد كان �سروري عظيمًا مزدوجً ا،
فلقد �سررت ب�صدور هذه ال�صحيفة و�سررت
ب�أن �أم ًال من �آمايل قد حتقق.»...
وكان ذلك العدد حاف ًال مبقاالت لكبار

نشرة
الخميسية

الكتاب يف ذلك الوقت �أمثال الأ�ستاذ عبداهلل
ب��ن خمي�س والأ���س��ت��اذ �سعد ال��ب��واردي
وال�شيخ عبداهلل بن �إدري�س وال�شيخ عبداهلل
بن حميد وغريهم.،
بد�أت الندوة بكلمة الأ�ستاذ
ع��ب��دال��ع��زي��ز التويجري
الذي �شكر القائمني على
اخلمي�سية الهتمامهم
بهذه الفرتة املهمة
من حياة ال�صحافة،
و�أ���ض��اف ب���أن ربط
احلا�ضر باملا�ضي
ي��دل على الأ�صالة
وال��ن�����ض��ج ،وحت��دث
ك���ذل���ك ع����ن ذك���ري���ات���ه
باعتباره جزءًا من الق�صيم
والإقليم والق�صيم ال�صحيفة ،وقال
�إن الأ�ستاذ عبداهلل ال�صانع –رحمه اهلل-
كانت من �أهم �أمنياته �أن يح�صل على امتياز
جلريدة با�سم الق�صيم فتحقق له ما �أراد ،ثم
ا�ستمر يف حما�سه لإبرازها واقعًا حتى مت له

المشرف العام

سكرتير التحرير

د .نا�صر احلجيالن

ماجد اللحيدان

ذلك ،وحتدث كذلك عن بدايات اجلريدة منذ
ن�ش�أتها يف جمادى الآخرة عام ( ،)1379عن
الأ�ستاذ علي امل�سلم الذي ر�أ�س حتريرها يف
�أوىل فرتاتها ،وال�صعوبات التي واجهته
يف فرتة الت�أ�سي�س ،ثم تتابع
ر�ؤ�ساء التحرير للجريدة
حتى مت �إيقافها؛ وذلك
ب�سبب عدم دخولها
يف نظام امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية �آن ذاك.
وكانت ال�صحيفة
تتقدم ط��وال فرتة
ح�سن
�إ�صدارها من ٍ
�إىل �أح�����س��ن ���س��واء
ك��ان ذل��ك ال��ت��ق��دّم على
م�ستوى العمل ال�صحفي
�أو حتى على امل�ستوى الإن�ساين
وتوا�صلها مع طبقات املجتمع ،و�أ�شار
�إىلالتعاون ال�صادق املخل�ص ال��ذي مل�سه
طوال عمله يف اجلريدة من ال ُكتاب ،وكذلك
الت�شجيع امل�ستمر من املواطنني والقراء
المحررون

�صالح الزهراين  -علي ال�سمحـي
عبداهلل اخلويطر  -حممــد املقـرمــي

على �أداء ر�سالة اجلريدة يف ن�شر الوعي
واخلري واملحبة بني طبقات املجتمع عامة
وال�صحفيني خا�صة.
ث��م حت��دث الأ���س��ت��اذ علي ب��ن عبداهلل
ال�صانع (اب��ن �صاحب امتياز اجلريدة
وم�ؤ�س�سـها الأ���س��ت��اذ ع��ب��داهلل ال�صانع
–رحمه اهلل.-
ب���د�أ الأ���س��ت��اذ علي حديثه بال�شكر
والتقدير للخمي�سية والقائمني عليها
واحل�ضور الكرام وذك��ر �أن��ه قد انتابته
حالة من ال�سرور عندما وجهت له الدعوة
حل�ضور اخلمي�سية التي حم��ور حديثها
�سيكون عن جريدة الق�صيم تلك اجلريدة
العزيزة على قلبه؛ لأن ه��ذه اجلريدة
كانت حلمًا راود �أباه كثريًا حتى حققه،
ومت �إ�صدار تلك اجلريدة ،و�أ�ضاف ب�أنه
يذكر حني مت �إ�صدار هذه اجلريدة حينما
ك��ان طف ًال �صغريًا ومل يكن يعرف �أب��اه
أح�س بتلك
�إال من جانبه الأب��وي ولكنه � ّ
الفرحة امل�شوبة بامل�س�ؤولية تعلو وجه
�أبيه حينما �صدر الأمر ال�سامي من رئي�س

جمل�س الوزراء ب�إعطاء والده حق االمتياز
ب�إ�صدار جريدة الق�صيم  .و�أ�ضاف ب�أن
اجل��ري��دة ك��ان��ت ذات انت�شار وا���س��ع يف
اململكة من خ�لال مكاتبها يف جميع مدن
اململكة ،وختم حديثه مبقتب�سات من مقال
لوالده –رحمه اهلل -يف جريدة الق�صيم يف

التصوير

اإلخراج

�أحمد اخلويل

يحي عبد العال

هــاتف2178221 :
فـاك�س2178223:
�ص.ب66225 :
الرمز الربيدي11576 :

عددها اخلم�سني .
ثم حتدث الأ�ستاذ حممد الق�شعمي عن
جتربة �صحيفة الق�صيم وامل�صاعب التي
واجهتها يف تلك الفرتة.
ويف نهاية الندوة فتح املجال للنقا�شات
والتعقيبات التي �أثرت احلوار.
بريد إلكتروني
info@hamadaljasser.com
tohjcc@gmail.com

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد الثالث � -شوال 1429هـ

ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف

«العالمة الجاسر » النسابة الجغرافي
�إن امل��ر َء ليحا ُر حني يريد �أن يتحدث
عن �أ�ستاذنا العالمة ال�شيخ حمد اجلا�سر �أو
يكتب عنه ،من �أيّ جانب من جوانب علمه
يتناوله .فهو بقية طبقة من علماء تراثنا
املو�سوعيينّ  ،ال تكاد ت�س�أله عن م�س�ألة من
هذا ال�تراث �إال وجدت عنده اجل��واب ،مع
توا�ضع جم ،حتى �إنه ليوحي �إليك ب�أنه ال
ٍ
يتحدث ب�شيء �أنت ال تعرفه� ،أو ب�أن حديثه
�إمنا هو من بع�ض علمك.
ذلك �ش�أنه فيما يت�صل مبواقع اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة ،وبع�ض ب�لاد ال��ع��رب الأخ���رى
التي جا�س خاللها –كلها �أو جلها– ُم َن ّقبًا
فاح�صا ،م�سج ًال ما يرى وما ي�سمع ،مع ّر ًفا
ً
تلك امل��واق��ع تعري ًفا يجعلها قريبة من
القارئ املعا�صر� ،إذ يحدد مكانها �إىل �أقرب
املواقع امل�شهورة املعروفة يف �أيامنا ،مبي ًنا
اجتاهها� :شر ًقا �أو غربًا �أو �شما ًال �أو جنوبًا،
من تلك املواقع امل�شهورة ،وكثريًا ما يذكر
ذلك بالكيل ،ويحر�ص على الن�ص على ا�سم
املكان يف وقتنا �إذا ك��ان ا�سمه القدمي قد
تغيرّ .
ومعرفته بالقبائل العربية ومواطنها
وتفرعات بطونها ،معرفة تدعو �إىل الده�شة.

ي�ست�شريونه ويغرفون
فكثريًا ما �صحح ما وق��ع فيه
من معني علمه.
بع�ض القدماء واملحدثني من
وه������و –مع ذل���ك
�أخطاء يف ن�سبة ال�شخو�ص ويف
كله– رائ����د م��ن روّاد
حتديد مواطن القبائل ،وال تكاد
ال���ت���ن���وي���ر وال��ن��ه�����ض��ة
تفوته يف ذلك فائتة ،وهو ينربي
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف اململكة
�إىل �إجابتك من ذاكرته التي مل
العربية ال�سعودية ،مبا
�أعرف �أنها خانته قط.
ك���ان يتميز ب��ه م��ن فكر
وم��ع �إع��ج��اب امل���رء بهذه
متفتح لكل جديد ،ومن
املعارف التي مل يبق يف زماننا
حم��اوالت جادة للإطالع
من يعرفها معرفته وال قريبًا
من معرفته ،ف���إن امل��رء ليزداد د .نا�صر الدين الأ�سد على امل��ع��ارف احلديثة
�إعجابًا و�إكبا ًرا حني يتطرق يف حديثه �إىل ومواكبة الع�صر ،ومن دعوته املبكرة �إىل
كتب ال�ت�راث :مطبوعها وخمطوطها .فال تعليم البنات ،ف�أم ٌر م�ستفي�ض الذكر.
وق��د نفعني اهلل تعاىل ب�برك��ات علمه،
يكاد يفوته كتاب منها ،يقف عند �أكرثها
في�صحح ن�سبة �سوا ٌء من كتبه التي �ألفها� ،أو من تعليقاته
وق��ف��ة الناقد الفاح�ص،
ّ
الكتاب �إىل م�ؤلفه ،ويذكر طبعات الكتب ،على كتب ال�سلف ال��ت��ي ح ّققها� ،أو من
ورمبا �أ�شار �إىل الفروق بني الطبعات .ويذكر مناق�شاته ومالحظاته يف دورات م�ؤمتر
�صحح جممع اللغة العربية بالقاهرة� ،أو من ر�سائله
�صحح عنوانه �أو ّ
املخطوط ،ورمبا ّ
ا�سم م�ؤلفه �أو ن�سبته �إليه ،ويدل على مكانه التي كان يتف�ضل بها علي من حني �إىل حني،
–�أو �أماكن ن�سخه– يف املكتبات املختلفة �أو من �أحاديثه يف جمال�سه بدارته الزاهرة
العربية �أو الأجنبية ،وا�سم مقتنيه �أو يف الريا�ض حني كنت �أزوره وحدي ،ف�أحتكر
مقتني �إحدى ن�سخه من �أ�صحابنا املعنيني جمل�سه وحديثه� ،أو مع نخبة من العلماء
بتحقيق الرتاث ،فهم كثريًا ما يت�صلون به من �أهلنا يف اململكة العربية ال�سعودية ومن

بع�ض البالد العربية والإ�سالمية حني كنا
نلتقي بهم يف الندوات وامل�ؤمترات واللجان
العربية التي تنظمها الهيئات وامل�ؤ�س�سات
الثقافية هناك .وكنا نرى �أنه ال تتم لنا زيارة
الريا�ض �إال �إذا �أممنا دارته يف ال�شارع الذي
�أح�سنت ال�سلطات املحلية بت�سميته با�سمه.
وقد م ّر زمن كان ال ي�سمع فيه بو�صول
�أحد منا �إىل الريا�ض �إال �سارع �إىل االت�صال
به وزاره يف الفندق الذي يحل فيه ،ويدعوه
وجميع من معه مع نخبة من علماء الريا�ض
�إىل بيته لتناول الغداء �أو الع�شاء ،فلما ثقلت
حركته ون��زر خروجه من دارت��ه �أ�صبحنا
نحن الذين نبادر �إىل االت�صال به و�إىل زيارته
وفاء بعهده ،و�إكرامًا لأنف�سنا بال�سالم عليه،
وا�ستزادة من حديثه وعلمه .وقد عهدناه يف
جميع حاالته �أني�س املع�شر ،حلو احلديث،
لطيف الدعابة ،جم التوا�ضع ،حفيًا مبعارفه
و�أ�صدقائه ،يجود عليهم مبا عنده من علم ال
ين�ضب معينه.
ومهما يطل بي احلديث عن هذا العالمة
الف ّذ ،ف�إين ال �أ�ستطيع �أن �أو ّفيه بع�ض حقه،
ول��ذل��ك مل �أت��ط��رق �إال �إىل �أق��ل القليل من
جوانب علمه.

من شيوخ حمد الجاسر  :سعد بن عتيق
�سعدبنحمدبنعليبنحممدبنعتيق،ولد�سنة1279هـ،
و�شرع يف القراءة على يدي والده ،حتى �أتقن املعارف والعلوم
يفالتوحيدوالتف�سريواحلديثوالفقهوالنحو.ثمرغبيفال�سفر
�إىلالهند�سنة1301هـوبقيفيهات�سع�سنواتحتىا�ستفادمنها
و�أخذ الإجازة من بع�ض العلماء ثم توجه �إىل مكة املكرمة و�أخذ
من بع�ض العلماء فيها .من �أبرز كتبه :نظم منت ال��زاد ،وحجة
التحري�ضيفحترميالذبحللمري�ض،وعقيدةالطائفةالنجديةيف
توحيدالألوهية.
هذههيم�ؤلفاته،وثمكتبن�شرهابعدت�صحيحهاوالتعليقعليهاوهي:
 -عنوان املجد يف تاريخ جند البن ب�شر طبعة مكة املكرمة

من رحالته
يف يوم الأربعاء ( )15ربيع الثاين �سنة 1380هـ
(� 5أكتوبر �سنة 1960م) –ال�ساعة الثالثة بعد الظهر
بتوقيت نيويورك� ،أقلعت الطائرة التي كنت من ركابها
فهبطت يف مطار (جلدر) يف كندا ،ال�ساعة الثامنة
والدقيقة اخلام�سة والأربعني بتوقيت (جلدر) ومدة
الطريان �أربع �ساعات �إال ربعً ا ،وبعد �ساعة غادرنا
هذه املدينة ،فو�صلنا مطار (�أم�سرتدام) يف التا�سعة
�صباحا ح�سب توقيتها،
والدقيقة اخلام�سة والأربعني
ً

من كتبه
اجل����زي����رة ال��ع��رب��ي��ة
بحاجة لدرا�سة
م�������ت�������ع�������ددة
النواحي ،ذلك �أنها
مهد العرب ،ومنها
نبع ال�شعراء الذين
كان يف �شعرهم معي ًنا
لتدوين اللغة العربية،
����ش���ع الإ����س�ل�ام
وم��ن��ه��ا
ّ
وان��ط��ل��ق��ت ال��ف��ت��وح��ات
الإ���س�لام��ي��ة ،ال��ت��ي م�ل�أت
الأر���ض ع��د ًال ون��و ًرا بعد �أن
ُم���ل���ئ���ت ظ��ل�� ًم��ا وجو ًرا.
كانت رحالت اجلا�سر �إىل �شمال غربي اجلزيرة

(1349ه).
 ور�سالة التوحيد للإمام جعفر الباقر دار العباد بريوت).وم��وارد الظم�آن �إىل زوائد ابن حبان املطبعة ال�سلفية بالقاهرة
(1351ه ).
والباعثاحلثيث�إىلفنم�صطلحاحلديثاملطبعةاملاجديةمبكةاملكرمة(1353ه).
واحلمويةالكربىل�شيخالإ�سالمابنتيميةاملطبعةال�سلفيةمبكةاملكرمة(1350ه).
 و ر�سالة الطالق ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية دار الطباعةاملحمديةالأزهربالقاهرة(1342ه).
-الكبائرللذهبيمطبعةالإمامبالقاهرة(1373ه).

واالختــياراتالفقــهيةطبــععلىن�سـخةكتبــهابقلـمهويده.رو�ضةالعقالءونزهةالف�ضالء.وو�أخ�ير ًا من الر�سائل التي �ألفها ومل تطبع ر�سالة اهلل رب
العاملنييفالفطروالعقولوالأديان.
وقد ن�شر منها رحمه اهلل ف�صو ًال يف جملة احلج مبكة املكرمة.
رحمهاهللرحمةالأبراروجعلالفردو�سمثواه.
توالت عليه الأمرا�ض بعد �أن �أرهقته ال�شيخوخة ،وقد ّ
كف
ب�صره �آخر حياته ،وواف��اه الأج��ل املحتوم يف الريا�ض يف 13
جمادى الأوىل �سنة 1349ه��ـ .و�صلي عليه يف اجلامع الكبري،
و�صلي عليه �صالة الغائب يف كافة جوامع جند ،رحمه اهلل رحمة
وا�سعة.

من نيويورك إلى هولندا
–�أي بعد �أن ق�ضينا يف اجلو بني (جلدر) وهذه املدينة
ما يقرب من ت�سع �ساعات ،وكانت ال�ساعة حني و�صولنا
(�أم�سرتدام) ،يف نيويرك الثالثة والدقيقة اخلام�سة
والع�شرين – الفرق خم�س �ساعات ،وخم�س وع�شرون
دقيقة ،كانت املعاملة يف مطار �أم�سرتدام مريحة ،مل
تتجاوز و�ضع �إ�شارة على احلقائب من �أحد موظفي
اجلمرك �إذ القدوم على طائرة �أرامكو ،وطائراتها
تعامل معاملة خا�صة يف جميع الإج��راءات املتعلقة

بالقدوم �أو ال�سفر ،وكان النزول يف (فندق �أوروبا)
يف مدينة (الهاي) ،التي تبعد عن املطار نحو خم�سني
كي ًال ،وت�سمى ه��ذه املدينة (دَنْ هيج) وح�ين كان
الو�صول �إليها مل �أ�ستطع معرفة ا�سمها ،رغم حماولتي
مع �سائق ال�سيارة الذي ال يف�صح ينطقه على وجهه
ال�صحيح ،فهو ينطقه (ذي هغ) ولكنني تبينت �صحة
اال�سم مكتو ًبا يف الفتات الطريق (دن هيج) وقد ينطق
خالف ما هو مكتوب ككثري من الكلمات الإفرجنية.

كتاب في شمال غرب الجزيرة
بني �سنتي  1367و1390هـ� ،شاهد فيها �أهم املواقع
فالعال فاملدينة
الأثرية من حدود الأردن فتبوك ُ
املنورية ،ثم من املدينة �إىل خبري وما حولها راجعً ا
وما حولها راجعً ا �إىل املدينة �سال ًكا طريق احلج
القدمي �إىل حايل ،ثم من املدينة �إىل خيرب فتيماء
فتبوك ،وزار وادي ال�سرحان واجلوف.
وفيما ق ّدمه اجلا�سر يف كتابه هذا:
-1ت�سجيل موجز مل�شاهداته عن الأمكنة التي
م ّر بها ،ويف هذا الت�سجيل بع�ض �آراء �ستنتجها.
ريا من �أق��وال املتقدمني
-2ح��اول �أن يورد كث ً
املتع ّلقة بو�صف املوا�ضع وحتديدها ،وقد يكون
فيما �أورده من التكرار ما ال ي�ست�سيغه القارئ،
وذلك �أن املتقدمني ينقل بع�ضهم عن بع�ض ،وقد
ي�ضيف �أحدهم �إ�ضافة ذات قيمة على �إيجازها.

 -3هناك موا�ضع �أو�شكت �أن تكون جمهولة،
ولكنها ذكرت يف ال�شعر العربي القدمي ،وقد حر�ص
على �إي��راد كل ما عرف منها مما قرب من الأمكنة
التي زارها كي ي�ستفيد دار�سو ال�شعر معرفة حتديد
املوا�ضع.
-4ذكر املوا�ضع القريبة من املوا�ضع املعروفة
غري �أنها ال ت��زال جمهولة ،وق��د وردت يف �أق��وال
املتقدمني �أو �أ�شعارهم.
-5حاول ذكر اال�سم احلديث للمو�ضع القدمي
مثل جبل تيماء ،وق��د ك��ان يعرف با�سم (ح��دد)،
ويدعى الآن جبل ُع َنيم.
 -6حاول �إ�صالح بع�ض �أخطاء يف معلومات
جغرافية (خرائط) وهي التي طبعت من قبل وزارة
النفط والرثوات املعدنية.
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ذكرياتي مع أبي محمد
يف �صبيحة يوم م�شرق من �شهر �أي��ار ،من
ع��ام  1987رن جر�س الهاتف يف داري ،كان
املتكلم الأخ عبداهلل احل�سني ،امللحق الثقايف يف
فينا حينذاك ،وبعد التحية قال :هنا �شخ�ص يود
�أن يراك .قلت :ومن يكون يا ترى؟ �أجاب� :إذا
جئت �سرتاه� .س�ألته �أين هو الآن؟ قال :يف فندق
الهلتون .قلت م�سافة الطريق ،ربع �ساعة تقريباً
�إن �شاء اهلل  .عندما دخلت باحة الفندق ،ر�أيت
الأخ احل�سني من�شغ ًال مع موظف الإ�ستعالمات،
د .ح�سن ال�شماع
فرحت �أبحث يف الوجوه ،و�إذا مبفاج�أة �سارة،
مع اندها�ش ،ماعدت �أ�صدق عيني ،حني وقعت على ال�شيخ حمد اجلا�سر .جئته
ها�شاً با�شاً حميياً مرحباً به يف فينا .وبعد حديث ق�صري �شاركنا فيه الأخ عبداهلل
احل�سني ،ا�ست�أذن من ال�شيخ للعودة �إىل مكتبه.
بعد ا�سرتاحة ق�صرية �س�ألت ال�شيخ  :هل ر�أيت مدينة فينا� ،أعني مركز
املدينة و�أزقتها القدمية؟ قال :ال .قلت �أال تود �أن �أطلعك عليها؟ ابت�سم ثم نه�ض،
وقال :هلم بنا.
بعد دقائق حمدودات كنا على �أبواب املنطقة الأوىل التي تقع �ضمن الرنك
« .”ringرحت �أ�شرح له تاريخ بع�ض املباين القدمية ،والتماثيل املنت�شرة هنا
وهناك ،ونحن ن�سري نحو ال�شارع الرئي�س ،الذي ي�شطر مدينة فينا القدمية من
و�سطها ،وهو �شارع كرنترن وفيه يقع مقهى �أوروب��ا ،وهي من �أ�شهر مقاهيها
و�أجملها .قلت� :أال تود �أن ن�أخذ ك�أ�ساً من ال�شاي �أو القهوة� ،أنظر �إىل واجهتها
الزجاجية ،ف�أو�شك على املوافقة ،ثم �أ�ضفت :هذه املقهى ي�ؤمها علية القوم ،من
ال�سفراء وذوي املال ،و�إذا بال�شيخ يجيب :دعنا منها لنبحث عن غريها .ال ب�أ�س،
على مقربة منا مقهى هافلكا  ،hawelkaهي من املقاهي امل�شهورة القدمية،
روادها بع�ض الأدباء بخا�صة �شعراء ال�شباب ومرا�سلوا ال�صحف .قال :هذه
منا�سبة لنا� ،سر بنا! فقلت ولكن مقاعدها “ه ّزازة مثل مقاعد خري�ص ،والدخان
ميلأ �أرجاءها” .قال :الب�أ�س ،هل �سنجل�س فيها �أكرث من ن�صف �ساعة؟ قلت� :إذن
على بركة اهلل.
بعد دقائق كنا نتخذ مكاننا يف و�سط املقهى ،وحولنا منا�ضد يحيط بها عدد
من ال�شبان وال�شابات ،ور�ؤو�سهم منطوية على املنا�ضد ،منهم من يقر�أ مقطوعات
من ال�شعر احلديث ،و�آخرون يخو�ضون يف غمار ال�سيا�سة .واملن�ضدة املجاورة
لنا �أمامهم �صحيفة الكورير kurierوا�سعة االنت�شار� .ضحكاتهم ترتفع ب�شكل
مفاجئ� ،س�أل ال�شيخ ماالذي ي�ضحكهم وبهذا ال�صخب؟ قلت� :إن اجلال�س على
ميينك هو ر�سام كاريكاتري ،يعمل يف �صحيفة الكورير ،وقد �صور م�ست�شار النم�سا
 �أي رئي�س الوزراء – وهو ذو �أنف كبري جد ًا ،ب�شكل �ساخر� ،إذ جعل �أنفه ميلأن�صف وجهه ،والفتاة التي جتل�س �أمامه قالت له :لقد �أخط�أت وكان الأجدر بك
�أن جتعل الأنف ن�صف الوجه والن�صف الآخر املناخري� .أجاب :ولكن �إذا بالغت
كما ترغبني ،فلن يعرف �أحد �صاحب هذه ال�صورة� .أجابت بانفعال :وليكن ذلك،
ع�سى �أن يبقى نكرة مدى احلياة .املهم �أنفه ومناخريه يبقيان� .ضحك اجلميع
حول املائدة ،و�ضحكنا بعد �أن ترجمت احلوار لل�شيخ .التفت �أحدهم و�س�أل
ب�أدب ،هل تفهمون لغتنا؟ �أجبته :نعم� ،أنا مقيم ومن العراق،وبعفوية ودون
تر ّو قلت ال�شيخ من ال�سعودية .الكل وبدون ا�ستثناء ا�ستدار نحونا ،وبدت على
وجوههم عالمات ا�ستفهام وا�ستف�سار ،وتفاعلت الكلمات التي �أطلقها دون تروّ:
ال�شيخ  +ال�سعودية = برتول  +دوالر .
تواردت الأ�سئلة على ال�شيخ حمد يف هذا امل�ضمون ،و�أنا �أترجم وهو يجيب
بهدوء واتزان .قل لهم ،لي�س يف ال�سعودية �شيخ ميلك بئر ًا ،و�أ�ضفت على قوله:
�أما كلمة �شيخ فهي تعني الرجل العامل املتخ�ص�ص يف �إحدى املعارف ،ف�شيخنا
�إعالمي مو�سوعي ،هو �أول من �أ�صدر �صحيفة وجملة �أ�سبوعية يف املنطقة
الو�سطى من اململكة ،و�ساعد على ن�شر الفكر يف ربوع وطنه.
لقد تغريت املالمح فج�أة وران عليها اجلد ،فهم �أمام زميل لهم ،من بلد
اليعرفون عنه �سوى ال�صحراء والبرتول .ثم راحت الأ�سئلة تتقاطر ،وك�أنها قد
�أعدت من قبل .و�شاركهم نفر من جمموعات �أخرى ،من املنا�ضد املجاورة ،من
ال�شعراء ومن ّ
لف لفهم� .أما �صاحب املقهى ال�شيخ الهرم هافلكا ،فقد اقرتب منا
وهو ينقل ب�صره بني رواده من ال�شباب وال�شابات ،وبني ال�شيخ حمد.
وبعد قرابة ع�شرين دقيقة من احلوار ،نظر ال�شيخ �إىل �ساعته ،و�س�أل:
كم بقي لنا من الوقت؟ قلت :م�سافة الطريق ربع �ساعة .نه�ض ال�شيخ،
فنه�ض اجلميع يحيونه مودعني ،وك�أنه �أحد �أ�صحابهم ،ي�شدون على يديه،
على �أمل اللقاء.
تقدم �صاحب املقهى هافلكا  -وهو يف العادة يحيي بع�ض �ضيوفه من
ال�شخ�صيات البارزة بانحناءة ب�سيطة متوا�ضعة – تقدم نحو ال�شيخ حمد ها�شاً
با�شاً “�أنت اليوم �أحتفتنا بحديثك ،ليتني �أراك كل يوم� ،إنني فخور بك” .ثم وقف
اجلميع وال�شيخ يغادرهم ،و�صاحب املقهى ظل مرافقاً لنا �إىل الباب ،وهو ي�شد
على يد ال�شيخ حمد �إعجاباً وتقدير ًا .خرجنا من املقهى و�أنا يف حرية من �أمر هذا
اللقاء .لقد دخلنا هذا املكان قبل ن�صف �ساعة ومل ينتبه لنا �سوى النادل ،وخرجنا
والكل يقف لهذا ال�شيخ اجلليل �إكراماً وتقدير ًا� .أما �صاحب املقهى هافلكا فهو يق�سم
لل�شيخ حمد �أنه البد �أن يرافقه حتى الباب  ،ومل يفعل هذا من قبل وال من بعد.
ت��رى �أي �شخ�ص ه��ذا ال��رج��ل؟ و�أي �ساحر جمع الأ���ض��داد على حبه
وتقديره؟
هذا ما ر�أيته ب�أم عيني،

رحم اهلل الفقيد ال�شيخ حمد اجلا�سر

من أقوال الشيخ
صورة
وتعليق
���ص��ورة جت��م��ع �أع�����ض��اء جم��م��ع اللغة
العربية بالقاهرة ويظهر فيها ال�شيخ حمد
اجلا�سر «رحمه اهلل» .

«حديث املرء عن نف�سه –يف مقام الإطراء والثناء– من الأحاديث ال�سمجة
املمجوج��ة ،ما مل يتن��اول جان ًبا من جوان��ب �أعمال تلك النف���س لغر�ض �إبراز
�صحيحا ،فما �أرى
حقيقة من احلقائق التي قد َي ْع ُلق يف الأذهان حيالها ما لي�س
ً
هذا النوع من الأحاديث �إال حممودًا ،وخا�صة حني تدعو املنا�سبة �إىل ذلك».
يفرق ال�شيخ حمد اجلا�سر يف جمال احلديث عن النف�س بني نوعني� :أولهما
مذم��وم عندم��ا ي�سعى املتح ّدث �إىل مدح نف�سه ،وثانيهم��ا حممود ،وذلك عندما
يهدف املتح ّدث �إىل ت�صحيح فكرة خاطئة عن النف�س.
جاء ذلك مبنا�سبة احلديث عن ال�صحافة ،والدور الذي قام به.
امل�صدر :من �سوانح الذكريات –ج� –2ص977
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ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف

كلمة رئيس مجلس األمناء
معايل الدكتور عبدالعزيز اخلويطر
ب��د�أ مع��ايل الدكت��ور
عبدالعزيز اخلويطر رئي�س
جمل���س �أمن��اء م�ؤ�س�س��ة
حم��د اجلا�س��ر اخلريي��ة
بتق��دمي ال�شك��ر ل�صاح��ب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
عل��ى ت�شريف��ه برئا�س��ة
ه��ذا املجل���س نياب��ة عن��ه.
و�أ�ضاف ب���أن ال�شرف الذي
�أعط��اين �إي��اه �صاحب ال�سم��و امللكي الأم�ير �سلمان بن
عب��د العزي��ز ل�شرف كبري ،وذلك �أن��ه جعلني �أجل�س يف
مكان��ه و�سط هذا اجلمع الكرمي .وكم كان يتمنى �سموه
احل�ض��ور ل��وال ارتباطاته الكثرية التي ذك��ر يل ً
بع�ضا
منه��ا ،ولوال تل��ك االرتباط��ات مل يكن ليغي��ب عن هذا
املجل���س املوق��ر و�أع�ضائ��ه الكرام ،ومل ي��رد �سموه �أن
يغي��ب كلي ًة فبعث بابنه �سم��و الأمري في�صل بن �سلمان
لي�شارك يف حفل الع�شاء.
و�ص�� ّرح �أنه �سوف يقتدي ب�سمو الأمري �سلمان يف �أن
ال يقر�أ �شي ًئا مكتوبًا ،و�أنه �سيحاول �أن يتقم�ص �شخ�صية
ٌ
تعليق
الأمري يف ذلك ،ثم �أ�ضاف معاليه قائ ًال :لي�س لدي
عل��ى عم��ل امل�ؤ�س�س��ة بع��د �أن ا�ستوفى الأمين��ان (�أمني
املجل���س و�أم�ين امل�ؤ�س�س��ة) احلديث ع��ن عملها وما مت
�إجنازه وما �سيتم –�إن �شاء اهلل– يف العام القادم.
و�أ�ض��اف � :إن��ه يعت�بر ر�أي��ه ا�ست�شاريً��ا بالن�سب��ة
م�ست��وف جمي��ع
القرتاح��ات املجل���س لأن املو�ض��وع
ٍ
جوانبه من اللج��ان املتخ�ص�صة ،وما عليه �إال �أن يبارك
تل��ك االقرتاحات .و�أ�شار معاليه قائ ًال� :إن تكاتف اللجان
املختلف��ة يف امل�ؤ�س�سة قد �أو�صل هذه امل�ؤ�س�سة �إىل ما هي
عليه الآن من الرقي يف العمل ،وال�سمو يف الفكر.
ث��م �أو�ض��ح معالي��ه �أن لديه حدي ًثا ع��ن الذي حتمل
ا�سمه هذه امل�ؤ�س�سة ،وهو ال�شيخ حمد اجلا�سر –رحمه
اهلل تع��اىل– وه��و معن��ا هنا بروح��ه وبكتب��ه وب�أفكاره.
علي دائ ًما وهو :ما الذي جعل ال�شيخ
وهناك �س�ؤال ّ
يلح ّ
حم��د ي�برز كل هذا ال�بروز ،وي�أخ��ذ كل ه��ذه املكانة يف
قلوبن��ا ويف عقولنا ويف جمتمعن��ا؟! و�أو�ضح �أن ال�سبب
الأول –كما يبدو له– يعود �إىل امللكة التي و�ضعها اهلل
�سبحانه وتعاىل فيه؛ فقد ولد ليكون هذا الرجل ،ولتكون
لدي��ه هذه العبقرية ،ولكن تلك العبقرية .مل تكن لتكفي،
ب��ل البد من �أن تُ�صقل؛ فتذ ّوق �شي ًئا من العلم ،ثم �سعى
يف طلب��ه ،و�أُتيح له ب�أن يذهب �إىل م�صر يف بعثة درا�سية
قبل احل��رب العاملية الثانية ،وهناك وجد ال�شيخ ُبغيته
يف م�صر بلد العل��م والثقافة ،ومل يدع–رحمه اهلل– تلك
الفر�صة تفوته ،ف�أخذ ينهل ويزداد من العلم كلما �سنحت
له الفر�صة �إال �أن احلرب العاملية الثانية منعته من هذه
الل��ذة التي كان يتطلع �أن يحوزه��ا (لذة العلم) وعاد و
يف ذهن��ه العل��م و�سبل العل��م ومرابع العلم .ب��د�أ ينتقد
ويوج��ه بع�ض الأدباء فيما يعتق��د �أنهم مل يجيدوا فيه،
ّ
�صريح��ا كعادته ،وقويًا
�أو نق�ص��وا ع��ن املبتغى .وكان
ً
كعادت��ه ،وبعد احلرب فاج�أ العلم��اء والقراء واملثقفني
باحل�صيل��ة التي تو�صل �إليها من العلم واملعرفة ف ُده�ش
خال�صا،وما جعله
م��ن ُده�ش .ومن �أَ ْظهر ما جعله عربيًا
ً
عالم ًة للجزيرة ،بل للعرب جميعً ا هو �إقبال طالب العلم
واملعرف��ة على النيل من علمه .وكذل��ك �إقبال املج ّمعات
العلمية يف اجلامعة العربية على ا�ست�شارته.
وذك��ر معالي��ه �أنه دائ ًم��ا يردد ب���أن «النا���س جميعًا
ميوتون ،ف��الأوالد ميوتون ،والأحفاد ميوتون ،واليبقى
لل�شخ���ص �س��وى الأوالد الت��ي على الأرف��ف ،فه�ؤالء هم
الذك��رى ،وه���ؤالء ه��م و�سيل��ة اخلل��ود� .إنن��ا ال نع��رف
ع��ن كث ٍري م��ن ال ُكتّاب غ�ير �أعمالهم ،فمث ً
�لا «طه ح�سني»
النعرف عن��ه �سوى تلك الكُتب التي كتبها،وهذه املقاالت
املن�ش��ورة عل��ى �صفح��ات اجلرائ��د ،والنع��رف م��ن هم
�أوالده وم��ن �أهله؛ لذل��ك �أرى �أن يكون من بني اجلال�سني
من يتبنى فكرة توعية كل من يحمل �شهادة البكالوريو�س
وتوجيهه لأن يكتب ما يجول يف خاطره� ،أو ما يعر�ض له
من �أفكار .هنا تكون ذكراه مد ّونة يف كتاباته».
و�أ�ش��ار معالي��ه �إىل �أن م��ن يكت��ب كل ي��وم �صفح��ة
�ستكون لدي��ه حوايل �365صفحة يف الع��ام تقريبًا �أي ما
يعادل كتابًا كبريًا .وطلب من الذين يكتبون بالإجنليزية
بحوثه��م �أو �أطروحاتهم العلمية وال يرتجمون كتاباتهم
�إىل العربي��ة ب���أن ي�سارع��وا �إىل ترجمته��ا �إىل العربي��ة
لي�ستفيد من جهدهم �أبناء جلدتهم.
و�أ�ض��اف معالي��ه قائ ً
�لا� :إن اللجنت�ين التنفيذي��ة
والعلمية كان لهما الدور الكبري يف �إجناح هذه امل�ؤ�س�سة.
و�أ�شاد معالي��ه بجهود العاملني يف جمل��ة العرب،قائال:
«�إنن��ي �أ�شع��ر كلم��ا �ص��در ع��د ٌد من جمل��ة الع��رب ب�أن
ال�شي��خ حمد ُيط ّل علينا من خ�لال �صفحاتها ،ف�أرجو من
اهلل التوفي��ق وال�س��داد للإخ��وان العاملني فيه��ا ،وعلى
ر�أ�سه��م مع��ايل الدكتور�أحمد ال�ضبي��ب» .وختم حديثه
ب�شكر �أع�ضاء جمل�س الأمناء ،ثم �أتاح املجال للتعليقات
والنقا�شات.

كلمة معالي الدكتور عبد اهلل بن يوسف الغنيم
بد�أ معايل الدكتور عبداهلل الغنيم كلمته بتوجيه ال�شكر
�إىل مع��ايل رئي�س املجل���س الدكت��ور عبدالعزيز اخلويطر،
و�إىل بقي��ة �أع�ض��اء املجل�س .ث��م �أ�ضاف قائ ً
�لاُ :طلب مني
ال��كالم حول م�ش��روع حتقيق كت��اب معجم م��ا ا�ستعجم
للبك��ري ،واحلقيق��ة �أن��ه عندم��ا ُعر�ض عل��ي حتقيق هذا
الكت��اب ق��ال يل بع���ض الإخ��وة�«:إن ه��ذا الكت��اب ق��د مت
حتقيق��ه ثالث م��رات فما هي ج��دوى حتقيق��ه؟» .وللعلم
بال�ش��يء ،ف�إن هذا الكتاب ميثل مادة مهمة جدًا ،و�أهميتها
ال تقت�صر على جمال الدرا�سات اجلغرافية فح�سب ،بل يف
ب�شكل عام.
جمال الدرا�سات العربية
ٍ
وذكر معاليه �أنهم حينما ب��د�أوا يف مقابلة الن�سخ التي
ح�صل��وا عليها ،وهي حوايل ت�سع ن�س��خ تقري ًبا وجدوا �أن
ه��ذا امل�شروع كان البد �أن يت ّم من��ذ فرتة طويلة ،و�أن هذا
�يرا .وق��ال« :مل نكن نعتق��د �أن حمق ًقا
العم��ل قد ت�أخر كث ً

�يرا مث��ل «وي�ستنفيل��د»
كب ً
ال��ذي ن�شر املعج��م لأول مرة
ع��ام (� )1876س ُيهمل كل تلك
الن�س��خ املتوافرة بني يديه يف
ذل��ك الوق��ت مب��ا فيه��ا �إحدى
الن�س��خ الت��ي ذك��ر �أن��ه ق��د
اعتم��د عليه��ا .ومل نكن نعتقد
�أنن��ا �سنج��د كل ه��ذا النق�ص
ال��ذي وجدن��اه عن��د مقابلتنا
للمخطوط��ات التي ب�ين �أيدينا مع ن�سخ��ة» وي�ستنفيلد».
وكذل��ك احل��ال بالن�سب��ة للأ�ست��اذ م�صطفى ال�س ّق��ا الذي
�أع��اد حتقيق كت��اب «وي�ستنفيلد» و�أع��اد تبيي�ضه و ُن�شر
عام(1945م) .وقد وجدن��ا فيه �أخطاء كثرية مبا فيها ما
ذك��ره الدكتور ال�س ّقا من �أنه اطلع على الن�سخة الأزهرية

سعادة األستاذ حمد القاضي
يعرض إنجازات المركز
بد�أ الأ�ستاذ حمد القا�ضي
بتق��دمي ال�شكر ل�سم��و الأمري
�سلم��ان ب��ن عبدالعزيز على
دعم��ه لأن�شطة املركز الثقايف
ورعايت��ه له .حيث كان لدعم
�سم��وه الكرمي �أك�بر الأثر يف
تو�س��ع املرك��ز يف �أن�شطت��ه
ّ
وزيادة �إ�صداراته الثقافية.
ث��م عر���ض �إجن��ازات
املرك��ز خ�لال املو�سم احلايل
وم�شروعات��ه الثقافية والتي
منه��ا �إقام��ة  32حما�ض��رة
يف «اخلمي�سي��ة» التي ا�ست�ضاف��ت عد ًدا من
العلم��اء واملفكري��ن واملثقف�ين م��ن داخ��ل
اململكة ومن خارجها ،وتناولت مو�ضوعات
متنوع��ة يف التاري��خ واللغ��ة والأدب
واجلغرافي��ا وعلوم االجتم��اع وعلم النف�س
واالقت�ص��اد وغريه��ا من املو�ضوع��ات التي
رواد اخلمي�سية.
لقيت اهتمام ّ
و�إ�ص��دار املرك��ز ثماني��ة كت��ب جديدة
�إ�ضاف��ة �إىل �إ�صدارات��ه الثماني��ة خ�لال
الأع��وام ال�سابق��ة ،فق��د �صدر ه��ذا العام:
كت��اب «بواك�ير الطباع��ة واملطبوع��ات»
ملع��ايل الدكت��ور �أحمد بن حمم��د ال�ضبيب؛
وكت��اب «تعلي��م املق��ررات التعليمية بغري
العربي��ة» م��ن �إع��داد مرك��ز حم��د اجلا�سر
الثق��ايف؛ وكتاب «اللغ��ة املحكية يف حوطة
بني متي��م» للدكتور حمم��د الباتل؛ وكتاب
«النف��ي يف نقائ���ض جري��ر والف��رزدق»
للأ�ست��اذة هند بنت عبدال��رزاق املطريي؛
وكت��اب «امل�صطلح��ات يف الدرا�س��ات
اللغوي��ة احلديث��ة» للأ�ست��اذ �سلط��ان ب��ن
نا�صر املجيول؛ وكت��اب «النقد االنطباعي
ل��دى النقاد ال�سعودي�ين» للأ�ستاذ ظافر بن
م�شبب الكن��اين؛ وكتاب «التوجيه النحوي
للق��راءات القر�آنية» للدكت��ور حممد عبيد؛
وطباع��ة الأعداد الأوىل م��ن جملة اليمامة
لل�سنت�ين الأوىل والثاني��ة .وجمموعة كتب
وبح��وث �أخرى �أجيزت م��ن اللجنة العلمية
يف املركز وهي قيد املراجعة والطباعة.
و�أ�ضاف ب�أن للمركز هذا العام �إ�صدارين
جديدي��ن ،الأول ه��و جمل��ة «اخلمي�سي��ة»
وه��ي عب��ارة ع��ن كت��اب دوري يوثّ��ق
البح��وث والدرا�س��ات التي تق�� ّدم يف منتدى
«اخلمي�سي��ة» ويعر���ض للمحا�ض��رات
وللكتب التي ي�صدرها املركز لتعميم الفائدة
للمهتم�ين .والإ�ص��دار الث��اين ه��و «ن�ش��رة
اخلمي�سي��ة» الت��ي ت�ص��در �أرب��ع م��رات يف
املو�س��م ،وهي ن�ش��رة �إخبارية تربز �أن�شطة
املرك��ز و�إجنازات رواد اخلمي�سية وحتاول
�أن تقدم مادة ب�سيطة ومفيدة للقراء.
وجملة العرب امل�ستمرة يف ن�شر البحوث
والدرا�س��ات الت��ي جتيزها هيئ��ة التحرير.
بحي��ث تُ�صدر املجلة �ستة �أع��داد يف ال�سنة
بواق��ع جزءي��ن مدجم�ين كل �شهري��ن.
وتخ�ض��ع البح��وث واملقاالت الت��ي ترد �إىل
املجل��ة للتحكي��م م��ن قِ َبل هيئ��ة حتريرها،
وال ين�ش��ر �إىل م��ا �أجي��ز منه��ا .وي�تراوح
عدد املق��االت يف كل عدد ب�ين �ستة وثمانية
(ح�س��ب حجمه��ا) ع��دا الأب��واب الثابت��ة:
كربيد العرب ،ومكتبة العرب ،والإهداءات
�إىلمكتب��ةالع��رب،والفهار���س.
و�أ�ش��ار �إىل �أن «جمل��ة الع��رب» تلق��ت
�شهادة تكرمي م��ن جملة «العربي» الكويتية
باعتبارها من املجالت الرائدة التي �أ�سهمت
يف الإ�صالح الثقايف يف الوطن العربي.
جدي��ر بالذك��ر �أن املرك��ز يتاب��ع �أعم��ال

مراجعة وحتدي��ث القر�ص
املدمج ملجل��ة العرب الذي
�أدخل��ت في��ه جمي��ع �أعداد
جمل��ة العرب منذ �صدورها
ع��ام 1386ه��ـ �إىل وقتن��ا
احلا�ضر ويغطي ذلك ()42
مزود
عا ًم��ا .وهذا القر���ص ّ
مبحرك بحث ميكّن الباحث
من الو�ص��ول �إىل العناوين
والكتب والأع�لام والقبائل
والق�صــــــائ��د وال�شـعــ��راء
ب�سرع��ة ودقّ��ة .والعم��ل
ج��ار عل��ى مراجع��ة الن�سخ��ة التجريبية،
ٍ
وم��ن املخط��ط �أن تنتهي ه��ذه املراجعة يف
نهاي��ة ع��ام 1429هـ ،على �أن تت��وىل �شركة
الربجم��ة �إعدادها مبح��ركات بحث و�آليات
تقني��ة حديث��ة.
و�أ�ض��اف �أن م��ن �إجن��ازات املرك��ز هذا
املو�س��م �إقامة رحل��ة ا�ستك�شافي��ة لعدد من
من�سوبي��ه ورواد اخلمي�سي��ة �إىل ح�ضرموت
بدع��وة كرمية من الأ�ست��اذ عبداهلل بن �سامل
باحمدان (رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأهلي
التج��اري) ،واملهند���س عب��داهلل ب��ن �أحم��د
بق�ش��ان (رجل الأعم��ال) يف الفرتة 14 –12
�صف��ر 1429ه��ـ املواف��ق � 21 – 19شب��اط
(فرباي��ر) 2008م .حي��ث زار الوف��د ع��دة
مواق��ع تاريخي��ة و�أثري��ة يف عدد م��ن املدن
واملحافظ��ات مث��ل� :سيئون وت��رمي و�شبام
ووادي دوعن وخيلة بق�شان واملكال وجزيرة
�سقط��رة وغريه��ا م��ن املع��امل ال�سياحية يف
ح�ضرم��وت .كم��ا ق�� ّدم الوف��د حما�ضرتني،
الأوىل عن «اليم��ن يف كتابات حمد اجلا�سر»
للدكت��ور عبدالرحم��ن بن �صال��ح ال�شبيلي،
والثانية عن «�أدب املهجر ال�شرقي» للدكتور
حممد الربيع.
و�ص�� ّرح ب���أن املرك��ز يخط��ط �إىل تنظيم
ع��دة رحالت علمية يف الفرتة القادمة داخل
اململكة وخارجها بهدف التع ّرف على املعامل
التاريخية وال�شواهد احل�ضارية التي تزخر
بها املنطقة ،وتنظيم املحا�ضرات والندوات
لأع�ض��اء الوفد يف الأماك��ن التي يزورونها.
وي�سع��ى املركز �إىل تق��دمي خدمات للمجتمع
عن طريق �إقامة دورات للطالب يف ال�صيف،
حي��ث نف��ذ الع��ام املا�ض��ي دورة للطالب يف
الكمبيوتر ويف التحقيق والفهر�سة ،وينوي
�إقامة دورة �أخرى ه��ذا العام لي�ستفيد منها
عدد من الط�لاب يف ال�صيف .ويعطي املركز
الفر�ص��ة لطالب الدرا�سات العليا من الدول
العربي��ة والإ�سالمية لال�ستف��ادة من املركز
بالتدري��ب والعمل فيه مقاب��ل مكاف�أة مالية
منا�سب��ة .وق��د ا�ستف��اد م��ن ه��ذه الفر�ص��ة
ع��دد م��ن الط�لاب م��ن جن�سي��ات خمتلف��ة
عل��ى النحو التايل :اليم��ن (ُ ،)2عمان (،)1
ال�صوم��ال ( ،)1م��ايل ( ،)2نيجريي��ا (،)3
ال�سعودي��ة(.)4
واختتم كلمته ب�أن املركز لديه طموحات
كث�يرة خلدم��ة الثقافة العربي��ة واملجتمع،
وي�أم��ل �أن ي�ستم��ر يف تنفي��ذ خطط��ه بدع��م
�سموك��م ورعايته .ومن �أهداف��ه امل�ستقبلية
حتوي��ل م�ؤلف��ات ال�شي��خ حم��د اجلا�س��ر
و�إ�ص��دارات املرك��ز �إىل م��واد �إلكرتوني��ة
يف �أ�سطوان��ات ممغنط��ة ميك��ن اال�ستف��ادة
منه��ا �إلكرتون ًيا ب�سرعة ودقّ��ة بعد تزويدها
باخلرائ��ط والر�س��وم التو�ضيحي��ة وف��ق
�أح��دث تقني��ات تعيني املواق��ع اجلغرافية،
ودعمه��ا بالرواب��ط وحم��ركات البحث لكي
ينتفع بها املهتمون.

م��ن املعجم ولكنن��ا مل جند لتل��ك الن�سخة �أث�� ًرا يف �سياق
التحقي��ق».
و�أ�ش��ار ب�أنه والعاملون معه وج��دوا �أن العمل يف هذا
املعج��م بن�سخه الت�س��ع �سوف ي�ؤ ّدي خدم��ة كبرية للعلم
ب�شكل كامل ،وكذلك تقدمي
واملعرفة ،وذلك بتق��دمي الن�ص
ٍ
التعليقات املهمة التي وجدناه��ا على الن�سخة املخطوطة
يف الأزه��ر� ،أو يف غريها م��ن الن�سخ التي اطلعنا عليها من
املخطوطات القدمية اجليدة املعتنى بها.
و�أو�ضح �أن��ه بحمد اهلل متت املقابل��ة والعمل يقوم به
فريقان من العلماء �أحدهما يف مدينة الريا�ض برئا�سة الأخ
الدكتور عبدالعزيز املانع والأخ الدكتور عزالدين مو�سى،
والفريق الآخر يف الكويت حيث �أقوم �أنا � ً
أي�ضا مبقابلة بني
الن�سخ التي بني يدي مع فريق العمل .و�سيتم االنتهاء من
العمل يف غ�ضون عام من الآن مب�شيئة اهلل وتوفيقه .

سعادة األستاذ معن الجاسر :يرحب
بالحضور ويتحدث عن نمو أنشطة
المؤسسة على الصعيدين المالي والعلمي
عرب الأ�ستاذ معن اجلا�سر عن �سعادته
باحل�ضور وعلى ر�أ�سهم �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر في�صل ب��ن �سلمان ومعايل
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل��وي��ط��ر وذل��ك
لإطالعهم على �أداء هذه امل�ؤ�س�سة الثقافية
واال�ستنارة بتوجيهاتهم ال�سديدة.
كما �أع��ل��ن ع��ن موافقــة �سمو الأم�ير
�سلمان بن عبدالعزيز على ان�ضمام عاملني
جليلني ذائعي ال�صيت لهذا املجل�س املوقر
وهما الدكتور عبدالعزيز بن نا�صر املانع
�أ�ستاذ الأدب العربي واملحقق الرتاثي،
و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبدالعزيز ب��ن �صالح
الهالبي �أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي واملرتجم
والباحث املتميز.
ثم حتدث عن �أن�شطة امل�ؤ�س�سة ومنوها من حيث حجم الأن�شطة ونوع ّيتها .وذلك
بف�ضل من اهلل وتوفيقه ثم بت�ضافر جهود من�سوبيها وذكر من تلك الأن�شطة:
�إ�صدار ثمانية كتب جديدة هذا املو�سم ،وهذا يعادل ما �أ�صدره املركز منذ
�إن�شائه قبل �ست �سنوات .وللجنة العلمية الف�ضل الأكرب بعد اهلل يف ذلك.
ال�شروع يف �إ�صدارات جديدة منها :جملة اخلمي�سية ،ون�شرة اخلمي�سية.
ون ّوه بجهود الدكتور نا�صر احلجيالن مدير املركز الثقايف الذي كان له الف�ضل
الأكرب يف �إ�صدار هاتني املطبوعتني .تنفيذ برامج تدريبية لطالب الدرا�سات العليا
من الدول العربية والإ�سالمية يف املركز مقابل مكاف�أة مالية منا�سبة ا�ستفاد منها
هذا العام  12طالبًا من �ست دول عربية و�إ�سالمية.
وعن خطط املركز الثقايف للعام احلايل فهي ت�شتمل على املزيد من الأن�شطة
اجلديدة منها:
�إقامة ندوة يف كل عام يف �إحدى البلدان العربية.
القيام برحالت علمية ا�ستك�شافية داخل اململكة وخارجها ملن�سوبي املركز
ور ّواده.
هذا على م�ستوى الأن�شطة والفعاليات الثقافية� ،أم��ا فيما يخ�ص و�ضع
امل�ؤ�س�سة املايل فهناك وهلل احلمد منو حقيقي مت�صاعد يف ازدياد قيمة ا�ستثمارات
امل�ؤ�س�سة وعائداتها وذك��ر جمموعة تربعات التي ح�صلت عليها م�ؤ�س�ستنا
اخلريية منذ �إن�شائها بتوجيه ورعاية من �سمو الأم�ير �سلمان بن عبدالعزيز
وا�ستثمار اجلزء الأكرب منها وعائدات هذه اال�ستثمارات التي تغطي بف�ضل من
اهلل وتوفيقه م�صاريف امل�ؤ�س�سة ومركزها الثقايف.
و�أعرب عن �أ�سفه عن الو�ضع ال�صحي لثالثة من �أع�ضاء هذا املجل�س املو ّقر
ال��ذي منعهم من امل�شاركة يف ه��ذا اللقاء وه��م ال�شيخ �أحمد بن علي املبارك
والأ�ستاذ الدكتور حممود علي مكي والدكتور حممد عبده مياين� ،سائ ًال املوىل
�أن �أن مينَّ عليهم بال�صحة والعافية .وكرر �شكره لكل من �ساهم يف �إجنازات
امل�ؤ�س�سة املتميزة لهذا العام ،وخ�ص بال�شكر اللجنة العلمية مبركز حمد اجلا�سر
الثقايف والتي ير�أ�سها معايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�ضبيب ،وهيئة حترير
جملة العرب التي ير�أ�سها كذلك معايل الدكتور �أحمد ال�ضبيب ،و�شكره املو�صول
ملعايل الدكتور �إبراهيم العواجي وزمالئه يف اللجنة التنفيذية.

انضمام العالمين الجليلين
د .عبدالعزيز المانع ود .عبدالعزيز الهالبي
إلى مجلس األمناء
مبوافق��ة من �صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري �سلمان بن عبدالعزي��ز الرئي�س الفخري
مل�ؤ�س�س��ة حمد اجلا�سر اخلريية ان�ضم عاملني جليلني لهذا املجل�س املوقر وهما الدكتور
عبدالعزي��ز ب��ن نا�صر املانع ،و�سع��ادة الدكت��ور عبدالعزيز بن �صال��ح الهالبي؛ وقال
الأمني العام الأ�ستاذ معن اجلا�سر �« :إنهما مك�سب جديد لهذه امل�ؤ�س�سة لأنهما منذ قبل
�إن�شائه��ا وت�أ�سي�س املركز الثقايف كانا وال يزاالن م��ن �أبرز العاملني يف خدمة تراث حمد
اجلا�س��ر ،فهما ع�ضوان يف هيئة حترير جمل��ة العرب منذ وفاة ال�شيخ رحمه اهلل ،وهما
م��ن �أبرز رواد خمي�سيت��ه يف حياته رحمه اهلل وحتى الآن ،و�أكرثهم �إثرا ًء ملا يُطرح فيها
م��ن مو�ضوعات علمي��ة وفكرية ،كما �أنهما ع�ض��وان يف اللجنة العلمي��ة التابعة ملركزنا
الثقايف ،ف�أه ًال بكما �أخوين عزيزين ع�ضوين عاملني يف هذا املجل�س املوقر».
« البقية �ص » 6
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حفل مجلس األمناء السادس

الأ�ستاذ معن اجلا�سر والدكتور نا�صر احلجيالن يف ا�ستقبال �سمو الأمري في�صل بن �سلمان لدى ح�ضوره

�صورة جتمع �سعادة د .عزالدين مو�سى  ،ومعايل د� .إبراهيم العواجي  ،ومعايل د .عبدالعزيز اخلويطر ،ومعايل د .عبداهلل الغنيم

�سمو الأمري في�صل ي�صافح م�ستقبليه

�صاحب ال�سمو يطلع على لوحة مهداة �إىل �سمو الأمري �سلمان بن عبدالعزيز

د .عبدالرحمن ال�شبيلي ي�صافح الأمري في�صل بن �سلمان وبينهما �أ .معن اجلا�سر

جانب من اجتماع جمل�س الأمناء

لقطة �أخرى من اجتماع جمل�س الأمناء

معايل د .اخلويطر والأ�ستاذ معن اجلا�سر يودعان �سمو الأمري في�صل بن �سلمان

بدء �أعمال جمل�س الأمناء برئا�سة معايل الدكتور اخلويطر

من اليمني �أ .عبدالفتاح �أبومدين  ،معايل د .عبداهلل الغنيم  ،معايل د .نا�صر الدين الأ�سد

من اليمني د .عزالدين مو�سى و د� .أحمد ال�ضبيب و د .ح�سن ال�شماع و د .من�صور احلازمي

الأ�ستاذ معن اجلا�سر يف ا�ستقباله ملعايل الأ�ستاذ عبدالعزيز ال�سامل

جانب من ح�ضور االحتفال ال�سنوي

معايل د .نا�صر الدين الأ�سد و د .حممد بن �شريفه يف حديث مع د .عبداهلل العثيمني و د .عبدالعزيزاملانع
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نبذة عن األنشطة الثقافية لمركز حمد الجاسر الثقافي (1428هـ 1429 -هـ)
�إ�صدار الكتب الثقافية:

�إ���ض��اف��ة �إىل �إ���ص��دارات امل��رك��ز خ�لال الأع���وام
ال�سابقة ،فقد �صدر هذا العام ثمانية كتب جاء ترتيبها
بعد الكتب ال�سابقة على النحو التايل:
«بواكري الطباعة واملطبوعات » ملعايل الدكتور
�أحمد بن حممد ال�ضبيب.
«تعليم املقررات التعليمية بغري العربية» �إعداد
مركز حمد اجلا�سر الثقايف.
«اللغة املحكية يف حوطة بني متيم» للدكتور
حممد الباتل.
«النفي يف نقائ�ض جرير والفرزدق» للأ�ستاذة هند
بنت عبدالرزاق املطريي.
«امل�صطلحات يف الدرا�سات اللغوية احلديثة»
للأ�ستاذ �سلطان بن نا�صر املجيول.
«النقد االنطباعي ل��دى النقاد ال�سعوديني»
للأ�ستاذ ظافر بن م�شبب الكناين.
«التوجيه النحوي للقراءات القر�آنية» للدكتور
حممد عبيد.
«اليمامة» ،الأعداد الأوىل من جملة اليمامة لل�سنة
الأوىل والثانية (يف جملدين).

جملة اخلمي�سية

�أ���ص��در امل��رك��ز جملة علمية ب��ع��ن��وان «جملة
اخلمي�سية» يف كل ف�صل درا�سي (مرتني يف العام).
وال��ه��دف م��ن ذل��ك؛ ه��و ن�شر البحوث والدرا�سات
العلمية التي ُتلقى يف خمي�سية حمد اجلا�سر لتوثيقها،
و�إتاحة الفر�صة لكي ي�ستفيد منها �أكرب عدد ممكن من
القراء يف الوطن العربي. ،

ن�شرة اخلمي�سية

وهي ن�شرة ربع �سنوية تهدف �إىل تغطية �أن�شطة
مركز حمد اجلا�سر الثقايف والتعريف برواد اخلمي�سية
و�أن�شطتهم.

الندوات العلمية

عقدت ن��دوة علمية عن «اجل��وان��ب الثقافية يف
كتاب �سوانح الذكريات لل�شيخ حمد اجلا�سر رحمه
اهلل»� ،شارك فيها عدد من العلماء واملخت�صني ،و�أقيمت
يف مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية.
وامل�شاركون هم :معايل الدكتور عبداهلل بن يو�سف
الغنيم قدّم ورقة عن «اجلانب االجتماعي يف �سوانح
الذكريات» ،والدكتور عبدالرحمن بن �صالح ال�شبيلي
قدّم ورقة عن «التعليم يف �سوانح الذكريات» ،كما
قدم الدكتور عبدالعزيز بن �صالح بن �سلمة ورقة عن
«اجلانب الإعالمي يف ال�سوانح» ،و�أدار اللقاء الأ�ستاذ
حمد بن عبداهلل القا�ضي .وكانت الندوة حتت رعاية
معايل الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل اخلويطر رئي�س
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية.
كما �أق���ام امل��رك��ز ن��دوة ع��ن «�صحيفة اليمامة
يف ع��ه��د ح��م��د اجل���ا����س���ر» ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ك���ل م��ن:
�أ� .سعد بن عبدالرحمن ال��ب��واردي� ،أ .عمران بن
حممد العمران� ،أ .عبداهلل بن عبدالعزيز بن �إدري�س
 ,د .عبدالعزيز بن �صالح بن �سلمه ،و�أدار الندوة د.
عبدالرحمن بن �صالح ال�شبيلي ،وذلك يوم االثنني
 21جمادى الأوىل 1429هـ املوافق � 26أيار (مايو)
2008م يف مركز الأمري �سلمان االجتماعي.

اللجنة العلمية:

توا�صل اللجنة العلمية برئا�سة معايل الدكتور
�أحمد بن حممد ال�ضبيب ،وع�ضوية كل من الدكتور
�أ�سعد عبده ،والدكتور عائ�ض ال��ردادي ،والدكتور
عبدالرحمن ال�شبيلي ،والدكتور عبدالعزيز املانع،
والدكتور عبدالعزيز الهالبي ،والدكتور عبداهلل

ر ّتب مركز حمد اجلا�سر الثقايف لعدد من من�سوبيه
وبع�ض رواد اخلمي�سية رحلة ا�ستطالعية لأبرز معامل
ح�ضرموت ،يف الفرتة � 14-12صفر 1429هـ املوافق
� 21 – 19شباط (فرباير) 2008م .وزار الوفد عدة
مواقع تاريخية و�أثرية .كما قدّم الوفد حما�ضرتني،
الأوىل عن «اليمن يف كتابات حمد اجلا�سر» للدكتور
عبدالرحمن بن �صالح ال�شبيلي ،والثانية عن «�أدب
املهجر ال�شرقي» للدكتور حممد الربيع.
ويخطط املركز �إىل تنظيم عدة رحالت علمية يف
الفرتة القادمة داخل اململكة وخارجها بهدف التع ّرف
على املعامل التاريخية وال�شواهد احل�ضارية التي
تزخر بها املنطقة ،وتنظيم املحا�ضرات والندوات
لأع�ضاء الوفد يف الأماكن التي يزورونها.

التقرير العام للن�شاطات الثقافية
1429 - 1428

العثيمني ،والدكتور مرزوق بن �صنيتان بن تنباك،
اجتماعاتها ون�شاطاتها الدورية ،وتتابع اللجنة �أعمال
وم�شروعات البحوث املطروحة للن�شر.
 �إقامة ندوة عن جملة اليمامة (يف  21جمادىالأوىل 1429هـ).
 جمع بع�ض املقدّمات التي كتبها ال�شيخ حمداجلا�سر لغريه من امل�ؤلفني.
 جمع مقاالت ال�شيخ حمد اجلا�سر يف جملةاملنهل.
 جمع ما كتبه ال�شيخ حمد اجلا�سر عن جندوم�ؤرخيها.
كما �أن هناك ع���ددًا م��ن الكتب وال��ن��دوات قيد
الإجناز منها:
 جمع وح�صر وتوثيق الكتابات ال�صخريةوالت�أ�سي�سية امل���ؤ َّرخ��ة والعائدة للقرون اخلم�سة
الأوىل الهجرية املكت�شفة على �أرا�ضي اململكة م�شروع
د.حممد الثنيان.
� -إقامة ندوة �سنوية خارج اململكة.

طباعة الكتب التالية:

 ج��دل��ي��ة امل��ل��ف��وظ وامل��ح��ف��وظ ,د�.إب��راه��ي��مال�شم�سان.
 مرا�سالت الباب العايل �إىل والية احلجاز ،د.�سهيل �صابان.
 الزيادة ومعانيها يف الأبنية ال�صرفية ،د .خالدب�سندي.
 ما بقي من كتاب الرحل  ،د .عبداهلل �سليمالر�شيد.
 دي��وان جعفر بن �شم�س اخلالفة  ،د .عبداهلل�سليم الر�شيد.
 «معجم ما ا�ستعجم» للبكري ،د .عبداهلل الغنيمو�آخرون.
 م�شروع ترجمة كتاب ال�شيخ حمد اجلا�سر عنمدينة الريا�ض .وهناك جمموعة �أخرى من امل�شاريع
البحثية التي نوق�شت يف اجتماعات اللجنة العلمية
واتخذت فيها القرارات املنا�سبة.

جملة العرب

تعمل جملة العرب على ن�شر البحوث والدرا�سات
التي جتيزها هيئة التحرير برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور

مالمح من سيرة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر المانع
• من مواليد �سنة 1945م مبدينة �شقراء باململكة
العربية ال�سعودية.
• ح�صل على درجة الدكتوراه من جامعة �إك�سرت
بربيطانيا عام 1976م.
• تخ�ص�ص الأدب العربي.
رئي�سا لق�سم اللغة العربية.
• عمل ً
• يعمل �أ�ستا ًذا للأدب العربي بجامعة امللك �سعود
بالريا�ض.
• �شارك يف العديد من امل�ؤمترات داخليًا وخارجيًا.
• ع�ضو جائزة امللك في�صل العاملية.
• ع�ضو جمل�س �إدارة النادي الأدبي يف الريا�ض.
• ع�ضو اللجنة العلمية وجمل�س الأمناء مبركز حمد اجلا�سر الثقايف.
• ع�ضو هيئة التحرير مبجلة “العرب”.
• له عدد من الكتب املحققة واملقاالت والبحوث النقدية ،منها على �سبيل املثال:
 عيار ال�شعر البن طباطبا. من ا�سمه عمرو من ال�شعراء البن اجلراح.تر�سل ابن قالق�س.
 ّ الزهر البا�سم البن قالق�س. -املنتخب من كتاب ال�شعراء لأبي نعيم.

�أحمد بن حممد ال�ضبيب وع�ضوية كل من الأ�ستاذ
الدكتور عبداهلل العثيمني والأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز
املانع والأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز الهالبي .ومما
جتدر الإ�شارة �إليه �أن «جملة العرب» تلقت �شهادة
تكرمي من جملة «العربي» الكويتية باعتبارها من
املجالت الرائدة التي �أ�سهمت يف الإ�صالح الثقايف يف
الوطن العربي.

ت�صحيح القر�ص املدمج ملجلة العرب

وا�صل املركز متابعة �أعمال املراجعة والتحديث
الفني للقر�ص املدمج ملجلة العرب الذي �أدخلت فيه
جميع �أعداد جملة العرب منذ �صدورها عام 1386هـ
�إىل وقتنا احلا�ضر ويغطي ذل��ك ( )42عامًا .وهذا
القر�ص مزوّد مبحرك بحث مي ّكن الباحث من الو�صول
�إىل العناوين والكتب والأع�لام والقبائل والق�صائد
وال�شعراء ب�سرعة ود ّقة.
جار على مراجعة الن�سخة التجريبية،
والعمل ٍ
ومن املخطط �أن تنتهي هذه املراجعة يف نهاية عام
1429ه���ـ ،على �أن تتوىل �شركة الربجمة �إعدادها
مبحركات بحث و�آليات تقنية حديثة.

موقع حمد اجلا�سر

يت�ضمن موقع حمد اجلا�سر على ال�شبكة العاملية
الأبواب التالية:
�سرية ال�شيخ حمد اجلا�سر.
مركز حمد اجلا�سر الثقايف.
جملة العرب.
اخلمي�سية.
�إ�صدارات دار اليمامة.
وي�ستطيع زائر املوقع – من خالل هذه الأبواب –
احل�صول على املعلومات املتوفرة يف املوقع .ويعمل
املركز على حتديث املوقع دوريًا مبا ي�ستجد من �أخبار
املركز الثقافية .وقد ا�ستحدث ً
رابطا �آخر يتابع �أخبار
اخلمي�سية وما يت�صل بها من �أن�شطة وفعاليات.

الرحالت العلمية

ب��دع��وة كرمية م��ن الأ���س��ت��اذ ع��ب��داهلل ب��ن �سامل
باحمدان (رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأهلي التجاري)،
واملهند�س عبداهلل بن �أحمد بق�شان (رجل الأعمال)

الإعانات الطالبية

هناك نوعان من الإعانات التي يقدمها املركز ،الأول
يخ�ص عدد من طالب الدرا�سات العليا واملخت�صني يف
املجاالت التي تت�صل باهتمامات مركز حمد اجلا�سر
الثقايف (اللغة والأدب والتاريخ واجلغرافيا) من
اجلن�سني .وقد ُح��دّد مبلغ قدره مئة وع�شرون �ألف
( )120.000ري��ال لهذا امل�شروع �سنويًا؛ ا�ستفاد
منه عدد من طلبة الدرا�سات العليا بجامعات اململكة
العربية ال�سعودية ،بحيث بلغ �إجمايل ما ُ�ص ِرف من
الإعانات خالل �سنة 1428هـ ( )91.000ريال ،ا�ستفاد
منها عدد من الطالب والطالبات من جن�سيات خمتلفة.
كما �أع ّد املركز يف هذا العام ال�ضوابط والإج��راءات
املفتوحة الختيار الطلبة امل�ستحقني لهذه الإعانة،
و�إجراءات �صرفها.
وال��ث��اين هو �إع��ط��اء الفر�صة لطالب الدرا�سات
العليا (ماج�ستري ودكتوراه) للعمل يف املركز و�إتاحة
الفر�صة لهم للتد ّرب والتع ّلم واال�ستفادة من املركز
باحل�صول على دورات متخ�ص�صة يف الكمبيوتر
والت�صميم والإخ��راج و�إعطائهم كذلك مكاف�أة مالية
منا�سبة .وقد ا�ستفاد من هذه الفر�صة عدد من الطالب
من جن�سيات خمتلفة على النحو التايل :اليمن (،)2
عُ مان ( ،)1ال�صومال ( ،)1مايل ( ،)1نيجرييا (،)3
ال�سعودية(.)4

تدريب الطالب

قام املركز بتدريب عدد من طالب املرحلة الثانوية
�أثناء الإجازة ال�صيفية للعمل يف املركز مقابل مكاف�أة
مالية .وقد د ّرب خالل ال�صيف املا�ضي ثالثة طالب
�سعوديني ملدة �شهرين ،تدربوا خاللها على مهارات
الت�صحيح واملطابقة واملقارنة بني الن�صو�ص� .إ�ضافة
�إىل تع َّلم مهارات التوا�صل مع اجلمهور والتدرب على
�إدخال املعلومات يف الكمبيوتر ،والتعرف على برامج
ت�صميم املواقع على النت.

امل�شاركة يف الأن�شطة الثقافية

عُ قد اتفاق مع ع��دد من دور الن�شر واملكتبات
الرئي�سة يف اململكة على توزيع �إ���ص��دارات املركز
داخليًا وخارجيًا.
������ش�����ارك امل�����رك�����ز يف م���ع���ر����ض ال���ك���ت���اب
ال�������دويل ال���ث���ال���ث يف ال����ري����ا�����ض ل���ه���ذا ال���ع���ام
(� 26صفر –  12ربيع الأول 1429هـ املوافق 14 –4
�آذار (مار�س) 2008م) الذي نظمته وزارة الثقافة
والإعالم.
كما �شارك املركز يف معر�ض الكتاب اخلريي الأول
والثاين الذي نظمه النادي الأدبي بالريا�ض.

مالمح من سيرة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الهالبي
•" ح�صل على درجة الدكتوراه من جامعة �سينت �آندرو�س
 �سكوتلندا – اململكة املتحدة 1974م.• تخ�ص�ص التاريخ واحل�ضارة الإ�سالمية.
• عمل يف جامعة امللك عبدالعزيز – فرع مكة (جامعة �أم
القرى حاليًا) يف نهاية العام اجلامعي 1394هـ ،ثم انتقل �إىل جامعة
الريا�ض (جامعة امللك �سعود) يف بداية العام اجلامعي 1396هـ.

• الأعمال الإدارية التي زاولها:

 وكيل كلية الآداب� :سنتان. رئي�س ق�سم الإعالم� :سنة واحدة. عميد �ش�ؤون املكتبات� 3 :سنوات ون�صف.التحرير :مو�سوعة امللك عبدالعزيز وفرتة حكمه من خالل
الوثائق الأجنبية ( )20جملد ،حمرر رئي�سي.
رئي�س هيئة حترير �سل�سلة بحوث تاريخية التي ت�صدرها اجلمعية التاريخية ال�سعودية.
 نائب رئي�س حترير جملة “بحوث اخلليج” التي ت�صدرها جمعية التاريخ والآثار لدول اخلليج. ع�ضو هيئة حترير جملة العرب. م�ست�شار حترير جملة الع�صور. -ع�ضو جلنة �أطل�س التاريخ الإ�سالمي الذي تعد لإ�صداره دارة امللك عبدالعزيز.

•

• الإ�شراف الأكادميي:

العدد األول من
الكتاب الدوري

 ع�ضو اللجان التح�ضريية لندوة تاريخ اجلزيرة العربية منذ �إن�شائها عام 1997م. ورئي�س اللجنة التح�ضريية للندوة العاملية اخلام�سة لتاريخ اجلزيرة العربية. ع�ضو اللجنة التح�ضريية للندوة العلمية عن ال�شيخ حمد اجلا�سر التي �أقامتها كلية الآداب. مقرر جلنة الرت�شيح للجوائز العلمية. -ع�ضو اللجنة العلمية وجمل�س الأمناء مبركز حمد اجلا�سر الثقايف.

«اخلمي�سية» كتاب دوري ن�صف �سنوي،
ي�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف الريا�ض،
العدد الأول 1429هـ2008/م.
يحتوي على عدة حماور هي� :أو ًال :البحوث:
وا�شتملت على البحوث الآتية :العثمانيون يف
الأح�ساء وردود �أفعال الأهايل (1331-1288ه��ـ)
– (1913-1871م) الأهايل بقلم الدكتور حممد
ابن مو�سى القريني حيث حتدث امل�ؤلف عن رف�ض
الأهايل يف تلك الفرتة للوجود العثماين وما قاموا به
ملحاولة �صد العثمانيني من اال�ستيالء على الأح�ساء
وقد تباينت ردود �أفعال الأه��ايل منها ردود الفعل
على الر�سوم وال�ضرائب ،كذلك ردود الفعل جتاه
ت�صرفات رموز ال�سلطة يف لواء جند ،وردود فعل
ال�سكان جتاه الأنظمة العثمانية اجلديدة.
البحث الثاين :كيف نتغري – للدكتور حممداخلطيب .وفيه يتحدث املحا�ضر عن فل�سفة التغيري
نحو الأف�ضل مع املحافظة على الثوابت.
ثم حمل البحث الثالث :اللغة واملخ الب�شري
للدكتور حمي الدين حم�سب وفيه جوانب التفكري
الإن�ساين مت�سائ ًال عن اكت�ساب املخ للغة وتعليمها
وتخزينها ومعاجلتها.
�أم��ا البحث الرابع فجاء عن الكون :البداية
والنهاية للدكتور يحيى بن حممد �أبو اخلري وفيه
تف�صيل عن النظريات املف�سرة للأحداث الكونية ثم
بداية الكون ون�ش�أته �إل �أن ي�صل �إىل نهاية الكون
وفنا�ؤه .بالإ�ضافة �إىل التعليقات من امل�ستمعني على
املحا�ضرة.
�أم���ا يف الق�سم ال��ث��اين م��ن امل��ج��ل��ة فت�ضمن
«املحا�ضرات» عن الرحالت املرتجمة� :أهميتها
وخماطرها للكاتب عدنان ال�سيد حممد العوّامي
وفيها يتطرق �إىل مكانة الرتجمة ودورها يف منطقة
اخلليج �إجما ًال .كما ذكر الأخطاء التي وقع فيها
بع�ض الذين كتبوا عن املنطقة.
ويف املحا�ضرة الثانية للأ�ستاذ حمد القا�ضي
يتحدث عن جتربته مع املجلة العربية ،وكيف
ارتقت املجلة وتو�سعت .
كما ق��دم ال��دك��ت��ور را���ش��د امل��ب��ارك حما�ضرة
بعنوان «ه��ل العقل �شاهد زور؟» حيث ق��ام –
مبحاولة تف�سري العقل و�سلوكه .
كما تناول الدكتور علي �صالح املغنم احلديث
عن منطقة جواثى وم�سجدها يف الأح�ساء حيث
ع ّرف بها و�أبرز مالحمها..
�أما الرحلة مع القلم فكانت املحا�ضرة ملعايل
الأ�ستاذ عبدالرحمن ال�سدحان حيث حت��دث عن
جتربته مع الكتابة وبدايات �إ�سهاماته الأدبية.
�أما الق�سم الثالث فكان عن الندوات حيث كانت
الندوة الأوىل :مالمح التغريات الثقافية يف اجلزيرة
العربية كما يعك�سها كتاب «من �سوانح الذكريات»
لل�شيح حمد اجلا�سر حيث حتدث املحا�ضرون عن
اجلوانب الثقافية واالجتماعية يف كتاب «من �سوانح
الذكريات» يف جند وغريها من دول اخلليج.
�أما الق�سم الرابع ففيه عر�ض لإ�صدارات املركز
مثل كتاب ال�شعر املو�ضوع وامل�ضطرب الن�سبة
يف كتاب الأغ��اين لأب��ي ف��رج الأ�صفهاين  ،للدكتور
�أحمد �سليم غامن و�سعت الدرا�سة �إىل ك�شف ال�شعر
املو�ضوع وامل�ضطرب يف هذا الكتاب املهم.
�أم��ا الكتاب ال��ث��اين فهو «ج��زي��رة ال��ع��رب يف
كتاب خمت�صر اجلغرافيا الكبري لأبي بكر بن بهرام
الدم�شقي «املتويف �سنة 1102ه��ـ) ترجمه وحققه
وعلق عليه الدكتور م�سعد بن �سويلم ال�شامان.
ويف ن��ه��اي��ة امل��ج��ل��ة ه��ن��اك ت��ع��ري��ف موجز
بامل�شاركني يف البحوث واملحا�ضرات.

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد الثالث � -شوال 1429هـ

من إصدارات
مركز حمد الجاسر الثقافي
النفي في نقائض جرير الفرزدق

النف��ي يف نقائ���ض جري��ر والف��رزدق درا�س��ة �أ�سلوبي��ة – ت�ألي��ف :هن��د بن��ت
عبدالرزاق هويل املطريي– �إ�صدارات مركز حمد اجلا�سر الثقايف–
ط (1429 )1ه��ـ –2008م – ���706ص .تق��ع الدرا�س��ة
له��ذا الكت��اب يف �أربعة ف�ص��ول مق�سمة �إىل عدة
�أق�سام ومباحث ،كذلك مقدمة ومتهيد.
فف��ي املقدّمة ح��ددّت امل�ؤلف��ة بو�ضع م�شكلة
البح��ث ،ويف التمهي��د الحظ��ت تراكي��ب النف��ي
و�أ�ساليب��ه بوجه عام عن��د النح��اة والبالغيني ،ثم
ع ّرفت باالجتاه��ات الأ�سلوبية ،ثم تناولت يف الف�صل
الأول التعبريية ال�صوتية ملركّب النفي يف النقائ�ض.
وتك ّل��ل الف�ص��ل الث��اين باحلدي��ث ع��ن دور النفي يف
التعبريات الرتكيبية ،وذلك بني اجلمل اال�سمية والفعلية
�أو النف��ي يف �سي��اق ال�ش��رط �أو يف �سي��اق الق�س��م .كما جاء
الف�ص��ل الثال��ث مبي ًنا �أث��ر ال�سياق يف التحوي��ل الداليل للنفي
�شارح��ة امل�ؤلف��ة تعبريية النفي باال�ستفه��ام يف النقائ�ض ،كذلك تعبريية النفي
باال�ستن��اد والنف��ي ال�ضمني والنف��ي الت�أكيدي� .أما الف�ص��ل الرابع :فكان احلديث
ع��ن النفي ومغزى الر�ؤية ال�شعرية �شام ًال ع��دة مباحث فيها :الذات والآخر حيث
�أح�ص��ت ا�ستخدامات ال�شاعرين ل�صيغ املتكلم املت�صل��ة واملنف�صلة .م�ؤكدة للذات
مقابل نفي الآخر.
كذلك النفي ور�ؤية العامل من جانب الذات �سواء كان ذلك للجانب احل�سي لدى
امل��ر�أة �أو الطبيع��ة .و ُتخت��م الدرا�سة بنتائ��ج مهمة منها �أنها ت�ؤك��د على �ضرورة
العودة �إىل الرتاث ال�شعري القدمي عرب مناذجه الإن�سانية اخلالدة ،و�إخ�ضاع هذا
اخللود لآلة الدر�س اللغوي.

نقل مصطلحات اللسانيات
االجتماعية إلى العربية
نق��ل م�صطلح��ات الل�ساني��ات االجتماعي��ة �إىل العربي��ة
–امل�ؤلف �سلطان بن نا�صر املج ُيول -من �إ�صدارات
مرك��ز حم��د اجلا�س��ر الثق��ايف1429(- .ه��ـ)-
(2008م)
ج��اء الكت��اب يف �أربع��ة ف�ص��ول� ،سبق��ت
بتمهيد ،وختمت بخامتة تلخ�ص �أهم النتائج.
�أما التمهي��د فقط طرح نظري��ة انتقال امل�صطلح
يف التاريخ التحليل��ي لل�سانيات ويف الف�صل الأول كان
في��ه ثماني��ة �أق�سام حي��ث عر�ض ت�صني��ف م�صطلحات
الل�ساني��ات االجتماعي��ة م��ن خ�لال ثالث��ة جوان��ب:
م�صطل��ح العلم الع��ام الل�سانيات االجتماعي��ة وفروعه»،
وم�صطلح��ات «الباح��ث» يف الل�ساني��ات االجتماعي��ة،
وم�صطلحات التفرعات اللغوية.
	�أم��ا الف�صل الثاين فناق�ش �آليات نق��ل امل�صطلح الل�ساين االجتماعي من
خالل التعريف والرتجمة والرتجمة اجلزئية.
ويف الف�ص��ل الثالث قام بالتحلي��ل التقابلي لبني��ة امل�صطلح ومقابله،
ودر���س ذلك حتت �أق�سام هي :الب�ساطة والرتكيب ،وما هو متعلق بال�سوابق ،وما
هو متعلق باللواحق.
وق��د عُ ني الف�صل الرابع واخلري بالتحليل الداليل للم�صطلح ومقابله،
وذل��ك بط��رح �أهم امل�شكالت التي واجهت نقل مفه��وم امل�صطلح الل�ساين االجتماعي
�إىل العربية خالل الفرتة املحددة مع التمثيل لها مب�صطلح �أو �أكرث.
واتب��ع الباح��ث يف ه��ذا البحث املنه��ج التحليل��ي الو�صف��ي مل�صادر
الدرا�سة وكذلك املنهج التحليلي التقابلي.

التوجيه النحوي للقراءات
القرآنية
التوجيه النحوي للقراءات القر�آنية بني الأخف�ش
والف��راء يف �ض��وء منه��ج القرائ��ن النحوي��ة..
للم�ؤلف حممد عبدالنبي حممد �أحمد عبيد.
يتك��ون البح��ث من مقدم��ة ،ومتهي��د ،و�أربعة
ف�صول ،وخامتة وقائمة بالفهار�س.
تن��اول البحث املقدمة �أهمي��ة املو�ضوع ،واملنهج
يف هذا البحث.
�أم��ا التمهي��د ففيه تعر���ض التوجيه النح��وي ,وعن
�أنواع التوجيه.
وجاء الف�صل الأول حت��ت عنوان «البنية» وفيه ثالثة
مباحث.
املبحث الأول بعنوان :تعدد ال�صيغة ال�صرفية.
�أم��ا الث��اين :تعدد املعنى الوظيفي يف الأدوات.
�أما الثالث :تعدد البنية يف ال�شكل واملعنى.
وج��اء الف�صل الث��اين بعنوان :العالم��ة الإعرابية وفيه ثالث��ة مباحث املبحث
الأول بعنوان :تعدد العالمة الإعرابية والوظيفة النحوية.
والثاين بعنوان :تعدد العالمة دون الوظيفة.
والثالث بعنوان تعدد الوظيفة دون العالمة.
�أما الف�صل الثالث فقد جاء حتت عنوان :الت�ضام وتوزعت الدرا�سة على ثالثة
مباح��ث .حي��ث در�س املبح��ث الأول :احلذف .وجاء املبحث الث��اين حتت عنوان:
الت�ضاد.
�أما الثالث والأخري حتت عنوان �إغناء اللفظ عن اللفظ.
وجاء الف�صل الرابع حتت عنوان :قرائن متفرقة :وحتدث �إجما ًال عن املطابقة
والرتبة وال�شهرة.
�أما اخلامتة فقد ُذكر فيها بع�ض النتائج التي تراءت للبحث.
ثم �أتت الفهار�س الفنية.
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تأمالت في مناظرة الحاتمي للمتنبي
افتتح الدكتور حممد الهدلق حما�ضرته
بحديثه عن �أبي الطيب املتنبي الذي ولد يف
الكوفة عام 303ه��ـ ومات مقتو ًال يف العراق
عن عمر ناهز الـواحده واخلم�سني �سنة ،وهو
عائد من ع�ضد الدولة ،وهو غني عن التعريف،
وقد امتدح كثريًا من الأعالم و�أبرزهم �سيف
الدولة احلمداين،الذي و�صل �إليه املتنبي يف
جمادى الأوىل عام 337هـ وبقي عنده �إىل ربيع
الثاين عام 345ه��ـ ،يف بالطه الذي كان ي�ضم
جمموعة كبرية من ال�شعراء.
و�أو���ض��ح املحا�ضر مكانة املتنبي التي
ت�صدرها عند �سيف الدولة من بني �شعرائه،
الأم��ر ال��ذي جعل احل�ساد يناه�ضونه حتى
ا�ضطر �إىل تركه بعد �إنذاره له قائ ًال:
لئن تركت عمريًا عن ميامنا
ليح�صلن ملن ودعته ندم
فهاجر وت��رك احل��امت��ي ،ال��ذي ول��د يف
ع��ام 320ه���ـ وت���ويف ع��ام 388وه����و كاتب
و�شاعر وناقد ،له العديد من امل�ؤلفات منها:
حلية املحا�ضرة ،والهلباجة ،والر�سالة
امل��و���ض��ح��ة ،وج��ب��ه��ة الأدب ،وال��ر���س��ال��ة
احلامتية .وا�شتهر بت�ضخم الذات والت�شدّق
والو�ضع على الآخرين ،وقد كان �أول لقاء
للمتنبي واحل��امت��ي يف ب�لاط �سيف الدولة
حيث كان املتنبي يف عزه ذلك الوقت ،وال
يزال احلامتي �شابًا يف التا�سعة ع�شره من
عمره ،وحت��دث عن نف�سه وق��ال ب�أنه وُزن
ب�أكابر علماء العربية يف ذلك الوقت كابن
خالويه و�أب��ي الطيب اللغوي ،وب�أبي علي
الفار�سي و�أنه قد نازع بع�ض من ي�شار �إليهم

بالبنان .ولكن �سيف الدولة
انحاز �إىل املتنبي ،بعد �أن
ر�أى الفرق �شا�سعًا بينهما،
و�ضحى ب��احل��امت��ي ،فرتك
ب�لاط �سيف ال��دول��ة وذهب
�إىل بغداد وبقي مقربًا من
الوزير املهلبي وباحلا�شية
املحيطة به .واجلميع يعلم
�أن �أبا الطيب املتنبي عندما
���س��اءت ع�لاق��ت��ه م��ع �سيف
الدولة ذهب �إىل م�صر وبقي فيها فرتة طويلة
مدح فيها كافو ًرا الأخ�شيدي ومل يحقق ما
كان يطمح �إليه يف رحلته تلك رغم �أنه ح�صل
على بع�ض الأعطيات ،فكانت النتيجة �أن
كافو ًرا خ�شي من ذهابه فو�ضع له الر�صد،
لكنه ه��رب م��ن م�صر يف ليلة العيد وترك
الق�صيدة امل�شهورة التي هجا بها كافو ًرا،
فو�ضع ك��اف��ور عليه الر�صد و�أر���س��ل من
يبحث عنه فحاول �أن يخدع ه�ؤالء ،فذهب
�إىل �شمال اجلزيرة العربية قرب ح�سمان
وبقي هناك فرتة حتى هد�أ عنه الطلب ،ثم
ذه��ب �إىل بلده –الكوفة ،وم��ن الكوفة �إىل
بغداد ،و�سكن لدى �صديق له ،وكان املتنبي
مكان ما �إال وح ّل حوله �أهل العلم
ما يحل يف ٍ
والباحثون عن ال�شعر والأدب ،حيث يذكر
احل��امت��ي �أن��ه عندما ذه��ب �إل��ي��ه يف بغداد
ووجد عنده جمموعة من الطالب يدر�سون
�شعره ويقر�أون عليه كتب حممد بن يزيد
امل�برد ً
حفظا ،ولي�س ذلك بغريب فقد ُذكر
�أن ابن العميد قد قر�أ عليه كتاب اجلمهرة

الجمعية السعودية للهجات
والتراث الشعبي
ُتع ّد اجلمعيّة ال�سعودية للهجات والرتاث ال�شعبي �أ ّول جمعيّة علميّة �سعودية،
فقد ت� َّأ�س�ست عام 1387هـ1968/م .و�أعلن الدكتور �أحمد بن حممد ال�ضبيب نظام هذه
اجلمعية املن�شور يف جملة املنهل ،ج ،1مج 29يف عدد حمرم 1388هـ� ،أبريل 1968م.
وقد بارك عالمة اجلزيرة العربية ال�شيخ حمد اجلا�سر رحمه اهلل هذه اجلمعية وكتب
يف جملة العرب ،اجلزء  ،11ال�سنة الثانية ،جمادى الأوىل 1388هـ�،أغ�سط�س 1968م،
رحب فيها بهذه اجلمعية حميال
مقالة بعنوان «جامعة الريا�ض تعنى برتاثنا ال�شعبي» ّ
�إىل دعوته يف عام � 1386إىل �إن�شاء جمعية علمية تعنى بدرا�سة تراثنا يف اجلزيرة
العربية و�صيانته وتدر�س لهجاته ومنتجاته وحتافظ على كل ما يكفل لها الكيان
ال�سليم بالو�سائل العلمية املختلفة .وبعد �صدور نظام اجلمعيات العلمية يف اجلامعات
ال�سعودية� ،أق ّر نظامها يف اجتماع املجل�س العلمي جلامعة الريا�ض (امللك �سعود حاليًا)
يف االجتماع احلادي والع�شرين بتاريخ �12شعبان 1401هـ
وقد �أق َّر املجل�س العلمي يف جامعة امللك �سعود تكوين اللجنة الت�أ�سي�سيّة جلمعيّة
اللهجات والرتاث ال�شعبي يف دورتها احلالية وذلك يف اجتماعه ال�سابع ع�شر املعقود
يف 1427/4/9هـ ،املوافق 2006/5/7م .وعقدت اجلمعية العمومية يف الثاين من ذي
احلجة عام 1427هـ املوافق  23دي�سمرب 2006م وفيها انتخب جمل�س الإدارة من بني
املر�شحني .وتك ّون املجل�س من كل من :د .فالح العجمي  ،د .نا�صر احلجيالن  ،د .عمر
ال�سيف � ،أ .خالد العميقان  ،الأ�ستاذ حممد الق�شعمي  ،د .عبداهلل املعيقل� ،أ .حممد العثيم
 ،د .حممد �آل زلفة � ،أ .عبدال�سالم احلميد.

�أهم ّية اجلمع ّية:

تربز �أهمية اجلمعية من خالل اهتمامها برتاث هذه الرقعة ال�شا�سعة من بالدنا
ودرا�سة ثقافة اجلزيرة العربية درا�سة علمية مل تتي�سر من قبل ب�سبب التق�صري
الأكادميي يف االهتمام باللهجات والرتاث ال�شعبي .ونتيجة لذلك التق�صري فقد �ضاع
الكثري من تراث هذا الوطن الذي ميثل �أبرز مكوناته احل�ضارية ،واندثرت الكثري من
ثرواته ب�سبب االعتقاد اخلاطئ ب�أنّ العناية باللهجات والرتاث ال�شفهي يعني ت�ضييع
اللغة الف�صحى .وحتاول اجلمعية ا�ستدراك تراث البلد وجمعه والإفادة منه مبا يخدم
اللغة العربية الف�صحى وي�ساند حقولها املعرفية املتعددة.

جمال اهتمام اجلمع ّية

تهت ّم اجلمعيّة مبا ي ّت�صل باملعطيات الثقافيّة املتن ّوعة يف ال�سعوديّة يف جوابنها
املادية وغري املادية ،وتركز على جميع ما يتعلق باجلانب ال�شفهي من املوروث الثقايف
من حيث الر�صد واجلمع والت�صنيف وجعل تلك امل��واد متاحة للباحثني لدرا�ستها
وحتليلها .وحتاول اجلمعيّة القيام بهذه امله ّمة الكبرية مب�ساندة ودعم امل�ؤ�س�سات
املهت ّمة بالرتاث .و ُي�ؤمل �أن ت�ستطيع اجلمعيّة النهو�ض بهذه امل�س�ؤولية احل�ضاريّة
للثقافة العربيّة ب�شكل عام وللثقافة ال�سعوديّة على وجه اخل�صو�ص.

الأن�شطة واالهتمامات:

ب��د�أت اجلمعية عند ت�أ�سي�سها بن�شاط وفعاليّة ،فعُنيت ب�إقامة مهرجان �سنوي
للرتاث ال�شعبي مبختلف �أ�شكالهّ .
ونظمت يف �سنواتها الأوىل احتفاالت �شعبيَّة متن ّوعة
�أقيمت يف خميمات على �أر�ض اجلامعة احلالية يف الدرعية ،ثم ما لبثت �أن ان�صرفت �إىل
العمل الأكادميي بعد �أن تولىَّ املهرجان الوطني للرتاث والثقافة يف احلر�س الوطني
مهمة االحتفاالت ال�شعبيَّة م�ستفيدًا من جتربة اجلمعية يف تلك الأن�شطة ال�شعبية.
ومن اهتماماتها الأكادميية التي عنيت بها ومازالت قائمة ما ي�أتي:
دعوة الباحثني لدرا�سة اللهجات يف اجلزيرة العربية والبحث يف الرتاث ال�شعبي،
ونظ ًرا الرتباط اجلمعية بق�سم اللغة العربية و�آدابها فقد كانت ال�صلة بينهما قوية
ومتالزمة ،فما يح�صل يف اجلمعية يجد له �صدى مبا�ش ًرا يف الق�سم .ونتيجة لذلك فقد
ُابتعث �أحد املعيدين يف الق�سم �آنذاك وهو حمزة بن قبالن املزيني لدرا�سة �إحدى اللهجات
يف اجلزيرة العربية عام 1392هـ وح�صل على درجة املاج�ستري عن ر�سالته عن «اللهجة
العربية يف احلجاز» عام 1396هـ وكانت �أطروحته للدكتوراه عن «لهجة البادية يف
احلجاز» التي �أجنزها عام 1401ه��ـ1981/م من جامعة تك�سا�س .وكانت �أطروحة
الدكتواره لـ حممد بن �سليمان ال�سدي�س هي «درا�سة نقدية موازنة لأمثال �شعبية يف
جند» من جامعة ليدز بربيطانيا يف عام1396هـ1976 /م .وعمل يف ق�سم اللغة العربية
الدكتور �سعد ال�صويان الذي ح�صل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا‑بريكلي عن
«ال�شعر النبطي» عام 1982م ،وظل يُد ّر�س مادة «الأدب ال�شعبي» حتى افتتح ق�سم
الدرا�سات االجتماعية فانتقل �إليه .كما ح�صل مبتعث الق�سم عبداهلل املعيقل على درجة
الدكتوراه من جامعة ميت�شيجان وكانت �أطروحته عن «ال�شعر العامي» التي �أجنزت
يف عام 1405ه���ـ1985/م .و�أطروحة مبتعث الق�سم نا�صر احلجيالن للدكتوراه عن
«الن�سق الثقايف لإن�سان اجلزيرة العربية» من جامعة �إنديانا التي تناولت الرتاث
ال�شفهي يف �أ�شكاله املختلفة .

ح��ف ً��ظ��ا ،ي���دل ذل���ك ع��ل��ى م��دى
�شموخ املتنبي يف العربية.
اجلدير بالذكر �أن املناظرة
ال���ت���ي ج����رت ب�ي�ن احل���امت���ي
وامل��ت��ن��ب��ي مل ت��ك��ن خال�صة
للعلم  ،ولكن ال�سيا�سة تدخلت
ف��ي��ه��ا ،ح��ي��ث �إن املتنبي بعد
و�صوله �إىل العراق زار الوزير
املهلبي جماملة ،فزاره املهلبي
قا�صدًا ك�سبه وا�صطحب معه
–� ً
أي�ضا– جمموعة من الأدباء ثم رد للمهلبي
زيارته وك��ان ينتظر املهلبي منه مدحً ا له
وملعز ال��دول��ة ال��ذي �أ�صبح �سيدًا لبغداد
لكن املتنبي تر ّفع عن ذلك ،الأمر الذي جعل
املهلبي يج ّند احلامتي وال�شعراء عليه حيث
ح��رك الوزير املهلبي �شعراء بغداد �ضده
لكي يهجوه ،ومل يرد املتنبي على �أحد منهم
حيث قال:
�أرى املت�شاعرين غروا بذمي
ومن ذا يحمل الداء الع�ضال
مري�ض
ومن يك ذا ٍفم م ٍر ٍ
يجد ُم ًّرا به املـــــــــــاء الزالل
ثم بد�أ املحا�ضر بعد ذلك بقراءة ر�سالة
احلامتي التي اخ ُتلف يف ت�سميتها ،فهناك
من ي�سميها باملناظرة ،ومنهم من ي�سميها
بالر�سالة ومنهم من ي�سميها بجبهة الأدب،
و�أكرثها قد �أدرج الح ًقا مبا عرف بالر�سالة
املو�ضحة ،حيث ق��ال ب���أن املهلبي طلب �أن
يزعج املتنبي حتى يغادر العراق ،و�أن يتتبع
�شعره ويك�شف عما فيه من عيوب ،وقد اتهمه

ب�إف�ساد ال�شعر ،وب�أمور كثرية منها :الإغراب،
وقبح الت�شبيه ،والركاكة ،وقلق القافية و�أنه
ا�ستخدم هجني الكالم ،و�سوء االفتتاح ،و�سوء
اال�ستعارة ،واملعا�ضلة يف الكالم.
يرو �أحد
و�أك ّد الدكتور الهدلق �أنه مل ِ
غري احلامتي �شي ًئا عما ج��رى بينه وبني
املتنبي ،وحتى الذين زعم احلامتي �أنهم
ح�����ض��روا املجل�س مل ي��ذك��روا �شي ًئا عن
اللقاءات ،و�أن كل ما ورد فهو م�ستقى مما
�أورده احلامتي ،واعرتف احلامتي �أنه مل
يورد كالم املتنبي و�إمنا ك�ساه بعبارات من
عنده ،وقد عرف احلامتي بالو�ضع حتى
ذكر �أنه و�ضع ق�صة على �أ�ستاذه علي بن
ه��ارون املنجم ق�صائد و�أم��ث��ا ًال ن�سبها له
واعرتف بذلك �صراحة.
والالفت للنظر �أن احلامتي يف ر�سائله
املو�ضحة اعرتف بقوله «ثم عمرت ما بيني
وبني املتنبي وخفته يف احلقيقة �أن ي�شتغل بي
دون كل �أحد فيمزقني كل ممزق ،وا�ستبان يل
ف�ضله وبراعته فحدا يل ذلك على كتابة �أبيات
من �شعره املقابلة ملا قاله احلكماء وح�سن
احلال بيني وبينه» ،و�أراد بذلك رد االعتبار
للمتنبي ،ولأن جمموعة من علماء بغداد كانوا
يعيبون �شعر املتنبي ،وه��و يعرف ف�ضله
ولكنه كان مُ�سَ يرّ ًا.
وذلك يتناق�ض مع ما كان يدّعيه يف ن�ص
املنا�ضرة التي �صوّر فيها نف�سه كبطل �أ�سقط
دولة و�أقام �أخرى.
وان��ت��ه��ت امل��ح��ا���ض��رة وب����د�أ النقا�ش
واملداخالت والتعليقات من احلا�ضرين.

دار القمرين
بداية موفقة جمعت بني �أول �إ�صدار لدارالقمرين
للن�شر ملالكها الأ�ستاذ حمدالقا�ضي �أمني عام جمل�س
�أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية ٌ وباكورة
الأدي���ب ال��دك��ت��ور غ��ازي الق�صيبي  .يحتوي
الديوان على ق�صائد كتبت بني �سني ال�ساد�سة
ع�شرة والتا�سعة ع�شرة ..وهي و�إن كانت قد
كتبت يف �أوائ��ل �إ�سهامات ال�شاعر الأدبية،
�إال �أنها تعد تراثا �شعريا مهما من حياة
ال�شاعر.
�ضم الديوان من الق�صائد ال�شعرية
الطويلة والق�صرية ،ماجمموعها �أرب��ع
وخ��م�����س��ون ق�����ص��ي��دة ..وق���د ج���اءت ه���ذه الق�صائد
مبو�ضوعات خمتلفة متثل تطلعات ال�شاعر ال�شاب نحو حياة حاملة
تارة ،ومتمردة تارة �أخرى.
ومنها ماهو وجداين ذاتي مثل� :أنا ..ملاذا ..مناجاة ..امل�ساء ..ال�شريد)....
ومنها ماهو عاطفي غزيل ي�شوبه �أمل الفراق مثل :فراق ..هيا ..عودي ..وانتهى ،غني..
بد�أت �أن�ساك� ..أنا �أهواك..
ولأن هذا ال�شاعر كتب هذه الق�صائد يف مرحلة عمرية متقدمة من حياته ،فقد جاءت
معظم هذه الق�صائد مبتدعة باحلنني �إىل الوطن� ،أو املكان الذي زرع فيه ذكريات لذيذة ،فمن
هذه الق�صائد( :يانيل ..م�صر ..عيون القاهرة ر�سالة �إىل �أمي� ..أماه ..الوداع ..غربة.).....
وغريها من النماذج ال�شعرية التي مثلت جانبا مهما من حياة ال�شاعر الدرا�سية ،كذلك مل
ين�سى ال�شاعر احلديث عن امل�ستعمر فجاء �شعره م�سايرا ملرحلة املد القومي العربي يف
تلك الآونة ،وجند ذلك يف «�أباء» ق�صيدته التي حتدثت عن املقاومة يف بور �سعيد� .أي�ضا
عرج على الثورة اجلزائرية وهو ي�شد من ع�ضدها قائال:
روح ت�ضج وعزمة مل تهزم
�أنا على رغم احلوادث والعدا
و�إذا مات�أملنا الديوان مرة �أخرى جنده حافال بالعاطفة ال�شبابية املتدفقة �إىل كل ماهو
�أمل� ،سواء كان على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو على امل�ستوى الوطني والقومي..
و�إذا ما�أردنا تق�سيم ق�صائد الديوان من حيث املكان جندها مل تكتب يف بلد ال�شاعر
ذاته� ،إمنا كتبت يف املنامة �أربع ع�شرة ق�صيدة ،ويف القاهرة كتب ت�سع وثالثني ق�صيدة،
وواحدة «بحمدون» كتبت بلبنان ،خالل فرتة زمنية حمددة مابني عام � 1956إىل 1959
فمن الغربة التي عا�شها ال�شاعر والروح الوثابة التي رافقت �شبابه نه�ض اخلطاب الروحي
لل�شاعر للمكان والوطن ،والأهل �أ�ضيف �إىل ذلك الهم العام الذي كان يعانيه الوطن العربي
من جراحات كل ذلك �أوحى لل�شاعر ال�شاب « الرباعم» لتنبت �أ�شجار �أمل.

غازي بن عبدالرحمن الق�صيبي

– ديوان الرباعم – ديوان �شعري ط2008/1429 1
دار القمرين  -الريا�ض – � 231ص.

من إصدارات الرواد
�إه��داءات الكتب� :إع��داد حممد عبدالرزاق
الق�شعمي -ط ()1
(1429هـ)2008( -م) �158ص
يعد هذا الكتاب من الكتب اجلديدة
يف طرح املو�ضوع �إذ �إنه يتناول مو�ضوعا
فريد ًا من نوعه وهو "�إهداءات الكتب"
حيث حتدث املولف عن الأ�سباب التي
دعتـه لت�أليف هذا الكتاب �ض ّمن ذلك
يف تقـدميه الذي �شارك فيه د .حمي
الدين حم�سب ود .فاطمة الوهيبي.
كما �ضم االهداءات التي �أهديت
له مع �صورة هذه الإهداءات من
الكتب التي وردت �إليه.
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ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف

حمد الجاسر..
ذاكرة القطة

جامعة الملك سعود تكرم مركز حمد الجاسر الثقافي

د .عائ�ض الردادي

عندما كن��ت مدي ًرا عام��ا لإذاعة
الريا���ض ر�أي��ت �أن يك��ون لأ�ستاذن��ا
حم��د اجلا�س��ر برناجمً ��ا �إذاعيً��ا �إثر
عودته للريا�ض بع��د غيبة طويلة يف
بريوت ،و�أُق�� ّر الربنام��ج حتت ا�سم
«�أ�سم��اء م��ن ب�لادي» وكان الوق��ت
�ضي ًق��ا ومل ن�ستط��ع �إب�لاغ الأ�ست��اذ
بالربنام��ج لوج��وده يف اخل��ارج
وعندم��ا �صدرت الدورة الإذاعية �أُعلن يف ال�صحف بعنوان بارز
�أن��ه �سيع��د برناجمً ا يف الإذاع��ة ،ومل يلق ذلك ً
ر�ض��ا منه ب�سبب
�أن��ه مل يُبل��غ م�سب ًقا ،ومل �أجد ُبدًّا من زيارته يف ال�ساعة ال�سابعة
فرحب بي وقبّل��ت ر�أ�سه
والن�ص��ف �صباحً ��ا يف منزل��ه يف املل��زّ ،
�إج ً
�لاال ،و�سارت بنا الأحاديث يف الثقاف��ة و�س�ألني عن مو�ضوع
كن��ت �أكتب عنه ر�سال��ة الدكتوراه حتى و�ص��ل احلديث �إىل ابن
مع�ص��وم ال�شاع��ر املدين فقال لديَّ ديوان��ه ،وعندما ذكرت له �أن
الن�سخ��ة املوج��ودة يف دار الكتب امل�صري��ة لي�ست ديوانه و�إمنا
�أ�ضي��ف �إىل غالفه��ا عب��ارة خاطئ��ة فم��ا كان من��ه �إال �أن �أح�ضر
الدي��وان وق��ال �أي��ن العب��ارة فطم�سها ،وك��م كنت �سعي��دًا و�أنا
�أت�صف��ح املخطوطة و�أرى له تعليقات يف كث�ير م��ن ال�صفح��ات.
بع��د حديث ط��ال حول الأم��ور الثقافية حادثت��ه فيما جئت
م��ن �أجل��ه و�أنن��ا �أخط�أن��ا بعدم �إبالغ��ه م�سب ًق��ا ،ولك��ن �شفيعنا
�سف��ره وع��دم �إمكانية االت�صال به ،ورغبتن��ا يف �أن يتثقف �أبناء
بالدن��ا مبعرف��ة موا�ضعه��ا ،فا�ستج��اب وق��ال يل �ش��رط واحد،
قل��ت :ماه��و؟ ق��ال� :أن تر�سل يل قائم��ة بالأ�سماء الت��ي ترغبون
�أن �أحت��دث عنه��ا ،فقل��ت �سمعً��ا وطاع��ة ،وكن��ت عل��ى مكتب��ي
�آخ��ذ القل��م و�أكت��ب �أ�سماء موا�ض��ع متباع��دة يف اململكة من كل
املناط��ق ،ف�إذا جاءه يف الت�سجيل يف منزله �أخربه باال�سم الأول
فتح��دث عنه ع�شر دقائ��ق هي مدة الربنامج ،ثم �س�أله عن الثاين
فالثال��ث �إىل �آخر القائم��ة ،ال ّ
يح�ضر معلوم��ة م�سبقة ،وال يعلم
ع��ن الأ�سم��اء التي �ست�أتي��ه ،وكان من ذلك برنام��ج «�أ�سماء من
ب�لادي» ال��ذي حتتف��ظ �إذاع��ة الريا�ض مبئ��ات احللق��ات منه
ب�ص��وتعالم��ةاجلزي��رةالعربي��ة.
لق��د كان له��ذا العَ َلم ذاكرة القطة ،وحافظة عالية ،وعقل
كب�ير ،وفك��ر م�ستنري ،وح��ب لكل جزء من بالدن��ا ،ومعرفة به،
وفر�ص��ة مبن يبحث يف �أي �ش�أن ثقايف م��ن �شئون بالدنا ،وبذلك
وبعلم��ه ا�ستحق �أن يكون علمًا من �أعالم العرب ورم ًزا تاريخيًا
م��نرموزه��مالذي��ن�أث��رواالثقاف��ةوخلده��مالتاري��خ.

ت�سل��م الأ�ستاذ مع��ن اجلا�سر �أم�ين عام مركز
حم��د اجلا�سر الثقايف درع �شكر وتقدير من جامعة
املل��ك �سع��ود ممثل��ة يف ق�س��م اجلغرافي��ا وذل��ك
تقدي��ر ًا جله��ود املرك��ز يف خدم��ة اجلغرافيا وذلك
يف ي��وم الأربع��اء  23جم��ادى الأوىل 1429ه��ـ
املواف��ق  28ماي��و 2008م يف امل�ؤمت��ر اجلغ��رايف
املق��ام يف اجلامع��ة.

ورواده
من أخبار المركز ّ
ي�شارك املركز يف معر�ض الكتاب الثقايف املقام يف
�سوريا والذي يتبناه مركز الر�صد والدرا�سات
الإعالمية.
�أق��ام الدكتور عمر باحم�سون حفل تكرمي ملعايل
الدكتور نا�صر ال��دي��ن الأ���س��د تقدي ًرا جلهوده
ومكانته العلمية ،ج��اء ذل��ك بح�ضور ع��دد من
العلماء واملثقفني ورواد ثلوثية باحم�سون
وحمبي الدكتور نا�صر الدين الأ�سد.
�صرح الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي يف ندوة
�أقيمت يف مركز الأمري �سلمان االجتماعي عن خطة
املركز لإن�شاء جائزة حمد اجلا�سر لل�صحافة.
يخطط املركز �إىل زيارة عدد من دول اخلليج والدول
العربية بهدف تكثيف وتوزيع جملة (العرب) و�إ�صدارات املركز من خالل لقاء دور الن�شر واملوزعني.
�سي�شارك مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف مهرجان البحرين الثقايف للكتاب من خالل جناح تعر�ض فيه �إ�صدارات
املركز ،وبع�ض امل�ؤلفات املتعلقة بال�شيخ حمد اجلا�سر رحمه اهلل.
يعتزم معايل الدكتور �أحمد ال�ضبيب �إ�صدار ثالثة كتب تتويجً ا مل�سريته العلمية احلافلة باالجناز العلمي
والثقايف املميز.
يخطط املركز �إقامة ندوة بعنون “�إ�سهام الرحالة الأوروبني يف كتابة تاريخ اجلزيرة العربية” وي�شارك
فيها عدد من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف الرحالت والتاريخ.

مؤسسة األهرام توزع مجلة العرب وإصدارات المركز في مصر

وقع مدير عام مركز حمد
اجلا�سر الثقايف الدكتور نا�صر
احلجيالن عقد توزيع جملة
العرب و�إ�صدارات املركز مع
�سعادة م��دي��ر ع��ام التوزيع
يف م�ؤ�س�سة الأه��رام الأ�ستاذ
حم��ي��ي ال���دي���ن الأن�������ص���اري
والتوزيع هذا ال�صيف.

كلمة العدد
ي���أت��ي ه���ذا ال��ع��دد بعد
�أن حظي ال��ع��ددان الأول
وال���ث���اين ب��اه��ت��م��ام رواد
اخلمي�سية ومن�سوبي املركز
وتلقى بع�ض امللحوظات
ال��ت��ط��وي��ري��ة م��ن ع���دد من
الأ�ستاذة الكرام.
وي���ح���اول ه���ذا ال��ع��دد
اال�ستفادة من امللحوظات
واملقرتحات املقدمة ،وت�ؤمل
هيئة التحرير �أن يزودها
الإخ��وة الكرام بالن�صو�ص
ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون يف ن�شرها
للأعداد القادمة لكي نتمكن
من �ضمها �إىل الن�شرة.
وال ت�ستغنى الن�شرة عن
�آراء الرواد ومقرتحاتهم يف
�سبيل تطويرها و�إظهارها
ب�شكل �أف�ضل مبا ين�سجم مع
خطة مركز حمد اجلا�سر
الثقايف ومايحقق �أهدافه.

مسيرة المركز
في برنامج « 60دقيقة»
خ���ل���ال م���ق���اب���ل���ة
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة مع
القناة الأوىل حتدث
الأ�����س����ت����اذ ح��م��د
القا�ضي �أمني عام م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر
اخل�يري��ة وال��دك��ت��ور نا�صر احلجيالن
م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز ع��ن م�سرية املركز
الثقايف حيث ع�ّب�رّ ا عن �شكرهما ل�سمو
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض الرئي�س الفخري
مل�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية الذي كان وراء جناح هذه امل�ؤ�س�سة
ممثلة مبركزها الثقايف ودوره يف �إحياء تراث ال�شيخ حمد اجلا�سر
وت�سخريه خلدمة الطالب والباحثني و�إثراء الثقافة والرتاث من
خالل الندوات التي يقيمها املركز و�إ�صداراته يف نف�س املجال وما
يقوم به من ن�شاطات ثقافية متنوعة .و«خمي�سيته» التي �أخذت
ا�سمها من توقيتها وفكرتها من املو�ضوعات التي كان يهتم بها ال�شيخ
ً
�شاخما
حمد اجلا�سر وكيف منت وتطورت حتى �أ�صبحت �صرحً ا
للعلم واملعرفة.

