صدر حديثًا

القرص املضغوط
جمللة العرب
نشرة دوريَّة تصدر عن مركز حمد الجاسر الثقافي

العدد الحادي عشر

األمري سلمان يرأس اجتماع جملس األمناء التاسع
ملؤسسة حمد اجلاسر اخلريية
تعق��د م�ؤ�س�س��ة حم��د
الجا�س��ر الخيرية اجتماع
مجل���س �أمنائه��ا التا�س��ع
برئا�س��ة �صاح��ب ال�سم��و
الملكي الأمي��ر �سلمان بن
عبدالعزيز ولي العهد نائب
رئي���س مجل�س ال��وزراء
وزير الدف��اع ،والرئي�س
الفخري للم�ؤ�س�سة.
عددا
ويناق�ش االجتماع ً
المدرج��ة
م��ن الموا�ضي��ع
َ
عل��ى جدول الأعم��ال� ،إذ
ُي ْ�س َت ْع َر���ض التقرير الثقافي
ع��ن �أن�شطة المرك��ز حتى
نهاي��ة 1433ه��ـ و�إنجازات
المركز من فعالياته المختلفة من المحا�ضرات والندوات والإ�صدارات
المختلفة من الكتب و�أعداد مجلة ون�شرة «الخمي�سية».

د .الشبيلي وجتربته
يف توثيق تاريخ اإلعالم
�أع��رب الدكت��ور ال�شبيلي عن
مج��ددا بزمالئ��ه
�سعادت��ه بلقائ��ه
ً
وطالبه وذل��ك بمحا�ض��رة �ألقاها
ي��وم الإثني��ن 1433/12/27ه��ـ
المواف��ق 2012/11/12م ف��ي
جامعة الملك �سعود ،ق�سم الإعالم
الت��ي در���س فيه��ا بي��ن عام��ي
1961م ،و1965م ،ث��م �شارك
ف��ي التدري���س ف��ي ق�س��م الإعالم
فيه��ا بع��د قيامه في ع��ام 1972م ،ولع��دة �سنوات ،كم��ا �أعرب عن
�سروره بم�شاركة زمالئه وطالبه في هذه التجربة الم�ستمرة في كتابة
تاريخ الإعالم في المملكة العربي��ة ال�سعودية وتوثيقه ،الذي بد�أه منذ
�أربع��ة عق��ود ،في رحلة فردية م��ا زال ي�شعر ب�أنها ل��م تحقق بع ُد كل
علم له
الطموح��ات ،و�أمله في تحقيق الأف�ضلً .
م�شيرا �إلى �أن التوثيق ٌ
�أ�صو ُل��ه و�أ�ساليبه ,ثم تح ّدث عن تجربته التي بد�أت في التوثيق وكيف
ا�ستمر في هذا المجال وما �ألفه من كتب فيه ت�صل �إلى  15كتاب ًا.
و�ص��رح ف��ي خت��ام محا�ضرت��ه �أن العزم قائ��م ،بم�شيئ��ة الله،
تتك��ون من �أربعة
لإ�ص��دار مو�سوعة للوثائ��ق الإعالمية الوطنية،
ّ
مج ّلدات في ع�شرين ف�ص�ل ًا ّ
تغطي مختلف المو�ضوعات ذات ال�صلة
وتط��ور ًا وتوثيق ًا .بالإ�ضافة �إلى تفريغ
بالإعالم ال�سعودي؛ تاريخ ًا
ّ
لمقابل��ة من �سبع حلقاتَ ،ع َر َ�ضتها قن��اة الثقافية في ال�صيف الفائت،
عن ق�ص��ة �إن�شاء التليفزيون ال�سعودي ،بمنا�سبة قرب مرور خم�سين
عام ًا على ت�أ�سي�سه.

جديــــ��ر بالذكـــر � َّأن
ٌ
م�ؤ�س�س��ة حم��د الجا�س��ر
ممثل��ةً بمجل���س
الخيري��ة َّ
�ستك��رم هذا العام
�أمنائها
َّ
ٍ
إ�سهامات
ا ذا �
عا ِل ًما جلي�ل ً
ثقافية وعلمي��ة ع َّدة ،وقد
مهم��ة تحرير مجلة
تولَّى َّ
«الع��رب» بع��د رحي��ل
ال�شي��خ حم��د الجا�س��ر،
رحم��ه الل��ه� ،أال وه��و
معالي الدكت��ور �أحمد بن
محمد ال�ضبيب.
كم��ا يناق���ش االجتماع
ع��ددا م��ن الق�ضاي��ا
ً
المطروح��ة عل��ى جدول
الأعمال ومنها دع��م البحوث والدرا�سات الت��ي لها �صلة بتراث
الجزيرة العربية.

محرم1434هـ

األمري سلمان يكرم
الدكتور أحمد الضبيب
يك��رم الأمي��ر �سلم��ان بن
ّ
عبدالعزي��ز الرئي�س الفخري
لم�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الخيرية
ال
�شخ�صية هذا العام عالم ًا جلي ً
ذا �إ�سهام��ات ثقافي��ة وعلمي��ة
عدة ،هو معالي الدكتور �أحمد
بن محم��د ال�ضبي��ب ،رئي�س
تحري��ر «مجل��ة الع��رب»،
ويتزام��ن ه��ذا التكري��م م��ع
الحف��ل ال�سن��وي ال��ذي يقيمه
المرك��ز برعاية �صاح��ب ال�سم��و الملكي الأمي��ر �سلمان بن
عبدالعزيز الرئي�س الفخري للم�ؤ�س�سة.
جدير بالذكر ف���إن مركز حمد الجا�س��ر الثقافي يعقد ندوة
احتفاء بمعالي
مخ�ص�ص��ة يوم الخمي�س  22محرم 1434هـ،
ً
الدكت��ور �أحم��د ال�ضبي��ب لبيان �إنج��ازه العلم��ي ومجاالت
الري��ادة التي امت��از بها ،وقد كُ ّرم كلٌّ م��ن :معالي الدكتور
عبدالل��ه بن يو�سف الغنيم ،في االجتماع ال�سنوي ال�سابع عام
1431ه��ـ و�سعادة الأ�ست��اذ محمد بن نا�ص��ر العبودي ،في
االجتماع ال�سنوي الثامن ،عام 1432هـ.

د .حممد الهدلق يف شقراء

مركز اللغة العربية تأكيد على دعم حضورها العاملي

ف��ي دعوة من مجل���س �أهالي
�شق��راء وف��ي ب��ادرة وف��اء من
الأدي��ب �أب��ي عبدالرحم��ن ب��ن
عقي��ل الظاهري تج��اه محافظته
�أق��ام الظاهري فعالي��ات �أحديته
ال�شهيرة والعريق��ة للمرة الثانية
ف��ي م�سق��ط ر�أ�س��ه �شق��راء،
والت��ي كان �ضيفه��ا والمتحدث
الرئي���س فيه��ا رئي���س مجل���س
�أمن��اء “مركزالمل��ك عبدالله بن
عبدالعزيزالدول��ي لخدم��ة اللغة
العربي��ة” الدكت��ور محم��د ب��ن
عبدالرحم��ن الهدل��ق �أ�ستاذ النقد

والبالغ��ة بجامعة المل��ك �سعود
وذل��ك ف��ي محا�ضرة ل��ه تحت
عن��وان ( هم��وم اللغ��ة العربية
والتحدي��ات الت��ي تواجهه��ا في
الع�صرالحا�ض��ر ) حي��ث �أقي��م
احتف��ال به��ذه المنا�سب��ة عل��ى
م�س��رح �إدارة التربي��ة والتعليم
بح�ضور محافظ �شق��راء الأ�ستاذ
محمد بن �سع��ود الهالل ووكيل
المحافظ��ة الأ�ست��اذ عبدالل��ه بن
�سليمان الحمود وعدد من رجال
العل��م والأدب والثقاف��ة م��ن
العا�صمة الريا�ض..

وقد ا�سته��ل �ضي��ف الأحدية
الدكتور محمد الهدلق محا�ضرته
التي تطرق خاللها للغة العربية،
و�أهميته��ا عن��د الم�سلمي��ن..
م�ستعر�ض�� ًا مكانة اللغ��ة العربية
بو�صفها لغة القر�آن ولغة ال�سيا�سة
والأدب ..متطرق�� ًا �إلى واقعها
المعا�ص��ر ..وم�شي��د ًا بجه��ود
المملك��ة ف��ي الحف��اظ عليها من
خالل �إن�شاء مركز الملك عبدالله
الدولي لخدمة اللغ��ة العربية في
مدينة الريا�ض ،ب�أمر من خادم
الحرمي��ن ال�شريفي��ن ف��ي ع��ام

1431هـ به��دف المحافظة على
اللغة العربية واالهتمام بها.
وق��د �شه��دت الأم�سية جملة
من الم�ش��اركات والمداخالت
ج��اء �أبرزها مداخل��ة للأديب
�سعد بن عبدالرحمن البواردي
و�أخرى لل�شاعر محمد الجلواح
وثالثة لل�شي��خ ها�شم ال�شايع من
المعهد العلمي ب�شقراء ومداخلة
للدكتور �أحمد تمراز الم�ست�شار
بوكالة ال�ش�ؤون الثقافية بوزارة
الثقافة والإعالم.
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أخبار الرواد

الشيخ حمد اجلاسر
وعنايته برتاث اجلزيرة العربية

أ .أحمد العالونة

أ .أحمد العالونة
عنايته باجلزيرة العربية

وم ْهد
الجزيرة العربي��ة َم ْهد الع��ربَ ،
ال�شعراء ف��ي الع�ص��ور القديمة ،فيه��ا ن�ش�أ
�شع نور الإ�سالم وانطلقت
الع��رب ،ومنها َّ
الفتوح��ات الإ�سالمية الت��ي ملأت الأر�ض
وج ْو ًرا،
عد ًال
ً
ظلم��ا َ
ون��ورا بعد �أن ُملئت ً
فحفلت الجزيرة بحوادث و�أخبار قام عليها
�أ�سا�س الأمة العربية والإ�سالمية ،ومن هنا
جاءت عناية ال�شيخ حمد الجا�سر بها.
ْ
فمعرفة الموا�ضع ُتعين على فهم القر�آن
الكري��م والحدي��ث النب��وي ال�شريف ،وما
ورد ف��ي �آث��ار ال�صحاب��ة -ر�ض��وان الله
��ن بعده��م مما ل��ه �صل��ةٌ بهذا
وم ْ
عليه��مَ -
الجانب ،وما ُ�شحن به ال�شعر العربي القديم
من مرابع ال�شعراء ومراتع لهوهم.
لقد ذكر الله �-سبحانه وتعالى -في كتابه
و�سمى موا�ض��ع من بالدها
� ً
أمم��ا �أهلكه��اَّ ،
ِ
كالح ْج��ر والأحق��اف والر���س والأيك��ة،
وذكر �أمكن��ة �شعائر الحج كال�صفا والمروة
وعرف��ات ،و�أ�ش��ار �إل��ى مواقع له��ا �صلة
بتاريخ الإ�سالم في مثل قوله �-سبحانهَ }َ :ل َق ْد

َن َ�ص َر ُك � ُ�م هّ ُ
الل ِب َب ْد ٍر َو�أَن ُت ْم َ�أ ِذ َّل ٌة{� ,آل عمران123:؛
َ}و َي� � ْو َم ُح َن ْي ٍن ِ�إ ْذ �أَ ْع َج َب ْت ُك ْم َك ْث َر ُت ُك ْم َف َل ْم ُت ْغ ِن َع ْن ُك ْم
َ�ش ْيئ ًا{,التوبة.25:
ثم جاءت �أحادي��ث النبي �صلى الله عليه
و�سلم ب�أ�سماء موا�ضع كحديث ِقالل َه َجر،
وبتحديد مواقيت الح��ج والعمرة المكانية،
وعني العلماء بتعيين �أمكنة حدود الحرمين
ُ
ال�شريفين.
كما ذك��ر الم� ِّؤرخون موا�ضع الغزوات
النبوي��ة ،ومواق��ع ال�سراي��ا ،و�أمكن��ة
الفتوح��ات الإ�سالمية في عه��د ال�صحابة -
فمن بعدهم.
ر�ضوان الله عليهمَ -
وم��ن ه��ذا القبي��ل م��ا ورد ف��ي ال�شعر
الجاهل��ي و�أ�شع��ار الإ�سالميي��ن و�شع��راء
الدول َتي��ن من �أ�سماء الموا�ض��ع ،وف َْهم تلك
الن�صو�ص ال يت��م �إال بمعرفة تلك الموا�ضع
معرفة تامة.
ومن هن��ا اتجه علم��اء الم�سلمين �أول ما
اتجهوا �إل��ى الدرا�س��ات الجغرافية لتحقيق
تل��ك الغاي��ة �أوالً ،ول ْإط�لاع الإن�س��ان
عل��ى ملكوت الله وعظي��م مخلوقاته ِ
للعظَ ة
والعبرة.
��ع معج��م جغراف��ي عرب��ي بين
أو�س ُ
و� َ

�أيدين��ا الآن ه��و «معجم البل��دان» لياقوت
الحموي ،غي��ر � َّأن كتابه  -عل��ى ما يقول
أ�سا�سا في تحديد
الجا�سر -ال ي�صح �أن ُي َّت َخذ � ً
�صال��ح لالقتبا�س
مواقع الجزي��رة ،ولكنه
ٌ
واال�ستف��ادة وللرجوع �إلي��ه لال�ستئنا�س بما
فيه م��ن ُنقُول متعددة عن كت��ب ذات قيمة
مفقودا.
كثير منها
ً
كبيرة �أ�صبح ٌ
��ف �أ�صول��ه
وال َي�ضي��ر
الحم��وي َو ْ�ص ُ
َّ
بالتحريف والت�صحيف ،فقد اعترف بذلك،
وال ي�ضيره عندما يح�� ِّدد المو�ضع �أن يح َّده
ب�أق��وال مختلف��ة مت�ضارب��ة ،وي�ضيفه �إلى
قبائل متباعدة ،فمن �ش�أن القبائل �أن ت�ستعمل
مي ٍ
��ات ع َّدة  ،ومن �ش�أن
لـم َ�س َّ
اال�سم الواحد ُ
يتزي��دوا ،ومن �ش�أن الت�صحيف
الرواة �أن َّ
�أن يك��ون عام�ل ً
قويا ف��ي �إعج��ام اال�سم
ا ًّ
ٍ
ٍ
كت��ب َو َ�ص َفها ياقوت
بخا�صة في
و�إبهامه،
محررة وال �صحيحة.
نف�سه ب�أنها غير َّ
وق َْب��ل ياق��وت �ألَّ��ف �أبو عبي��د البكري
الأندل�سي كتابه العظيم «معجم ما ا�ستعجم»
كثيرا م��ن الن�صو�ص القديمة
الذي يح��وي ً
َّ
ح��ظ هذا الكتاب
من �شع��ر ونثر ،غير � َّأن
م��ن الت�صحي��ف والتحري��ف كان بدرج��ة

امل�رشف العام

مدير التحرير

د .ناصر الحجيالن محمد المقرمي

�سيئ��ة حقًّ��ا ،وال ِب ْد َع فالرج��ل يعي�ش بعي ًدا
عن جزي��رة العرب ،وينقل ع��ن م�ؤلَّفات
محررة وال ُم ْتقَنة ،وكتابه و�إن حوى
غير َّ
ن�صو�ص��ا ِّقيمة ونق ً
وال وا�سع��ة عن م�ؤلَّفات
ً
مفق��ودة �إال �أنه يع��وزه التحقي��ق وال�ضبط
ال�صحيح.
ونخل�ص �إلى القول ب� َّأن الجزيرة العربية
ال تزال بِكْ ًرا من هذه الناحية ،و�أنها بحاجة
�إلى درا�سة ال يفي به��ا جه ُد الفرد مهما بلغ
من قوة.
�أما ال�شي��خ حمد الجا�سر فقد قام بجوالت
طويل��ة قطع فيها �آالف الأمي��ال في �شرقي
الجزيرة وف��ي و�سطها وف��ي �شماليها وفي
غربيه��ا وف��ي جنوبيها ،وخ��رج من ذلك
بمالحظات منها:
كثي��ر م��ن معال��م الجزي��رة ال ي��زال
ٌ
ال�شعر
عليه
بن��اء
م
َو
ق
ي
ما
ومنه��ا
ً،
مجهوال
ُ
ً
ُ َّ
فهما ودرا�سةً محقَّقة ،فهناك �آالف
العربي ً
الموا�ضع لم يرد لها ِذكْ ٌر فيما بين �أيدينا من
كتب الأمكنة ،وم��ا ذاك �إال ل َّأن الرواة لم
ينقلوا �شي ًئا عنها ول َّأن الم�ؤلفين لم َي�صلوها.
ي�ضط��رب تحدي��د المتق ِّدمي��ن لموا�ضع

ا�ضطرابا يقف
وردت ف��ي ال�شع��ر القدي��م
ً
ت�ضارب
منه الباحث موق��ف الحيرة ب�سبب
ُ
الأقوال ،ولو تمكَّ ن م��ن التنقُّل الوا�سع في
الجزيرة لخرج من هذه الحيرة ،وا�ستطاع
�صحيحا.
�أن يح ِّدد الموقع تحدي ًدا
ً
ُعن��ي المتق ِّدم��ون ب�إيراد �أق��وال مختلفة
موقع م��ا ،فهناك َمن
مت�ضارب��ة في تحديد
ٍ
يقول� :إنه في بالد بني فالن ،و�آخر يخالف
هذا القول ،وثالث ُيبعد ال�شقَّة ،ولم يالحظ
كثير من المتق ِّدمين م��ن الم�ؤلفين � َّأن اال�سم
ٌ
م�سم ٍ
ي��ات ع َّدة ،ولم
على
َق
ل
ط
ي
ق��د
الواحد
ُ
َّ
ي��درك بع�ضه��م � َّأن من طبيع��ة القبائل َنقْل
كثيرٍ من �أ�سماء بالده��ا المحبوبة �إلى � ٍ
أمكنة
�أخ��رى ،ومن ث ََّم نج��د الخط���أ الفظيع في
تحديد الموا�ضع.
هن��اك موا�ض��ع مت�شابه��ة اال�سم ،ومن
ع��ادة العرب ت�سمية المو�ض��ع ب�صفة قريبة
م��ن طبيعته ،وم��ن هنا ن�ش�أ �إط�لاق اال�سم
ٍ
ب�صفة
م�سميات مختلفة ت َّت�صف
الواحد عل��ى َّ
واحدة و�إن كان��ت المواقع متباعدة ،وهذا
كثير من الم�ؤلفين.
مما لم يلحظه ٌ
هن��اك �أ�سماء كثيرة �أورده��ا المتق ِّدمون
محرف��ةً
وعذ ُْرهم ف��ي ذلك �أنهم
م�صحفةُ ،
َّ
َّ
ٍ
كت��ب ُ �ألِّفت في �أول العهد الذي
ينقلون عن
بد�أ فيه الت�أليف العربي ،وم�ؤلِّفو ذلك العهد
كثيرا ب�ضبط اال�سم ،ومن هنا ن�ش�أ
ال ُيع َنون ً
التحري��ف والت�صحي��ف ،وعن هذَي��ن ن�ش�أ
الغلط مما لم يدركه الم�ؤلفون المت� ِّأخرون،
ُي�ض��اف �إلى كل ذلك ُب ْع�� ُد م�ؤلفي معجمات
الأمكنة عن جزيرة العرب.
هذه قد تكون �أه��م الأ�سباب التي �أوقعت
الح ْيرة في تحديد كثي��رٍ من الأمكنة ،وهي
َ
��رة ال يمك��ن التخلُّ�ص منه��ا �إال بزيارة
َح ْي ٌ
الموا�ض��ع وم�شاهدتها ع��ن كثب وتحديدها
يت�سن
�شاهدة ،وهم��ا �أمران لم َّ
الـم َ
بع��د تلك ُ
للمتق ِّدمي��ن القي��ام بهما ،ولي���س من ال�سهل
ل ِّأي ٍ
فرد مهما بلغ قَ�� ْدره القيام بذلك� ،إنما
ه��و مما يج��ب �أن تتكات��ف عل��ى القيام به
ب�لاد ف�سيحةٌ
جماع��ات كثي��رة ،فالجزيرة
ٌ
ٌ
متباعدة الأطراف ،وا�سعة الأرجاء.
والخال�ص��ة � َّأن جزي��رة الع��رب ف��ي
مختل��ف �أرجائه��ا ال ت��زال بحاج��ة �إل��ى
الدرا�س��ة �إذا �أردنا �أن نفه��م ال�شعر العربي
�صحيحا.
فهما
ً
القديم ً

املحررون

الإخراج الفني

الت�صوير

محمد النقشبندي  -إبراهيم عبود

مرهف البهنسي

فاضل نور الدين

 tohjcc@gmail.comهــاتف 2178221 :فـاك�س� 2178223:ص.ب 66225 :الرمز البريديinfo@hamadaljasser.com 11576 :

 #عم��ان  21ايلول (بترا) ـ ا�ست�ضاف منتدى عبدالحميد �شومان الثقافي في الأردن م�ساء االثنين � 21سبتمبر (�أيلول)
2012م �أمي��ن ع��ام جائزة الملك في�صل العالمي��ة الدكتور عبدالله العثيمين في محا�ض��رة بعنوان  :خواطر حول
الوط��ن والمواطن��ة ،و�أ�شار المحا�ضر خالل المحا�ضرة التي �أدارها مدير ع��ام م�ؤ�س�سة عبد الحميد �شومان ثابت
الطاه��ر �إلى �أن للوطن بمفهومه المعا�صر مدل��وال وا�ضحاً ،كما �أن للمواطنة بمفهومها المتبنى في الوقت الحا�ضر
م�ضامينه��ا ومتطلباته��ا .و�أكد �أن اللغة� ،ش�أنها �ش�أن كل كائن اجتماعي حي ،تتط��ور وتكت�سب كلماتها وتعبيراتها
معاني �أخرى لم تكن تدل عليها من قبل  ,وقد يكون ذلك االكت�ساب نتيجة تطور المجتمع الذي هي فيه� ،أو يكون
م�ستوحى من تطور م�صطلحات في مجتمعات غيره.
� #ألق��ى الأ�ستاذ حم��د القا�ضي ع�ضو مجل�س ال�شورى محا�ض��رة في معر�ض ال�شارقة الدول��ي للكتاب لعام 2012م
والت��ي نظمتها الملحقية الثقافية بالإمارات ،بعنوان “م�ستقبل الكتاب المطبوع في منظومة الإعالم الرقمي”� ،أكّ د
فيه��ا �أن��ه ال تقاطع بين و�سائط المعرفة المعا�صرة ،وما بين الكلم��ة المطبوعة في كتاب �أو �صحيفة ،و�أن الحرف
المطبوع ٍ
�سواء كان كتاب ًا �أو �صحيفةً �أو مجلة.
باق
ً
 #ع��اد م�ؤخ��ر ًا الأ�ساتذة د� .أحمد ال�ضبي��ب ود .عبدالله العثيمين م��ن ال�شارقة بعد ح�ضور فعالي��ات م�ؤ�س�سة الفكر
العربي.
� #ش��ارك كلٌ من الدكتور عزالدين مو�س��ى ،والدكتور عائ�ض الردادي في محا�ضرة ع��ن تاريخ المدينة المنورة
ينظمها كر�سي الأمير �سلمان في الجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة.
 #فُج��ع رواد مركز حم��د الجا�سر الثقافي ومن�سوبو جامعة الملك �سعود بوفاة الدكتور عبدالعزيز التويجري ،رحمه
الله.
 #كم��ا فُجع الدكت��ور عبدالرحمن ال�شبيلي بوفاة نجله طالل بعد معاناة مع المر���ض ،ن�س�أل الله له الرحمة ولأ�سرته
الأجر.
َ #ف َق َد الوطن علم ًا من �أعالم الثقافة والأدب والموروث ال�شعبي هو ال�شيخ عبدالكريم الجهيمان.

القرص املضغوط
ويحوي القر�ص الم�ضغ��وط ( )44مجل ًدا بحيث يوثّق كل
مجلد �أعداد عام م��ن «مجلة العرب»� ،أي ما يقارب �40ألف
�صفحة.
وقد انته��ى العمل في �إعداد القر���ص الم�ضغوط من حيث
ت�صحيح المادة .واع ُتمد القر�ص في �صيغته الحالية بعد ا�ستيفاء
قبل الجهة المن ّفذة للم�شروع ،وزودت المركز
المطلوب من َ
بـ( )300ن�سخة �أ�صلية.

صدور عدد جديد من جملة العرب
�صدر عدد جديد من مجل��ة العرب ل�شهري
ذي القع��دة وذي الحج��ة 1433ه��ـ المواف��ق
�سبتمب��ر و�أكتوب��ر 2012م ،وهم��ا الج��زءان
الخام�س وال�ساد�س من ال�سنة الثامنة والأربعين
للمجلة.
وقد ت�ضمن العدد مق��االت لثلة من الباحثين
والأدب��اء� ،إذ كت��ب الدكت��ور مج��دي �إبراهيم
يو�س��ف درا�سة تحليلية عن «ح��روف الزوائد
عند �سيبويه».
كما ا�ستدرك د .حمد بن نا�صر ال ُدخ ّيل �سبع
قطع �شعري��ة لحمزة الحنفي تتك��ون من خم�سة
وثالثين بيتًا وه��ي من �شعره غير المدافع ،مع
�إ�ضاف��ة كثيرة �إلى الدرا�س��ة وتخريج الأبيات،
ق ّدمه��ا هنا بعنوان «الم�ستدرك على �شعر حمزة
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رحيل د.عبدالعزيز
التويجري
وم�ستمعا ،له لم�سة
ومديرا
محا�ضرا
كان بيننا في “الخمي�سية”
ً
ً
ً
ودعناه �إلى مثواه الأخير بمزيد من
وفاء ولطف مع الجميع ،وقد ّ
الحزن ،رحمه الله رحمة وا�سعة وغفر له و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
الفقي��د الدكت��ور عبدالعزيز ب��ن عبدالكريم التويج��ري مثال
الخلق الفا�ضل في توا�ضعه وح�سن تعامله مع
ج�سد ُ
للإن�سان الذي ُي ِّ
الجميع ،ويمتاز بلطفه ولين جانبه ودماثة �أخالقه وح�سن عبارته
محياه ،وهو م��ا ي�شهد به من تعامل مع��ه من قريب �أو
وب�شا�ش��ة ّ
بعي��د .لقد كان �سريع البديهة ،مرح الخاطر ،ال تغيب عنه النكتة
وال تفارقه االبت�سامة حتى في �أوقات ال�ش ّدة.
�شطرا من حياته في الإعالم قبل �أن
�أم�ضى الدكتور التويجري
ً
ينتقل �إلى العمل الأكاديمي ف��ي ق�سم اللغة العربية و�آدابها بجامعة
عددا من مقررات النح��و وال�صرف وفقه
ودر���س ً
الملك �سعود َّ
ورئي�سا لكثير م��ن اللجان العلمية
ع�ضوا
اللغة وعلومه��ا ،وكان
ً
ً
وع�ضوا في
لغويا في عمادة �ش���ؤون المكتبات،
وعم��ل م�ست�شار ًا ً
ً
وع�ضوا في اللجنة العلمية لجائزة
لجن��ة معر�ض الكتاب الدولي،
ً
رواد الخمي�سية؛
وزارة الثقاف��ة والإعالم ال�سنوية للكتاب ،و�أحد ّ
�ألّ��ف كتاب ًا عن الجه��ود اللغوية لل�شيخ حمد الجا�س��ر” ،وقد انتفع
كثيرون بعطائه العلمي والفكري.
وف��ي كل تلك الأعمال كان مثا ًال للرج��ل المخل�ص الدقيق في
عمله ،الحري�ص على �إنجاز المه��ام ب�أق�صى درجة من الإتقان.
روحا مرح��ة طيبة تن�ش��رح له��ا النفو�س
ويجم��ع م��ع كل ه��ذا
ً
بل�سما جميالً ،فتج��ده ُمعي ًنا لمن
وتطي��ب لها الخواطر .ب��ل كان ً
ومتفانيا في العطاء العلمي والأدبي؛ وال يبخل في
طلب الع��ون،
ً
اال�ست�شارة وتقديم الر�أي لمن طلبه.
�إن خبرته الطويلة في العم��ل واحتكاكه المبا�شر مع النا�س في
ميادي��ن متعددة ك�شف ع��ن ر�ؤيته المتوازنة للأم��ور ،فقد كان
رحمه الله خي��ر ر�سول لل�سالم ون�شر الألفة بي��ن النا�س .ونجح
كثي��را في تقريب وجه��ات النظر بين الأط��راف المختلفة ،لأنه
ً
يمت��از بالهدوء الطبيع��ي الذي يبعث على ال�سكين��ة واالطمئنان،
وق��د وفّقه الله النتقاء العب��ارات الدالّة التي ُتعل��ي من قيمة الفرد
متحا�شيا �أي عب��ارة يمكن �أن تجرح �أو
و ُتعطيه حق��ه االعتباري
ً
ُت� ّؤدي معنى غير مق�صود .ولهذا ،فقد كان توا�صله الإيجابي مع
وحب الخي��ر و�إ�شاعة روح الجمال بي��ن النا�س عالمة
المجتم��ع
ّ
مميزة له ُيدركها كل �أحبابه و�أ�صدقائه.
رحل الدكتور التويجري عن هذه الدنيا وترك لنا �سمعة زاهية
فكريا
راقيا في تعامل��ه وفكره ،كما خل��د �إرثًا
ً
إن�ساني��ا ً
ونموذج��ا � ً
ً
جم��ل الحياة بذاته وبعمله .تغمده
ً
وعلمي��ا يظل �شاه ًدا على �إن�سان ّ
الله بوا�سع مغفرته.

(ذو القعدة وذو احلجة 1433هـ)

بن بي�ض الحنف��ي» ،ال�شاعر الأموي ،من بني
حنيفة الذي توفي نحو عام 126هـ.
ور�ص��د د� .أحم��د �إ�سماعي��ل النعيم��ي
المعالجات الفكرية وال�صور الفنية التي �أودعها
َّ
ومقطعاته��م و�أبياتهم،
ال�شعراء ف��ي ق�صائدهم
ب�ش���أن تع ّلق العرب المفرط بالم��اء �أو المطر،
�إذ قام با�ستق�صاء الأدعي��ة والطقو�س وال�شعائر
المرتبطة با�ستنزال المطر� ،أو طلب ال�سقيا ،في
نتاجات ال�شع��راء الذين �أودعوها في خطابهم
ال�شع��ري ف��ي �أوج��ز لف��ظ و�أوف��ى معنى
و�أبهى �ص��ورة ،في درا�سة بعنوان «�أدعية
اال�ست�سق��اء في الموروث ال�شع��ري بين الواقع
والأ�سطورة.
وف��ي رحل��ة عملية ف��ي درا�س��ة للم�صطلح

البالغ��ي ف��ي كتاب �سيبوي��ه �أ�ش��ار د� .إبراهيم
عبدالفت��اح رم�ضان �إل��ى �أن الم�صطلح العربي
بحاجة �إلى جه��ود مت�آزرة تتبناه��ا الم�ؤ�س�سات
الأكاديمية وتدعمها الجهات الر�سمية لتكون لنا
منظوم��ة م�صطلحية على غ��رار ما هو موجود
عند الغربيين.
ويوا�ص��ل د .عبداللطي��ف حمودي الطائي
الحلق��ة الثالث��ة ع��ن مو�ضوع��ه ح��ول (خلف
الأحم��ر بي��ن يدي الق�ض��اء الأدبي م��ع قراءة
م�ستعر�ضا �أقوال
من�صفة في �سيرته و�آث��اره)،
ً
خ�ص��وم خل��ف الأحم��ر وم�ضعف��ي روايات��ه
ومناق�شته��ا وتفنيده��ا م��ع ا�ستعرا���ض �أق��وال
�أن�صاره وموثقي مروياته.
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كتاب« :عبداهلل
ابن يوسف الغنيم
وجهود العلمية في
خدمة الجغرافيا»

احتفاء بالجهود العلمية للدكتور عبدالله بن يو�سف الغنيم
يوثِّ��ق هذا الكتاب الأبحاث التي �أُلقيت في الن��دوة التي �أقامها مركز حمد الجا�سر الثقافي
ً
في خدمة جغرافية الجزيرة العربية.
ويت�ضم��ن ه��ذا الكت��اب �أربعة محاور رئي�سية ،تح�� َّدث الدكتور �أ�سعد عب��ده في المحور الأول ع��ن جوانب من �صفات الدكت��ور الغنيم العلمية
َّ
تخ�ص�صه ،وميزاته العلمية ،وخدمته ل�سيادة الكويت ،وخدمت��ه للتنمية ،و�شهرته .وجاء المحور الثاني بعنوان “عبدالله الغنيم
مثل
وال�شخ�صي��ة،
ُّ
والمخط��وط الجغراف��ي العربي” للدكتور يحيى محمود ب��ن جنيد ،متح ِّدثًا عن جهود الدكتور الغنيم في خدم��ة المخطوطات الجغرافية العربية في
المكتبة البريطانية ومكتبة جامعة كمبردج ،وفي مكتبة البودليان بجامعة �أك�سفورد.
وكان عن��وان المحور الثالث“ :منهجي��ة درا�سة الزالزل عند الدكتور عبدالله الغنيم” للدكتور عبدالله بن محمد العمري ،تح َّدث فيه عن �سمات
أهمية تحليل ال�سجل الزلزالي التاريخي.
هذه المنهجية عند الدكتور الغنيم ،و� ِّ
� َّأما المحور الرابع فكان عنوانه “�إ�سهامات معالي الأ�ستاذ الدكتور عبدالله بن يو�سف الغنيم في ا�ستنباط م�صطلحات �أ�شكال الأر�ض من الم�صادر
أهمية المو�ضوع وغاية البحث و�إطاره المرجعي والمجال الزمني لهذا
محمد �أبو الخير ،ابتد�أ ب�إي�ضاح � ِّ
العربية القديمة والحديثة” للدكتور يحيى بن َّ
ثم تح َّدث الدكتور �أبو الخير عن الم�صادر العربية القديمة والحديثة التي َّ
ثم
وظفها الدكتور الغنيم في ا�ستنباط م�صطلحات �أ�شكال الأر�ضَّ ,
الإطار؛ َّ
تطرق �إلى المنهجية التي ا َّتبعها الدكتور الغنيم في ا�ستنباط م�صطلحات �أ�شكال الأر�ض ،والأ�ساليب
تح َّدث عن الم�صادر العربية الحديثة .بعد ذلك َّ
ُ
الم�س َتخ َدمة في هذا اال�ستنباط (و�شملت التغريب واال�شتقاق) .و�أ ُ�س�س اختيار م�صطلحات �أ�شكال �سطح الأر�ض.
ٍ
تخ�ص�صه ومثابرته
وهكذا كان هذا الكتاب �
علو منزلة الدكتور الغنيم العلمية بين الجغرافيين وغيرهم ،وهي منزلةٌ و�صل �إليها بحكم ُّ
إ�شارات �إلى ِّ
على العطاء العلمي ب�إتقان ،وال َّ
ا�ستفادة من
اهتماما بالتراث الجغرافي العربي ،ومن �أكثرهم
�شك في �أنه من �أبرز الجغرافيين العرب المعا�صرين
ً
ً
معطياته لت�أ�صيل م�صطلحاته.

عبداهلل الغنيم
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د .الضبيب يف نظر الرواد واملف ّكرين

شخ

يناف��ح عن هذه اللغة بحكمة ووعي ،ويناق�ش علماءه��ا بمعرفة عميقة و�أ�سلوب متين..
رجلٌ ال يجاملك في الحقائق ،وال يخالفك لأجل المخالفة.

د .عبداهلل العثيمين
بحر من �أي النواحي �أتيته ،فهو لغوي
العال��م الجليل الدكتور �أحمد ال�ضبيب �أ�ست��اذٌ
عالم ٌ
ٌ
�أديب محقق مترجم �شاعر وقل �أن تجتمع هذه ال�صفات �إال في �أمثاله.
د .عبدالعزيز المانع

محاف��ل َج َّمة �شهدت له بالكفاية العلمية والعملية ،ناهيك ع��ن محيطاته الفكرية التي �أثرت
الجانب اللغوي والثقافي �إلى جانب الوجه االجتماعي المحمود.
األديب سعد البواردي

الدكتور أحمد بن
حممدالضبيـب
•
•
•

كتاب:
«الباحث والمح ِّقق»

احتفاء بفوز الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز المانع بجائزة الملك في�صل العالمية في مجال اللغة العربية و�آدابها
ظاهر من عنوانه-
جاء هذا الكتاب – كما هو
ٌ
ً
وي�ضم الكتاب ثالثة �أق�سام:
للعام 2010م ,وقد �صدر عن مركز حمد الجا�سر الثقافي في هذا العام،
ُّ
��م �أبحاثًا تناولت الجهود العلمية للدكتور عبدالعزيز المانع وميزات عمله ف��ي مجا َلي البحث والتحقيق ،جاء �أحدها بعنوان “الدكتور عبدالعزيز
ق�س��م َ�ض َّ
المانع الباحث المحقِّق” للدكتور محمد بن عبدالرحمن الهدلق ،و�آخر بعنوان “مالمح من نقدات المانع التحقيقية” لهالل بن ناجي ،و”مز َّية جهود الدكتور
و”الف�سر ال�صغير تف�سير �أبيات المعاني :قراءة معرفية في المنهج” للدكتور �أحمد �سليم غانم.
المانع في خدمته لتحقيق الن�صو�ص للدكتور عبدالله الجربوع,
ْ
ٍ
مو�ضوعات متع ِّددة؛ منها“ :خواطر ف��ي ُ�س ُبل اال�ستفادة من جهود المجمع
ومترجمة ،وقد تناولت
�ض��م �أبحاثًا ودرا�سات لغوية وتراثية و�أدبي��ة
وق�س��م
َ
َّ
لمحمد الحربي؛ و”العنف في الم�صطلح النقدي :ال�شعر الخ�صي
اللغوي الأردني في �إثراء الذخيرة الآلية العربية” للدكتور نعمان بوقرة؛ و”بحر الرجز”َّ ،
نموذج��ا” للدكت��ورة فاطمة الوهيبي؛ و”معيار ال�صدق العرفي و�أثره في النظرية والتطبيق اللغوي” للدكتور عادل العيثان؛ و”التاريخ للمكتبة العربية من
ً
الـم َّجان في الع�صر العبا�سي
و”ال�شع��راء
الواد؛
ح�سين
للدكتور
كثيرة”
حداثات
م��ن
أحدث
�
و”
جنيد؛
بن
يحيى
للدكتور
العربي”
الت��راث
ن�صو�ص
خ�لال
ُ
أنموذجا” للدكتورة نورة ال�شمالن؛ و”علي بن عبيدة الريحاني وكتابه (جواهر الكلم وفرائد الحِ كَم)” للدكتور عبدالله الر�شيد؛
وموقفهم في الموت� :أبو نوا�س �
ً
و”�ش��ارل ب�ل َّا؛ �أ�سجاع الأن��واء ومنازل القمر عند العرب” للدكتور محم��د البقاعي؛ و”رحلة البحث عن الذات في �أق�صو�صة محم��ود الم�سعدي (ال�سندباد
لمحمد ر�شيد ثابت؛ و”مخطوطات ال�شطرنج العربية في بريطانيا و�أثرها في الثقافة العالمية :نماذج وتحليل” للدكتور معجب العدواني.
والطهارة)”
َّ
مت�ضمنًا ق�صائد �شعري��ة ُمهداة �إلى الدكتور عبدالعزيز المانع به��ذه المنا�سبة ،وقد نظمها �شعراء من �أمث��ال الدكتور عبدالله الفيفي؛
وج��اء الق�س��م الثالث
ِّ
وهالل بن ناجي؛ والدكتور عدنان النحوي؛ والدكتورة مباركة بنت البراء؛ والدكتور ماجد الحمد.
احتفاء بهذه المنا�سبة العزيزة ,وعرفانًا بما للع َّالمة الدكتور عبدالعزيز المانع من جهود في مجال التحقيق والت�أليف وخدمة علوم اللغة
يمثِّل هذا الكتاب
ً
ج�سدتها كثرة الإنجازات العلمية وتتا ُبعها ممثَّلةً بذلك العطاء العلمي الث َّّر الذي ُعرف به.
العربية و�آدابها ،من خالل م�سيرته العلمية الطويلة التي َّ

عبدالعزيز المانع

الجاهليين للخيل في �أ�شعارهم ,وه��و من جمع وتحقيق و�شرح د .عبدالله عبدالغني �سرحان ,فقد ر�أى � َّأن
يت�ضم��ن هذا الكتاب َو ْ�صف ال�شعراء
ِّ
َّ
ًّ
�شرح ،ليكون �أمام �أنظار الباحثين
وي
َّق
ق
ح
وي
ع
جم
ي
أن
�
ي�ستحق
بنف�سه
ال
م�ستق
ا
�ضخم
ا
ن
ديوا
َّلت
ث
م
كثرة
كثير
ين
الجاهلي
أ�شعار
�
في
الخيل
و�صف
فائقةً
ُّ
ً
ً
ِّ
ٌ
ُ َ
ُ َ ُ
ً
ُ
والمحبين العا�شقين للخيل ,كُ لٌّ
ي�ستنبط منه مراده ويح�صلُ على ُبغيته.
والدار�سين
ِّ

تي�سرت للم�ؤلِّف),
فجم��ع الم�ؤلِّ��ف وحق ََّق
َ
َ
و�شرح كلَّ ما ورد في و�صف الخيل في ال�شعر الجاهلي ,وذلك في دواوين ال�شعر الجاهلي كلِّه (التي َّ
أخيرا ،وكذلك المجموعات ال�شعرية ،والمو�سوعات ال�شعرية الكبرى ،وكتب الأدب واللغة والخيل التي
�
المجموعة
القبائل
دواوين
إلى
�
بالإ�ضافة
ً
ٍ
وبخا�صة ال�شعراء الذين لي�س لهم دواوين �شعرية مطبوعة �أو مخطوطة.
الجاهليين،
ورد فيها الحديث عن �أ�شعار
َ
ِّ
الجاهليين والمخ�ضرمين؛ وديوان الخيل عند ال�شع��راء المجاهيل ,مر ِّت ًبا الأ�شعار
وق��د ق�س��م الكتاب �إلى ق�سمين هما :ديوان الخيل عند ال�شع��راء
ِّ
هجائيا ح�سب حرف الروي ,مع �شرح ما يلزم �شرحه.
ًّ

كتاب« :ديوان الخيل
في الجاهلية»
د .عبداهلل سرحان

ورد في و�صف الخيل عبر الع�صور الأدبية المختلفة ,ليقف
ا�ستق�صائيا,
علميا
ً
تتتبع كل ما َ
ًّ
ويمثِّ��ل ه��ذا الكتاب جه ًدا ًّ
ونواة ل�سل�سلة �شعرية �ضخمة َّ
ويتيح الفر�صة للباحثين ل ْأن ُيطالعوا هذا الديوان ويدر�سوه من �شتى جوانبه,
أهمية الخيل في حياة العرب بعامة ،والم�سلمين
بخا�صةُ ،
القارئ على � ِّ
َّ
ول ْأن ُيخرجوا دواوين ع َّدة في مختلف المو�ضوعات.

ص ية

ال ع ا م

وجدت فيه العالم الجليل ،والمحقق الثبت ،والأديب الغيور على لغته و�أمته ،ال يهادن
في الحق َعف الل�سان ،بعيد عن التكبر والت�صنع� ،صادق الود ،حافظ لحقوق �إخوانه.

د .محمد الهدلق

يظ��ل �أ�ستاذنا مو�ضع الإعجاب والتقدير ،فهو من �أكث��ر المهتمين بالعربية المدافعين عنها
الحاملي��ن همومه��ا الم�شاركين بفعالية بكل م��ا من �ش�أنه تطوير در�سه��ا ،وهو مثابر على
متابع��ة الم�ؤتم��رات والم�شاركة فيه��ا ،وح�ضور الن��دوات والتعقيب بم��ا يثري جوانب
تعقيب��ا �إال وازددت منه معرفة،
مو�ضوعاته��ا ،فم��ا ح�ضرت له محا�ض��رة �أو �سمعت له ً
ونافعا به العربية ،و�أهلها.
وتعلمت منه �شي ًئا جدي ًدا ،فال زال الله منعم ًا عليه بال�صحة
ً
د .أبو أوس إبراهيم الشمسان
رائعا بكل
عربيا
لغويا و�أ�ستاذً ا
الدكتور ال�ضبيب �أم ّد الله في عمره ً
ً
ً
رمزا ً
بارعا و�إن�سا ًنا ً
المعايير ،نفع به الله البالد والعباد في كل مواقع العلم والعمل.
د .عبداهلل التطاوي
الدكت��ور ال�ضبي��ب هو المتحدث اللب��ق والعالم المفك��ر وال�شخ�صية المحبوب��ة القريبة �إلى
النفو���س ،وعالم وباحث لغوي ال ي�شق ل��ه غبار ،ع�شق اللغة العربية ونذر نف�سه لخدمتها
حاميا لها من التغريب.
وتعليما وبحثًا وت�ألي ًفا ،و�شرع �سنان قلمه مدافع ًا عنها
تدري�سا
ً
ً
ً

د .عمر بامحسون

�إن قدرة ال�ضبيب الفائقة على الجمع بين العمل الأكاديمي والعمل الإداري تدعو �إلى
الإعجاب والتقدير ،فهو كان وما يزال موفقًا ومتمك ًنا في كال الحقلين� ،أما طموحه
في مجال البحث والت�أليف فال يقف عند حد .وال �أدل على ذلك �سوى غزارة ووفرة
�إنتاجه العلمي في حقل الت�أليف والتحقيق والنقد والترجمة.
د .حسن محمد الشماع
يمثل معالي الدكتور �أحمد ال�ضبيب قيمة علمية مميزة في حقل الدرا�سات اللغوية وما حولها من جدل وحوارات
وبح��وث معمقة على م�ستوى الدرا�س��ات اال�ست�شراقية والمترجمة بقدر اهتمام��ه بالت�أليف والتحقيق مما ي�شي
بمو�سوعي��ة عطائه المنهجي ووقوفه ف��ي موقع الدفاع عن لغة ال�ضاد التي طالما �ألف بها وفيها� .إلى جانب ما
ترجمه منها و�إليها.
د .مي يوسف خليف رئي�سة ق�سم اللغة العربية و�آدابها  -كلية الآداب جامعة القاهرة‑

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ُولد في مكة المكرمة عام 1354هـ.
•ح��از على درج��ة الدكتوراه م��ن جامعة
ليدز ببريطانيا عام 1966م.
• َع ِم��لَ في الإدارة الجامعي��ة بجامعة الملك
قائم��ا ب�أعم��ال رئي���س ق�س��م اللغة
�سع��ود ً
رئي�سا للق�سم ،وعمي ًدا ل�ش�ؤون
العربية ،ثم
ً
ال لجامع��ة الملك �سعود
المكتب��ات ،ووكي ً
مديرا
للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،ثم
ً
للجامعة في الفترة 1416 - 1410هـ.
ع��ام ا لجائزة المل��ك في�صل
• َع ِم��لَ �أمي ًن��ا
ًّ
العالَـمية منذ �إن�شائها حتى عام 1406هـ.
•ع�ضو في عدد من المجامع اللغوية والعلمية
في بغداد ودم�شق والقاهرة والرباط.
•ع�ضو �سابق في مجل�س ال�شورى.
•ع�ض��و مجل�س �أمناء م�ؤ�س�س��ة حمد الجا�سر
الخيرية.
َّفات عدة؛ منها:
•له م�ؤل ٌ
•كتاب الأمثال لأبي فيد م�ؤرج ال�سدو�سي:
تحقيق ودرا�سة.
•�آثار ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب.
•درا�س��ات ف��ي لهج��ات �شرق��ي الجزيرة
العربية (ترجمة).
•على مراف��ئ التراث :بح��وث ودرا�سات
نقدية.
•الأعم�ش الظريف� :أخباره ونوادره.
•بواكي��ر الطباع��ة والمطبوع��ات في بالد
الحرمين ال�شري َفين.
َ
•�أوراق ريا�ضي��ة (ن�سب��ةً �إل��ى الريا�ض):
مقاالت في اللغة والثقافة واالجتماع.
•اللغة العربية في ع�صر العولمة.
•حركة �إحي��اء التراث ف��ي المملكة العربية
ال�سعودية (بحوث من�شورة).
•كتاب الأمثال ال�صادرة عن بيوت ال�شعر،
ت�ألي��ف حم��زة ب��ن الح�س��ن الأ�صفهاني:
تحقيق ودرا�سة.
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الشيخ حمد الجاسر :األستاذ اللمسي من أوسع الباحثين في
التراث العربي اطالعًا وبخاصة ما له من صلة بتاريخ المغرب
قديمه وحديثه.

حوار  -عبد اجلليل األحمدي
وفاء لل�شيخ حمد الجا�سر ولل�صداقة التي كانت بينهما ف� َّإن �أول ما يفكر
ً
الأ�ست����اذ القدير الحبيب اللم�سي بالقي����ام به �أثناء وجوده في الريا�ض هو
دائما �صديقه ال�شيخ
زيارة «دارة العرب»؛ المكان الذي كان ي�ستقبله فيه ً
رواد الفكر والأدب .وقد تزامنت
حم����د الجا�سر رحمه الله ،حيث ملتقى َّ
�إح����دى محا�ض����رات خمي�سية حمد الجا�سر الثقافية م����ع معر�ض الريا�ض
الدول����ي للكتابَ ،
و�ش ُر َف����ت الخمي�سية بح�ضور الأ�ست����اذ الحبيب اللم�سي
�صديق ال�شيخ حمد الجا�سر رحمه الله؛ وم�ؤ�س�س «دار الغرب الإ�سالمي»
وتهتم
ومالكها ،وه����ي �إحدى �أهم ُدور الن�شر العربية التي تُعنى بالتراث
ُّ
بن�ش����ره ,فهذا الرجل َع ِ�ش َق كتب التراث العربي ،ووهبها ُج َّل حياته وقد
المبارك � 82سنة.
تجاوز عمره
َ

ٌ
اسم معروف لدى
رجل َخ ِب َر التراث وعرف أعالمه ومكنوناته..
ٌ
جميع الناشرين العرب والغربيين.

مرحا
كان الشيخ حمد اجلاسر ً
وكانت أفكاره مستنرية ومتح ِّررة ومل يكن عنده جمود
ب��د�أ اللقاء بقراءة م��ا كتبه ال�شي��خ حمد الجا�س��ر في كتاب
«رح�لات حمد الجا�س��ر للبحث ع��ن التراث» ع��ن عالقته
بالحبيب اللم�سي  ،حيث يقول ال�شيخ رحمه الله( :دخلت تلك
المكتبة و�أخرجت دفتر ًا كن��ت كتبت فيه �أ�سماء هذه الرحالت
وغيرها من الكتب المطبوعة في المغرب مما �أحتاج �إليه ولما
�سلم��ت على �صاحبها وبد�أت في �س�ؤال��ه عما احتاجه قال لي:
�أل�س��ت فالنا؟ فقلت :ه��و ،فقام و�سلّم عل��ي .لقد كنت عرفت
الرج��ل في الع��ام الما�ضي ف��ي القاهرة هو وحبيبن��ا الحبيب
اللم�س��ي ،وهذا الرجل ه��و الحاج علي الع�سل��ي من الرجال
الأفا�ض��ل ،وبع��د ح�سن اال�ستقب��ال واال�ستراح��ة ذهبت �إلى
حيث ق�صدت ،ووعدن��ي بالبحث عما �س�ألت عنه من الكتب،
ولم��ا بلغ��ت المكتبة العام��ة ،اتجهت �إلى ق�س��م المخطوطات
فدخل��ت في مكتب مديره بدون ق�ص��د ،و�أبديت للرجل الذي
وجدت��ه في رغبي بمطالعة بع���ض المخطوطات ،فقال :ك�أن
الأخ غي��ر تون�سي؟ فقلت :نعم �أنا من ال�سعودية ،وبعد حديث
ق�صير قام يحييني ف�إذا هو �أخونا الأ�ستاذ عبدالحفيظ من�صور،
وكنا تعارفن��ا –على عدم التقاء -بالمكاتب��ة ،وبوا�سطة مجلة
«الع��رب» ،وبينم��ا كنا نتح��دث في محيط ما ه��و حولنا من
المخطوطات� ،إذا بالأ�ستاذ الحبي��ب اللم�سي يدخل علينا ،فقد
�أخبره الحاج الع�سلي ،فجاء م�سرعاً .وبعد برهة ق�صيرة جاء
الأ�ست��اذ الجليل محم��د المطوي العرو�سي – ال��ذي �أقام �أكثر
م��ن عامين في جدة �سفي��ر ًا لبالده ،وقد عرفت��ه قبل عام في
بيروت ،حيث �أكرمني – �أكرمه الله -فزارني ،فوجدت فيه
العال��م المت�صف بخير المزايا من التوا�ضع واللطف وغيرهما
من الخ�صال الحميدة.

كانت جل�س��ة ممتعة بي��ن ه�ؤالء الإخ��وة الأحبة،
ج��ادوا علي م��ن عطفهم وكرمه��م بما �أثقل كاهل��ي حمله –
�إن �ص��ح هذا التعبي��ر -وا�ستفدت من علمه��م و�أدبهم الوفير
الغزي��ر ،ول��م �أخ��رج م��ن المكتبة – عل��ى ق�ص��ر الوقت
ال��ذي �أم�ضيته فيه��ا – �إال بعد �أن ت�أبط��ت بغيتي من «رحلة
م�صورا .فق��د كان الأ�ستاذ الكري��م عبدالحفيظ
ال�سنو�س��ي»
ً
من�ص��ور كريم ًا مع��ي حقّا ،فقد �سارع ب�إم��دادي و�إطالعي
على كل ما �أردت.
كان الحدي��ث كله ي��دور حول المخطوط��ات .وهو ذو
�شج��ون ،وكان �أن �أخب��رت الإخ��وة �أنن��ي �أطلع��ت –فيما
اطلعت عليه م��ن مخطوطات (الخزانة العامة في الرباط)-
على كتاب ف��ي الحما�سة ،تقدم ذكره ،وقلت� :إن م�ؤلفه من
علم��اء المغرب لأن��ه رتب الحروف عل��ى ترتيبها عندهم.
فذك��روا �أن م�ؤلفه من علماء المغ��رب لأنه رتب الحروف
عل��ى ترتيبها عندهم .فذكروا لي كت��اب «الحما�سة» للأعلم
ال�شنتم��ري ،و�أن منه ن�سخة في مكتب��ة الأ�ستاذ ح�سن ح�سني
عبدالوهاب ،ورقمها  / 18656و�أن الأ�ستاذ ح�سن –رحمه
الل��ه -قد و�صفه��ا ومما ق��ال ف��ي و�صفها�« :ش��رح ديوان
الحما�سة».
�أما رحلة �سنو�س��ي التي �سبقت الإ�ش��ارة �إليها ،ف�صاحبها
مت�أخ��ر زم ًنا ،فقد ح��ج �سنة 1299هـ �أثناء �إم��ارة ال�شريف
ع��ون الرفي��ق ،وه��و م��ن �أجل��ة العلم��اء ،وم�شاهيرهم،
ورحلته تقع في ثالثة �أجزاء ،والق�سم المتعلق بالحج يقع في
� 80صفح��ة (من � 72إلى  151من الج��زء الثاني)� ،إلى �أن
يق��ول :لم �أح�س ذلك اليوم �أنني �أقي��م في بلد ل�ست من �أهله،

�إنه رج��لٌ َخب َِر الت��راث ،وعرف �أعالم��ه ومكنوناته.
��ر ثوراته��ا المختلف��ة
��ر الرقاب��ات العربي��ة،
وعا�ص َ
عا�ص َ
َ
َ
معروف ل��دى جميع النا�شرين العرب
ا�سم
وهو
ُّباته��ا.
وتقل
ٌ
ٌ
والغربيي��ن عل��ى ح ٍّد �س��واء .يتم َّتع � -أم َّد الل��ه في عمره -
ِّ
والتوا�ض��ع ،والع�ش��ق الذي ي�صل �إل��ى ح ِّد الوله
بال�ص��دق
ُ
لمط��اردة �أمهات الكت��ب وتحقيقه��ا ،وال�سهر عل��ى طبعها
رواد الثقافة العربية الكبار؛ �أمثال:
عا�ص َر � ً
ون�شرهاَ .
أي�ض��ا َّ
طه ح�سي��ن ،والمازن��ي ،وحم��د الجا�سر ،و�سي��د قطب،
وعبدالله الق�صيم��ي ،ومحمد محمود الزبيري ،وعمر بهاء

معا.
كنا كلَّ يوم نذهب �إلى المقهى ً
عام كان ذلك؟
 #في � ِّأي ٍ
في عام 1952م.
 #كم بلغ عدد �إ�ص���دارات دار الغرب الإ�سالمي حتى
الآن؟
الآن تجاوز � 500إ�صدار ،و�أغلبها يت�ألف من  3مجلدات
�إلى  30مجل ًدا.
 #عالَ���م الن�شر �أين تراه يتَّج���ه في ظل التطور التقني
والرقمي للن�شر ،وفي ظل ُ
توافر الكتاب الإلكتروني؟
المك َت َ�سب��ات الح�ضارية كلها مجتمعةً �أحدثت -في الواقع-
ج��زء منها ،ويجب �أ َّ
ال نبقى
نقل��ةً في تاريخ الب�شرية ،ونحن
ٌ
ف��ي �آخ��ر القافلة ،ال بد م��ن الرك�ض لن�صل �إل��ى ما و�صلت
�إلي��ه الأمم على الرغم م��ن فوارق الزمن بينن��ا ,وقد �سلكنا
الطري��ق .و تقوي��م ت�أثير ذل��ك بالن�سبة �إلى الق��راءة والن�شر
ماديا ال
ف��ي البالد العربي��ة ال يزال يحتاج �إلى وق��ت .الآن ًّ
التغيرات ب�سرعة؛ ل َّأن الكتاب الإلكتروني بمختلف
ت�ؤثِّر هذه ُّ
مريحا كالكتاب المطب��وع؛ فالقراءة
�أنواع��ه وو�سائله لي���س
ً
من الكتاب المطبوع مريحة �أكثر م��ن الكتاب الإلكتروني،
ويمكن الإف��ادة منه ب�شكل �أف�ضل ،لك��ن ال�شيء الذي يحدث
ونطور فيه؛
يجرنا �إليه ،وال بد م��ن �أن نتق َّدم
ف��ي العالَم كله ُّ
ِّ
الغربيين في
ل َّأن ه��ذه االختراعات تتطور بمقت�ضى حاجات
ِّ
بلدانه��م ،ونح��ن ال بد م��ن �أن ن�صل بما لدينا م��ن الكفاءات
لنط��ور ح�س��ب حاجاتن��ا وح�س��ب فهمن��ا ،عل��ى الرغم من
ِّ
�سنطور لوال
وحتما كنا
�أو�ض��اع قدراتنا المادية والب�شري��ة،
ً
ِّ
العرقلة .والعرقلة  -مع الأ�سف  -كلمة كبيرة ولي�ست �سهلة،
و�أن��ا الي��وم مقتنع ب�أننا من ي��وم خروج اال�ستعم��ار الغربي
مبا�شرة
وانجالء جيو�شه عن البالد العربية والإ�سالمية دخلنا
ً
في اال�ستعمار الوطني.

احلبيب اللمسي:

بل بعك�س ذلك ،فقد وجدت من كرم الإخوة الذين تقدم ذكر
بع�ضهم م��ا جعلني �أ�شعر بالراح��ة واالطمئنان ،و�أن�سى كل
�أثر من �آثار م�شقة ال�سف��ر ،ووحدة الغربة ،ولقد كان للأخ
ال�صديق الأ�ستاذ الحبيب اللم�سي الف�ضل في ذلك ،فقد حر�ص
عل��ى �أن يوفّر لي من الراحة ما قدر علي��ه ،لقد �أم�ضينا ُجلَّ
النهار ،والهزيع الأول من اللي��ل في التجوال في المدينة،
ضال
في �شوارعها الحديث��ة ،وفي م�شاهدة بع�ض معالمها وف� ً
عن ذل��ك فالأ�ستاذ اللم�س��ي من �أو�سع الباحثي��ن في التراث
العرب��ي اطالع ًا وبخا�صة ما له �صل��ة بتاريخ المغرب قديمه
وحديثه ،ي�ضاف �إلى م��ا يتم ّتع به من روح كريمة مرحة،
وتتبع لحركات
وخلق �سمح ومعرفة ب�أحوال العالم العربيّ ،
تطوره الفكري��ة والأدبية ،اكت�سبها م��ن رحالته �إلى م�صر
والحجاز وغيرهم��ا من الأقطار الأخرى ،وهو يعمل الآن
موظف�� ًا في (ال��دار التون�سية للن�شر) من خ�لال �صفات الأخ
اللم�س��ي ه��ذه وغيرها من �صفات��ه الكريم��ة الأخرى كانت
ومفيدة حقًا.
زيارتي لهذه المدينة مريحة ُ
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الدي��ن الأمي��ري ،وباكثي��ر ،والجواه��ري ...وغيرهم
رواد الثقافة العربية .رجلٌ
مك��ب على عمله ،ال ُيعنى
ٌّ
م��ن َّ
يهتم بالظهور.
بالعمل الإعالمي ،وال ُّ
التقت��ه «الخمي�سي��ة» في ه��ذا الحوار ال��ذي جرى دون
عفوي��ا مع �شاهد م�ؤثِّر في
حوارا
�سبق؛ �إذ �أردناه
ًّ
ً
تح�ضي��رٍ ُم َ
تاريخنا المعا�صر ومت�أثِّر بما حدث ويحدث لهذه الأمة.

بابا من الذكريات حتى
كان اللق��اء
ًّ
عفويا؛ ما �إن نفتح ل��ه ً
رواد الفكر
يم��د
ً
ج�سورا من ذكريات ال�صداقة التي بناها مع َّ
والثقافة من الدول العربية والغربية.
 #كيف بد� ْأت عالقتكَ بالكتاب؟
بد� ْأت عالقتي بالكتاب في عام 1948م مع حرب فل�سطين؛
وذهب��ت �إلى م�صر ،فكان��ت ت�ستهويني الكتب،
ع��ت
ُ
تطو ُ
�إذ َّ
وكانت المكتب��ات حيثما تذهب ،و�أذكر �أنن��ي في �أحد الأيام
بائعا م�س ًّن��ا �أ�سئلة كثيرة،
دخل��ت مكتبة كبيرة
ُ
ُ
وظلل��ت �أ�س�أل ً
لدي .فقال :هل
إمكانات
�
ال
ال،
قلت:
�ست�شتري؟
هل
ألني:
ف�س�
ّ
أجبت :نعم .فقال :لماذا ال تعمل في هذه
�أن��ت ُمولَع بالكتب؟ � ُ
عملت في مكتبة خا�صة
ع��دت �إلى تون�س
المهنة؟ ..وعندما
ُ
ُ
عمل��ت في م� َّؤ�س�سة
انطلقت �شي ًئا ف�شي ًئا ،ثم
للتوزيع ،ومنه��ا
ُ
ُ
وذهبت �إلى
ا�ستقل��ت
حكومية ف��ي ق�سم الكت��اب العربي ،ثم
ُ
ُ
�س��ت دار ن�شر في �أواخر ع��ام 1979م ،وفي
بي��روت و� َّأ�س ُ
ع��ام 1980م ب��د� ُأت ب�إ�صدار الكتب من خ�لال دار الغرب
الإ�سالمي.
 #كيف كانت بدايتك مع ال�شيخ حمد الجا�سر؟

كان لقائ��ي به ف��ي مجلَّة اليمامة ،وكن��ت �أعرفه ،و�أتابع
اهتمامات��ه بالجغرافي��ا والتاري��خ .ومنذ ذل��ك الوقت دامت
جئت �إلى الريا�ض،
ال�صداقة ،وكان يزورني في الفندق كلما ُ
كثيرا.
يوجه لي الدعوات فنتالقى ً
وكان ِّ
ن�شرت له �شي ًئا من كتبه؟
 #هل
َ
 ال ،كانت لديه دار ن�شر خا�صة به.
الرواد -غي���ر ال�شيخ حمد -كانت لك �صلة
َ #م���ن مِ ن َّ
به؟
كان ال�شي��خ عبدالقدو���س الأن�ص��اري  -رحم��ه الل��ه-
وكنت �أحر�ص على زيارته ف��ي جدةِ .من الذين
�صديق��ي،
ُ
أي�ضا عبدالله الق�صيمي ،وكانت �أول معرفتي به في
عرف ُته��م � ً
أنت عندك تخمة دينية ،وال
دائماَ � :
بي��روت ،وكان يقول لي ً
وخ�ض��ك .ف�أقول له :على العك���س� ،أنا عندي
هزك
ب��د من ِّ
ِّ
عالم �آخر.
نق�ص ديني ،لو � َّأن عندي تخمة دينية لر�أي َتني في َ
ال���رواد؛ مثل :ال�شي���خ عبدالكريم
� #أل���م تعرف باقي
َّ
الجهيمان ،وعبدالله بن خمي�س ،وعبدالله عبدالجبار؟
ال ،عرف ُتهم فيما بعد.
 #ما انطباعاتك عن ال�شيخ حمد الجا�سر – رحمه الله
– من خالل لقاءاتك به؟
مرح��ا ،ونكتت��ه حا�ضرة ،وكانت �أف��كاره م�ستنيرة
كان ً
ومتحررة ،ولم يكن عنده جمود.
ِّ
 #كيف كانت عالقتك به؟

توزيعا؟ وم���ا هو �أكثر كتاب
 #ما ن���وع كتبك الأكثر
ً
وزَّ عتَه بالتحديد؟
توزيعا هي كتب الفقه والحديث والتاريخ.
�أكثر كتبي
ً
وعن��دي كتاب «البي��ان والتح�صيل» الب��ن ر�شد من 22
مجل�� ًدا ،وقد ُطب��ع �أكثر من مرة ،وهو رائ��ج ،وي�أتي بعده
«تاري��خ الإ�سالم» للذهبي ،وقد طبعت الطبعة الثانية منه في
 32مجل ًدا مع ا�ستدراكاته.
� #أين توجد مكتبتك ال�شخ�صية؟
المكتب��ة الخا�صة ب��ي في تون�س ،وكلما �آت��ي �إلى هنا (�إلى
كتبا ،و�أذه��ب بها �إلى
المملك��ة العربية ال�سعودي��ة) �أ�شتري ً
بيروت لأجلِّدها ث��م �آخذها �إلى تون�س .فكتب��ي الخا�صة كلها
هن��اك ،وبع�ضها يعود �إل��ى � 70سنة منذ �سف��ري الأول �إلى
والتطوع ،فوقتها كنت �أت�سكَّ ع
م�صر بعد الهجرة �إلى فل�سطين
ُّ
ف��ي ال�شوارع و�أبحث عن الكتب ،وم��ن وقتها ابتالني ربي
به��ا! فاالبتالء بهذه الكتب و�إدمانها مث��ل �إدمان المخ ِّدرات!
وعندم��ا �أدخل �إل��ى مكتبتي �أبكي �أحيا ًنا م��ن دون �أن �أ�شعر؛
عاج��زا �أمام ه��ذه الكتب؛ ف�أن��ا �أ�ضع �إلى
لأنن��ي �أج��د نف�سي
ً
كتابا لكي �أقر�أها و�أحار بعد ذلك ماذا �أقر�أ وماذا
جواري ً 20
�صحيح القولَّ � :إن كثرة الكتب َم ْ�ض َيعة ِ
للعلْم.
� َأدع.
ٌ
تود �إ�ضافته �إلى هذا الحوار؟
 #هل هناك
�شيء ُّ
ٌ
لدي �شيء غي��ر �أن �أدعو الله �أن ُيعي��ن �إخواننا في
لي���س َّ
كلِّ مكان ،ويدلُّهم على الخير؛ لي�سلكوا ال�سلوك القويم ،و�أن
يج ِّنبنا ِ
الم َحن وال ِف َتن؛ لأنها لي�ست في م�صلحة �أحد.
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نبذة عن التقرير السنوي خالل الفرتة (رمضان 1431هـ  -ذي احلجة 1433هـ)
لثالث��ة كت��ب ،واختتم الع��دد بالتعريف بالم�شاركي��ن ،كما �صدر
وعرو�ضا
العدد ال�ساد�س ويت�ضمن ( )5بحوث و( )5محا�ضرات،
ً
لثالثة كتب ،واختتم العدد بتعريف بالم�شاركين.

وا�صل مرك��ز حمد الجا�س��ر الثقافي ر�سالته ف��ي خدمة الثقافة
والتراث العرب��ي بتقديم مجموعة من الأن�شط��ة والفعاليات .وقد
ي�ضم نخبة من المفكرين
�أ�صبحت الخمي�سية
ملتقى فكر ًّيا واجتماع ًّيا ُّ
ً
والعلم��اء من داخل مدين��ة الريا�ض وخارجها ،وم��ن �أبرز هذه
الفعاليات ما ي�أتي:

ج -ن�شرة الخمي�سية
وهي ن�شرة تُعنى ب�أخب��ار المركز والتعريف برواد الخمي�سية،
عرو�ضا لإ�ص��دارات المركز ورحالت ال��رواد العلمية
وت�شم��ل
ً
واال�ستك�شافي��ة للمواقع الأثري��ة والتاريخية ،ي�سه��م فيها عدد من
الكتَّاب وقد �صدر منها ( )11عدد ًا.

أو ً
ال :اإلجنازات

 -1مجلة العرب
وا�صل��ت هيئ��ة تحري��ر المجلة برئا�س��ة معالي الدكت��ور �أحمد
ال�ضبيب ،وع�ضوية كل م��ن د .عبدالله العثيمين ود .عبدالعزيز
المان��ع د .عبدالعزي��ز الهالب��ي �إ�ص��دار «مجلة الع��رب» وذلك
للع��ام الثالث ع�شر على التوالي ،بعد رحي��ل م�ؤ�س�سها ال�شيخ حمد
الجا�سر ،رحمه الله .و�صدرت حدي ًثا الن�سخة المعدلة من القر�ص
الم�ضغوط الذي يحول �أعداد ال�سنوات ( )44من المجلة.
 -2المحا�ضرات والندوات
�أق��ام المركز من��ذ ن�ش�أت��ه ( )300محا�ض��رة ،كان منها ()88
محا�ض��رة خ�لال الفت��رة م��ن رم�ض��ان 1431ه��ـ -ذي الحجة
1433هـ� .شارك فيه��ا كوكبة من العلماء والمفكرين في مجاالت
(اللغ��ة ،والأدب،والق�ضاي��ا الفكري��ة واالجتماعي��ة ،والتربوية
والتعليمية ،وال�صحافة والإعالم ،وال�صحة والمجتمع ،وال�سالمة
والبيئة ،والآثار والرحالت والمخطوطات ،والتاريخ ،والقانون
وال�ش�ؤون الدولي��ة ،والزراعة ،والفكر الإ�سالم��ي ،والفل�سفة،
واالحتفاء والت�أبين لرموز الفكر والثقافة والأدب واللغة والتراث
والتاريخ والإعالم).
 -3الإ�صدارات
�أ -الكتب
تت�ضم��ن �إ�ص��دارات المركز الكت��ب والأبحاث الت��ي تجيزها
اللجن��ة العلمي��ة� ،إ�ضافة �إلى �إ�ص��دارات المركز خ�لال الأعوام
ال�سابقة ،وعدده��ا ( )31كتا ًبا� ،صدر خالل العامين من رم�ضان
1431ه��ـ-ذي الحجة 1433ه��ـ مجموعة كتب ج��اء ترتيبها بعد
الكت��ب ال�سابق��ة عل��ى النحو الآت��ي :كت��اب "عبدالعزي��ز المانع:
الباح��ث والأ�ستاذ المحقق" ،وكتاب" :د.عبدالله بن يو�سف الغنيم
وجه��وده العلمية في خدم��ة الجغرافيا" ،وكت��اب" :منهج البحث
ف��ي التاريخ" ،و�سي�صدر قري ًبا كت��اب" :الفكر اللغوي االجتماعي
عند الجاح��ظ" ،وكتاب" :ديوان الخيل ف��ي الجاهلية" .وقد �أنهى
المرك��ز المرحل��ة الأولى من م�ش��روع تحقيق كت��اب "معجم ما

ثان ًيا :التقرير املايل

بلغ��ت الإيرادات  2.584.718ري��ا ًال وبلغت الم�صروفات
فائ�ض��ا بمبل��غ 461.328
 2.123.390ري��ا ًال� ،أي �أن هن��اك ً
ري��ا ًال ،كما بلغت ا�ستثمارات الم�ؤ�س�س��ة  8.924.404ريا ًال في
كل م��ن حديد الريا�ض وباوند كابيت��ال .وبلغت الأر�صدة الدائنة
للأطراف ذات العالقة مبلغ  3.476.826ريا ًال.

ثال ًثا :فعاليات وأنشطة أخرى

ا�ستعجم" للبك��ري ،بعد جهود حثيثة من كل من معالي د .عبدالله
بن يو�س��ف الغنيم ود .عبدالعزيز المانع ،ود .عزالدين مو�سى،
تتنا�سب وقيمة الكتاب العلمية.

 -1المواقع على الإنترنت
ؤخرا موقع المركز على الإنترنت ليقدم �أن�شطة المركز
ُح ّد َث م� ً
وفعالياته �إلكترون ًيا لأكبر فئة في المجتمع.

ب -مجلة الخمي�سية
ي�ص��در المرك��ز مجلة "الخمي�سي��ة" وهي مجل��ة دورية تهدف
�إل��ى ن�شر البحوث والدرا�سات العلمية الت��ي تُلقى في خمي�سية حمد
الجا�سر لتوثيقها و�إتاحة الفر�ص��ة لكي ي�ستفيد منها �أكبر عدد ممكن
القراء ف��ي الوطن العرب��ي ،وت�شرف عليها هيئ��ة ا�ست�شارية
م��ن َّ
مكون��ة من عدد من العلماء والأ�ساتذة من البالد العربية والأجنبية
ّ
بتخ�ص�صات متنوعة تغطي الحقول المعرفية التي تتناولها المجلة.
ُّ
وقد �صدر منها حتى الآن �ستة �أعداد ،منها ثالثة �أعداد �صدرت
خالل ه��ذه الفترة ه��م الع��دد الرابع والع��دد الخام���س ،والعدد
ت�ضمن العدد الرابع منها افتتاحية بقلم معالي الأ�ستاذ
ال�ساد�س ،وقد ّ
وعرو�ضا
عبدالعزي��ز ال�سالم ،و( )5بح��وث و( )5محا�ض��رات
ً
لثالثة كتب ،كما ت�ضمن العدد الخام�س افتتاحية بقلم �سعادة الدكتور
وعرو�ضا
عبدالرحم��ن ال�شبيلي ،و( )5بح��وث و( )5محا�ضرات
ً

خامسا :التطلعات املستقبلية
ً

 -2المقهى الثقافي:
افتت��ح مركز حمد الجا�س��ر الثقافي "المقهى الثقاف��ي" بناء على
اقتراح اللجن��ة العلمية ،لتوفير ملتقى للمفكرين والأدباء من رواد
الخمي�سي��ة وطلب��ة العلم ،وقد ُعق��دت فيه لق��اءات ثقافية متعددة.
والعمل جارٍ على تفعيل دور هذا المقهى.

ي�سع��ى المركز �إلى �إ�صدار الأع��داد القديمة من مجلة اليمامة،
و�إكم��ال م�شروع كتاب «معجم ما ا�ستعجم» الذي �أكملت المرحلة
الأول��ى منه بجهود حثيث��ة من ِق َبل القائمين علي��ه .كما ي�سعى �إلى
التحوي��ل الإلكتروني لم�ؤلفات ال�شيخ حم��د الجا�سر ،رحمه الله،
ويخطط لتنفي��ذ م�شروعات ثقافية لخدمة الطفل والأ�سرة ح�سب ما
تقترحه اللجنة العلمية في المركز.

املقهـى الثقافـي
�أن�ش�أ مركز حمد اجلا�سر مقهى ثقاف ًيا ي�ضم
جل�سات مريحة مع توفري القهوة وامل�شروبات
والأكالت اخلفيفة ،وخدمة الإنرتنت،
بالإ�ضافة �إلى جمموعة متنوعة من الكتب
واملجالت املتاحة لالطالع.
وحر�صا على تلبية اهتمامات رواد املقهى
ً
الكرام واال�ستفادة من مقرتحاتهم و�أفكارهم
ي�س ّرنا ا�ستقبال الآراء واملقرتحات
على الهاتف � 2690512أو 2691458
�أو الإمييل info@hamadaljassr.com
الريا�ض  -حي �صالح الدين � -شارع ال�شيخ عبد اهلل العنقري  -بجوار مدار�س دلتا

