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القرص املضغوط جمللة العرب
ن�رشة دورية ت�صدر عن مركز حمد اجلا�رس الثقايف  -العدد الثاين ع�رش  -رجب 1434هـ

الدكتور صالح النصار :نظام التعليم جفف منابع اإلبداع لدى الشباب ! د .الشبيلي يف ندوة
ّ
الشباب
دعم
تستهدف
مبادرة
ى
ن
ومركز حمد اجلاسر الثقايف يتب
مبكتبة البابطني بالكويت

ب َّين الدكتور �ص ��الح الن�ص ��ار -الم�ست�شار في
وزارة االقت�ص ��اد والتخطي ��ط ل�ل��إدارة الوطني ��ة
اال�س ��تراتيجية لل�ش ��بابَّ � -أن الدول ��ة التي تنجح
ف ��ي تحويل الأعداد الهائلة من ال�ش ��باب �إلى ربح
ديموغرافي ي�س ��تمر ف ��ي تحقيق المكا�س ��ب؛ هي
الدول ��ة الت ��ي �ستحقق �أعل ��ى م�ستوي ��ات النه�ضة
واالزده ��ار ،وح ��ذر م ��ن تح ��ول طاق ��ة ال�شب ��اب
م ��ن ق ��وة ديموغرافي ��ة وث ��روة وطنية �إل ��ى قنبلة
ديموغرافي ��ة ت�ستم ��ر ف ��ي االنفج ��ار كل عق ��د،
م�ش ��ددًا على �ض ��رورة تهيئة م�ؤ�س�س ��ات المجتمع
للبيئة المنا�سبة لل�شب ��اب ,وتحفيز كل �شاب على
�إيج ��اد (القيمة الم�ضافة في حيات ��ه) ،التي بين
الن�ص ��ار �أنها تعني القيم الفردي ��ة التي تنبع من
ّ
وخ�ص
داخل الإن�سان ,وتعك�س ميوله واهتماماتهَّ ,
الف ��ن والأدب بو�صفهما عن�صري ��ن �أ�سا�سيين في
خلق هذه القيم وتدعيمها واال�ستفادة من طاقات
ال�شباب وتنمية قدراتهم و�صقل مواهبهم ,وا�ص ًفا
ال�شباب بالقوة الكونية الجديدة التي تعيد ت�شكيل
العال ��م .و�إزاء الو�ض ��ع المتعاظم لم�ش ��كالت ال�شباب؛
�شدد على �ضرورة بذل الجهود و�إيجاد �سيا�سيات
وبرام ��ج فعالة لم�ساعدتهم ف ��ي تخطي المراحل

االنتقالية في حياتهم.
وق ��د �أظه ��رت درا�س ��ات �أن �أكب ��ر م�ش ��كالت
ال�شباب ه ��ي وجود فراغ كبير لديه ��م ،و�أن �أعلى
الم�ش ��كالت ال�سلوكي ��ة الت ��ي ت� ��ؤرق ال�شب ��اب من
وجه ��ة نظر الم�شاركين ف ��ي ا�ستطالع هي� :شيوع
الألفاظ البذيئة ،والكذب على الآخرين ،والغزل،
والته ��رب م ��ن الم�س�ؤولي ��ات الأ�سري ��ة ،وع ��دم
المحافظة عل ��ى الممتلكات العام ��ة ،والتفحيط،
والعنف �ضد الآخرين.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن التعلي ��م الحالي جف ��ف منابع
الإبداع ل ��دى ال�شباب ,و�أن المملك ��ة تعاني كثي ًرا
م ��ن التحديات االجتماعية التي تحد من حركتها
التنموي ��ة وتقلل من الإبداع والتط ��ور الفني ،مثل
ن ��درة الم�سرحي ��ات والمتاح ��ف الفني ��ة ،وغياب
الم�سابقات والعرو�ض ال�سينمائية ب�أنواعها.
وي ��رى المحا�ض ��ر �أن التح ��دي الكبي ��ر الذي
يواج ��ه المجتم ��ع ه ��و النف ��اذ �إلى خم� ��س نقاط
�أ�سا�سية ومحورية في حياة ال�شباب تتلخ�ص في:
التعليم ،والعمل ،وال ��زواج ،وال�سكن ،والم�شاركة
المدني ��ة ،م�شي� � ًرا �إلى �أنه ��ا من القي ��م الجمعية

الت ��ي تعمل م�ؤ�س�سات المجتم ��ع على تحقيقها مع
ت�أخ ��ر وا�ضح في تنفيذ الم�شروعات لل�شباب التي
تعدها وزارة االقت�صاد والتخطيط بم�شاركة عدد
م ��ن الجهات وعلى ر�أ�سها الرئا�سة العامة لرعاية
ال�شباب.
و�أك ��د �أن الجه ��ات المعني ��ة بتنمي ��ة القي ��م
الفردية لدى ال�شباب هي الأ�سرة والمدر�سة التي
تكت�شف المواه ��ب ،والجامعة التي ت�صقلها ،ومن
ث ��م م�ؤ�س�س ��ات المجتم ��ع المدن ��ي ،والم�ؤ�س�سات
الإعالمي ��ة ،والمراك ��ز المتخ�ص�ص ��ة لرعاي ��ة
المواهب ،وال ��رواد ال�سابقون في الفنون والآداب
والريا�ض ��ة ،وت�شجي ��ع م�شاركاته ��م ف ��ي الأي ��ام
والأ�سابي ��ع الثقافية ،وم�شاركته ��م في المنتديات
وال�صوالي ��ن الأدبية والمراكز الثقافية ،وت�ضمين
الفن ��ون والآداب ف ��ي المناه ��ج الدرا�سي ��ة ب�شكل
مو�س ��ع ،وتدريبه ��م عل ��ى كيفية الق ��راءة والتلقي
لتلك الفنون.
كم ��ا �ص ��رح ك ٌل م ��ن �أمين ع ��ام مرك ��ز حمد
الجا�س ��ر الثقافي الأ�ستاذ معن الجا�سر والدكتور
عم ��ر ال�سي ��ف مدير المرك ��ز ال�سابق ب� ��أن مركز
حم ��د الجا�سر الثقاف ��ي على ا�ستع ��داد لتب ِّني �أية
مبادرة يمكن �أن تخدم ال�شباب ال�سعودي فكر ًّيا،
م ��ع الت�أكيد عل ��ى �أنّ المركز يعك ��ف على م�شروع
�س ُيط ��رح من خ�ل�ال المقهى الثقاف ��ي ،ويت�ض ّمن
برام ��ج ولق ��اءات �أ�سبوعي ��ة تحت�ض ��ن ال�شب ��اب،
وتحتف ��ي بنتاجه ��م المكت ��وب والمرئ ��ي� ،س ��واء
في �إب ��داع ال�شع ��ر والروايات والق�ص� ��ص� ,أو في
الت�صوي ��ر والر�سم� ,أو في مج ��ال الفنون المرئ ّية
والأفالم الق�صيرة.

ع ّب ��ر الإعالم ��ي
والباح ��ث ال�سع ��ودي
د .عـبدالـــرحم ��ن
ال�شبيل ��ي ع ��ن بال ��غ
اعت ��زازه بالم�شارك ��ة
في المو�س ��م الثقافي
ال ��دوري لمكتب ��ة
البابطي ��ن عبر �إلقائه
الب�صرية
محا�ضرة تتناول ت�شخي�ص ًا لجريدة الد�ستور ْ
التي �صدرت قبل مئة عام  ،وذلك في الأعوام الأخيرة
من الحكم العثماني للعراق.
وتكم ��ن �أهم ّي ��ة الجري ��دة ف ��ي �أنه ��ا ُتع� � ّد مر�آ ًة
للحي ��اة الثقافي ��ة واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة ف ��ي
الخلي ��ج  ،حيث عر�ض الباح ��ث نماذج مما ن�شرته في
ال�ش� ��ؤون ال�سعودي ��ة والكويتية في ذل ��ك الوقت ،وكان
مم ��ا ت�ضمنته الجري ��دة مقابلت ��ان �صحف ّيتان مهمتان
ن�شرتهما الجريدة عام  ١٩١٣م لل�شيخ مبارك وللملك
عبدالعزيز.
جدير بالذكر �أن الدكتور ال�شبيلي كان مدير ًا عام ًا
للتلفزيون ال�سعودي في ال�ستينات وال�سبعينات ،و�صار
وكي�ل ً�ا ل ��وزارة العليم العال ��ي ،ثم ع�ضو ًا ف ��ي مجل�س
ال�ش ��ورى ال�سع ��ودي ،وع�ض ��و ًا ف ��ي المجل� ��س الأعل ��ى
للإعالم،وع�ضو مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر،
و�صدر له نحو ثالثين م�ؤ ّلف ًا في مجال الإعالم وال�سير
والتراجم ،وله العديد من المحا�ضرات المطبوعة.

اثنينية الشيخ عبداملقصود خوجه تكرم املفكر واملؤرخ د .عزالدين موسى -عميد كلية العلوم
اإلسرتاتيجية يف جامعة نايف للعلوم األمنية وعضو جملس أمناء مؤسسة حمد اجلاسر

احتف ��ت اثنيني ��ة ال�شيخ عبدالمق�ص ��ود خوجه م�ساء االثني ��ن  19جمادى
الآخ ��رة 1434ه� �ـ بالدكتور عزالدين عمر �أحمد مو�س ��ى -عميد كلية العلوم
الإ�ستراتيجي ��ة بجامع ��ة نايف العربي ��ة للعلوم الأمنية -و�س ��ط ح�ضور مميز
م ��ن المثقفين وال ��رواد حيث قدم �شكره في بداية حديث ��ه لم�ؤ�س�س االثنينية
وم�ساهمته الكبيرة في خدمة كافة المجاالت الإبداعية ثم تطرق لأبرز محطاته
العلمية والعملية .وتحدث عن رابطة الأدب الإ�سالمي العالمية ومنتدى الفكر
العرب ��ي  ،وتطرق لح�صوله على جائزة الملك في�صل العالمية في الدرا�سات

ين�س الدكتور مو�سى الحديث عن
الإ�سالمية ومدى �سعادته بهذه الجائزة ،ولم َ
الأو�ض ��اع في العالم العربي ،كما �أ�شاد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وكان عبدالمق�ص ��ود خوج ��ه ق ��د تح ��دث ع ��ن المحتف ��ى ب ��ه حي ��ث
ق ��ال :الدكت ��ور عزالدي ��ن م� ��ؤرخ ي ��ذوب ف ��ي بح ��ر وا�س ��ع م ��ن عم ��ل
د�ؤوب ،ي�ستدع ��ى تخ�ص�ص� � ًا دقيق� � ًا ،فق ��د اخت ��ار التاري ��خ الإ�سالم ��ي،
وتخ�ص�صات �أخرى ،تاريخ المغرب الإ�سالمي ،والتاريخ الإ�سالمي الأفريقي،
وتاريخ �أفريقية والأندل�س الإ�سالمي لحقب زمنية ت�شمل رقعة جغرافية كبيرة.،
hjccenter
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وي�ضي ��ف خوجه :امتازت �أبح ��اث الدكتور عز الدين
في التاريخ واالقت�صاد الإ�سالمي بهذا ال�شغف العميق
بالغو� ��ص بحثا عن ما لم ُيقل بعد� ،أو تحقيقا لما قيل،
وك�شف ��ا عما يعتم ��ل في البنى العميق ��ة للن�صو�ص من
�أم ��ارات الت�صدع ثم يع ��ود بلقيا مده�ش ��ة كا�شفا عن
مفاهيم ومعطيات قرائية جديدة ،وملهما بذلك غيره
من البحاثة ،ب�إعادة تفكيك ن�صو�ص التراث ومعارفه،
بم ��ا ا�ستج ��د م ��ن �أدوات البحث والتحلي ��ل الجديدة.
وع ��ن منهج ��ه يق ��ول خوج ��ه :امت ��از منهج ��ه ف ��ي
النظ ��ر ال ��ى م ��ا ت�ص ��دى له م ��ن ق�ضاي ��ا في �ش� ��ؤون
الفك ��ر الإ�سالم ��ي المعا�صر باالنفت ��اح والمرونة التي
تتخذ م ��ن مب ��د�أ الت ��وازن المعرف ��ي بو�صل ��ة هادئة.
وختم خوجه حديثه بالقول  :اعتبر الدكتور عزالدين
�أن الم�ؤرخين يكتبون ال�شاذ من المعلومات و ُيعر�ضون
عن العادي منه ��ا .ثم �أتيح المجال للم�شاركين الذين
تحدثوا عن �سيرة د .عزالدين مو�سى وم�سيرته.
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ال�سيميائي املغربي �سعيد بنكراد يف حديث حول الثقافة املغربية

الفرانكفونية ودول المغرب العربي

�أ�صب ��ح م ��ن ال�ض ��روري التمييز بين
الفرانكوفوني ��ة باعتباره ��ا �إيديولوجي ��ا
وبي ��ن اللغ ��ة الفرن�سي ��ة باعتباره ��ا �أداة
لإنت ��اج المعرف ��ة وتداوله ��ا .وف ��ي ه ��ذا
ال�سي ��اق لن ��ا نحن ف ��ي المغ ��رب معارك
كثي ��رة مع التي ��ار الفرانكوفون ��ي دون �أن
يمنعن ��ا ذلك من االحتفاء باللغة الفرن�سية وا�ستعمالها �أداة لالطالع
على ما ينتج خارج لغتنا وثقافتنا العربيتين.
وق ��د ُمنحن ��ا فر�ص ��ة االط�ل�اع المبا�ش ��ر عل ��ى م ��ا يكت ��ب باللغة
الفرن�سي ��ة� ،أو ما يترجم �إليها ب�شكل مبا�شر .ويعود هذا الأمر �إلى �أن
�أغل ��ب المثقفين المغاربة يق ��ر�ؤون باللغة الفرن�سية ،بل هناك الكثير
م ��ن المواد الت ��ي تدر�س في �شعب اللغ ��ة العربي ��ة مو�ضوعاتها تتعلق
بمادة �أجنبية ( ال�سميائيات مثال).
وف ��ي ميدان ال�سميائيات مثال الذي �أ�شتغل به ،ف�إن فر�صتنا كانت
كبي ��رة جدا لالط�ل�اع المبا�شر على هذه المعرفة م ��ن خالل لغتها ،
ب ��ل و�أي�ضا م ��ن التتلمذ المبا�ش ��ر على رواده ��ا( كريما�ص  ،جونيت،
بلومون ��د بينر�س  ،ت ��ودوروف . )...فالكثير م ��ن الم�شتغلين في حقل
الأدب در�س ��وا ف ��ي فرن�س ��ا وكان ��ت له ��م لق ��اءات مبا�شرة م ��ع رواد
ال�سرديات والأنثروبولوجيا البنيوية وال�سميائيات ال�سردية .ومن هذه
الزاوي ��ة ،يمك ��ن �أن نتحدث عن تميز ،فمن عاي ��ن و�شاهد لي�س كمن
�سم ��ع ،بل �إن �أغلبن ��ا كان �شاهدا على ال�سج ��االت النظرية بين رواد
المعرفة الأدبية الحديث ��ة هناك .مع مالحظة �أن قيمة ما نطلع عليه
ال تتحدد �إال من خ�ل�ال ا�ستيطانها اللغة العربية وقدرتها على �إعادة
�إنت ��اج نف�سه ��ا من خ�ل�ال ممكنات اللغ ��ة العربية .فه ��ذا اال�ستيطان
وح ��ده يمكننا من �إعادة التفكير ف ��ي الكثير من الق�ضايا التي اطلعنا
عليه ��ا ولكنها لم تكت�سب مردوديتها �إال عندما عانقت الن�ص العربي
وك�شفت عن خ�صو�صياته.
وف ��ي هذا ال�سي ��اق يمكن القول �إن م�ساهمتن ��ا كانت محترمة في
نح ��ت مئ ��ات المفاهيم والم�صطلح ��ات المتداولة ف ��ي النقد العربي
الحدي ��ث حاليا .ب ��ل يمكن القول �إنن ��ا من خالل المعرف ��ة الجديدة
�أعدن ��ا االعتبار للكثير من الم�صطلحات والمفاهيم التي نحتها رواد
الفك ��ر العربي الإ�سالم ��ي منذ القرن الثام ��ن الميالدي ،فمن خالل
هذه العملية �أ�صبح ه�ؤالء الرواد معا�صرين لنا .

م ��ن جه ��ة ثانية ،ف� ��إن التخ�ص�ص ذات ��ه ن�سبي .ف� ��إذا �أخذنا مثال
ال�سميائي ��ات ،ف�إنن ��ا ال ن�ستطيع مثال فهم �سميائي ��ات �شارل �سندر�س
ب ��ور ( م�ؤ�س� ��س ال�سميائي ��ات الأمريكية ) دون االط�ل�اع على المنطق
وعل ��ى الفينومينولوجيا� .إن التداخل بين المعارف حقيقة مو�ضوعية،
ولي�س ��ت اختيارا ،وكل تقوقع على اخت�صا�ص ما ،لن ينتج �سوى معرفة
�ضحلة �أو تكون في �أح�سن الحاالت من طبيعة تقنية...
المثقف ودوره في تنوير المجتمع

المثق ��ف ف ��ي المغ ��رب ،البلد الذي �أعرف ��ه على الأق ��ل ،قاوم بكل
الو�سائ ��ل من �أجل وطن ت�سوده العدالة والحري ��ة والديمقراطية ،فعل
ذل ��ك ب�إبداعه وتفكيره ،وفعل ذلك ف ��ي الكثير من الأحيان من خالل
ممار�سة فعلية قادت الكثير من المثقفين �إلى ال�سجون والمنافي.
وم ��ع ذلك ،ف�إن دور المثقف ل ��م يكن دائما تحري�ضيا �إال نادرا� ،إن
التنوي ��ر لي� ��س َ
خطبا �أو منا�شير توزع في الظ�ل�ام  ،بل هو عمل فكري
د�ؤوب ق ��د ال نلم� ��س �آثاره �إال بعد �سنوات .وق ��د كتب توكفيل ،وهو �أحد
م�ؤرخ ��ي الث ��ورة الفرن�سية ،معلقا عل ��ى موقف ث ��وار  1789ب�أنهم لم

الثقافة العربية بين الإبداع والنقل

هناك ع�شرات الآالف من الكتب التي �ألفت في الغرب ما تزال
ف ��ي حاجة �إلى ترجمة ،ويقال �إن �إ�سباني ��ا وحدها تترجم �سنويا
�أكثر مما يترجم في كل الدول العربية .وفي �أغلب الحاالت ،ف�إن
الترجم ��ة تعتمد عل ��ى مجهودات فردية نادرا م ��ا تلقى الت�شجيع
من م�ؤ�س�سات الدولة �أو م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص.
وعل ��ى الرغم م ��ن ذلك فق ��د ا�ستطاعت ه ��ذه الجهود �أن
تق ��دم للقارئ الناط ��ق بالعربية مجموعة كبي ��رة من الأعمال
الم�ؤ�س�س ��ة في ميادي ��ن �شتى من العل ��وم الإن�ساني ��ة .و�إذا لم
يك ��ن من الممكن الحديث عن تبلور نظرية جديدة في ميدان
م ��ن الميادين المذك ��ورة ،ف�إن الجه ��ود التي قام به ��ا الكثير
م ��ن الباحثي ��ن العرب� ،أت ��ت �أكلها ،على الأقل م ��ن حيث �إنها
ا�ستطاعت �أن ت�سهم في ت�أهيل اللغة العربية لكي ت�صبح قادرة
ال عل ��ى ترجمة مفاهيم وافدة ،بل على جعلها ت�ستوطن ذاكرة
المنتج الفكري العربي.
ل ��م يع ��د م ��ن الممك ��ن الآن الحديث ع ��ن قومي ��ة خا�صة

أعدنا االعتبار للعديد من املصطلحات واملفاهيم العربية
والوجود لتخصص منفصل متاما عن التخصصات األخرى
يف نظر الرواد واملفكرين
يكون ��وا �سوى «ديكارتيين تركوا مدار�سهم ونزلوا �إلى ال�شوارع» .فلي�س
مطلوبا من المثقف �أن يترك مدرجه لكي ينزل �إلى ال�شارع ،يمكن �أن
يفع ��ل ذلك باعتباره مواطنا عاديا ،لكن المطلوب منه هو �إ�شاعة فكر
�إن�سان ��ي يناه�ض كل �أ�شكال الظلم والع�سف .لذلك لم ت�سقط النخبة،
ب ��ل �إن دورها الآن �أكب ��ر بكثير مما كان عليه ف ��ي ال�سابق .فما تعي�شه
ال�ساحة العربية من تجاذب ��ات بين تيارات من م�شارب مختلفة يدعو
المثق ��ف �إلى �أن يكون �صوتا فوق �أ�صوات ال�سيا�سيين ،فهو وحده يقدر
التعدد في الحقائق والر�ؤى وفي تقدير الأ�شياء.

بالمعرف ��ة ،ب ��ل الأ�سا�س هو الإ�سه ��ام في ا�ستيعابه ��ا وجعلها
منتج ��ة �ضم ��ن ممكن ��ات اللغ ��ة المحلي ��ة ،فنحن ل ��م نترجم
ال�سميائي ��ات ب ��ل �أعدن ��ا اكت�شافه ��ا �ضم ��ن م ��ا كت ��ب �ضمن
تراثن ��ا في هذا المجال ( تعريف ��ات اللغويين العرب ونظرات
الأ�صوليين في �أ�صول الفقه �شاهد على ذلك) .
لقد احتاج ��ت حركة الترجمة في التاري ��خ العربي القديم
�إل ��ى �أكثر من قرن لكي ت�أتي �أكلها ،فلماذا يطلب من الترجمة
الآن �أن تكون منتجة في ظرف عقود قليلة.

العالم بين المو�سوعية والتخ�ص�ص

التخ�ص� ��ص لي� ��س عيبا والمو�سوعي ��ة لم تكن دائم ��ا دليال علىمعرف ��ة عميقة ،وكثي ��را ما ن�صادف م ��ن يعرف الكثير م ��ن الأ�شياء
م ��ن تخ�ص�صات متنوعة دون �أن يكون بارعا ف ��ي �أحدها .ومع ذلك،
ف� ��إن للم�س�ألة وجها �آخ ��ر� .صحيح �أن التخ�ص�ص يعن ��ي �إتقان مجال
م ��ا �إتقانا كبيرا ،ولكن ال وج ��ود لتخ�ص�ص منف�ص ��ل ب�شكل كلي عن
التخ�ص�صات الأخرى .وقد يكون هذا الأمر ممكنا عندنا في المنطقة
العربي ��ة ،ولكن في �أوروبا مثال ،ف�إن الأمر مختلف .ف�إذا �أخذنا حالة
البنيوي ��ة  ،ف�إنها لم تك ��ن تخ�ص�صا بالمعنى الت ��ام للكلمة ،بل كانت
ر�ؤي ��ة توزع ��ت على كل التخ�ص�ص ��ات؛ فكانت ف ��ي الل�سانيات �أوال ثم
في الأدب ثاني ��ا وفي الأنثروبولوجيا ثالثا وف ��ي التحليل النف�سي وفي
التاريخ وفي غيرها من المجاالت المعرفية .والحالة هذه تحيل على
م ��ا هو �أبعد من مجرد تقنيات ت�ستعم ��ل في تحليل الظواهر ومحاولة
فهمه ��ا ،بل كانت تتعلق بر�ؤية للعالم تج�سد في ميل تقنوي ،وبتمجيد
لحقيقة و�ضعية يمكن �أن تبنى في انف�صال عن الذات.

امل�رشف العام

رئي�س التحرير

مدير التحرير

املراجع اللغوي

الإخراج الفني

الت�صوير

د .فريح الشمري

حازم السند

محمد المقرمي

عثمان ندا

أحمد سامي

فاضل نور الدين
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البليهي يف خميسية اجلاسر:
ثقافتنا ُبنيت على تقييد العقل  ..وهجران احلياة..
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جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

�أو�ضح الأ�ست ��اذ �إبراهيم البليهي
ع�ض ��و مجل� ��س ال�ش ��ورى� -أنمجتمعاتنا الإ�سالمية ال تمتلك فك ًرا
�سيا�س ًي ��ا عل ��ى الرغ ��م م ��ن عمرها
ال ��ذي يق ��ارب  15قر ًن ��ا ،وق ��د كان
م ��ن نتائ ��ج ه ��ذا الق�ص ��ور �إق�ص ��اء
ال ��رواد و�إحراق كتبه ��م ومحاربتهم
ونفيهم؛ لت�ستفيد من علومهم الأمم
الأخ ��رى -الت ��ي و�صفه ��ا ب�أنها تقدر
قيمة الإن�سان وتمجد العقل وتحتفي
بالرواد وتكرمهم -كما هو الحال مع
ابن ر�ش ��د وابن �سينا واب ��ن النفي�س
وغيره ��م من العلم ��اء العرب الذين
ا�ستجاب لريادته ��م الغرب ف�أحدثوا
نقل ��ة نوعي ��ة ف ��ي بن ��اء ح�ضارتهم.
كم ��ا �أ�ش ��اد المحا�ض ��ر بالنم ��وذج
الأورب ��ي ف ��ي تحقي ��ق الري ��ادة

وا�ستجاب ��ة مجتمعاته ��ا لرواده ��ا
التنويريين والمفكرين الذين ت�سببوا
في نه�ضته ��ا وخروجها م ��ن �شرنقة
التخلف الذي ا�ستم ��ر عليه و�ضعهم
لعقود ،وق ��ال� :إن الفرق بين ثقافتنا
وثقاف ��ة الأوروبيي ��ن �أن ثقافته ��م
ُبني ��ت عل ��ى �أ�س�س نق ��د العقل وحب
الحي ��اة ،بينم ��ا ُبني ��ت ثقافتن ��ا على
�أ�س�س تقييد العقل وهجران الحياة.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن التعلي ��م بمراحل ��ه
المختلف ��ة يكر�س قي ��م التخلف ،فهو
ال يق ��دم �إال م ��ا يري ��ده المجتم ��ع،
والمجتم ��ع يبحث عن تكري�س �أفكاره
وتدعيمه ��ا ال نقده ��ا وتقويمه ��ا،
مو�ضح ��ا �أن العل ��م لي� ��س معلوم ��ات
ً
ب ��ل ه ��و طريق ��ة تفكي ��ر ومنظوم ��ة
ت�ص ��ورات ،و�أن الف ��رق الجوه ��ري

بي ��ن العل ��م والثقافة ه ��و �أن الثقافة
هي م ��ا نت�شرب ��ه في الطفول ��ة ،لكن
العل ��م هو �ش ��يء ط ��ارئ ،وال يتحقق
تلقائ ًي ��ا ،م�شي ��را �إل ��ى �أن م ��ا ينفقه
العا َل ��م على الت�سل ��ح �أكثر بكثير مما
ينفق ��ه عل ��ى خدم ��ات المجتمع مثل
التعليم وال�صحة ،داع ًيا �إلى �ضرورة
تغيي ��ر منظوم ��ة القيم لك ��ي نواكب
التط ��ور ونتمك ��ن م ��ن الخ ��روج من
النزعة العدوانية الت ��ي تتعار�ض مع
الإن�سانية والفطرة الب�شرية ،م�شي ًرا
�إل ��ى �أن التراكم الذي نعي�شه ال يفرز
غي ��ر التخل ��ف ,بعك� ��س الأم ��م التي
�أ�س�س ��ت ح�ضارتها على �أ�س�س �سليمة
يزيده ��ا التراك ��م المعرف ��ي تقد ًما،
ومنوهً ا �إلى �أن الإن�سان كائن تلقائي
قيمته بما ي�ضيفه للحياة ,وا�ست�شهد

صدور عدد جديد من جملة العرب
�صدر ع ��دد جديد من مجل ��ة العرب
الجمادي ��ان 1434هـ المواف ��ق مار�س -
�أبري ��ل 2013م ،وهما الجزءان الخام�س
وال�ساد�س من ال�سن ��ة الثامنة والأربعين
للمجلة.
وق ��د ت�ضم ��ن العدد مق ��االت لثلة من
الباحثي ��ن والأدب ��اء ،فكت ��ب د .جلي ��ل
العطي ��ة ف ��ي مبح ��ث بعن ��وان (الثعالبي
وهالل ناجي) نبذة عن الثعالبي �صاحب
كتاب ��ي (يتيم ��ة الده ��ر) ,ونب ��ذة ع ��ن
ه�ل�ال ناجي �أحد المحققي ��ن في القرن
الع�شري ��ن ,تحدث في المقالة عن جهود
الهالل ف ��ي الت�أليف والتحقيق واهتمامه
بالمخطوطات العربي ��ة ,وتحدث كذلك
ع ��ن اهتمام اله�ل�ال بم�ؤلف ��ات الثعالبي
و�آث ��اره ,وذكر تل ��ك الكتب ونب ��ذة عنها
وعم ��ل اله�ل�ال عليه ��ا ,من تل ��ك الكتب
(الأني� ��س في غرر التجني�س) و(التوفيق
للتلفي ��ق) و(الم�ست ��درك عل ��ى دي ��وان
الثعالبي) وغيرها.
وف ��ي مبحث بعن ��وان (مفاهيم لغوية
وبالغي ��ة ت�ستح ��ق المراجع ��ة ...عطف
البي ��ان والف�ص ��ل وال�سك ��ون والتنوي ��ن)
تح ��دث د .م�صطف ��ى الج ��وزو ع ��ن

الم�صطلح ��ات والمفاهي ��م ب�شكل عام,
ث ��م تحدث عن بع� ��ض المفاهيم اللغوية

والبالغي ��ة �شارح ��ا كال منه ��ا ومبين ��ا
�أ�صول ��ه وطرائق ��ه و�أنواع ��ه ومذاه ��ب
العلم ��اء في ��ه ,ومنه ��ا :عط ��ف البي ��ان,
والف�صل ,وال�سكون ,والتنوين.
ت�ل�ا ذل ��ك مبح ��ث للدكت ��ور محم ��د
محي ��ي الدي ��ن عبدالحمي ��د بعن ��وان
(الم�صطلح ��ات البالغي ��ة ف ��ي كت ��اب
العم ��دة) ,تح ��دث في ��ه �أوال ع ��ن بع�ض
علماء البالغ ��ة الذين اكت�شف ��وا فنونها

بالقي ��م التي يعتمده ��ا بع�ض النا�س
ف ��ي الكذب با�سم الأخ�ل�اق ،بترويج
الق�ص�ص الخرافية المف�سدة للعقول
زاعمي ��ن �أنها تقرب النا�س �إلى اهلل.
و�أو�ض ��ح ب�أنه لي�س ثم ��ة �أمة ت�ستهين
بالنف� ��س الب�شري ��ة مث ��ل �أمتن ��ا� ,إلى
درج� � ٍة �أ�صبح ��ت �أحداثن ��ا تت�ص ��در
الأخبار العالمية بال�ص ��ورة ال�سلبية
التي تتجلى فيها �سيا�سة القتل لمجرد
االخت�ل�اف الفك ��ري �أو المذهب ��ي �أو
الطائفي ،منوهً ا �إلى �ضرورة الوقوف
مل ًّي ��ا لمعرف ��ة الأ�سباب الت ��ي تكمن
وراء تخلفن ��ا ،وه ��و الأمر الذي جعل
اهتمامن ��ا يعكف عل ��ى الموت ال على
الحي ��اة“ ،فحتى مدر� ��س الجغرافيا
يح ��ول در�سه �إلى محا�ض ��رة دينية»
كم ��ا �أ�ش ��ار البليهي �إل ��ى �أن المثقف

ال يمل ��ك �أن يغي ��ر مجتمع ��ه م ��ا ل ��م
تكن هن ��اك ا�ستجابة م ��ن المجتمع،
وه ��و ال�ش ��يء ال ��ذي عناه ف ��ي عنوان
محا�ضرته“ :الريادة” من المثقفين،
“اال�ستجابة” م ��ن المجتمع ،و�شدد
البليهي عل ��ى �أن اال�ستبداد ال�سيا�سي
واالنغ�ل�اق الثقافي من �أه ��م �أ�سباب
التده ��ور الح�ضاري ف ��ي مجتمعاتنا.
مختتما حديثه ب�أنه من �أجل �أن ندخل
ف ��ي مرحل ��ة الح�ض ��ارة الحقيقي ��ة؛
ال ب ��د �أن نتج ��اوز �ص ��راع الثقاف ��ات,
و�أن ن�ؤ�س� ��س الح�ض ��ارة الإن�ساني ��ة
على الت�آخ ��ي والحوار وتقب ��ل الآخر.
وفي معر� ��ض رده عل ��ى المداخالت،
�أك ��د البليه ��ي �أن �إ�ضاف ��ات ابن ر�شد
واب ��ن �سين ��ا وغيرهم ��ا ال يج ��وز �أن
تح�س ��ب ل�صالح العرب ،وذلك ب�سبب
كون ثقافتهم يونانية ،و�أنهم تعر�ضوا
للنبذ بعنف من ثقافتنا لي�ستفيد منها
الغرب.
وقد و�ض��ح المحا�ضر �أن ما نراه
من بنيان وج�سور و�أهرامات ما هي
�إال جانب عملي و�شكلي تتطلبه الحاجة
الب�ش��رية وال تتطل��ب فك��را ،منوها
�إل��ى �أن تط��ور الفكر هو م��ا ي�ؤدي
�إلى طفرات كبيرة ،وتطوره بك�س��ر
االنتظ��ام �أو ما �س��ماه بـ(التلقائية).
وقد �أدار الدكتور مرزوق بن تنباك
المحا�ض��رة ب��دارة العرب� ،ض��من
برنامج خمي�سية الجا�سر الثقافية .

(اجلماديان 1434هـ)

وو�ضع ��وا م�صطلحاتها ,ث ��م تحدث عن
كتاب (العم ��دة) و�صاحبه اب ��ن ر�شيق,
وذك ��ر �أن درا�س ��ة اب ��ن
ر�شي ��ق للبالغ ��ة ل ��م
تك ��ن غايته ��ا البالغة
و�إنم ��ا درا�س ��ة �آثاره ��ا
ف ��ي تجوي ��د ال�شع ��ر,
ث ��م تح ��دث عم ��ا
ورد ف ��ي كتاب ��ه م ��ن
م�صطلح ��ات بالغية
وق�سمه ��ا لم�شرقي ��ة
ومغربي ��ة ,وتحت كل
ق�س ��م ذك ��ر م ��ا ورد
م ��ن الم�صطلح ��ات
ون�سبته ��ا �إن كان ��ت
البن ر�شيـــق �أو غيره.
ث ��م بحث بعن ��وان (�أ�ص ��ول العربية)
للأ�ست ��اذ عبدالمح�س ��ن اللعبون تحدث
في ��ه عن المعج ��م العربي وذك ��ر حاجة
المعج ��م العربي للتنويع ,وتحدث كذلك
ع ��ن �أ�ص ��ول اال�شتق ��اق وكيفي ��ة �إل�صاق
المعان ��ي بالألف ��اظ �ضارب ��ا العديد من
الأمثلة.

القرص املضغوط
يح��وي القر���ص الم�ضغوط ( )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.
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من إصدارات المركز

كتاب« :عبدالعزيز
المانع الباحث
والمح ِّقق»
مجموعة باحثين

كتاب« :عبداهلل
بن يوسف الغنيم
وجهود العلمية في
خدمة الجغرافيا»

ج ��اء ه ��ذا الكت ��اب – كم ��ا هو ظاه ٌر من عنوانه -احتفا ًء بفوز الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز المانع بجائ ��زة الملك في�صل العالمية في مجال اللغة العربية
و�آدابها للعام 2010م ,وقد �صدر عن مركز حمد الجا�سر الثقافي في هذا العام ،وي�ض ُّم الكتاب ثالثة �أق�سام:
ق�سم َ�ض َّم �أبحا ًثا تناولت الجهود العلمية للدكتور عبدالعزيز المانع وميزات عمله في مجا َلي البحث والتحقيق ،جاء �أحدها بعنوان “الدكتور عبدالعزيز
المان ��ع الباح ��ث المح ِّق ��ق” للدكت ��ور محمد بن عبدالرحمن الهدلق ،و�آخر بعن ��وان “مالمح من نقدات المانع التحقيقية” له�ل�ال بن ناجي ،و”مز َّية جهود
و”الف�سر ال�صغير تف�سي ��ر �أبيات المعاني :قراءة معرفية ف ��ي المنهج” للدكتور
الدكت ��ور المان ��ع في خدمته لتحقي ��ق الن�صو�ص للدكتور عبداهلل الجرب ��وع,
ْ
مو�ضوعات متع ��دِّ دة؛ منها“ :خواطر في ُ�س ُبل اال�ستفادة من
ومترجمة ،وقد تناولت
�أحم ��د �سلي ��م غانم .وق�سم َّ
�ضم �أبحا ًث ��ا ودرا�سات لغوية وتراثية و�أدبية َ
ٍ
جهود المجمع اللغوي الأردني في �إثراء الذخيرة الآلية العربية” للدكتور نعمان بوقرة؛ و”بحر الرجز” ،لمح َّمد الحربي؛ و”العنف في الم�صطلح النقدي:
نموذجا” للدكتورة فاطمة الوهيبي؛ و”معي ��ار ال�صدق العرفي و�أثره في النظرية والتطبيق اللغ ��وي” للدكتور عادل العيثان؛ و”التاريخ
ال�شع ��ر الخ�ص ��ي ً
للمكتب ��ة العربي ��ة م ��ن خالل ن�صو�ص التراث العربي” للدكتور يحيى بن جنيد؛ و”�أحدث من حداث ��ات كثيرة” للدكتور ح�سين الواد؛ و”ال�شعراء الـ ُم َّجان
الح َكم)”
في الع�صر العبا�سي وموقفهم في الموت� :أبو نوا�س � ً
أنموذجا” للدكتورة نورة ال�شمالن؛ و”علي بن عبيدة الريحاني وكتابه (جواهر الكلم وفرائد ِ
للدكتور عبداهلل الر�شيد؛ و”�شارل ب َّال؛ �أ�سجاع الأنواء ومنازل القمر عند العرب” للدكتور محمد البقاعي؛ و”رحلة البحث عن الذات في �أق�صو�صة محمود
الم�سعدي (ال�سندباد والطهارة)” لمح َّمد ر�شيد ثابت؛ و”مخطوطات ال�شطرنج العربية في بريطانيا و�أثرها في الثقافة العالمية :نماذج وتحليل” للدكتور
معجب العدواني.
وجاء الق�سم الثالث مت�ض ِّم ًنا ق�صائد �شعرية ُمهداة �إلى الدكتور عبدالعزيز المانع بهذه المنا�سبة ،وقد نظمها �شعراء من �أمثال الدكتور عبداهلل الفيفي؛
وهالل بن ناجي؛ والدكتور عدنان النحوي؛ والدكتورة مباركة بنت البراء؛ والدكتور ماجد الحمد.
يم ِّث ��ل ه ��ذا الكتاب احتفا ًء بهذه المنا�سبة العزيزة ,وعرفا ًنا بما للع َّالمة الدكت ��ور عبدالعزيز المانع من جهود في مجال التحقيق والت�أليف وخدمة علوم
ج�سدتها كثرة الإنجازات العلمية وتتا ُبعها مم َّثل ًة بذلك العطاء العلمي ال َّث ّر الذي ُعرف به.
اللغة العربية و�آدابها ،من خالل م�سيرته العلمية الطويلة التي َّ

يو ِّثق هذا الكتاب الأبحاث التي �أُلقيت في الندوة التي �أقامها مركز حمد الجا�سر الثقافي احتفا ًء بالجهود العلمية للدكتور عبداهلل بن يو�سف الغنيم في
خدمة جغرافية الجزيرة العربية.
ويت�ض َّم ��ن ه ��ذا الكتاب �أربعة محاور رئي�سية ،تحدَّث الدكت ��ور �أ�سعد عبده في المحور الأول عن جوانب من �صفات الدكت ��ور الغنيم العلمية وال�شخ�صية،
تخ�ص�ص ��ه ،وميزاته العلمية ،وخدمته ل�سيادة الكويت ،وخدمته للتنمية ،و�شهرته .وجاء المحور الثاني بعنوان “عبداهلل الغنيم والمخطوط الجغرافي
مث ��ل ُّ
ً
العرب ��ي” للدكت ��ور يحيى محمود بن جني ��د ،متحدِّ ثا عن جهود الدكتور الغنيم في خدم ��ة المخطوطات الجغرافية العربية ف ��ي المكتبة البريطانية ومكتبة
جامع ��ة كمب ��ردج ،وفي مكتبة البودلي ��ان بجامعة �أك�سفورد .وكان عنوان المح ��ور الثالث“ :منهجية درا�سة الزالزل عند الدكت ��ور عبداهلل الغنيم” للدكتور
عبداهلل بن محمد العمري ،تحدَّث فيه عن �سمات هذه المنهجية عند الدكتور الغنيم ،و�أه ِّمية تحليل ال�سجل الزلزالي التاريخي.
�أ َّم ��ا المح ��ور الرابع فكان عنوانه “�إ�سهامات معالي الأ�ست ��اذ الدكتور عبداهلل بن يو�سف الغنيم في ا�ستنباط م�صطلح ��ات �أ�شكال الأر�ض من الم�صادر
العربية القديمة والحديثة” للدكتور يحيى بن مح َّمد �أبو الخير ،ابتد�أ ب�إي�ضاح �أه ِّمية المو�ضوع وغاية البحث و�إطاره المرجعي والمجال الزمني لهذا الإطار؛
ث � َّ�م تح� �دَّث الدكتور �أبو الخير عن الم�صادر العربي ��ة القديمة والحديثة التي َّ
وظفها الدكتور الغنيم في ا�ستنباط م�صطلحات �أ�شكال الأر�ضَّ ,ثم تحدَّث عن
الم�صادر العربية الحديثة .بعد ذلك تط َّرق �إلى المنهجية التي ا َّتبعها الدكتور الغنيم في ا�ستنباط م�صطلحات �أ�شكال الأر�ض ،والأ�ساليب الم�س َتخدَمة في
هذا اال�ستنباط (و�شملت التغريب واال�شتقاق) .و�أُ ُ�س�س اختيار م�صطلحات �أ�شكال �سطح الأر�ض.
تخ�ص�صه ومثابرته على
وهكذا كان هذا الكتاب � ٍ
إ�شارات �إلى عل ِّو منزلة الدكتور الغنيم العلمية بين الجغرافيين وغيرهم ،وهي منزل ٌة و�صل �إليها بحكم ُّ
العط ��اء العلم ��ي ب�إتقان ،وال �ش � َّ�ك في �أنه من �أبرز الجغرافيين العرب المعا�صرين اهتما ًما بالتراث الجغراف ��ي العربي ،ومن �أكثرهم ا�ستفاد ًة من معطياته
لت�أ�صيل م�صطلحاته.

مجموعة باحثيين

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

يت�ض َّم ��ن ه ��ذا الكتاب َو ْ�صف ال�شعراء الجاهل ِّيين للخيل ف ��ي �أ�شعارهم ,وهو من جمع وتحقيق و�شرح د .عبداهلل عبدالغن ��ي �سرحان ,فقد ر�أى �أنَّ و�صف
الخي ��ل ف ��ي �أ�شعار الجاهل ِّيين كثي ٌر كثر ًة فائق ًة م َّثلت ديوا ًنا �ضخ ًما م�ستق ًّال بنف�سه ي�ستح ُّق �أن ُيج َمع و ُيح َّقق و ُي�ش َرح ،ليكون �أمام �أنظار الباحثين والدار�سين
ُ
ي�ستنبط منه مراده ويح�ص ُل على ُبغيته.
والمحب ِّين العا�شقين للخيلُ ,ك ٌّل
تي�سرت للم�ؤ ِّلف) ,بالإ�ضافة
فجم� � َع الم�ؤ ِّل ��ف وح َّق َق َ
و�شرح ك َّل ما ورد في و�صف الخيل في ال�شعر الجاهلي ,وذلك في دواوين ال�شع ��ر الجاهلي ك ِّله (التي َّ
�إلى دواوين القبائل المجموعة �أخي ًرا ،وكذلك المجموعات ال�شعرية ،والمو�سوعات ال�شعرية الكبرى ،وكتب الأدب واللغة والخيل التي ور َد فيها الحديث عن
�أ�شعار الجاهل ِّيين ،وبخا�ص ٍة ال�شعراء الذين لي�س لهم دواوين �شعرية مطبوعة �أو مخطوطة.
وقد ق�سم الكتاب �إلى ق�سمين هما :ديوان الخيل عند ال�شعراء الجاهل ِّيين والمخ�ضرمين؛ وديوان الخيل عند ال�شعراء المجاهيل ,مر ِّت ًبا الأ�شعار هجائ ًّيا
ح�سب حرف الروي ,مع �شرح ما يلزم �شرحه.
ويم ِّثل هذا الكتاب جهدًا علم ًّيا ا�ستق�صائ ًّيا ,ونوا ًة ل�سل�سلة �شعرية �ضخمة تتت َّبع كل ما ور َد في و�صف الخيل عبر الع�صور الأدبية المختلفة ,ليقف القارئ
بخا�صة ،و ُيتيح الفر�صة للباحثين لأنْ ُيطالعوا هذا الديوان ويدر�سوه من �شتى جوانبه ,ولأنْ ُيخرجوا
عل ��ى �أه ِّمية الخيل في حياة الع ��رب بعامة ،والم�سلمين َّ
دواوين عدَّة في مختلف المو�ضوعات.
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معايل الشيخ حممد بن ناصر العبودي
�أو�ض ��ح معال ��ي ال�شي ��خ محمد ب ��ن نا�صر
العب ��ودي �أن ال�شي ��خ حم ��د الجا�س ��ر �أول
م ��ن ا�ستخ ��دم م�صطل ��ح المعاج ��م -ب�شكله
المو�سع -للبلدان ,م�شي ًرا �إلى �أن ال�شيخ حمد
معجم
الجا�س ��ر ر�أى �أنه من ال�ض ��رورة �إن�شاء ٍ
جغرافي للملكة ,خا�ص ًة بعد �أن ر�أى الأخطاء
المتتالية من قبل الإعالميين في نطق �أ�سماء
الأماك ��ن ،وقد ب ��د�أ العمل في ه ��ذا الم�شروع
ودعانا �إل ��ى م�شاركته ،ونظ ��را ل�صعوبة قيام
�شخ� ٍ��ص بمفرده به ��ذا العم ��ل؛ ر�أى الجا�سر
اختي ��ار َعال � ٍ�م م ��ن كل منطق ��ة للقي ��ام بهذه
المهمة ,وق ��د تولى ال�شيخ العب ��ودي المعجم
الجغراف ��ي لب�ل�اد الق�صي ��م ،ج ��اء ذلك في
محا�ضرة بعنوان «جهود ال�شيخ حمد الجا�سر
ف ��ي المعجم الجغرافي» �ألقاه ��ا في خمي�سية
الجا�س ��ر و�أداره ��ا الدكتور محم ��د الم�شوح.
افتت ��ح المحا�ض ��ر حديث ��ه بذكريات ��ه م ��ع
ال�شي ��خ حمد الجا�س ��ر في مرحل ��ة البدايات
له ��ذا الم�ش ��روع ,وبع ��د عر�ض ��ه عل ��ى الملك
في�ص ��ل -رحم ��ه اهلل -تكف ��ل بدعمه ��م
وتزويده ��م بلجنة �إعالمية و�أخ ��رى خدمية،
وذك ��ر العب ��ودي �أن ال�شي ��خ حم ��د الجا�س ��ر
ق�س ��م العم ��ل بح�س ��ب المناط ��ق ,ف ��كان
ال�شي ��خ حمد الجا�سر قائم ��ا بـ(معجم �شمال
المملك ��ة) ،وال�شي ��خ الأ�ست ��اذ عب ��داهلل ب ��ن
خمي� ��س يقوم بعمل (معج ��م اليمامة ) الذي
يعن ��ى عملي ًا �إمارة منطق ��ة الريا�ض ،وما �شذ
عن ذلك �إ َّال بالد عالية نجد ،وال�شيخ �سعد بن

ا

ملشا

رك ة

يف م

عب ��داهلل بن جنيدل لمنطق ��ة عالية نجد وهو
ما ي�سم ��ى (معجم العالية) ،وتول ��ى الأ�ستاذ
الدكت ��ور عبداهلل بن نا�ص ��ر الوهيبى منطقة
�شمال غرب ناحية الحجاز� ،أما ال�شيخ محمد
ب ��ن نا�ص ��ر العب ��ودى –المحا�ض ��ر -فكانت
مهمت ��ه تخت� ��ص بـمنطق ��ة الق�صي ��م ،و�سمى

الذي ت ��واله وهو (المعجم الجغرافي لمنطقة
الق�صيم) م�شي ًرا �إلى �أن الأمر ال يقت�صر على
منطق ��ة الق�صيم الجغرافية ،وقد تحدث عن
�أ�ص ��ل كلم ��ة الق�صيم و�سبب �إطالق ��ه عليها،
وذل ��ك �أن اال�سم ه ��و جم ��ع (ق�صيمة) وهي
الرمل ��ة التي تنب ��ت الغ�ضى -كم ��ا وردت فى

أخطاء اإلعالميني يف نطق األسماء دفعت
اجلاسر لتأليف املعجم اجلغرايف
المعجم ال ��ذي كتبه (معجم بالد الق�صيم).
وق ��د ذك ��ر المحا�ض ��ر �ش ��دة �إ�ص ��رار ال�شيخ
حم ��د الجا�س ��ر علي ��ه في تول ��ي ه ��ذا الأمر,
بع ��د �أن ح ��اول االعت ��ذار -ال رهب ��ة م ��ن
الت�ألي ��ف -فق ��د �أل ��ف قب ��ل ه ��ذا الم�ش ��روع
العديد م ��ن الأعمال منها “الأمث ��ال العامية
ف ��ى نج ��د” وبع�ض كتب الرح�ل�ات مثل كتاب
“ف ��ي �إفريقي ��ة الخ�ض ��راء” -ولك ��ن ال�شيخ
حم ��د �ألزم ��ه بذلك قائ�ل�ا�“ :إنن ��ي ال �أعرف
�شخ�ص� � ًا �آخ ��ر يمك ��ن �أن يق ��وم به ��ذا العمل
العلم ��ي على الوج ��ه المطل ��وب” ,وقد و�صل
الأم ��ر به �إل ��ى حد �أن ق ��ال“ :واهلل لن �أدعك
�إال �إذا ذك ��رت لي ا�سم �شخ� ��ص �أراه �أنا يحل
محل ��ك فى تقدي ��ري لقيام ��ه به ��ذا العمل ».
ثم تحدث المحا�ضر باخت�صار عن الم�شروع

عر ض

ال ك تا ب

اللغ ��ة ،-وقد بي ��ن �أن ه ��ذه المنطق ��ة ت�شمل
منطق ��ة الق�صي ��م الإدارية الت ��ي تمتد �شما ًال
حت ��ى ت�صل الح ��دود الإداري ��ة لمنطقة حائل
وت�صل �شرق ًا وجنوب ًا بمنطقة الحدود الإدارية
لمنطقة الريا�ض،كما تمتد غرب ًا �إلى م�سافات
بعيدة حتى ت�صل الى الحدود الإدارية لمدينة
المنورة ومنطقة مكة المكرمة.
وق ��د تحدث عن ع ��دد م ��ن المناطق التي
زارها مثل الأ�سياح والنبهانية وغيرها ,وعر�ض
ل�شيء من الخلفيات التاريخية وال�سيا�سية لها.
ث ��م �س ��رد العب ��ودي كي ��ف ب ��د�أت رحالته ��م
�إل ��ى الأماك ��ن نف�سه ��ا ,لتحدي ��د الأع�ل�ام
والتق�سيم ��ات باال�ستعان ��ة بوف ��د �إعالم ��ي
وخدم ��ي بن ��اء عل ��ى تو�صيات المل ��ك في�صل
-رحم ��ه اهلل -حينه ��ا ،وق ��د ف�ص ��ل في ذكر

الذكري ��ات الأولى في ه ��ذا المو�ضوع ,وكيف
بد�ؤوا ,وال�صعوبات التي واجهوها ,وفاجعتهم
بوفاة المل ��ك في�صل وهم ي�ؤدون هذا العمل,
ث ��م موا�صلتهم العمل وتجاوزه ��م للعديد من
ال�صعوبات �سع ًيا لإنجاز هذا الم�شروع المهم،
وو�ص ��ف الجول ��ة ب�أنها كانت مفي ��دة للجميع,
م�شي� � ًرا �إل ��ى �أن الوق ��وف عل ��ى الم ��كان ه ��و
�أف�ضل طرائق التوثيق لمث ��ل هذه الم�شاريع.
وقد تح ��دث العب ��ودي ع ��ن كتبه الت ��ي �ألفها
فيما يتعل ��ق بالجغرافي ��ا والأُ َ�س ��ر ،م�ؤكدا �أن
كتبه الت ��ي �ألفها ف ��ي الأ�سر ك� �ـ (معجم �أ�سر
بري ��دة) و (معجم �أ�سر عني ��زة) لي�ست كتب
�أن�س ��اب ،و�إنم ��ا ه ��ي كت ��ب تعري ��ف بالأ�س ��ر
و�أعالمها ،من قادة وعلم ��اء و�شعراء و�أطباء
�شعبيي ��ن وغيرهم ،يذك ��ر حكاياته ��م و�شيئا
م ��ن �سيره ��م وتاريخهم ،و�ألمح �إل ��ى �أن هذا
المنهج هو ماجعل هذه الكتب تت�ضخم لت�صل
�إل ��ى �أكث ��ر من ع�شري ��ن مجلدا لمعج ��م �أ�سر
بري ��دة ,ومايقارب ثماني ��ة ع�شر مجلدا لأ�سر
عني ��زة ,م�شيرا �إلى �أن ال�شي ��خ حمد الجا�سر
قد ا�ستفاد من كتابه ح ��ول الأ�سر في منطقة
الق�صي ��م -قبل اكتماله ،-وه ��و من المراجع
الت ��ي رجع �إليها -فيما يتعلق ب�أ�سر الق�صيم-
في كتاب ��ه (جمهرة �أن�ساب الأ�سر المتح�ضرة
في نجد).

قرابة «املليونني ون�صف املليون» زائر ..ج�سدوا مالمح
الثقافة ال�سعودية ..يف تظاهرة دولية

ثقافي �أقامته وزارة الثقافة والإعالم ،و�شهد
�  شارك مركز حمد الجا�سر الثقافي في ٍ
عر�س ٍ
جن ��اح المركز فيه �إقبا ًال وا�سع ًا من زوار العر�س الثقاف ��ي ال�سنوي المتمثل في معر�ض الريا�ض
الدول ��ي للكتاب الـذي تلتقي فيه ثقافات المجتمعات ومعارفها ،عبر منا�سبة تتناف�س في ح�ضور
واحد يمثله “الكتاب” ويتبارى في التناف�س فيه وعليه الم�ؤلف ..والنا�شر ..والقارئ..
فيم ��ا �شهد المعر� ��ض �أكثر من  2ملي ��ون و� 400أل ��ف و 126زائرا لمعر� ��ض الريا�ض الدولي
لدورت ��ه المن�صرمة 2013م بم�ش ��اركات من  32دولة عربية و�أجنبية ،مثله ��ا  970دار ًا وجهة..
قدم ��ت ما يزيد على � 250ألف عنوان ورق ��ي ،و�أكثر من  1200000عنوان �إلكتروني ،وكانت فيه
المغرب �ضيف ال�شرف.
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بد�أت عالقته بال�ش��يخ حمد الجا�س��ر م��ن اللقاء الأول ع��ام 1958م في مكتب
وال��ده "ف���ؤاد ال�سيد" في دار الكتب الم�صرية ،حين كان يعمل �أمي ًنا للمخطوطات

الم�صري��ة .وكان مكتب��ه ال يخل��و �أب��د ًا م��ن العلماء �س��واء الم�صريي��ن �أو العرب �أو
الم�سلمي��ن �أو حت��ى الم�ست�شرقي��ن ،وق��د توا�صلت بعده��ا لقاءاتهما ف��ي م�صر وفي
الريا�ض كما جمعتهما العديد من الم�ؤتمرات والندوات العلمية في مختلف البلدان.
وق��د و�صف الدكتو ال�سيد عالقته بال�شيخ حمد بالعالقة الحميمة ،التي تقوم على
التوا�ص��ل الدائم ،وكان �آخر لقاء له بال�شيخ حمد الجا�سر في م�ؤ�س�سة الفرقان بلندن
عام 1999م.
وبعد وفاة ال�شيخ الجا�سر ا�ستمرت العالقة بين �أ�سرتيهما حتى اليوم.

أستاذ التاريخ اإلس�لام��ي أ .د .أمي��ن ف��ؤاد السيد مدير مركز حتقيق
النصوص باألزهر :بدأت معرفتي بالشيخ حمد اجلاسر رحمه اهلل عام
1958م وأنا يف الصف الثالث االبتدائي عند زيارته لوالدي
ن��ود ف��ي البداية معرف��ة انطباعك ب�ش��كل عام عن الم�ش��هد

الثقافي ف��ي المملكة ,من خالل الجامعة والخمي�س��ية والأماكن
التي زرتها؟

حقيق ًة ..هذه هي الزيارة الثالثة لي �إلى الريا�ض ,حيث كانت
الزي ��ارة الأولى ل ��ي �سن ��ة 77م عندما ح�ضرت الن ��دوة العالمية
الأولى لم�صادر تاريخ الجزيرة ,وكانت تنظمها جامعة الريا�ض
ف ��ي مقرها القدي ��م بذلك الوقت ،ث ��م �أتيت بدع ��وة خا�صة من
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،ثم هذه المرة ك�أ�ستاذ زائر في
جامعة الملك �سعود.
والحقيقة �أنني الحظت ً
ن�شاطا ثقاف ًيا مه ًما في المملكة عامة,
وف ��ي الريا� ��ض ب�صف ��ة خا�صة ,كم ��ا �أن هناك م�ؤ�س�س ��ات مهمة
تهت ��م بالن�ش ��اط العلمي وبالحرك ��ة الثقافية عمو ًم ��ا ,وبالحركة
الأدبي ��ة خ�صو�صا ,ممثل ًة في مركز المل ��ك في�صل ودارة الملك
عبدالعزيز وجامعة الملك �سعود وجامعة الإمام محمد بن �سعود
الإ�سالمية.
كم ��ا كان لي �ش ��رف الم�شاركة في م�ؤتمرين م ��ن الم�ؤتمرات
الت ��ي نظمتها وزارة الأوقاف ,ومنه ��ا م�ؤتمر الحج ال�سنوي الذي
يعقد بمنا�سبة الحج ,ووجدت اهتمام ًا كبي ًرا بالق�ضية الثقافية,
وم�شارك ��ة عدد كبير من العلماء من كافة الأقطار الإ�سالمية في
هذه الملتقيات الثقافية ,كما �أن هناك عددًا كبي ًرا من المكتبات
التي تعنى بجمع قدر كبير من المخطوطات ,وعددا كبيرا كذلك
م ��ن المكتبات الخا�صة ,له ��ذا �أظن �أن هن ��اك نه�ضة كبيرة في
المملكة.
عرفنا من خالل ح�ض��وركم وحديثكم في خمي�سية الجا�سر,

ومن خالل كتاب ال�ش��يخ حمد الجا�س��ر عن رحالته �إلى م�صر؛
ب�أن هناك عالقة حميمية بين �أ�سرتكم و�أ�سرة ال�شيخ حمد الجا�سر

رحم��ة الله عليه ،ن��ود �أن تعطين��ا نبذة عن :كيف ب��د�أت هذه
العالقة؟ وكيف تطورت �إلى عالقة �أ�سرية؟

حقيق ًة� ..إن عالقت ��ي بال�شيخ حمد الجا�سر ترجع �إلى عقود،
الم ��رة الأول ��ى التي التقي ��ت فيها به كانت ع ��ام 58م ،حيث كان
يتردد على مكتب والدي ف�ؤاد ال�سيد -رحمه اهلل -في دار الكتب
الم�صري ��ة ,ووال ��دي ف ��ي ذلك الوق ��ت كان �أمين ��ا للمخطوطات
الم�صرية ,وكان مكت ��ب �أمين المخطوطات وق�سم المخطوطات
ال يخل ��و �أبد ًا من العلم ��اء الذين كانوا يت ��رددون عليه ,فقد كان
قبلة ل ��كل العلماء �سواء الم�صريين �أو الم�ست�شرقين �أو العرب �أو
الم�سلمي ��ن ,وكان الإن�س ��ان يلقى في هذا الم ��كان الم�ست�شرقين
م ��ن ريزتنانو �إلى كون�س ,والعلم ��اء الم�سلمين من د.عبدالعزيز
الميمن ��ي �إل ��ى حم ��د الجا�س ��ر �إل ��ى خي ��ر الدي ��ن الزركل ��ي �إلى
عبدالرحم ��ن بدوي و�شوقي �ضيف وغيره ��م من الأ�ساتذة ,حتى
و�ص ��ف النا�س دار الكتب في هذا الزمن ب�أنه ��ا الجامعة الأهلية
لم�ص ��ر ,وفي هذا الوق ��ت كان ال�شيخ حم ��د الجا�سر يتردد على
القاهرة.
و�أم ��ا لقاءاتي بال�شي ��خ في الريا�ض ,فقد كان ��ت �أثناء الندوة
دع ��ى مجموعة
العالمي ��ة لم�ص ��ادر الجزيرة ف ��ي 1977م ,وقد َ
م ��ن العلماء الذي ��ن ح�ضروا الن ��دوة و�أتذكر منه ��م عبدالهادي
الت ��ازي والقا�ضي �إ�سماعيل الأكوع والفقيه محمد بن علي الأكوع
ومجموعة �أخرى من العلماء الذين �شاركوا في هذه الندوة.
وف ��ي �سن ��ة 1961م �أدى وال ��دي فري�ضة الح ��ج ,وكان ال�شيخ
موج ��ودا ف ��ي القاهرة ,وكان يزورن ��ا في بيتن ��ا وي�صطحبنا �إلى
الماله ��ي و�إل ��ى حديق ��ة الحيوان و�إل ��ى �أماكن �أخ ��رى ثم نعود،
وق ��ال لوالدي حينه ��ا :ال ت�شغل بال ��ك �س�أكون م ��ع الأوالد دائ ًما،
ول ��م تنقطع عالقتي به حت ��ى بعد وفاة والدي رحم ��ه اهلل ،و�أول
�شاب يعد ر�سال ��ة الدكتوراه في ذلك
زي ��ارة له كان في �صحبت ��ه ٌّ

الوق ��ت هو الدكتور عبداهلل ب ��ن يو�سف الغنيم م ��ن الكويت ،ثم
بعد ذلك كان �أول من ن�شر لي مقاال في حياتي البحثية ،وعندما
توفي والدي -رحمه اهلل -كان بين يديه م�شروع كتاب يجمع فيه
الم�صادر للم�ؤلف ��ات التاريخية اليمنية ،وقد �أخذت هذه الأوراق
وب ��د�أت في التعامل معها ف ��ي محاولة لإعداد كتاب �صدر لي بعد
ذلك ,وهو (م�صادر تاريخ اليمن) ,وكان �أول �إنتاج منه هو مقال
عن م�صادر التاريخ اليمني في القرن ال�ساد�س الهجري ,ن�شرها
لي ف ��ي مجلة العرب في ه ��ذا التاريخ �سن ��ة 1972م ,ولي�س هذا
فق ��ط بل �أر�سل لي م�ستل ��ة من المقال لكي �أتمك ��ن من توزيعها،
وفي مقدمة الكتاب الذي ن�شرته كان من �أهم ما قدمته من �شكر
ه ��و ما قدمته لل�شيخ حمد الجا�سر رحمه اهلل ,وهو �شكر على ما
قدمه لي من معلومات خالل تردده على مكتبات �أوربا و�إ�سطنبول
والهند ,وكان يجمع معلومات كثيرة عن الن�سخ الخطية ,ف�أمدني
بمخطوط ��ات كثي ��رة ج� �دًا �سجلتها با�سم ��ي في كت ��اب م�صادر
تاري ��خ اليمن ،وكنت بعد ذل ��ك �أزوره دائم ًا ف ��ي منزله «مراهق
ب ��ن عامر» ,وحتى عندما ن�شر التعليق ��ات والنوادر عند ابن علي
الهج ��ري �أطلعني على الن�سخة الأولى من الكتاب ,وكانت ن�سخة
مق�سوم ��ة ق�سمي ��ن :ق�سم ف ��ي دار الكتب في القاه ��رة ,والق�سم
الآخر في الجمعية الملكية الآ�سيوية في الهند ,وهي ن�سخة كانت
ف ��ي خزانة الوزي ��ر �شاهن �شاه الجمالي ف ��ي القاهرة ثم انتقلت
�إل ��ى خزانة كتب الفاطميين في عهد الظاف ��ر ب�أمر اهلل ,ووقتها
كن ��ت قد بد�أت في االهتمام بدرا�س ��ة التاريخ الفاطمي ،وحقيق ًة
كان ��ت تلك �أول مرة �أرى فيها ه ��ذه الن�سخة ,ثم عندما اهتممت
بالدرا�س ��ات الفاطمية ن�شرت مقاال بمجل ��ة معهد المخطوطات
كان عنوان ��ه (خزانة كت ��ب الفاطميين في م�صر ه ��ل بقي منها
�ش ��يء؟) ,كانت هذه �إحدى الن�س ��خ التي حر�صت على ت�سجيلها,
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى ن�سخ �أخ ��رى تعرفت عليه ��ا فيما بعد ف ��ي الخزانة
العام ��ة في الرباط والهند والخزانة الم�صرية،خ�صو�ص ًا بعد �أن
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آخر لقاء كان لي بالشيخ حمد الجاسر رحمه اهلل في ندوة
نظمتها مؤسسة الفرقان بلندن عام 1999م.
مجلة العرب نشرت لي أول مقالة بحثية سنة 1972م كانت
بعنوان "مصادر تاريخ اليمن" وهي باكورة أعمالي البحثية
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�أخب ��ار �صنعاء وزبيد» ,وكنا دائم ًا ما نتحاور �أو ي�س�ألني في بع�ض
الأ�شي ��اء ,وكان لدي مالحظات على الن�ش ��رة الأولى من الكتاب
التي �أخرجها الم�ست�شرق كيز ثم ح�سن �سليمان محمود ،والكتاب
الذي �أخرج ��ه ال�شيخ حمد الجا�سر «الدرر الفرائد المنظمة في
�أخب ��ار الحج وطري ��ق مكة المكرم ��ة» وكان الجزيري م�ؤلف هذا
الكت ��اب ،وكان ي�س�ألن ��ي عنها ال�شيخ حم ��د الجا�سر و�أخرجها له
م ��ن م�ؤلفاته المختلفة ,لأنه لم يكن م�ص ّر ًحا بعناوين الكتب في
ذل ��ك الوقت ,فكنا نكت ��ب على �سبيل المثال «ق ��ال المقريزي»..
ونكتف ��ي ,دون ذك ��ر عنوان الكت ��اب ،فكنت �أ�سع ��د بتوثيق ذلك,
وكان ه ��ذا الكتاب م ��ن �أهم الكتب التي تتكل ��م عن طريق الحج
وتفا�صيله.
في ظل ثورة التكنولوجيا التي نعي�ش��ها اليوم ،هل ا�ستفادت
المراكز من ذلك التطور في الحفاظ على المخطوطات؟

التحق ��ت بالعمل في الإدارة الثقافي ��ة بالمنظمة العربية للثقافة
والعلوم ,وفي �سن ��ة 77م دعاني الدكت ��ور عبالرحمن الأن�صاري
للم�شاركة في الن ��دوة العالمية الأولى لم�صادر الجزيرة العربية
عندم ��ا كان يت ��ردد �إلى مكت ��ب الأ�ستاذ �أحم ��د المانع وكنت من
المعاوني ��ن له ��م ,فذكر لهم �أنني مهتم بتاري ��خ اليمن ولي كتاب
(م�صادر تاريخ اليم ��ن) فلم يتردد الرجل في دعوتي للم�شاركة
في الم�ؤتمر ,وعندما جئ ��ت �إلى الريا�ض كانت حفاوة ال�شيخ بي
كبيرة ج� �دًا ,ودعاني �إلى منزله �أكثر من م ��رة ,وكان ب�صحبتنا
ع ��دد كبير م ��ن العلماء الذي ��ن ت�صادف وجودهم ف ��ي الريا�ض
لح�ضور هذه الندوة ,منهم عبدالهادي التازي و�إ�سماعيل الأكوع
ومحمد عل ��ي الأكوع ,ومنهم الأ�سات ��ذة الم�صريون في الجامعة
في ذلك الوقت مثل ح�سن �أحمد محمود وح�سن البا�شا وغيرهم,
وكانوا م�شاركين في الندوة العالمية.

�سبي ��ل المثال كتاب «البرق اليماني» و�أي�ض ًا كتاب « طريق الحج»
و كت ��اب «التعليق ��ات والنوادر» للهجري ،وت�ص ��ادف بعد ذلك �أن
ت�أ�س�س ��ت م�ؤ�س�س ��ة الفرقان �سن ��ة 89م وكان ال�شي ��خ من �أع�ضاء
المجل�س اال�ست�شاري العلمي في الم�ؤ�س�سة في لندن ,وقد �أ�س�سها
ال�شي ��خ �أحم ��د زكي يماني و�شاركت �أنا ف ��ي �أحد اجتماعات هذه
الم�ؤ�س�س ��ة وكان في لندن �سنة 1993م ,وكان ال�شيخ موجودا في
ه ��ذه االحتفالية ,وقد قدم ��ت بحثا لي فيها ،و�أي�ض� � ًا في الدورة
التي ُعقدت بعد ذلك ب�سنوات في �سنة 1999م في ونبلدن �إحدى
�ضواح ��ي مدينة لندن ,وكان ه ��ذا �آخر لقاء لي بالعالمة الراحل
ال�شي ��خ حم ��د الجا�س ��ر ,فقد توفي بع ��د ذلك بعام �أثن ��اء �إجراء
عملية جراحية في الواليات المتحدة الأمريكية.
من �إ�ص��داراتك وبحوثك الأولى في م�صادر تاريخ اليمن,

وم��ن مقالت��ك الأولى التي ُن�ش��رت ف��ي مجلة الع��رب؛ يتبين

اهتمام��ك بالتاريخ اليمني ,فهل كان��ت لك لقاءات مع المهتمين

بعد ذل ��ك تركت القاه ��رة و�ساف ��رت �إلى باري� ��س ال�ستكمال
درا�س ��ة الدكت ��وراه ,وفي هذه الفترة لم �ألت ��ق بال�شيخ ,ولكن بعد
عودتي في 86م �إلى القاهرة كنت �أتردد على ال�شيخ.

الأك��وع ومحمد علي الأكوع كما هي لقاءاتهم مع ال�ش��يخ حمد

ن�سيت �أن �أذكر �أن هناك زيارة مهمة التقيت فيها بال�شيخ في
بيروت عندما نق ��ل مكتبه �إلى جنينة َ
العذ ِر ّية في بيروت ,وكانت
�سن ��ة  ,75حيث ذهبت بدعوة م ��ن المعهد الألمان ��ي للدرا�سات
ال�شرقي ��ة مكلف ��ا بتحقيق �أح ��د �أجزاء كتاب «الواف ��ي والوفيات»
لخليل بن �أيبك ال�صفدي ,وبالطبع كنت �أتردد يوميا على مكتب
ال�شيخ في مكت ��ب َ
العذ ِر ّية في الدور الرابع ,وكان هناك لقاء لنا
مع جمي ��ع المثقفي ��ن اللبنانيين وغيرهم الذي ��ن كان يت�صادف
وجودهم في بيروت في ذلك الوقت ,و�أم�ضيت �أ�سبوعا ب�صحبته
في مجلة العرب في بناية َ
العذ ِر ّية.
المه ��م ..بعد عودتي من باري�س ف ��ي 86م كنت �ألتقي به كلما
زار القاهرة ,وكان وقتها يعد بع�ض الن�شرات المهمة ,منها على

طبع� � ًا كان ��ت لن ��ا لق ��اءات ,التقين ��ا ف ��ي الريا� ��ض ,وعندما
يت�ص ��ادف �أي�ض ��ا وجود ال�شي ��خ والقا�ضي محمد ف ��ي م�صر كنا
نلتقي هناك ,وبالذات القا�ضي محمد علي الأكوع الذي كان �أكثر
ت ��ردد ًا عل ��ى م�صر ،لأن ��ه كان يتابع ما ين�شره ف ��ي مطبعة ال�سنة
المحمدي ��ة في عابدين ,وكان ذل ��ك ي�ستلزم ح�ضو َره وقت ًا طويال
للمراجع ��ة والمتابعة ،ف�إذا ت�ص ��ادف �أن تواج ��د ال�شيخ وتواجد
القا�ض ��ي الأكوع في نف�س الوقت كان ذلك منا�سبا �أن نلتقي� ,إما
عند ال�شيخ �أو عند القا�ضي محمد.
وهن ��اك كت ��ب تبادلن ��ا الآراء حوله ��ا ,فعل ��ى �سبي ��ل المث ��ال
القا�ض ��ي محمد علي الأكوع كان لديه كت ��اب بعنوان «المفيد في

بالتاري��خ والتراث اليمني في ذلك الوقت كالقا�ض��ي �إ�س��ماعيل

الجا�سر؟ وهل كانت لكم �أعمال م�شتركة؟

ف ��ي ظل التطور الجديد هناك �أي�ض� � ًا اهتمام بالمخطوطات,
و�أهمه ��ا القي ��ام بعملي ��ة «الرقمن ��ة» ,وه ��ي الت�صوي ��ر الرقم ��ي
للن�سخة الخطية كما ه ��ي بتفا�صيلها ولونها ,وعندما يت�صفحها
الإن�س ��ان على جه ��از الحا�سب فك�أنه يرى الن�سخ ��ة الأ�صلية دون
�أن يتح�س�سه ��ا فق ��ط ،والمطل ��وب الآن �أن يدخ ��ل كل التراث في
عملية الرقمنة ليكون متاح ًا على ال�شبكات العنكبوتية ،كما تنحو
الآن الم�ؤ�س�س ��ات الكبيرة كلها �إلى حف ��ظ �أعمالها ون�شرها على
الإنترنت ,وهذا هو المطلوب لت�ستفيد منه �أكبر �شريحة ممكنة،
وه ��ذا هو الأ�سا�س في �إتاح ��ة العلم لجميع النا�س ،فالرقمنة هي
ال�سبيل الوحي ��د للحفاظ على التراث ون�ش ��ره لكل المهتمين في
�أنح ��اء العال ��م ,فاالط�ل�اع عليه بتفا�صيل ��ه الدقيق ��ة �أف�ضل من
الت�صوي ��ر الميكروفيلمي الذي ق ��د يتعر�ض للتلف �أو يخد�ش وهو
�أ�س ��ود �أبي�ض� ،أما الآن فالتكنولوجيا وف ��رت الكثير من الو�سائل
لحفظ المخطوطات من التلف ومن ثم الرقمنة بطريقة حفظها
الآلية.
ف��ي الختام ما ه��ي الكلمة التي ت��ود �أن تقدمه��ا لمركز حمد
الجا�سر الثقافي؟

اللقاءات الثقافية التي تقام في الخمي�سية كانت معروفة منذ
زمن بعيد ،وكانت في م�صر هناك اجتماعات �أ�سبوعية وندوات,
مث ��ل ندوة العق ��اد ون ��دوة محمود �شاك ��ر وغيرها م ��ن الندوات
العلمية ،وخمي�سية ال�شيخ حمد الجا�سر هي من هذا النوع ,وهي
فر�صة رائعة يلتقي فيها المثقفون� ,سواء لتدار�س تراث ال�شيخ �أو
حول مو�ضوع يحا�ضر فيه بع�ض الزائرين �أو �أ�صحاب الدرا�سات
الذي ��ن يحبون �أن يتبادلوا الر�أي حولها م ��ع العلماء ,وهذا النوع
من الندوات نحن نفتقده ,وبنف�س الوقت هي تحتاج �إلى �أريحية,
فالنا� ��س متعط�شون �إل ��ى ح�ضور مثل تلك الن ��دوات واللقاءات,
�أو ًال ال�ستم ��رار ودوام ال ��ود بين الباحثي ��ن ,و�إن�شاء عالقات بين
المتخ�ص�صي ��ن ف ��ي المج ��االت المختلفة ،ثم للتع ��رف على كل
جديد في المج ��ال العلمي من خالل ط ��رح الحا�ضرين لق�ضايا
خا�صة ب�أبحاثهم مما يث ��ري المعلومات ,ولو كانت هناك ندوات
مماثل ��ة ل ��كان �شيئا ممتع ��ا ,ثم �إن �إحي ��اء تراث ال�شي ��خ وو�ضعه
على الموق ��ع الخا�ص بالمركز �شيء مهم جدا ,لأنها ُن�شرت على
فت ��رات متباعدة ,ف�إذا ت ��م ن�شرها على الموقع �سيك ��ون �إ�سهام ًا
مهما جدا من المركز.
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مركز حمد اجلاسر الثقايف يف
شبكات التواصل االجتماعي

أخبار الرواد
التق ��ى الأ�ستاذ حمد القا�ضي -ع�ض ��و مجل�س ال�شورى ال�سابق �أمين عام مجل�س �أمناء
م�ؤ�س�س ��ة ال�شيخ حم ��د الجا�سر -بالطلب ��ة المبتعثين في بريطانيا ف ��ي ثالث محا�ضرات
وح ��وارات ثقافية واجتماعية تم فيه ��ا تناول ر�سالتهم نحو وطنهم وهم �سفرا�ؤه بالخارج
وم ��ا يتطلع �إليه منهم عندم ��ا يعودون للإ�سهام في نمائه وتوظي ��ف ما تح�صلوا عليه من
علم وتجربة في خدمته.

www.hamadaljasser.com
خميسية حمد اجلاسر الثقافية

ق ��دم �أ.د .ع ��ز الدي ��ن مو�س ��ى محا�ض ��رة بعن ��وان "الفك ��ر اال�ستراتيجي ف ��ي الفكر
الإ�سالم ��ي" مطلع ال�شهر المن�صرم في منتدى النه�ضة للتوا�صل الح�ضاري الذي ير�أ�سه
ع�صام �أحمد الب�شير في الخرطوم.
كم ��ا تلقى دعوة �إل ��ى جامعة �أم درم ��ان الإ�سالمية كلية االقت�صاد والعل ��وم ال�سيا�سية
ليحا�ضر حول "الدولة الدينية والدولة المدنية ا�ستراتيجية الحلول في نزاع الحدود".

�ش ��ارك �أ .د .يحي ��ى �أبو الخير ف ��ي الم�ؤتمر ال�سع ��ودي الدولي للثقاف ��ة العلمية بورقة
بعن ��وان "فل�سف ��ة التفاعل بين العلوم الطبيعي ��ة والعلوم الإن�ساني ��ة «النظريات والنماذج
مثا ًال» في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية".

@hjccenter

�أ�صدر كر�سي الدكتور عبد العزيز المانع لخدمة اللغة العربية و�آدابها خالل المو�سم
الما�ض ��ي  17كت ��اب كان �آخره ��ا (درا�سات لغوية) للدكت ��ور �إبراهيم ال�شم�س ��ان� ،أ�ستاذ
النحو وال�صرف في ق�سم اللغة العربية بجامعة الملك �سعود.
ي�ضم الكتاب �ست ق�ضايا لغوية .هي (الإ�شمام) و(الإدغام) ،و(بناء الفعل للمجهول)
و(معجال ��ة لفظ �آية) و(الخالف في �صرف كلمة �أ�شي ��اء) و(ق�ضية التذكير والت�أنيث).
ي�س ��رد الدكتور ال�شم�سان فيها �آراء القدم ��اء والمحدثين ويقف على بع�ض الظواهر التي
بحث ودرا�س ٍة.
تحتاج �إلى مزيد ٍ

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

