نشرة دورية تصدر عن مركز حمد اجلاسر الثقايف  -العدد الرابع عشر  -حمرم 1435هـ

يكرم معالي الشيخ جميل الحجيالن
منتدى السديري ّ
قررت هيئ ��ة منتدى الأمير
عبدالرحمـــــــ ��ن ال�سدي ��ري
للدرا�ســـــــ ��ات ال�ســــعودي ��ة،
اختي ��ار معالي ال�شي ��خ جميل
الحجيالن ،ليكون ال�شخ�صية
المك َّرم ��ة في دورت ��ه ال�سابعة
الت ��ي تنعق ��د ه ��ذا الع ��ام في
محافظ ��ة الغاط تحت عنوان:
الإعالم المعا�صر؛ �إعالم بال
حواجز.
وي�ش ��ارك �سع ��ادة الدكتور
عبدالرحم ��ن ال�شبيل ��ي ب�إلق ��اء
محا�ضرة بعن ��وان “�أزمة الإعالم العرب ��ي الر�سمي” ويلقي كلمة
هيئة المنتدى وتقديم ال�شخ�صية المك َّرمة.
جدي ��ر بالذكر �أنَّ المنتدى ينظم ندوة فكرية �سنوية تختار في

د .عوض القوزي في ذمة اهلل
ُت ْفرد «ج�سور» عددها الحالي لت�أبين الفقيد الراحل
الأ�ست ��اذ الدكت ��ور عو� ��ض الق ��وزي رحم ��ه اهلل� ،أ�ستاذ
النحو العربي وع�ضو مجمعي اللغة العربية في القاهرة
ودم�ش ��ق الذي وافت ��ه المنية ي ��وم الخمي� ��س � 24أكتوير
2013م ،بعد تعر�ضه لحادث مروري مروع .

معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد يحصد جائزة الكتاب

كل دورة مو�ضوع� � ًا م ��ن المو�ضوع ��ات الم�ستجدة
عل ��ى ال�ساح ��ة الثقافي ��ة والفكري ��ة يخ�ص� ��ص
لمناق�شت ��ه يوم كامل ،ويعقد بالتناوب بين الجوف
والغ ��اط ،ي�ش ��ارك في ��ه متخ�ص�ص ��ون م ��ن داخل
المملكة وخارجها ،و�ستبد�أ فعاليات هذا العام يوم
ال�سبت  6محرم 1435هـ الموافق  9ت�شرين الثاني
(نوفمبر) 2013م ،ب�إذن اهلل.
ويع ُّد معالي ال�شي ��خ الحجيالن قامة �إعالمية
و�سيا�سي ��ة تق َّل ��د عدَّة منا�ص ��ب رفيعة فلق ��د ُع ّين
�سفي ًرا للملكة ف ��ي الكويت فور ا�ستقاللها َّثم ُع ّين
ف ��ي ع ��ام 1382ه� �ـ (1963م ) �أول وزير للإعالم
ث ��م وزير ًا لل�صحة ،ثم عاد �إلى العمل الدبلوما�سي
�سفي ��ر ًا في �ألمانيا ثم فرن�سا ،ثم �أمين ًا عام ًا لدول
مجل�س التعاون.

�أنهت لجن ��ة جائزة كت ��اب العام بالن ��ادي الأدبي
بالريا� ��ض اجتماعاتها الأ�سب ��وع الما�ضي بالنظر في
ا�ستم ��ارات التر�شي ��ح وتقاري ��ر �أع�ض ��اء اللجن ��ة عن
الكت ��ب المتناف�سة ،وقررت من ��ح الجائزة في دورتها
ال�ساد�س ��ة لمعالي ال�شيخ الدكت ��ور �صالح بن عبداهلل
ب ��ن حمي ��د ع ��ن كتاب ��ه «تاري ��خ �أُ ّمة ف ��ي �سي ��ر �أَئ ّمة:
تراج ��م لأئمة الحرمي ��ن ال�شريفي ��ن وخطبائها منذ
عه ��د النب ��وة �إلى �سنة1432ه� �ـ» ال�صادر ف ��ي طبعته
الأول ��ى عام1433هـ ع ��ن مركز تاريخ مك ��ة المك ّرمة
التاب ��ع ل ��دارة المل ��ك عبدالعزيز ف ��ي خم�س ��ة مجلدات.
�صرح بذلك رئي�س مجل�س �إدارة النادي الم�شرف العام على الجائزة الدكتور عبداهلل
الحي ��دري ،وق ��ال�:إن مجل� ��س �إدارة النادي اجتمع لإق ��رار تو�صية اللجن ��ة في جل�سته
الخم�سين المنعقدة يوم الإثني ��ن 1434/12/2هـ ،وي�سرني با�سم الزمالء في مجل�س
الإدارة ونيابة عن الزمالء  ....تتمة �ص9

ووف ��ا ًء لفقيدنا يقي ��م مركز حم ��د الجا�سر
الثقاف ��ي ن ��دوة ت�أبين ل ��ه ي�شارك فيه ��ا ك ٌل من
�سع ��ادة الدكتور �أحمد الزيلعي و�سعادة الدكتور
م ��رزوق ب ��ن تنباك ف ��ي "دارة الع ��رب" �ضحى
يومنــــــــــــ ��ا ه ��ذا ال�سبــــ ��ت  6مح ��رم 1435ه� �ـ
الموافق  9نوفمبر 2013م.
"و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون"

األستاذ حجاب الحازمي يشيد بالتواصل الثقافي بين السعودية واليمن

�ألق ��ى �سع ��ادة الأ�ستاذ حج ��اب الحازمي
محا�ض ��رة �أو�ض ��ح فيه ��ا �أنَّ ج�س ��ور التوا�صل
الثقاف ��ي ال�سع ��ودي اليمني را�سخ ��ة وممتدة
وال يمك ��ن �أن ت�ؤ ِّث ��ر بها الأح ��داث والظروف
الطارئة والمحيطة ,و�إن �شا َبها ال�ضعف لفتر ٍة
من الفترات �إال �أنها متينة متجددة و�أقوى من
كل الأح ��داث ,فهي �ضاربة ف ��ي عمق التاريخ
بين البلدين َ
اللذين يمث�ل�ان قط َبي الجزيرة
العربي ��ة ,وهذه الج�س ��ور ت�ستمد روابطها من
الدين والدم واللغة والجوار ،جاء ذلك خالل
محا�ض ��ر ٍة �ألقاها ف ��ي �سبتية حم ��د الجا�سر

الثقافي ��ة بالريا�ض يوم ال�سبت  21ذو الحجة
1434هـ الموافق � 26أكتوبر 2013م ,و�أدارها
�سع ��ادة الأ�ست ��اذ عل ��ي ال�شم�س ��ان ,بح�ض ��ور
�سعادة الأ�ست ��اذ محمد عبدالعزي ��ز (القائم
ب�أعم ��ال ال�سفير اليمني ف ��ي الريا�ض) وعدد
م ��ن المثقفين والمفكري ��ن والأكاديميين من
البلدين.
ودع ��ا الـ ُمحا�ض ��ر �إل ��ى �ض ��رورة تعزي ��ز
العالقات الثقافية بين البلدين التي تمتد من
زمن رحل َتي ال�شتاء وال�صي ��ف ,و�أ�شار �أنه قد
لبحث مط َّول له في ه ��ذا ال�صدد ( ُن�شر
م َّه ��د ٍ
�اب بعن ��وان «التوا�ص ��ل الثقاف ��ي بين
ف ��ي كت � ٍ
ال�سعودي ��ة واليمن») بمقدِّ م ��ة تاريخية مو َّثقة
بم�ص ��ادر من القرن ال�ساد� ��س الهجري حتى
ف�صل تط ُّورها
�أواخر الق ��رن الثاني ع�شر ,ثم َّ
في الق ��رن الثالث ع�ش ��ر مع بداي ��ة الر�سائل
بين �أئم ��ة الدول ��ة ال�سعودية الأول ��ى واليمن،
ور َّكز ف ��ي محا�ضرته على التوا�ص ��ل الثقافي
خالل الفت ��رة 1431–1157ه� �ـ .وقدَّم لمح ًة
عن الأحوال ال�سيا�سية واالجتماعية في بع�ض

�أقالي ��م الجزي ��رة العربي ��ة قبيل ظه ��ور الدعوة
الإ�صالحية التي قامت عليه ��ا الدولة ال�سعودية
الأول ��ى ,م�شيدًا ب ��دور الع َّالم ��ة ال�شوكاني وابن
الأمي ��ر ال�صنعان ��ي وكوكب ��ة م ��ن علم ��اء اليمن
و�أدبائه ��ا ومثقفيها ,وعلى الجان ��ب الآخر �أ�شاد
ب� �دَور العال ��م عب ��داهلل ب ��ن المب ��ارك وعلم ��اء
ج�سدوا
ال�سعودي ��ة ومفكريه ��ا ومثقفيها الذي ��ن َّ
ه ��ذه العالق ��ة بالتوا�ص ��ل الم�ستم ��ر ,واهتم ��وا
بتفعيله ��ا عب ��ر لق ��اءات و�أعم ��ال م�شترك ��ة بين
البلدين.
ثم انتق ��ل �إلى الحديث عن العالقة الثقافية
و�ص َور
مع اليمن �إبان الدول ��ة ال�سعودية الثانيةُ ,
َم� � ّد الج�سور الثقافية في ه ��ذا العهد ,وكان من
�أب ��رز �أعالم هذا الع�ص ��ر ال�سيد علوي ال�سقاف
وال�شاعر عب ��داهلل المغيرة النج ��دي الذي وفد
�إلى ح�ضرموت ،ثم امتداد هذه العالقة �إلى بزوغ
فجر توحيد المملك ��ة العربية ال�سعودية وازدياد
�صلته ��ا بالجمهوري ��ة اليمني ��ة وثوق� � ًا وقرب ��ى,
وامتدت العالقات بي ��ن ال�شعبين ف�أ�ضحت �أكثر
متان ًة و�أ�شد عمق ًا .... .التتمة �ص.9

عاما:
بعد أكثر من ثالثين ً
"الخميسية" تتحول إلى "السبتية"
تما�ش ًيا مع تعدي ��ل �إجازة نهاية الأ�سبوع
الر�سمية من الخمي�س والجمعة �إلى الجمعة
وال�سب ��ت يتغير موع ��د الن ��دوة الأ�سبوعية
الت ��ي كان ��ت ُتع ��رف بـ"الخمي�سي ��ة" �إل ��ى
"ال�سبتية".
صدر العدد الجديد من مجلة
العرب (محرم وصفر) 1435هـ
يت�ضمن العدد الجديد من مجلة العرب عددًا
من البحوث لكوكبة من المفكرين والأدباء ،فقد
كان البح ��ث الأول بقل ��م الدكت ��ور عب ��داهلل بن
�سليم الر�شيد تحدث  ....التتمة �ص.12
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الدكتور خالد الدخيل يستبعد الضربة األمريكية لسوريا
وينتقد الغياب العربي في المشهد السوري

ا�ستبع ��د الدكت ��ور خال ��د الدخي ��ل –الأكاديم ��ي والكات ��ب
ال�سيا�س ��ي� -ش ��نّ �ضرب ��ة �أمريكي ��ة عل ��ى �سوريا ,خا�ص� � ًة بعد
�ص ��دور قرار مجل� ��س الأمن ب�ش� ��أن الأ�سلح ��ة الكيميائية التي
كان ��ت تم ِّثل مركز توازن الق ��وى للنظام ال�س ��وري ,وا�ستهجن
غي ��اب العرب عن الم�شهد ال�سوري ,مح � ِّ�ذ ًرا من النتائج التي
قد ت� ��ؤول �إليه ��ا الأحداث ف ��ي ِّ
دول ُت َعد
ظل ه ��ذا الغياب م ��ن ٍ
م ��ن �أه ��م الدول ف ��ي المنطقة ,وق� � َدّم قراءة تحليلي ��ة عميقة
ب�شكل ع ��ام ,وذلك في
للم�شه ��د ال�س ��وري و�أحداث المنطق ��ة ٍ
محا�ض ��ر ٍة �ألقاه ��ا ف ��ي “دارة الع ��رب” �ضم ��ن �أن�شطة مركز
حم ��د الجا�س ��ر الثقافي بعنوان “�سوريا و�أح ��داث المنطقة”,
�أداره ��ا �سعادة الدكت ��ور جا�سر الحرب�ش ,في ي ��وم ال�سبت 22
من ذي القعدة 1434هـ الموافق � 28أيلول (�سبتمبر) 2013م.
و�أ�ش ��ار الدخي ��ل �إل ��ى �أن الم�شه ��د ال�س ��وري �أ�صب ��ح معق� �دًا
ج� � ًدّا بع ��د عج ��ز ال�سوريي ��ن ع ��ن احتوائ ��ه ,ف�أ�صب ��ح ورق� � ًة
تتحك ��م به ��ا مراكز الق ��وى ح�س ��ب م�صالحها في ظ � ِّ�ل غياب
ال ��دور العرب ��ي .كم ��ا �أو�ض ��ح �أن الم�شه ��د الأمريك ��ي تج ��اه
الأزم ��ة ال�سوري ��ة مرتب ��ك ومتخ ِّبط ف ��ي الأ�سابي ��ع الأخيرة.
و�أكد � َّأن م ��ا ت�شهده المنطقة العربية م ��ن �ضعف وتف ُّكك ي�أتي
�سبب ��ه الأول م ��ن �أخط ��اء التركيب ��ة ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية

له ��ذه الحكوم ��ات الت ��ي ت�صط ��دم ب�شعوبه ��ا ث ��م ت�ستنج ��د
بالغ ��رب لإنقاذه ��ا؛ م ��ا يعط ��ي تبري� � ًرا للتدخ ��ل الأجنب ��ي.
ب�شكل
ث ��م تح� � َدّث عن ال ��دور الإيراني ف ��ي �سوريا والمنطق ��ة ٍ
أهداف
ع ��ام,
ً
مو�ضحا �أهداف �إيران في ال�شام والمنطقة بين � ٍ
مع َلن� � ٍة وخفية ,وم ��دى قدرتها على ك�س ��ب الأوراق لم�صلحتها
واال�ستفادة منها في ب�سط نفوذها ,وكيف ا�ستطاعت ال�سيطرة
عل ��ى الورقة ال�سورية لك�سب التحالفات كما �سبق �أن ا�ستفادت
من الورقة العراقية التي ا�ستلمتها هدي ًة من �أمريكا بعد الغزو
عل ��ى الرغم من االختالف الأمريكي الإيراني في العلن .وب َّينَ
االرتباط الإيراني ال�سوري من حيث بنية النظام اعتمادًا على
الطائف ��ة الدينية وارتكاز النظام الإيران ��ي على والية الفقيه.
و�أك ��د �أن رو�سي ��ا ت�سع ��ى �إلى بق ��اء النظام ال�س ��وري لأنه يمنع
م ��ن التم ُدّد الإ�سالمي القادم من الربي ��ع العربي ،م�شي ًرا �إلى
�أنه ��ا تخ�شى م ��ن هذا التم� � ُدّد ِلـم ��ا واجهته م ��ن الإ�سالميين
و� َآل �إل ��ى �سقوطه ��ا ف ��ي �أفغان�ست ��ان ،فهي تخ�شى م ��ن �صعود
الح ��ركات الإ�سالمي ��ة �إل ��ى الحكم مم ��ا قد يوق ��ظ الحركات
الإ�سالمي ��ة ف ��ي نط ��اق ح ��دود االتح ��اد ال�سوفييت ��ي �ساب ًقا.
كما تح َدّث الـ ُمحا�ضر عن الخالفات بين رفعت الأ�سد وحافظ
الأ�س ��د ,ونمو فكرة الأ�سد في �إن�ش ��اء �ساللة حاكمة في ال�شام
من طائف� � ٍة ُت َعد من الأقلي ��ات متجاه ًال ا�صطدام ��ه بالأغلبية
ال�سني ��ة حتى �أ�صبح من �أكث ��ر الأنظمة دموي ًة في المنطقة �إلى
جانب النظام البعثي العراقي ونظام القذافي �ساب ًقا .و�أكد في
محا�ضرته �أنه على الرغم من غمو�ض الم�شهد ال�سوري �إال �أن
م�ستقب ��ل ب�شار الأ�سد قد انته ��ى ,و�أن النظام ال�سوري �آي ٌل �إلى
ال�سق ��وط بعد �أن �أ�صبح ورق ًة تتحك ��م فيها الم�صالح الإيرانية
والرو�سية

سبتية حمد الجاسر الثقافية
«ال�سبتي ��ة» ا�س ��م ُيطلق عل ��ى اللق ��اء الأ�سبوعي الذي
ُيعق ��د �ضحى كل �سبت ف ��ي منزل ال�شيخ حم ��د الجا�سر
رحم ��ه اهلل .وفيه تق ��ام محا�ضرة �أو ن ��دوة ثقافية ُيعلن
تخ�ص�ص ف ��ي مو�ضوعه،
عنه ��ا ،و ُيدع ��ى له ��ا �ضي ��ف ُم ِّ
تب ��د�أ م ��ا بي ��ن ال�ساع ��ة العا�ش ��رة والعا�ش ��ر والن�ص ��ف
�صباح ��ا ،وت�ستمر حتى �أذان الظهر .ولكل محا�ضرة من
ً
المحا�ضرات ُمقدّم يقوم ب�إدارة اللقاء وتقديم نبذة عن
المحا�ض ��ر وعن المو�ضوع ،ويتو ّل ��ى تنظيم �سير الوقت،
ويفتح المجال ف ��ي الجزء الأخير من اللق ��اء للنقا�شات
ومداخالت الحا�ضرين.
وتعود فكرة "الخمي�سية" �ساب ًقا "ال�سبتية" حال ًيا �إلى
م�ؤ�س�سها ال�شيخ حمد الجا�سر الذي د�أب على تخ�صي�ص
�ضح ��ى كل خمي�س للقاء محبي ��ه وطالبه في منزله .كما
كان يحر�ص عل ��ى ا�ست�ضافة العلم ��اء والأ�ساتذة العرب
م ّم ��ن ي ��زورون مدين ��ة الريا�ض لتب ��ادل النقا� ��ش معهم
والتحاور ح ��ول الق�ضايا والمجاالت التي تثير االهتمام.
وكان ��ت تل ��ك اللقاءات تث ��ري ال�ضحو ّي ��ة وتبني عالقات
علمي ��ة م ��ع العلماء ف ��ي الوط ��ن العربي ،وق ��د ا�ستمرت
عالق ��ة عدد من �أولئك العلماء م ��ع مركز حمد الجا�سر
الثقافي وهم �أع�ضاء فاعلون ف ��ي مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
حم ��د الجا�سر الخيرية وفي الأن�شطة ال�سنوية التي يقوم
بها المركز.
وفي ال�سنوات الأخيرة� ،أ�ضيف �إليها �أن�شطة م�صاحبة
ب�إ�ص ��دار مجلة با�سم «الخمي�سي ��ة» ت�صدر ب�شكل ن�صف
�سن ��ويُ ،تن�شر فيه ��ا البحوث والدرا�س ��ات التي ُتلقى في
المنتدى ويقوم على تحرير المجلة والإ�شراف عليها عدد
م ��ن الأ�ساتذة وال ��رواد .ي�ضاف �إلى ذل ��ك �إ�صدار ن�شرة
رب ��ع �سنوية با�س ��م «ج�سور» لتغطية الأخب ��ار والفعاليات
الخا�صة بالمركز.

الدكتور أحمد الحازمي في دارة العرب يتحدث عن :واقع التنمية المستدامة وتحدياتها..
دعا الدكتور �أحمد بن م�شهور الحازمي الخبير في ق�ضايا
البيئة والتنمية الم�ستدامة والمدير العام لإدارة البيئة ب�شركة
“�ساب ��ك”� ،إلى و�ض ��ع ا�ستراتيجية عليا للتنمي ��ة الم�ستدامة
تت�ض َّمن :و�ضع اال�ستدامة �ضمن توجهات المجل�س االقت�صادي
الأعلى ,وتعميق ا�ستخدام اللغة الوطنية في مراكز الدرا�سات
والبح ��وث ,وتوجيه الدرا�س ��ات والأبحاث لأولوي ��ات التنمية,
واالهتم ��ام بالتنمي ��ة المحلي ��ة ,وتطوي ��ر الم ��وارد الب�شري ��ة
(الخب ��راء) ,وو�ض ��ع الميزاني ��ة ال�سنوية في �ض ��وء الأهداف
التنموي ��ة .جاء ذل ��ك في محا�ضر ٍة �ألقاها ف ��ي «دارة العرب»
بعن ��وان «واقع التنمية الم�ستدامة وتحدياتها « في يوم ال�سبت
 2ذو القعدة 1434هـ الموافق � 7سبتمبر (�أيلول) 2013م ،وقد
�أدار المحا�ض ��رة الأ�ست ��اذ الدكتور يحيى ب ��ن محمد �شيخ �أبو
الخير� ،أ�ستاذ الجيومورفولوجيا التطبيقية والأ�ساليب الكمية
والنمذجة والتنظير بق�س ��م الجغرافيا بجامعة الملك �سعود.
وق ��د بد�أ الـ ُمحا�ضر بتعريف التنمي ��ة الم�ستدامة ب�أنها عملية
تطوي ��ر ت�شم ��ل المجتمعات وكذلك قطاع الأعم ��ال التجارية,
ب�شرط �أن تلبي احتياجات الحا�ضر دون الم�سا�س بقدرة الأجيال
القادم ��ة على تلبية حاجاتها ,ودون الإخالل بالتوازن البيئي.
ث ��م تط َّرق �إل ��ى ن�ش�أة تعريف التنمية الم�ستدام ��ة� ,إذ ُيعد �أول
م ��ن �أ�شار �إل ��ى التنمية الم�ستدام ��ة ب�شكل ر�سم ��ي هو تقرير
“م�ستقبلن ��ا الم�شترك” ال�صادر عن اللجنة العالمية للتنمية
والبيئ ��ة ع ��ام 1987م ,وق ��د ت�شكلت ه ��ذه اللجن ��ة بقرار من
الجمعية العامة للأمم المتحدة في دي�سمبر /كانون الأول عام
1983م برئا�سة “برونتالند” رئي�سة وزراء النرويج وع�ضوية

� 22شخ�صي ��ة من النخب ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية.
ث ��م ا�ستعر� ��ض متطلب ��ات التنمي ��ة الم�ستدام ��ة
ومجاالته ��ا� ,إذ تتطلب التنمي ��ة الم�ستدامة تح�سين
ظروف المعي�شة لجميع النا�س دون زيادة ا�ستخدام
الم ��وارد الطبيعي ��ة �إل ��ى ما يتج ��اوز ق ��درة الأر�ض
عل ��ى التح ُّم ��ل .و ُتج ��رى التنمي ��ة الم�ستدام ��ة ف ��ي
ثالث ��ة مج ��االت رئي�س ��ة ه ��ي :النم ��و االقت�صادي،
والتنمي ��ة االجتماعي ��ة ,والمحافظ ��ة عل ��ى البيئ ��ة.
وع� � َّرج الـ ُمحا�ض ��ر عل ��ى �ش ��روط التنمي ��ة
الم�ستدام ��ة ,وه ��ي� :أن تك ��ون ذات منفع ��ة
اقت�صادي ��ة وناجح ��ة ,و�أال ُي ِلح ��ق ه ��ذا الن�ش ��اط
�أ�ض ��رار ًا بالبيئ ��ة ,و�أن تنعك� ��س �إيجاب ًّي ��ا عل ��ى
المجتم ��ع الحال ��ي ,و�أن تحف ��ظ حق ��وق الأجي ��ال القادم ��ة.
كم ��ا تح َدّث ع ��ن م�ؤ�شرات التنمي ��ة الم�ستدام ��ة ,وذلك على
المحور االجتماعي :كن�سبة الفقر ,ون�سبة توزيع دخل القطاع
الخا� ��ص والحكومي ,ومعدالت البطال ��ة بين الذكور والإناث,
ومعدل وفيات الأطفال ب ُع ْمر �أقل من � 5سنوات ,ون�سبة التغطية
بنظ ��ام ال�صرف ال�صح ��ي ,ون�سبة ال�س ��كان الحا�صلين على
مياه �سليمة لل�ش ��رب ,ون�سبة ال�س ��كان الحا�صلين على خدمة
الرعاية ال�صحية الأولية ,ون�سب ��ة م�ساحة الم�سكن لل�شخ�ص
الواحد ,ومعدل النم ��و ال�سكاني ,ون�سبة ال�سكان في المناطق
الح�ضري ��ة َّ
المنظمة وغي ��ر َّ
المنظمة .وعل ��ى المحور البيئي:
كن�سب ��ة ال�س ��كان القاطنين ف ��ي المناطق ال�ساحلي ��ة ,ون�سبة
اال�ستخ ��دام ال�سنوي للمياه الجوفي ��ة ,وتراكيز مل ِّوثات المياه

العادمة في المياه النقية ,وم�ساحة النظم البيئية في الم�ساحة
الكلي ��ة ,ون�سب ��ة م�ساحة المحمي ��ات الطبيعية ف ��ي الم�ساحة
الكلي ��ة ,ومع ��دل توافر الأن ��واع البري ��ة ,وانبعاث ��ات الغازات
الدفيئ ��ة ,وا�ستخ ��دام الم ��وارد ال�ض ��ارة ب ��الأوزون ,وتراكيز
المل ِّوثات الهوائية في المناطق ال�سكانية ,والأرا�ضي الزراعية
وال�صالح ��ة للزراعة ,وا�ستخ ��دام الأ�سم ��دة ,ون�سبة م�ساحة
الغاب ��ات �إلى الم�ساحة الكلية ,والأرا�ضي المت�أثرة بالت�صحر.
و�أ�شار الـ ُمحا�ضر �إلى الأهداف الإنمائية لال�ستدامة البيئية,
وهي :دمج مب ��ادئ التنمية الم�ستدامة في ال�سيا�سات ,والحد
م ��ن معدل فق ��دان التنوع البيولوجي ,ووف ��رة المياه ال�صحية
وتع ��دد ا�ستخداماته ��ا ,وخف�ض ن�سب ��ة البطال ��ة ,وا�ستخدام
النفايات ,وخف�ض ا�ستهالك الطاقة.
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فيلما وثائق ًّيا عن
الدكتور عبدالرحمن الشبيلي يستعرض ً
المستشرق النمساوي محمد أسد في «دارة العرب»

3

جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

بح�ضور �سعادة ال�سفير النم�ساوي جريجور ك�سلر ا�ستعر�ض
الدكت ��ور عبدالرحمن ال�شبيل ��ي فيل ًما وثائق ًّيا ع ��ن الم�ست�شرق
النم�س ��اوي محمد�أ�س ��د ,ي�ستعر�ض فيه مخ ��رج الفيلم “جورج
مي� ��ش” البداي ��ات الأول ��ى لمحم ��د �أ�سد ال ��ذي ُولد ف ��ي مطلع
الق ��رن المي�ل�ادي الما�ض ��ي (1900م) ف ��ي �أ�س ��رة يهودي ��ة,
وكان �صحف ًّي ��ا ورحال ��ة ج ��اب ال�شرق الأدن ��ى مرا�س ًال ل�صحف
�أوروبي ��ة ,واهت ��دى للإ�س�ل�ام وعم ��ره  26عا ًما في �أثن ��اء رحل ٍة
ل ��ه �إل ��ى فل�سطين ,وزار مك ��ة المكرم ��ة للحج ,م�شي� � ًرا �إلى �أنه
ا�ستق� � َّر �ضي ًف ��ا في المدين ��ة المن ��ورة �ست �سن ��وات ،جاء ذلك
�ضم ��ن فعالي ��ات مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ي ي ��وم ال�سبت
 29ذو القع ��دة 1434ه� �ـ المواف ��ق  5ت�شري ��ن الأول (�أكتوب ��ر)
2013م و�س ��ط ح�ض ��ور ممي ��ز م ��ن رواد الفك ��ر والثقاف ��ة.
وي�شي ��ر المخ ��رج �إل ��ى �أن بداي ��ات التج ��وال لمحم ��د �أ�س ��د في
ال�ش ��رق الأدنى كانت ع ��ام 1922م في عمل ��ه مرا�س ًال لجريدة
“فرانكف ��ورت” الألماني ��ة (،)Frankfurter Zeitung
رحالت
ث ��م زار القد� ��س ف ��ي ع ��ام 1923م ,وانطلق منها ف ��ي
ٍ
– بالقط ��ار �أو عل ��ى الرواح ��ل �أو الأقدام – لزي ��ارة البلدان
كتاب ل ��ه عن العرب
المج ��اورة وكتاب ��ة م�شاهدات ��ه ,وح َّرر �أول ٍ

والإ�س�ل�ام ,كما تع َّرف �إلى الأمي ��ر عبداهلل بن الح�سين
�أمير �ش ��رق الأردن .وقد ن�شر كتابه “م�شرق مج َّرد من
الرومان�سي ��ة :م ��ن يومي ��ات رحالة” في ع ��ام 1924م.
وو�س ��ع رحالت ��ه في بل ��دان ال�ش ��رق لت�شم ��ل �أفغان�ستان
َّ
و�إي ��ران ،ت�صحب ��ه زوجت ��ه الألماني ��ة الر�سام ��ة (�إل�سا
زواج �سابق.
�شايمان) وابنها ال�صغير (هاينر�ش) من ٍ
كم ��ا ي�شير مخ ��رج الفيل ��م �إل ��ى �أن محمد �أ�س ��د �أ�سلم
ف ��ي ع ��ام 1926م ،و َت َ�س َّم ��ى بمحمد �أ�سد ،كم ��ا �أ�سلمت
زوجته و�س َّمت ابنها �أحمد ،و�صار يتعلم العربية ويلب�س
ال ��زي العربي ،وقابل الأمي َر في�ص�ل ً�ا (نائب الملك في
الحج ��از) ال ��ذي قدَّمه �إل ��ى المل ��ك عبدالعزيز ,ومنذ
تل ��ك المقابل ��ة نال ثقت ��ه و�ص ��ار يتجول بح ِّري ��ة داخل
الجزي ��رة العربي ��ة ،م�شي ًرا �إلى �أن ��ه في هذه الفترة ب ��د�أ ين�شر
�االت و�أبحاث� � ًا ذات طابع دين ��يً ،
متفرغا لدرا�س ��ة الإ�سالم
مق � ٍ
َّ
واللغ ��ة العربي ��ة ،وق ��د توثق ��ت عالق ��ة �أ�س ��د ب�صاح ��ب ال�سمو
الملك ��ي الأمي ��ر �سلمان ب ��ن عبدالعزيز ,ومعال ��ي الأ�ستاذ زكي
يماني وزي ��ر البترول ال�سابق ,والأ�ست ��اذ عبدالعزيز الرفاعي.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن �أ�س ��د ا�ست�أنف رحالت ��ه نحو الهن ��د و�أ�سهم في
ت�أ�سي� ��س باك�ست ��ان ف ��ي ع ��ام 1947م ،وحم ��ل �أول ج ��واز م ��ن
باك�ست ��ان و�صار مندوبه ��ا في الأمم المتح ��دة ،و�أ َّلف ثالث ًة من
�أن َف� ��س الكتب عن الإ�سالم ومنها “الطريق �إلى مكة” ،ثم تف َّرغ
بقي ��ة عمره للبحث متتنق�ل ً�ا بين �سوي�سرا والمغ ��رب و�إ�سبانيا،
وتوفي في ع ��ام  1992في �إ�سبانيا ودُفن في مقبرة الم�سلمين.
وي�ستعر� ��ض المخ ��رج الميدانَ ال ��ذي ُ�س ِّمي با�س ��م محمد �أ�سد
�اب ال ��ذي �أ َّلف ��ه باح ��ث
ف ��ي النم�س ��ا ف ��ي ع ��ام 2011م ,والكت � َ
نم�س ��اوي ي�ستعر�ض فيه �سيرة محمد �أ�سد ,وقد ُترجم للعربية.
والجدي ��ر ِّ
بالذك ��ر �أن الدكت ��ور عبدالرحم ��ن ال�شبيل ��ي �أ�ص ��در
ف ��ي عام 2011م كتا ًب ��ا موج ًزا عن �سيرة محم ��د �أ�سد ,قدَّم له
الدكتور �صالح بن حميد.

مركز حمد الجاسر الثقافي في
شبكات التواصل االجتماعي
ي�سع ��ى المركز م ��ن خ�ل�ال مواقعه عل ��ى �شبكات
التوا�ص ��ل االجتماعي �إلى تج�سي ��د التوا�صل الثقافي
الفع ��ال ون�ش ��ر �أخب ��ار ال ��رواد وفعالي ��ات المرك ��ز
ون�شاطات ��ه الثقافي ��ة المختلفة وتوثي ��ق المحا�ضرات
حتى يت�سن ��ى للجميع اال�ستفادة منه ��ا و�إي�صالها �إلى
�أكبر �شريحة ممكنة.
كم ��ا يهتم بن�ش ��ر مق ��االت ال ��رواد و الجديد على
ال�ساحة الثقافي ��ة و ن�أمل من روادن ��ا الكرام تزويدنا
ب ��كل جديد لديه ��م ليت�سنى ن�شره عبر ه ��ذه المواقع
وي�سرنا �أن نتلقى مالحظاتكم عليها.
وي�سع ��ى المرك ��ز حال ًي ��ا �إلى تحدي ��ث موقعه على
ال�شبكة العنكبوتية.
عنوان موقعنا على ال�شبكة العنكبوتية:

www.hamadaljasser.com
عنوان موقعنا على الفي�سبوك:
مركز حمد اجلاسر الثقايف

عنوان موقعنا على تويتر:

@hjccenter

المستشار التربوي أ .عبدالرحمن المشيقح يشدِّ د على ضرورة مواكبة أنظمة التعليم لتحديات المستقبل
�ش َدّد الأ�ستاذ عبدالرحم ��ن الم�شيقح على �ضرورة مواكبة
�أنظم ��ة التعلي ��م لتحدي ��ات الم�ستقب ��ل ,داع ًيا �إل ��ى االهتمام
بالطال ��ب والمعل ��م في� �� ٍآن واحد والنظ ��ر �إل ��ى احتياجاتهما,
وتجني ��ب ال�شب ��اب كل ال�صدم ��ات والمفاج� ��آت الم�ستقبلي ��ة
الت ��ي تن�ش�أ نتيجة ع ��دم المواءمة واال�ستع ��داد لدخولهم ُل َّجة
الم�ستقبل وهم على دراية بالموازنة والقيا�س ومدى احتياجات
المجتمع ,م�شي� � ًرا �إلى � َّأن تحديد م�ستقب ��ل الوطن وح�ضارته
مره ��و ٌن بالتعليم وواقعه ونظرة الوط ��ن الم�ستقبلية وخططه
التطويرية له .جاء ذلك في محا�ضر ٍة بعنوان «قراءة في تعليم
الم�ستقب ��ل» �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد الجا�سر الثقافي
في «دارة العرب» يوم ال�سبت  15ذو القعدة 1434هـ الموافق 21
�سبتمبر 2013م ،و�أدارها �سعادة الدكتور عبدالعزيز العمر.
و�أ�ش ��ار الـ ُمحا�ض ��ر �إل ��ى � َّأن المعل ��م ُي َع ��د مح ��ور االرتكاز في
�إدارة العملي ��ة التعليمي ��ة المعا�ص ��رة وتنفيذه ��ا بر َّمتها ،فهو
ب�ل�ا ج ��دال �أو مناف�سة -الجه ��از التنفي ��ذي الرئي�س َّلخطة
والمف�سر لأهدافه ��ا وبرامجها ,لذا ينبغي
والمكمل
التعلي ��م,
ِّ
ِّ
االهتم ��ام بتدري ��ب المعل ��م تدري ًبا م�ستم� � ًّرا �أثن ��اء الخدمة,
و�أن َّ
يطل ��ع عل ��ى م�ستج ��دات العل ��وم والمع ��ارف ,و�إ َّال �أ�صبح
محا�ص� � ًرا ومه� � َّددًا بمناق�شة طالب ��ه وت�سا�ؤالتهم ع ��ن �أفكا ٍر
َ
�ات اكت�سبوه ��ا م ��ن م�ص ��ادر المعرف ��ة المت�ش ِّعب ��ة.
ومعلوم � ٍ
�ات وهمو ًم ��ا تختلف في
كم ��ا �أو�ض ��ح � َّأن ل�شب ��اب الغ ��د تطلع � ٍ
طبيعته ��ا وح َدّته ��ا عن تطلع ��ات الجيل القائم ،ل ��ذا البد من

تدري ��ب المعل ��م عل ��ى تف ُّه ��م ال�ص ��ورة الم�ستقبلية
وفه ��م لغتها ليمكن ��ه الولوج �إلى عالمه ��م ومراقبته
لم�ساره ��م ع ��ن ُبعد ,والتدخ ��ل غي ��ر المبا�شر عند
الحاجة .فانع ��زال المعلم عن واق ��ع ال�شباب وعدم
تف ُّه ��م ظروفهم قد يكون �أحد �أ�سب ��اب ت� ُّأخر التربية
المعا�ص ��رة ع ��ن تحقي ��ق الأه ��داف المر�سومة لها.
و�أ�شار �إلى � َّأن المهارات الم�أمولة في ت�أهيل الطالب
ف ��ي مدر�سة الم�ستقبل تكمن ف ��ي �إجادة التعامل مع
المتجدّدة ،والق ��درة على امتالك
علوم الم�ستقب ��ل
ِ
المه ��ارات من �أوعيته ��ا المختلفة والتع ُّل ��م الذاتي،
واالختي ��ار الح ��ر ل ِـم َه ��ن الم�ستقب ��ل المبن َّي ��ة عل ��ى
رغبته ،وامتالكه لمهارات االت�صال واال�ستفادة من
�كل �إيجابي ،وحفاظه
ثقاف ��ة الآخر ،وانخراطه في الواقع ب�ش � ٍ
عل ��ى هويت ��ه وعقيدت ��ه ،ومواكبت ��ه لمتطلبات �س ��وق العمل.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن التكنولوجي ��ا منحت المجتمع ��ات نقلة نوعية
و�ست�سهم في نه�ضة ح�ضارية �سريعة �إذا �أح�س َّنا ا�ستخدامها,
وطري ��ق المعلومات ال�سريع �سوف ي�ساعد على رفع المقايي�س
التعليمي ��ة ل � ِّ
�كل فرد في الأجي ��ال القادمة ،و�س ��وف يتيح هذا
الطري ��ق ظه ��ور طرائق جدي ��دة للتدري� ��س ومج ��االت �أو�سع
بكثي ��ر لالختيار ,و�س ��وف يم ِّثل التعلم با�ستخ ��دام الحا�سوب
نقطة االنط�ل�اق نحو التعل ��م الم�ستمر م ��ن الحا�سوب ,وهي
كفيل ��ة بنق ��ل المجتمع �إل ��ى م�ستوى متقدم ومواكب ��ة التطور.

تفاعل التعلي ��م و�إ�سهامه في ق�ضايا الواقع
وتح� � َدّث عن مدى ُ
واهتمام ��ه بن�ش ��ر ال ��دالالت ال�صحيح ��ة ،و� َّأن التطل ��ع للغ ��د
المر َت َق ��ب يت ��م ب� ��أدوات الما�ضي ونت ��اج الحا�ض ��ر وظروفه،
وبمنهج علمي محكوم ب�أ�س�س وا�ستنتاجات مو�ضوعية ،م�شي ًرا
�إل ��ى � َّأن جميع الدرا�س ��ات والنظريات والتن ُّب� ��ؤات التي ُتطرح
عن الأو�ضاع الم�ستقبلية في مختلف المجاالت -و�إن ُكتب لها
النج ��اح والتطبيق -ال تحمل �سم ��ة الديمومة بل هي محدودة
البق ��اء ومرتبطة بالخطة المج ��ازة ،وقد تظهر في الم�ستقبل
�أحداث و�أخطار مفاجئةلم يعرفها العالم من قبل ولم يح�سب
له ��ا ح�سا ًبا ف ��ي اال�ستقراء ،ته � ِ�دّد الحياة وتن�س ��ف الم�شروع
اال�ست�شرافي ,من�ش�ؤها التغيرات التي تكتنف حياة الإن�سان.

العدد الرابع عشر
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العضويات العلمية والنشاط العلمي
 -1ع�ضو مجمع اللغة العربية بدم�شق .
 -2ع�ضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة .
 -3ع�ضو جمعية ل�سان العرب بالقاهرة .
 -4ع�ضو جمعية حماة اللغة العربية بالقاهرة  ،وممثل الجمعية بالمملكة العربية
ال�سعودية ودول الخليج العربية.
 -5ع�ضو الجمعية اللغوية ال�سعودية.
 -6ع�ضو الفريق اال�ست�شاري لإن�شاء ق�سم اللغة العربية بجامعة �سيراليون.
 -7ع�ضو المجل�س العالمي للغة العربية بلبنان.
 -8ع�ضو في جمعية محبي تراث العقاد بالقاهرة.
 ن�شر عدد ًا من الكتب هي: -1الم�صطلح النحوي ـ ن�ش�أته وتطوره حتى �أواخر القرن الثالث الهجري .
 -2ما يحتمل ال�شعر من ال�ضرورة ـ لأبي �سعيد ال�سيرافي ـ تحقيق (جزء واحد) .
 -3التعليقة على كتاب �سيبويه  ،لأبي على الفار�سي ـ تحقيق في (�ستة �أجزاء) .
 -4معاني القراءات  ،لأبي من�صور الأزهري ـ تحقيق باال�شتراك في (ثالثة
�أجزاء ) .
 -5وعمل على تحقيق كتاب �شرح كتاب �سيبويه لأبي �سعيد ال�سيرافي ،الذي
�سيربو على الع�شرين مجلد ًا ،وقد �أنجز منه خم�سة ع�شر جزء ًا.
 ن�شر عددا من الأبحاث وهي: -1رحلة كتاب �سيبويه من الب�صرة.
 -2الأ�صول بين الفقهاء والنحاة.
 -3نكتة النكت في �سرقة الأعلم ال�شنتمري.
 -4ظاهرة البخل عند النحاة.
 -5العربية في المرحلة القر�آنية.
� -6أنغام التراث.
 -7هند�سة اللفة.
 -8زعم الخليل في كتاب �سيبويه.
� -9أقوال العرب في كتاب �سيبويه.
 -10الياء المحذوفة في القر�آن الكريم.
 -11الم�صطلح الداللي في كتاب ال�صاحبي البن فار�س.
 -12ر�ؤية م�ستقبلية لتدري�س اللغة العربية.
 -13ال�ضعف اللغوي – الت�شخي�ص والعالج.
 -14اللغة العربية في القرن الحادي والع�شرين.
 -15ر�ؤية تربوية في مناهج اللغة العربية.
“ -16حلب والحلبيات” �صورة للدر�س اللغوي في بالط �سيف الدولة الحمداني.
� -17إحياء الدخيل على رفات الف�صيح.
 -18الوعي اللغوي – ن�ش�أته وتطوره.
 -19العربية الف�صحى في مواجهة تحديات العولمة.
 -20النثر الفني عند الجاحظ.
 -21عمود ال�شعر – درا�سة نقدية.
� -22أثر كتاب �سيبويه في الدر�س اللغوي.
 -23الوافي في �إن�صاف �أبي �سعيد ال�سيرافي.
 -24معاجم غريب القر�آن – مناهجها و�أنواعها.
 -25ال�ضعف اللغوي – �أ�سبابه وعالجه.
 -26الإعالن واللغة.

من إصداراته
معاني القراءات
�ص ��در ه ��ذا الكتاب ف ��ي ثالث ��ة �أجزاء وه ��و ت�صني ��ف �أبي
من�صور الأزهري محمد بن �أحمد المتوفي �سنة 370هـ980/م
وتحقي ��ق الدكت ��ور عي ��د م�صطف ��ى دروي� ��ش والدكت ��ور عو�ض
القوزي �أو�ضح فيه المحقق ��ان ب�أن «القر�آن الكريم» حظي بما
ي�ستحقه من اهتمام ،والمكتبة العربية غنية بال�صور المختلفة
لذل ��ك االهتمام ،ف�إلى جانب الكتب التي تناولت تف�سيره ،نجد
�أخرى تدر�س غريب ��ه ،و�إعرابه ،وبالغت ��ه ،ومعانيه ،وم�شكله،
و�إعاجزه ،و�أحكامه ،ووجوه القراءات فيه.
وه ��ذه الدرا�سات على اختالفها وتن ��وع م�صادرها ،ال تغني
واح ��دة منها عن الأخرى ،ويجد المهت ��م بالدرا�سات القر�آنية
الحاج ��ة �إل ��ى الوق ��وف عل ��ى كل عم ��ل له �صل ��ة به ��ذا الكتاب
الكري ��م .و�أن يم ��ن الطال ��ع �أن ينه� ��ض �أبو من�ص ��ور الأزهري
�صاح ��ب تهذي ��ب اللغة بعم ��ل يت�صل بكت ��اب اهلل العزيز ،فكان
لقدرات ��ه اللغوية ،وثقافته الفقهية والأدبية دور بارز في توجيه بع�ض القراءات ،واالحتجاج المبكر لها،
�إذ ل ��م يق ��ف عند اختالف القراء� ،أو عند �إعراب بع�ض الحروف ،فقدم عم ًال يك�شف عن خبرة في لغة
القر�آن ،ومعرفة عميقة ب�أ�سراره.
ويه ��دف هذا الكت ��اب �إلى خدمة كتاب اهلل ،كما هي نفو�س الم�شتغلين ب ��ه وبالنحو وال�صرف واللغة
الت ��ي تت ��وق كثي� � ًرا لخدمته من خالل م ��ا يح�سنون من تخ�ص�صه ��م ،ومن �أجل ذلك كان ��ت الت�صانيف
العديدة للأخف�ش ،والفراء ،و�أبي عبيدة والزجاج ،وابي علي الفار�سي ،و�أبي حيان الأندل�سي ،وغيرهم
ف ��ي �سائر الع�ص ��ور ،وي�شير المحققان �إل ��ى �أن اال�شتغال بالق ��ر�آن الكريم بالطري ��ق المبا�شر وخدمته
يطي ��ب النف�س ،وقد �سنحت الفر�صة لنف�سه �أن تهد�أ وللبال �أن يطمئن بالعثور على مخطوطة في معاني
القراءات لأبي من�صور الأزهري ف�سعد بها �أ ّيما �سعادة ،فهي تلبي رغبة ملحة و�أكيدة روادته كثي ًرا ،ثم
�إن �أب ��ا من�صور �صاحب تهذيب اللغة عال ��م جليل القدر بين علماء اللغة بما له من غزارة العلم ،وف�ضل
التقدم ،وال ُبد �أن يكون كتابه هذا على قدر علمه و�سعة باعة في هذا الميدان.
و�أ�ش ��ارا �إل ��ى �أن َ
الخ ْرم ال ��ذي كان في الن�سخ ��ة التي ُاطل ��ع عليها هو الذي ح ��ال بينها وبين
أ�سا�سا في موطني ��ن� :أولهما في مقدمة
تطلع ��ات المحققي ��ن والدار�سين من قبل ��ه ،ويتمثل هذا الخرم � ً
المخطوطة .ثانيهما من منت�صف �سورة يون�س �إلى منت�صف �سورة يو�سف ،وقد ُ�سدت الثغرة الأولى من
خالل ما �أدركاه من اعتماد �أبي من�صور الأزهري على كتاب ال�سبعة في القراءات لأبي بكر بن مجاهد.

التعليقة على كتاب سيبويه
ي�شي ��ر المحقق رحمه اهلل �إلى �أن التعليقة ظلت مجهولة �أو
ف ��ي حكم المفقود حتى عهد قريب ،وما كادت تكت�شف �ضمن
قوائ ��م المخطوطات النادرة ف ��ي تركيا حت ��ى ا�شر�أبت �إليها
�أعن ��اق الباحثين ،وتط ّل ��ع �إليها المهتمون بالت ��راث ،وها هي
الي ��وم تظهر ك�أول �شرح متكامل ل�ش ��روح «الكتاب» في القرن
الرابع الهجري.
وت�أتي �أهمية التعليقة من ناحيتين:
الأول ��ى :ارتباطه ��ا بكت ��اب �سيبوي ��ه ،الكتاب ال ��ذي �سماه
وتي�سر �صعبه،
القدامى «ق ��ر�آن النحو» فهي ت�شرح غام�ض ��هّ ،
وتذل ��ل لمريديه الطريق ل�سبر �أغواره ،ف ��ي �أ�سلوب يرق حي ًنا
حتى يخ ّيل لغير المتخ�ص�صين �أن اقتحامه �سه ًال ،ويوغل في
ال�صعوبة حي ًنا �آخر ،حتى �إن �أ�صحاب ال�صناعة لي�شق عليهم
ذلك.
والثاني ��ة :وتت�صل بالم�ؤلف ،فهو �شيخ �أه ��ل القيا�س في النحو ،و�أكثر النا�س تفردًا بكتاب �سيبويه،
وكتابه هذا �شاهد على طبيعة الدر�س النحوي في الع�صر الذهبي للثقافة العربية.

5
من إصداراته
كتاب «ما يحتمل الشعر من الضرورة»
تأليف أبي سعيد الحسن بن عبداهلل السيرافي
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2013معو�ض الق ��وزي رحمه اهلل في مقدمة
�دث الدكتور
جمادى اآلخرة 1434هـ -تح �
أبريل
ه ��ذا الكت ��اب ع ��ن �أن ��ه �أثن ��اء فت ��رة درا�ست ��ه وبحثه في
مرحلة الدكتوراه كان قد �أغ ��رم كثي ًرا ب�أعمال �أبي �سعيد
ال�سيرافي ،و�أعجب بطريقته في در�س النحو واللغة ،وقد
الح ��ظ الفقيد رحم ��ه اهلل وه ��و يدر�س �ش ��رح ال�سيرافي
لكت ��اب �سيبوي ��ه �أن ال�سيراف ��ي توقف طوي�ل ً�ا عند ق�ضية
ال�ضرورة ال�شعرية ،التي تحدث عنها �سيبويه في معر�ض
قا�صد له ��ا وال متعم ��ق فيها،
كالم ��ه حدي ��ث عا ًما غي ��ر ٍ
فاهت ��د بها ال�سيرافي وكتب فيه ��ا كالما ما طويال مهما،
فلم ��ا الحظ الدكتور عو�ض القوزي رحمه اهلل هذا عر�ض
على بع�ض زمالئ ��ه ،ف�شجعوه على تحقي ��ق ذلك و�إفراده
ببحث م�ستقل ،فعمد �إلى المخطوطات ل�شرح ال�سيرافي،
فا�ستخ ��رج منه ��ا كالمه عن ��د تل ��ك الق�ضي ��ة ،ف�أفردها
بالبح ��ث والتحقي ��ق واالعتن ��اء ،ثم خ ��رج لنا بكت ��اب (ما
يحتمل ال�شعر من ال�ضرورة لأبي �سعيد ال�سيرافيز
َ
المخطوطة ،ثم و�ضع عنوا ًنا تحدث تحته عن ال�سيرافي باخت�صار،
تحدث في مقدمته عن ُن َ�سخ
وتكل ��م على ال�ضرورة ال�شعري ��ة ،و�أو�ضع المراد بهذا الم�صطلح ونماذج ل ��ه ،ثم �أورد بع�ض ال�صور
لمخطوطات ال�سيرافي ،ثم و�ضع الكتاب محققا ،وعمل على �شرح ما غم�ض منه والتعليق عليه.
ثم �أنهاه بخاتمة لخ�ص فيها حال الم�صطلح النحوي في القرون الثالثة الأولى ،والتطورات التي
ط ��ر�أت عليه ،و�أ�سباب التط ��ور ،وعلى يد من تطور الم�صطلح ،وعر�ض بجه ��د �أبي الأ�سود والخليل
و�أحمد.
وه ��و بحث قيم فريد جليل القدر ال ينبغي �أن تخلو منه مكتبة طالب العلم والأديب ،رحم اهلل د.
عو�ض القوزي رحمة وا�سعة.

كتاب المصطلح النحوي
(الم�صطل ��ح النح ��وي) ه ��ذا عن ��وان �أحد كت ��ب د .عو�ض
الق ��وزي رحم ��ه اهلل ،وه ��و بحث ور�سال ��ة قدمها لني ��ل درجة
الماج�ستي ��ر ،ابتد�أها بمقدمة بين فيها �سب ��ب اهتمامه بهذه
الق�ضي ��ة؛ وه ��و �أن م�صطلح ��ات العل ��وم قد ت ��م تدوينها منذ
ده ��ور� ،إال �أن م�صطل ��ح النح ��و لم ينل االهتم ��ام الواجب له،
وكاد مع وعورة الطريق �إلى هذه الق�ضية ومع محاولة البع�ض
�إقناءه عنه ��ا �أن يعدل عنها �إلى غيره ��ا� ،إال �أن ت�شجيع بع�ض
�أ�ساتذته �شد �أزره وزاده �إ�صرارا على �إكمال ما بد�أ به.
ذك ��ر بعد ذلك عددًا من ال�صعوبات التي وقفت في طريق
بحث ��ه وكيف تجاوزه ��ا ،وبين �أنه لم يجد غي ��ر ر�سالة واحدة
ف ��ي ذات المو�ضوع ،و�أنها لم ت�ست ��وف جوانب المو�ضوع ،مما
�شجعه �أكثر على الم�ضي في طريقه.
ق�س ��م د .عو�ض بحثه �إلى ثالث ��ة ف�صول وخاتمة،
كان الف�صل الأول بعنوان( :الم�صطلح النحوي قبل الكتاب)،
وقد تحدث فيه عن �أ�صل اللغة وحدها عند العلماء ،ثم تحدث
ع ��ن ا�صطالحات النح ��و العربي مفهوم الم�صطلح النح ��وي ،ثم وقف عند نحو �أب ��ي الأ�سود الد�ؤلي
وا�صطالحاته ،وتحدث عن الم�صطلحات النحوية عند تالميذه ،ثم تحدث عن مرحلة التهيئة لظهور
الم�صطلحات النحوية والأبواب واال�صطالحات النحوية في هذه المرحلة.
وف ��ي الف�ص ��ل الثاني وهو بعنوان (الم�صطل ��ح النحوي في كتاب �سيبوي ��ه) خ�ص�ص الحديث عن
م�صطلح ��ات الكتاب تعر�ض في ��ه بالمناق�شة المت�أني ��ة لأ�سلوبه وتبويبه وم�صطلحات ��ه ،وبين طريقة
�سيبويه في ت�أطيره م�صطلحاته وو�ضعها ،ثم ختم الف�صل بالحديث عن هذه الم�صطلحات من ناحية
بقائها وفنائها.
وف ��ي الف�صل الثالث الذي عنونه بـ (الم�صطلح النح ��وي بين الب�صريين والكوفيين) ،تحدث عن
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رحم اهلل الدكتور عوض
القوزي أحد رواد اللغة العربية

الدكتور :القوزي ..نادر المثال
يرق ��د ال�صدي ��ق
الزمي ��ل الأ�ست ��اذ
الدكت ��ور عو� ��ض ب ��ن
محم ��د الق ��وزي،
�أ�ست ��اذ النح ��و ف ��ي
ق�س ��م اللغ ��ة العربي ��ة
و�آدابها بجامعة الملك
�سع ��ود ،ف ��ي غيبوب ��ة
عميقة من ��ذ �أكثر من
�أ�سب ��وع ف ��ي م�ست�شف ��ى
د .حمزة املزيني
المل ��ك فهد بج ��دة .و�سبب ذلك
�أن ��ه تعر�ض لحادث م ��روري �ألي ��م نتيجة ال�صط ��دام ال�سيارة
الت ��ي كان ي�ستقلها ،ول ��م يكن ي�سوقها ،بجم ��ل �سائب اعتر�ض
طريقه ��ا ف ��ي الطري ��ق ال�ساحل ��ي الدول ��ي الوا�ص ��ل بين جدة
وج ��ازان .وكان الدكتور القوزي راجع ��ا �إلى جدة لي�ستقل منها
الطائ ��رة متوجه ��ا �إل ��ى الريا�ض بعد ق�ض ��اء �أيام م ��ن �إجازة
العي ��د في مدينة القوز التي ن�ش�أ فيه ��ا ويقيم فيها بع�ض �أهله.
وقد �أُ�صي ��ب زمال�ؤه ومحبوه ب�ألم مم� ��ض لتعر�ض هذا الزميل
ن ��ادر المث ��ال له ��ذا الح ��ادث الم�ؤ�س ��ف ،وه ��و م ��ا �أ�صابه ��م
كذل ��ك بالذه ��ول لم ��ا ل ��ه م ��ن مكان ��ة خا�ص ��ة ف ��ي نفو�سهم.
والأ�ست ��اذ الدكتور الق ��وزي �أح ��د المتخ�ص�صي ��ن المتميزين
المعروفي ��ن على م�ست ��وى العالم العربي ف ��ي النحو ،وذلك ما
�أهَّ ل ��ه لع�ضوي ��ة مجمع اللغ ��ة العربية في دم�شق من ��ذ �سنوات.
وتد َّر� ��س بع� ��ض كتب ��ه ف ��ي �أق�س ��ام اللغ ��ة العربي ��ة ف ��ي بع�ض
الجامع ��ات العربي ��ة داخ ��ل المملك ��ة وخارجه ��ا .و�أهلتْه لهذه
المنزل ��ة �أعما ُل ��ه الكثيرة في البحث والتحقي ��ق التي �أ�صدرها
تباعا في خالل الثالثين �سنة الما�ضية .ومن �أبرز تلك الأعمال
تحقيق ��ه كت ��اب �ش ��رح ال�سيرافي لكت ��اب �سيبويه .وه ��و �شرح
طوي ��ل مف�صل ن�شر الدكت ��ور القوزي منه عددا م ��ن الأجزاء.
ويع ��رف طالب الدكت ��ور القوزي جديته ف ��ي التدري�س وتفانيه
ف ��ي تعليمهم ،ويعرف الط�ل�اب الكثيرون الذي ��ن �أ�شرف على
ر�سائله ��م للماج�ستي ��ر والدكت ��وراة ف ��ي الق�سم عن ��ه دقته في
الإ�ش ��راف وكرمه الفائق ف ��ي م�ساعدتهم على �إنجاز ر�سائلهم
ف ��ي الوقت المح ��دد وب�أ�شكال ُم ْر�ضية .كم ��ا تعرفه الجامعات
ال�سعودي ��ة الأخ ��رى من خالل تحكيم ��ه الأبح � َ
�اث التي تر�سل
�إلي ��ه للتحكيم تمهي ��دا لن�شرها في مجالتها ،كم ��ا تعرفه تلك
الجامع ��ات م ��ن خ�ل�ال م�شاركاته الكثي ��رة ف ��ي مناق�شة عدد
كبي ��ر م ��ن ر�سائ ��ل الماج�ستير والدكت ��وراة التي تنج ��ز فيها.
كم ��ا يعرف عنه ر�ؤ�س ��اء ق�سم اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابها بجامعة
المل ��ك �سعود الذين تعاقبوا طوال ال�سنين على رئا�سة الق�سم،
وكنت �أحدهم ،مدى التزامه بالتدري�س وم�شاركته الفاعلة في
ن�شاط ��ات الق�سم من غير �أن يعتذر عن �أية مهمة ت�سند �إليه �أو
�أن ي�شك ��و من ثقل بع�ضها وا�ستن ��زاف بع�ضها للوقت والجهود.
عرف ��ت الدكت ��ور القوزي من ��ذ �أن عاد �إلى ق�س ��م اللغة العربية
و�آدابها ف ��ي جامعة الملك �سعود بعد ح�صول ��ه على الدكتوراة
ف ��ي النحو من جامعة �أك�سفورد البريطاني ��ة العريقة قبل �أكثر
م ��ن ثالثين �سن ��ة .كما عرفته ج ��ارا في �سك ��ن جامعة الملك
�سعود في الدرعية لأكثر من ثالث ع�شرة �سنة .وكان طوال تلك
ال�سنين ،وال يزال ،نعم الزميل ونعم الجار .كان كريما ب�شو�شا
ل ��م �أره في يوم من الأي ��ام يدخل في م�شكل مع �أحد من طالبه
�أو زمالئ ��ه �أو جيران ��ه .وكان يقدم الجميع عل ��ى نف�سه دائما.
وكن ��ت كثي ��ر المناكف ��ة والمزاح مع ��ه ب�سبب اخت�ل�اف طبيعة
تخ�ص�ص ��ي ف ��ي الل�ساني ��ات ع ��ن تخ�ص�صه في النح ��و .وهما
تخ�ص�ص ��ان لكل واحد منهما نظرته الخا�صة �إلى طبيعة اللغة
مالجظ ��ةُ :ن�ش ��رت هذه المقالة ف ��ي �صحيفة ال�شرق قبل وف ��اة الدكتور
وكيفي ��ة ا�شتغاله ��ا .وكان �أكث ��ر النا�س الذي ��ن عرفتهم تحمال عو�ض القوزي ب�ساعات.

لمث ��ل تل ��ك المناكف ��ات التي ت�ص ��ل �أحيان ��ا �إلى م�ستوي ��ات بعيدة
م ��ن الجذري ��ة .وكان يتعام ��ل م ��ع مناكفات ��ي ال�صاخب ��ة �أحيان ��ا
للنح ��و والنحويي ��ن ،وادعائي م ��وت النح ��و ،بروح ي�ص ��دق عليها
و�ص ��ف «الريا�ضي ��ة» الت ��ي تعني �أنه لم ي ��ر �أن الغلب ��ة هي الهدف
م ��ن النقا�ش ،ب ��ل الهدف منه ��ا ،مهما خرجت ع ��ن طورها ،لي�س
�إال تب ��ادل وجه ��ات النظر ،وكان يحر�ص دائم ��ا على عدم ال�سماح
له ��ا ب�أن تكون مح ��ددا للعالقة بين المتحاوري ��ن �أو «المتناكفين»!
وم ��ن الخ�ص ��ال الكريم ��ة الت ��ي يعرفه ��ا عن ��ه محب ��وه وزم�ل�ا�ؤه
كر ُم ��ه .ومن ذل ��ك �أنه دعا قبل ثالث �سنوات ع ��ددا من الزمالء،
وكن ��ت �أحده ��م� ،إل ��ى مدينت ��ه التهامي ��ة ال�صغي ��رة «الق ��وز».
وق ��د ق�ضين ��ا جميع ��ا �أيام ��ا ثالثة ف ��ي �ضيافت ��ه و�ضياف ��ة �أقاربه
الذي ��ن غمرون ��ا بحف ��اوة يع ��ز نظيره ��ا وال يمك ��ن �أن نن�ساه ��ا.
ومم ��ا يجب �أن يذكر في هذا ال�سياق ُ
جمال �صوت الدكتور القوزي
خا�ص ��ة حي ��ن يقر�أ كالم ��ا مكتوب ��ا� ،أو يق ��ر�أ الق ��ر�آن الكريم .وال
يمك ��ن �أن تع ��رف معنى ما يك ��رره الزميل الأ�ست ��اذ �إبراهيم طالع
ف ��ي مقاالته دائما م ��ن القول عن قراءة الق ��ر�آن الكريم بـ«�ألحان
الع ��رب» �إال حين ت�سمع الدكتور عو�ض وهو ي�صلي بنا �أحيانا ويقر�أ
ب�صوت �شجي ولحن حجازي تهامي ي�أخذ بمجامع القلوب ليقودها
ف ��ي مراقي الخ�شوع والجم ��ال .وكم �أود �أن يك ��ون قد �سجل بع�ضا
م ��ن قراءاته لتكون نموذج� � ًا ُيدر�س ل ُيحتذى وذل ��ك لتنمية الذوق
ال�صوت ��ي الجمال ��ي للغة العربية بعام ��ة وللق ��ر�آن الكريم بخا�صة
ب ��دال من الح�شرج ��ات �أو المبالغات التي ت�ص ��دم �آذاننا دائما في
كثير م ��ن م�ساجدنا �أو عن ��د ادعاء التح ��دث بالعربية الف�صحى.
ولي� ��س الدكت ��ور الق ��وزي �أول �ضحاي ��ا ذل ��ك «الطري ��ق ال�ساحلي
الدول ��ي» ،ولم يكن �آخرهم .فمما يرويه الزمي ��ل الأ�ستاذ الدكتور
م ��رزوق بن تنباك ع ��ن الأ�ستاذ الدكتور الق ��وزي قوله� ،شاكيا من
كث ��رة الح ��وادث في ذلك «الطري ��ق ال�ساحلي الدول ��ي»« :لقد �أكل
ه ��ذا الطريق �أوالدنا» .وكان يعني �أن ��ه ال تم�ضي فترة �إال ويتعر�ض
بع�ض �س ��كان تلك المناطق �إلى حوادث في ه ��ذا الطريق يفقدون
فيه ��ا واحدا �أو �أكثر من �أبنائهم .وكان �آخرها ما ن�شرته ال�صحف
خ�ل�ال هذا الأ�سب ��وع والأ�سب ��وع الما�ضي م ��ن وفاة و�إ�صاب ��ة �أكثر
م ��ن خم�سة وع�شري ��ن �شخ�صا نتيجة لحوادث ف ��ي ذلك الطريق.
وم ��ن �أه ��م الأ�سب ��اب الت ��ي ت�سه ��م ف ��ي ه ��ذه الح ��وادث �أن هذا
الطري ��ق الوحي ��د الم� ��ؤدي �إل ��ى مناط ��ق تهام ��ة م ��ن ج ��دة �إل ��ى
اليم ��ن لي�س محميا ب�سي ��اج يمن ��ع الحيوانات ال�سائب ��ة ،والجمال
خا�ص ��ة ،م ��ن اعترا� ��ض الطري ��ق ف ��ي اللي ��ل وف ��ي النه ��ار .وكان
�أه ��ل المناط ��ق الت ��ي يم ��ر بها الخ ��ط قد ظل ��وا يطالب ��ون طويال
ب� ��أن يحم ��ى ه ��ذا الخط ب�سي ��اج يمن ��ع اقتح ��ام تل ��ك الحيوانات
لحم ��ى الطري ��ق .لكن �أحدا ل ��م يتحرك لتنفيذ تل ��ك المطالبات.
ومما ي�سهم في ازدحام هذا الطريق خا�صة في �أيام الإجازات عدم
وجودمطار�إقليميفيالمنطقة.والمطاراتالوحيدةالتيي�ستخدمها
�س ��كان تلك المنطقة هي مطار الباحة ،ومطار الملك عبد العزيز
بجدة ،ومطار جازان .ويبعد كل واحد عنها  300كيلو متر تقريبا.
وقد طالب �سكان المنطقة منذ زمن طويل ب�إن�شاء مطار في مدينة
القنفذة التي تعد مركزا لتلك المنطقة .وهي مدينة تاريخية عريقة
و�إن�شاء مطار فيها �سوف يعيد لها بع�ضا من �أهميتها التاريخية تلك،
بالإ�ضاف ��ة �إلى �أن ��ه �سيخفف من الحركة على تل ��ك الطرق البرية
الخط ��رة التي كان ��ت �سببا في كثير من الح ��وادث طوال ال�سنين.
�أدعو اهلل لزميلنا العزيز الأ�ستاذ الدكتور عو�ض بن محمد القوزي
ب�سرع ��ة ال�شفاء مما تعر�ض ل ��ه ،و�أن يعيده لأهله وزمالئه ومحبيه
الكثر �سالما معافى.

في يوم الخمي�س
المواف ��ق -12-19
1434ه� �ـ تلقي ��ت
ر�سال ��ة م ��ن مرك ��ز
حم ��د الجا�س ��ر
الثقاف ��ي ينعي فيها
ال�صدي ��ق الدكت ��ور
عو�ض القوزي حيث
تعر�ض لحادث �سير
وه ��و ق ��ادم بطريق
الب ��ر م ��ن بلدت ��ه �إل ��ى
أ .عبداهلل احلقيل
ج ��دة ،ولقد �أحدث نب� ��أ وفاته
ردة فع ��ل من الحزن والألم ل ��دى �أ�صدقائه ومحبيه� ،إذ كانت
ل ��ه منزلة كبي ��رة في القلوب لم ��ا يتمتع به م ��ن �أخالق عالية
و�سجايا حميدة.
كان الفقي ��د �أحد علم ��اء النحو وال�ص ��رف بجامعة الملك
�سع ��ود وقد عرفته عن قرب من خ�ل�ال الم�شاركة الدائمة في
خمي�سية ال�شيخ حمد الجا�س ��ر الثقافية وغيرها من الندوات
وع�ض ��و في جمعي ��ة اللغة العربية وترافقنا ف ��ي ح�ضور الكثير
م ��ن المنا�سبات اللغوية والثقافية فكان نعم الرفيق وكثير ًا ما
كن ��ا نتناق�ش في ق�ضايا اللغة العربي ��ة بحوار علمي مفيد وهو
ع�ضو في ع ��دة جمعيات علمية ولغوية و�ص ��درت له كتب عدة
ف ��ي مجال اللغة العربي ��ة مثل معاني الق ��راءات لأبي من�صور
الأزهري والتعليقية على كتاب �سيبويه ،وما يحتمل ال�شعر من
ال�ض ��رورة لل�سيرافي وغيرها من البح ��وث والم�ؤلفات ..وكان
بحك ��م تخ�ص�صه اللغوي ي�شي ��د الم�ستقيد �إلي ��ه لقدرته على
الإقناع وهو دليل على ا�ستيعابه النحو وال�صرف.
لقد كان رحمه اهلل �إلى جانب جهوده العلمية متحدث ًا لبق ًا
ملم ًا ب�ش ّتى ق�ضايا اللغة العربية ونحوها و�صرفها.
نرج ��و اهلل �أن يجزي ��ه خي ��ر الج ��زاء عل ��ى ما ق ��دم للعلم
ولأمت ��ه .ولقد قال ابن م�سع ��ود ر�ضي اهلل عنه عنوان �صحيفة
الميت ثناء النا�س عليه.
رحم ��ه اهلل وجعل في عقبه الخي ��ر والبركة و�أ�سكنه ف�سيح
جناته.

شيء من حتى
أموت وفي نفسي
ٌ
أ .أمل بنت عوض القوزي

عبارة كان يرددها دائ ًما..
وكان رحمه اهلل مح ًبا لعلمه معطاء في فكره حنون رحوم
الي�ستحي من نزول دمعة ال�شوق ومن التعبير عن حبه لنا .
اليقب ��ل بقبلة الجبين منفرده ..يجب �أن يحت�ضننا في كل
لقاء ليهم�س لنا �أو نهم�س له ( وهنا نختلف جميعنا من دعاء
له �أو عتاب �شوق �أو طلبات مدر�سيه �أو �شكوى اعترا�ضيه ) .
كانت التعليقه على كتاب �سيبويه تكتب على مائدة الطعامتن�صت لنا ونن�صت لها �إلى �أن زفها �أبي �إلى قرائها ..و كل
بحث وكل ندوة وكل محا�ضرة ..كان لها ن�صيب في تقا�سم
ال ��زاد معن ��ا  ..كان يحب �أن ي�ؤلف بي ��ن قلوبنا والعربية .
ا�ستودعن ��ا �أب ��ي في رحم ��ة الخالق وفي قلبن ��ا فرحة لهبلق ��اء رب العب ��اد  ..فق ��د كان يعم ��ل كل يوم م ��ن حياته
لأج ��ل ه ��ذا اللق ��اء وق ��د تعط ��ر بالم�س ��ك والكاف ��ور..
ودمع ��ة �شوق تدع ��و ب�أن نجتم ��ع و�إياه في جن ��ان النعيم.

امل�رشف العام

مدير التحرير

املراجع اللغوي

الإخراج الفني

الت�صوير

د .فريح الشمري

محمد المقرمي

عثمان ندا

أحمد سامي

فاضل نور الدين

 hjccenter@gmail.comهــاتف 2690512:فـاك�س� 2691458:ص.ب 66225 :الرمز البريديinfo@hamadaljasser.com 11576 :
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القوزي ..تبكيه لغة الضاد
د .عو� ��ض �إن فق ��د
عال ��م لي� ��س بالأم ��ر
ال�سه ��ل ،فه ��و انقطاع
معي ��ن يغ ��ذي اللغ ��ة
العربي ��ة بم ��ا يخدمها
ف ��ي زم ��ن �ص ��راع
ولكن ال راد
أبريل��ات،
جمادى اآلخرة 1434هـ  -الهوي
2013م
للق�ضاء
اخترم ��ت المن ��ون
د .عو� ��ض ب ��ن حم ��د
الق ��وزي يوم الخمي�س
د .عائض الردادي
1434 /12 /19ه� �ـ
ا لمو ا ف ��ق
2013/10/24م� ،إث ��ر ح ��ادث م ��روري م�ؤل ��م ،بعد حي ��اة حافلة
بالعط ��اء العلم ��ي ،ول ��د في القنف ��ذة ع ��ام 1361هـ ،وبه ��ا در�س
المرحلتين االبتدائية والمتو�سط ��ة ،ثم الثانوية في مكة المكرمة
ث ��م الجامعي ��ة ف ��ي الريا� ��ض ،ث ��م الدرا�س ��ات العليا ف ��ي جامعة
�أك�سف ��ورد الت ��ي ح�ص ��ل منه ��ا عل ��ى الدكت ��وراه ع ��ام 1405ه� �ـ.
لقد فقدت اللغة العربية بغيابه عالم ًا كبير ًا ،و�أ�ستاذ ًا جلي ًال �أغناها
بالدرا�سات والبحوث ،و�أخال �أن حزنها عليه يفوق حزن �أ�صدقائه
الذين ارت�سم الحزن على محيا كل واحد منهم ،وقد اجتمع جمع
منه ��م للعزاء بالريا�ض في منزل د .مرزوق بن تنباك ذاك الذي
�أر�س ��ل تغريدة ع ��ن ق�صيدة في لحظ ��ة ا�ست�شعار ف ��ي (هانوي)
�س�ألن ��ي ال�صديق د .عو�ض القوزي من �سيكون الأول منا؟ �أجبته:
لعــمــــرك ما �أدري و�إني لأَ ْوجل
على �أ ّينا َتـــــغدو المنـيـــــة �أ ّول
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الآن دري ��ت ..ل ��م �أحتمل خب ��ر الفجيعة ،وكنت عل ��ى م�سافات
بعيدة من الوطن ،وكررت قول الجواهري:
قد يقتل الحزنُ من �أحبابه بعدوا
عنه ،فكيف بمن �أحبابه ُفقدوا؟!
كان الفقي ��د عائد ًا من القنفذة بعد زيارة الأهل في العيد ،وفي
الطريق ال ��ذي ال ُيحاط ب�سياج ارتطم جمل �سائب ب�سيارته فكانت
الفاجعة التي �ص ّورها ال�شاعر محمد بن علي بن �شرارة القوزي في
ق�صيدة مطلعها:
ماذا فعلت وقد �أوقـــــدت يا جمــــــ ُل
نار ًا بفعلك ،فانقادت لها الحمم
م ّزقتَ –يا �سائب ال�صحراء� -أفئد ًة
�أججتَ فيها جراحـــــــ ًا ،لي�س تلتئم
رحل د .عو�ض محفوف ًا بالحزن،وترك �سيرة عطرة وعلم ًا ينتفع
به.
كان ع�ض ��و ًا في مجمع اللغة العربية ف ��ي القاهرة ودم�شق ،وفي
جمعي ��ة ل�س ��ان العرب ،وجمعية حم ��اة اللغة العربي ��ة غير �أن عمله
المميز ه ��و خدمة كتاب �سيبويه في اللغ ��ة العربية ،وهو �أول كتاب
ف ��ي العربية و�أ�شهر كت ��اب فيها ،وله عدد م ��ن الم�ؤلفات والبحوث
تزيد ع ��ن  34كتاب ًا وبحث ًا �أ�شهرها تحقيقه لكت ��اب “التعليقة على
كت ��اب �سيبويه” ف ��ي � 6أجزاء� ،أما الكتاب ال ��ذي كان يعده م�شروع
العم ��ر فه ��و كتاب “�شرح كت ��اب �سيبوي ��ه” لأبي �سعي ��د ال�سيرافي
وقد ن�سخ المخطوطة كامل ��ة ،وخ ّزنها في الحا�سوب وبد�أ التحقيق

وو�ص ��ل �إل ��ى تحقي ��ق ع�ش ��رة �أج ��زاء ،والكت ��اب �سيزيد عن
ع�شري ��ن مجل ��د ًا ،وقد ق ��ال عنه�“ :إن ��ه ال يماثل ��ه كتاب في
النح ��و العربي ،و�إذا �صدر كام ًال �سيك ��ون مو�سوعة نحوية ال
تجع ��ل الدار�سين ي�س�ألون عن معن ��ى ورد في كتاب �سيبويه”
وهو مطابق لم ��ا قاله الدار�سون قبله من �أن �شرح ال�سيرافي
“ل ��م ُي�سب ��ق �إلي ��ه ولم ي� �� ِأت �أح ��د بمثله” وكذل ��ك عمل د.
عو� ��ض ل ��م يتج�شم محق ��ق قبله �إخ ��راج هذا الكت ��اب الذي
نرج ��و �أن ُيكم ��ل عمل ��ه وبخا�صة م ��ن جامعة المل ��ك �سعود.
لق ��د عاد د .عو� ��ض في بحوث ��ه اللغوية �إلى المناب ��ع الأولى،
ول ��ذا تميز ف ��ي درا�سات ��ه وتحقيقات ��ه وبحوثه الت ��ي تناولت
ف ��ي �أكثر من  29بحث ًا خدم ��ة العربية ،والر�ؤي ��ة الم�ستقبلية
لها ،وت�شخي� ��ص ال�ضعف اللغوي والع�ل�اج ،والر�ؤية التربوية
لمناهجه ��ا الدرا�سي ��ة ،ومواجه ��ة التحدي ��ات العالمي ��ة،
والجه ��ود المبعث ��رة ف ��ي التراث ،واللغ ��ة والهوي ��ة ،وح�صار
العن ��اد ،وغيرها م ��ن بحوث عميق ��ة �سعت لخدم ��ة العربية
ف ��ي زم ��ن يخجل حين� � ًا بع�ض م ��ن ينت�سب �إليه ��ا �أن يتحدث
به ��ا� ،إن ل ��م يك ��ن عاج ��ز ًا ع ��ن الحدي ��ث به ��ا ،وه ��و يجيد
اللغ ��ة الإنجليزي ��ة ،ويع ��رف اللغتي ��ن الألماني ��ة والفار�سية.
�إن فقد عال ��م لي�س بالأمر ال�سهل ،فه ��و انقطاع معين يغذي
اللغ ��ة العربية بما يخدمه ��ا في زمن �ص ��راع الهويات ،ولكن
ال راد للق�ض ��اء ،وقد بقيت درا�ساته �صدق ��ة جارية وعمر ًا ال
ينتهي ما بقي من ينطق العربية .رحمه اهلل.

عوض القوزي  ..إلى رحمة اهلل
تعر� ��ض الأ�ست ��اذ
الدكت ��ور عو�ض ب ��ن حمد
الق ��وزي لح ��ادث �سير مع
نهاي ��ة �إجازة عي ��د الحج،
وه ��و ق ��ادم بطري ��ق البر
من بلدته القوز �إلى جدة،
حيث ا�صطدمت مركبتهم
بجم ��ل �سائب ل ��م يتبينوه
ف ��ي طريقه ��م لي�ل�ا ،وه ��و
أ .حممد القشعمي
طري ��ق الجنوب ال�ساحلي الممتد من
القنف ��ذة لج ��دة ،والغريب �أن ه ��ذا الطريق رغم �أن ��ه مزدوج� ،إال
�أن ��ه لم يحم ب�سياج يمن ��ع الموا�شي من اجتيازه كغيره من الطرق
ال�سريعة.
عرفت الأ�ستاذ القوزي ــ رحمه اهلل ــ عن قرب من ع�شر �سنوات
م ��ن خالل الم�شارك ��ة الدائمة في خمي�سي ��ة ال�شيخ حمد الجا�سر
الثقافية ،ومن لقاءات متفرقة مع بع�ض الأدباء في دار المفردات
للن�ش ��ر ب�ضيافة ال�شاع ��ر وال�صديق عبدالرحي ��م الأحمدي ،ومن
لقاءات �أخرى في مجل�س الأ�ستاذ الدكتور مرزوق بن تنباك زميله
و�صديقه ورفيقه الأثير �إل ��ى نف�سه .وترافقنا عند ح�ضور اجتماع
جمعي ��ة ل�سان العرب في القاهرة ع ��ام 2006م ،والتي ا�ست�ضيف
فيها الأ�ستاذ الدكتور عبدالمح�سن بن فراج القحطاني .لقد كان
نعم الرفيق في �سفره وح�ضره يتمتع بروح خفيفة مرحة وبطالقة
وب�شا�ش ��ة بالوج ��ه و�صدق وجد ف ��ي المناق�شة والح ��وار الهادئ..
قدمت ل ��ه قبل ب�ضع �سنوات ن�سخة من كتاب ��ي (الفكر والرقيب)
بطبعت ��ه الأول ��ى ،وفاج�أني بع ��د �أيام معيدا الكت ��اب بعد ت�صويب

بع�ض الأخط ��اء اللغوي ��ة ،ومطالبا بن�سخة �أخ ��رى ،وفعال �أخذت
بتعديالت ��ه في الطبعات الالحق ��ة ،وعند �إع ��دادي لكتاب جديد
�أ�سميت ��ه (بداياتهم مع الكتابة) طلب من ��ي ..ب�أريحيته المعتادة
�أن يطلع عليه قبل الطبع.
وفع�ل�ا ،عر�ض ��ت علي ��ه الم�س ��ودة ،ف�أعادها بع ��د �أ�شهر رغم
م�شاغل ��ه الأكاديمية وغيرها بع ��د �أن راجعها لغويا و�أخ�ضعها لما
ه ��و متب ��ع في البح ��وث الأكاديمية المتع ��ارف عليها ف ��ي التوثيق
وثب ��ت المراج ��ع والم�ص ��ادر وغيرها ،وقد طلبت من ��ه برجاء �أن
يقدم له ،ولكن ��ه اعتذر بلباقة ب�أنه لم يتخ�ص�ص بالأدب العربي،
ولكن ��ه معن ��ي باللغة العربية م ��ن نحو و�صرف ونحوه ��ا ،وقال �إن
ل ��كل فن فر�سان ��ه ،ولهذا �أن�صحك ب�أ�سات ��ذة الأدب العربي ،فهم
الأق ��در والأجود ،وفعال عر�ضته عل ��ى الدكتور معجب الزهراني،
فا�ستجاب م�شكورا ،والكتاب �سيرى النور قريبا.
والأ�ست ��اذ الدكت ��ور عو�ض من موالي ��د مدينة الق ��وز بمنطقة
القنف ��ذة عام 1363هـ ،ب ��د�أ كغيره من �أبن ��اء الأرياف في �صغره
مزارع ��ا وراعيا للأغن ��ام ،والتحق بالتعليم مت�أخ ��را ،و�سريعا ما
ح�ص ��ل عل ��ى الدكت ��وراه في النح ��و وال�صرف واللغ ��ة من جامعة
�أك�سف ��ورد ب�إنجلترا عام 1985م ،والتحق م ��ن وقتها كع�ضو هيئة
التدري�س بجامع ��ة الملك �سعود بالريا�ض .وه ��و �إلى جانب عمله
له م�ش ��اركات فاعلة في المجامع والجمعي ��ات والم�ؤتمرات �أذكر
منها:
• ع�ضوية مجمعي اللغة العربية بالقاهرة ودم�شق.
• ع�ضوي ��ة جمعيات ع ��دة منها :ل�سان الع ��رب ،وحماة اللغة
العربية ،والجمعية اللغوية ال�سعودية.

• وم�شاركات ��ه ف ��ي الكثي ��ر م ��ن الم�ؤتم ��رات الأدبي ��ة
والثقافية محليا وخارجيا عربيا و�إ�سالميا.
• وله م�ؤلفات في مجال اللغة �أذكر منها:
• ما يحتمل ال�شعر من ال�ضرورة لأبي �سعيد ال�سيرافي
(تحقيق).
• التعليق ��ة على كتاب �سيبوي ��ه لأبي علي الفار�سي (6
�أجزاء) (تحقيق).
• معان ��ي الق ��راءات لأبي من�صور الأزه ��ري (تحقيق
باال�شتراك) (� 3أجزاء).
لق ��د بلغ م ��ن لطفه وح�س ��ن مع�شره ودماث ��ة �أخالقه �أن
يمازحن ��ي في بع� ��ض المواقف واال�ستراح ��ات ،وكان يذكر
بع� ��ض الطرف والمواقف المزعجة ،والتي تدل �أحيانا على
�سطحي ��ة وقل ��ة ثقاف ��ة البع�ض ،ومنه ��ا �أن �أح ��د طالبه في
الدرا�س ��ات العليا �س�أله لماذا ينته ��ي ا�سمك بالقوز؟ ،فرد
عليه ن�سبة �إل ��ى بلدي! فقاله محاوره و�أي ��ن القوز؟ ف�أجابه
بمنطقة القنفذة؟ والعجيب �أن �سائله �أبدى ا�ستغرابه بعدم
معرفته �أو �سماعه با�سم القنفذة!!
وغيره ��ا من الق�ص�ص والمواقف التي ال يح�سن ذكرها
في هذا الوقت.
ه ��ذا وقد �أح�س ��ن مركز حم ��د الجا�س ��ر الثقافي �صنعا
ب�إب�ل�اغ رواده بما تعر�ض له للدعاء ل ��ه .كما علمت بمتابعة
�صديق ��ه الأثير مرزوق بن تنباك لحالت ��ه وزياراته له رغم
بعد ال�شقة.
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رائد القوم ال يكذبهم (في ذمة اهلل يادكتور/عوض بن حمد القوزي)
ال نختل ��ف
جمـــــــيع ��ا عل ��ى
ان توحي ��د ه ��ذه
الب�ل�اد عل ��ى يدي
م�ؤ�س�سه ��ا العظيم
المل ��ك عبدالعزيز
ب ��ن عبدالرحم ��ن
�آل�سع ��ود رحم ��ه
اهلل ه ��ي القيم ��ة
العلي ��ا ف ��ي حياتنا
المعا�ص ��رة بع ��د
الشيخ  /عبده بن حممد أحمد القوزي عقي ��دة التوحيد التي
نتمثله ��ا ف ��ي جمي ��ع
مناح ��ي حياتن ��ا ث ��م
ي�أت ��ي التعلي ��م معززا للوح ��دة الوطنية وباعثا لأمتن ��ا من الوهدة
الت ��ي كان ��ت تعي�شه ��ا .ولق ��د كان للتعلي ��م رواد ف ��ي مجتمعاتهم
ومناطقه ��م عبر الكثي ��ر منهم مراحل الحياة ب�آث ��ار متفاوتة بين
الخفوت والم ��وات .ومحافظة القنفذة عامة ومركز القوز خا�صة
كان لها في الريادة رائد لم يكذبها ابدا بل كان �صادا كالل�صدق
من ��ذ بدايات اولي ��ات حياته انه اال�ستاذ الدكت ��ور عو�ض بن حمد
ب ��ن علي الق ��وزي ا�ستاذ النح ��و وال�صرف بكلي ��ة الآداب بجامعة
المل ��ك �سعود بالريا�ض غف ��ر اهلل له وانزل علي ��ه �ش�آبيب رحمته
فه ��و من ��ذ تخرجه معلم ��ا كان ��ت ريادته ه ��ي المحرك ل ��ه فكان

ن�شاط ��ه االجتماعي يتع ��دى دور المعلم ال ��ى الم�صلح.التفت الى
م ��ا يعانيه مجتمعه من ع ��ادات وتقاليد بالي ��ة فان�صرف ب�صبره
ودماثة خلقه المعروفة عنه وروحه المت�سامحة مع افراد مجتمعه
لو�ضعه ��م على الطري ��ق ال�صحيح للحياة الع�صري ��ة التي تعدهم
لها حكومتهم الر�شيدة بن�ش ��ر التعليم والتنمية االجتماعية فكان
عون ��ا لهم بعد اهلل ف ��ي تهذيب تلك الع ��ادات والتقالي ��د لنبذ ما
يعوق م�سيرة مجتمعه ون�شر االلفة والتراحم بينهم دون ان ي�شغله
ذل ��ك عن اهدافه وغاياته في موا�صل ��ة تعليمه التفوته �سانحة اال
اهتبله ��ا حتى انني ال اكاد اراه ف ��ي مجتمعنا ال�صغير حتى ي�شرع
في موا�صل ��ة م�شواره مرة اخرى .ي�أ�سرني جم ��ال خطه وانا �أقر�أ
تلك الأ�سطر التي تحمل وقائع اجتماعات القبيلة التي هو عرابها
لمناق�ش ��ة بع� ��ض تقاليده ��ا البالي ��ة وتقري ��ر لبنود جدي ��دة تحل
محل تل ��ك التقاليد وتزرع في مجتمعه �آم ��اال بحياة جديدة تتفق
وب�شائر النه�ضة المباركة.وي�ستمر �سعيه في موا�صلة تعليمه الذي
يبعث ف ��ي ابناء مجتمع ��ه روح اال�صرار على االحت ��ذاء برائدهم
الذي فت ��ح لهم �آفاق الع�صر ب�سعيه الحثي ��ث للعلم دون ان تعيقه
الم�ساف ��ات فكان ذلك المغترب الحا�ضر في النفو�س يجوب �آفاق
المملكة(الطائ ��ف_ مكة المكرمة_ الريا�ض) ثم يتجاوزها
الى الى اعرق الجامعات حيث جامعة اوك�سفورد ببريطانيا لينال
منا �شهادة الدكتوراه .ليب ��د�أ حياة حافلة بالعلم والعمل بجامعته
الت ��ي احت�ضنت جهاده العلمي تعليما وانتاج ��ا علميا ثرا.وتم�ضي
به �سن ��وات العمل في الريا�ض وهو ج ��واب للم�سافات بينها وبين

د .عوض القوزي فقدان تسيل له دمعة القلب
كان الدكتور عو�ض
الق ��وزي رحم ��ه اهلل،
�شخ�صي ��ة تفي� ��ض
ب�إح�سا� ��س الأب ف ��ي
ق�سمن ��ا عل ��ى الطالب
والأ�ساتذة والموظفين
عل ��ى ح ��د �س ��واء.
وكان لأبوت ��ه رحم ��ه
اهلل مالم ��ح عدي ��دة
�أوله ��ا الحن ��ان والحنو
.د .صالح ز ّياد والتعاط ��ف م ��ع الجمي ��ع ،ف�أن ��ت
حين تجل�س �إليه �أو تحادثه ت�شعر
بعالقة تمتد بينكما وت�شع ��ر بمودة تجاهه مختلجة بالإكبار له
وتوقي ��ره ،ولن تج ��د حاجز ًا يحول بينك وبي ��ن �أن تف�ض�ض له،
فتتح ��دث عم ��ا يهمك �أو م ��ا ي�ستع�صي حله علي ��ك من �أمورك
ال�شخ�صي ��ة �أو من �أمور عملك الأكاديمي .وحين يتحدث �إليك
ف� ��إن حديثه يرفعك �إل ��ى �شعور مختل ��ف ال �أدري هل هي رفعة
الروح و�سموها� ،أم هو جالل الحكمة وعمق التجربة والخبرة،
�أم هو ذاك الوجه الم�ضيء لرجل يناهز الثمانين من العمر.
لم �أكد �أمر مرة من �أمام باب مكتبه وهو مفتوح �إال ووجدت
بع�ض الطالب يجل�س ��ون �إليه ،يقلون حين ًا ويكثرون حين ًا �آخر،
وفي الحالين ت�شعر بالم ��ودة واالحترام في وجوههم وعيونهم
تجاهه .وه ��و حبيب �إليهم وقريب من �أفئتدهم ،ولذلك ف�إنهم
ي�س�ألونه في �أمور تتعلق بالمقررات التي يد ِّر�سها لهم ،وي�س�ألونه
في م�سائ ��ل اللغة �أو في م�سائل التراث اللغوي بعامة ،وي�س�ألون
خ ��ارج هذه المق ��ررات وخارج علوم اللغة .وق ��د يكون �س�ؤالهم
�شكوى م ��ن �أ�ستاذ تفنن في الت�ضييق عليهم� ،أو َف ِهم �أ�ستاذيته
بمعن ��ى التحكم في طالب ��ه� ،أو لم يقبل لأحدهم عذر ًا� ،أو فهم
فع�ل ً�ا �أو ق ��و ًال من �آخر فهم� � ًا مجحف� � ًا بالطالب .وهن ��ا فلي�س
للط�ل�اب �إال �أبوهم ال ��ذي ال يدخر �أي جهد في حل م�شكالتهم
والغ�ضب من �أجلها.
و�أتذك ��ر وال �أن�س ��ى ،وم ��ن �أي ��ن لذاكرت ��ي �أن تن�س ��ى تل ��ك
اللحظ ��ات الثمين ��ة التي ت�شارك ��ت فيها معه علي ��ه رحمة اهلل،
العم ��ل ف ��ي لجن ��ة �أو في مهم ��ة من مه ��ام العم ��ل الجامعي؟!
فف ��ي �إحدى اللجان التي عملنا �سوي ًا فيه ��ا كنت رئي�سا للجنة،

وتق ��دم �إلينا �أحد طالب المنح من نيجيريا يبدي رغبته في تغيير
�أح ��د �أع�ضاء لجنة معينة المتحانه .وبدا ل ��ي �أننا �إذا ا�ستجبنا له
ف�سنفتح باب ًا لكل من �أراد �أن يغير ممتحنيه .لكن فقيدنا غفر اهلل
له ،كان له ر�أي �آخر ،ووقف في �صف الطالب منت�صر ًا لرغبته ،وال
�أزال �أت�صور الجدِّ َّي ��ة واالنفعال اللذين اختلج بهما كالمه وموقفه
ف ��ي الم�س�ألة .وعبث ًا كن ��ت �أحاول �إقناع ��ه ،وكان الزميل والزميلة
الل ��ذان ي�شاركاننا في اللجنة ،مثلما كن ��ت ،ن�شعر بالإجالل له وال
نملك �إال اال�ستجابة له.
ولق ��د ظفرت منه في �إحدى الجل�سات التي جمعتنا فيها �إحدى
نزهات الق�سم التي اعتاد تنظيمها في ا�ستراحات خارج الجامعة،
بحكاي ��ة طويل ��ة للفتى الق ��وزي وهو ي�ص ��ارع الحياة من ��ذ طفولته
وحت ��ى تخرجه من الجامع ��ة .وهلل كم �شدني �إلى �سيرته ،وكم د َّلل
لي عبرها عما اعتر�ض �سبيله هو و�أبناء جيله من الم�صاعب ،وكم
قا�س ��وا من العناء! ولكن ��ه و�أمثاله كانوا مثا ًال نا�صع� � ًا على الإرادة
ال�صلب ��ة والعزيمة الناف ��ذة والطموح الذي ال ح ��دود له .ولم يكن
رحم ��ه اهلل مدعي� � ًا م ��ا ال �صدقية له ،ول ��م يكن متجم�ل ً�ا بالزور،
�أو مخ ِّي�ل ً�ا لم�ستمعيه مثالي ��ة فارغة �أو بطولة كاذب ��ة وهو يتحدث
ع ��ن حياته .وهذه ال�صفات الأخي ��رة منزلق في حكاية الأ�شخا�ص
ل�سيره ��م ال ينج ��و منه �إال القليل ��ون ،ولقد كان من ه� ��ؤالء فقيدنا
القوزي جبر اهلل م�صابنا على فقده.
كان م�صابن ��ا في الدكتور فاجع� � ًا ،و�إنها لفجيعة قا�سية يعرفها
ح ��ق المعرفة من �أحب ��ه وعرفه عن قرب ،ولذل ��ك فلي�س �أحد من
الذك ��ور والإناث في ق�س ��م اللغة العربية بجامع ��ة الملك �سعود لم
ي�صعق ��ه خب ��ر الحادث ثم خب ��ر الوفاة .وق ��د كنت في �آخ ��ر �أيام
ال ��دوام حري�ص ًا عل ��ى �إر�سال بع�ض بحوث مجل ��ة كلية الآداب �إلى
المحكمي ��ن قب ��ل حلول �إجازة العي ��د ،ف�أر�سلت �إليه م ��ا كان مع َّينا
لتحكيمه ،وبعد �أيام جاءني الرد منه معتذر ًا ب�سبب �سفره وخ�شيته
م ��ن الت�أخ ��ر في الرد .وقد ع ��دت عند �سماعي خب ��ر الحادث �إلى
ق ��راءة الر�سالة م ��ن دون وعي ،يا �إله ��ي! يا للق ��در النافذ! �آمنت
رب ��ي ب�أنك ح ��ق ،و�أن الموت ح ��ق ،والحياة ما �ش ��اء اهلل! وليرحم
اهلل فقيدن ��ا وي�سكنه ف�سيح جنانه ويلهم �أهله و�أ�صدقاءه وتالميذه
ومحبيه ال�صبر وال�سلوان.

محافظت ��ه ومدينت ��ه واهل ��ه والآف ��اق التي يذرعه ��ا خارج
المملك ��ة للم�شاركات العلمية وخدم ��ة ا�شرف لغة يت�صدى
خالله ��ا ب�صبره المعهود وجلده عل ��ى البحث واال�ستق�صاء
لأمهات كت ��ب التراث في لغ ��ة ال�ضاد الت ��ي تحا�شاها كبار
المحققي ��ن من م�ست�شرقين وعرب م�صطحبا �سيبويه و�أبي
عل ��ي الفار�س ��ي وغيره ��م من اع�ل�ام اللغ ��ة دون ان ين�سى
اهله ومحافظته الذين يزه ��ون ب�أن يكون رائدهم هو �شيخ
النحويين في ع�صرنا.
وبعد.لق ��د رح ��ل رائدنا ال ��ى رحاب ربه بع ��د ان �ضرب
لن ��ا المثل الأ�سمى في حب وطن ��ه ومجتمعه والعمل ب�صدق
وا�ص ��رار في �سبي ��ل تحقيق اهداف ��ه في ا�ص�ل�اح مجتمعه
وني ��ل ارفع المقامات.لم تتقا�صر همته يوما حتى وهو �شيخ
النح ��اة العرب ب ��ل كانت اعلى وارفع م ��اكان رائد اهله في
مدينت ��ه فقط بل ا�صبح رائ ��د امته في اع�ل�اء �ش�أن ل�سان
العرب وتلك هي الريادة التي تقا�صرت عنها الهمم .رحمك
اهلل يا رائدنا لق ��د �أعليت من �ش�أن مجتمعك ووطنك الذي
ا�صب ��ح بف�ضل ��ك و�أمثالك م ��ن �صناع امج ��اد العرب ال من
�أطرافها �.صب ��را �أيها المحبون على الف ��راق المم�ض فهي
�سن ��ة اهلل ولن تجد ل�سن ��ة اهلل تبديال ورحماك ربنا بخادم
لغة الفرقان اللهم تقبل ��ه في مراتب ال�شهداء وال�صالحين
و�أبدله بدار خير من داره ورفقة خير في عليين.

الدكتور عوض القوزي
ـم َف ّذ
عال ٌ
ِ

أ .معن اجلاسر

لق ��د كان َو ْق� � ُع
وفاة �أخين ��ا الدكتور
عـــــــو� ��ض الق ��وزي
بال ًغ ��ا ،فق ��د خ�سرنا
� ًأخ ��ا عزي� � ًزا وعا ِلـ ًما
جلي ًال و�إن�سا ًنا ي َّت�سم
بالتوا�ض ��ع ودماث ��ة
الخلق.

وقد ت�أ َّثر مح ُّبوه
–وما �أكثرهم -بهذه الفاجعة ،فكتبوا فيه المراثي ،وفتح
الدكت ��ور مرزوق بن تنباك بيته ِّ
للمعزين ،وطالب ُ
البع�ض
خ�ص�ص ن ��دوة علمية عن الفقي ��د ,ف�أبدى الدكتور
ب� ��أن ُت َّ
م ��رزوق بن تنباك والدكتور �أحم ��د الزيلعي ا�ستعدادهما
للتح� �دُّث ع ��ن فقيدنا الراح ��ل في �سبتية حم ��د الجا�سر
الثقافي ��ة يوم ال�سب ��ت ال�ساد� ��س من المح� � َّرم 1435هـ،
حيث ي�س ِّل ��ط المحا�ضران ال�ضوء عل ��ى �سيرته وم�سيرته
العلمي ��ة المتم ِّثلة بجه ��وده في خدمة اللغ ��ة العربية على
منحه ُج َّل
وج ��ه العموم ,والنحو على وجه الخ�صو�ص؛ �إذ َ
وقته واهتماماته ف�أ�صدر فيه الم�ؤ َّلفات وح َّقق العديد من
الكت ��ب والمخطوطات ،و�شارك ف ��ي العديد من الندوات
والم�ؤتمرات المحلية والدولية.
�أ�س�أل اهلل للفقيد الرحمة والمغفرة والدرجة الرفيعة
في الجنة ،و�أن يجبر م�صيبة �أهله وم�صيبتنا فيه.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

أخبار الرواد
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محاضرا في
األستاذ حمد القاضي
ً
النادي األدبي عن تجربته في الشورى

الشبيلي والربيع والقشعمي
والمشوح في مهرجان عنيزة الثقافي

�ألق ��ى الأ�ستاذ حم ��د بن عب ��داهلل القا�ضي الأديب
المعروف �أمين عام مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة ال�شيخ حمد
الجا�سر ,وع�ضو مجل�س ال�شورى ال�سابق محا�ضرة في
النادي الأدبي بالريا� ��ض يوم االثنين 1434/12/2هـ
(2013/10/7م) محا�ض ��رة بعن ��وان «تجربت ��ي
2013م
جمادى اآلخرة
�ورى ودوره الوطن ��ي والثقاف ��ي” .
أبريل�س ال�ش �
1434هـ�ي-مجل� �
ف�
و�أدار الفعالي ��ة رئي� ��س تحري ��ر جري ��دة االقت�صادي ��ة
الأ�ست ��اذ �سلم ��ان الدو�س ��ري ،وكان ��ت المحا�ض ��رة
عل ��ى محوري ��ن:الأول تجرب ��ة المحا�ض ��ر ف ��ي المجل�س
عل ��ى م ��دى ث�ل�اث دورات يتط ��رق فيه ��ا �إل ��ى تجرب ��ة المملك ��ة ال�شوري ��ة المعا�ص ��رة وحري ��ة
الع�ض ��و بالموافق ��ة واالعترا� ��ض ،كم ��ا تناول بع� ��ض المواقف الت ��ي مرت عليه خ�ل�ال ع�ضويته
وطريق ��ة الأع�ض ��اء ف ��ي التحاور م ��ع ال ��وزراء الذي ��ن ي�ستدعيه ��م المجل� ��س ومزاي ��ا االختيار
واالنتخ ��اب للأع�ض ��اء ،م�شي ��را �إل ��ى �أن مجل�س ال�ش ��ورى لم يحق ��ق كل �آم ��ال المواطنين لكنه
�سائ ��ر على الطري ��ق بخطاب �شورى تدرج ��ي هادئ يثمر العط ��اء دون محاولة ح ��رق المراحل
الت ��ي ال تخ ّل ��ف �س ��وى ال�ضجيج و�أخي ��را يتناول ال ��دور المطلوب للمجل� ��س ليحق ��ق دور ًا �أكبر .
كم ��ا تح ��دث ع ��ن كيفية ط ��رح ق�ضاي ��ا الوط ��ن تحت قب ��ة المجل� ��س م ��ن تنموي ��ة واقت�صادية
وخدماتي ��ة والر�سال ��ة الت ��ي يحمله ��ا كل ع�ض ��و وه ��و يط ��رح �أي ق�ضي ��ة ته ��م المواط ��ن .
وف ��ي المحور الثان ��ي تناول دور المجل�س الوطن ��ي تحديد ًا في ال�ش�أن الثقاف ��ي والإعالمي وذكر
بع� ��ض �أبرز القرارات الثقافي ��ة والإعالمية التي �أ�صدرها المجل�س فيم ��ا يتعلق بال�ش�أن الثقافي
والإعالم ��ي خ�ل�ال الدورات الثالث الت ��ي كان المحا�ضر فيه ��ا ع�ضو ًا بالمجل� ��س (1422وحتى
1434هـ) ومنها :نظام رابطة الأدباء ،و�إن�شاء مجل�س �أعلى للثقافة ,وهيئة وطنية للكتاب ،وقرار
دع ��م الم�ؤلفين وتوزيع الكتاب ال�سعودي خارجيا ونظام الم�ؤ�س�سات ال�صحفية ,وتحويل الإذاعة
والتلفزيون �إلى هيئة ,وقرارات �أخرى .

�ضم ��ن فعالي ��ات
مهرج ��ان عني ��زة
الثقافي الراب ��ع �ألقى
الأ�ست ��اذ محم ��د
الق�شعم ��ي محا�ضرة
بعن ��وان «بداي ��ات
�صحفية» و�أدارها علي
ال�سعي ��د وذل ��ك بمقر
الفعاليات ف ��ى مركز
�صال ��ح ب ��ن �صال ��ح
االجتماع ��ي ،وف ��ي تم ��ام
الثامن ��ة �إال ربع ًا في نف�س اليوم �أُقيمت ندوة عن الأ�سماء التي كرمتها الجمعية الخيرية ال�صالحية،
تح ��دث فيها الدكت ��ور عبدالرحمن �صالح ال�شبيلي ع ��ن ال�سفير ال�شاعر محمد فه ��د العي�سي رحمه
اهلل ،فيم ��ا تح ��دث الدكتور محمد عبداهلل الم�شوح ع ��ن ال�شيخ محمد نا�صر العب ��ودي� ،أما الدكتور
محم ��د عبدالرحم ��ن الربي ��ع فتحدث ع ��ن الدكتور عب ��داهلل يو�سف ال�شب ��ل ،فيما تح ��دث عبداهلل
عبدالرحم ��ن الم�سند عن الدكتور علي عبداهلل الدفاع ،وتح ��دث ابراهيم عبدالرحمن المطوع عن
الدكت ��ور عبدالرحمن �سليمان العثيمين و�أدار الن ��دوة الدكتور �إبراهيم بن عبدالرحمن التركي� .أما
في جانب الفعاليات الن�سائية ف�شاركت الدكتورة �أمل عبداهلل الطعيمي ،بمحا�ضرة عنوانها (القادم
�أجم ��ل) وذل ��ك من ال�ساع ��ة ال�ساد�سة والن�صف وحتى ال�ساع ��ة الثامنة م�سا ًء بمرك ��ز الأميرة نورة
بنت عبدالرحمن الفي�صل االجتماعي التابع للجمعية الخيرية ال�صالحية بعنيزة و�أدارت المحا�ضرة
مني ��رة بنت �صالح العيوني .كما قامت �ضم ��ن الفعاليات الن�سائية للمهرجان دورتان؛ الأولى عن فن
الماكي ��اج قدمته ��ا منى بنت علي العليان وذلك ف ��ي ال�ساعة الرابعة والن�صف م�س ��ا ًء وحتى ال�ساعة
ال�سابع ��ة والن�ص ��ف وفي التوقي ��ت نف�سه �أقيمت دورة �أخ ��رى بعنوان (المحاور الناج ��ح) لنورة بنت
قب�ل�ان المطيري� ،إلى جان ��ب فعاليات للأطفال �ضم ��ن الفعاليات الن�سائي ��ة بالمهرجان وذلك من
�ضمن برنامج ترفيهي متنوعة يومي من خالل م�سرح الطفل الذي �أقيمت فيه الم�سابقات الحركية
والثقافية والق�ص�ص والأنا�شيد وذلك من ال�ساعة الرابعة والن�صف م�سا ًء وحتى التا�سعة ،بالإ�ضافة
�إلى برنامج القراءة الحرة من خالل ق�ص�ص معدة للأطفال �ضمن جناح الطفل بمكتبة المركز.
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تتمات..
جائزة النادي الأدبي للكتاب لهذا العام ..

 ....لجن ��ة الجائ ��زة �أن �أق� �دّم التهنئ ��ة ال�صادق ��ة لمعالي ال�شي ��خ �صالح
ب ��ن حمي ��د بمنا�سبة ف ��وزه بالجائ ��زة في دورته ��ا ال�ساد�سة ،وه ��و جدير بها
نظ� � ًرا لجه ��وده البحثي ��ة الج ��ادة ،ومكانته العلمي ��ة واالجتماعي ��ة الرفيعة.
م ��ن جهت ��ه �أب ��دى الأ�ست ��اذ محم ��د الربيع ��ة نائ ��ب الرئي� ��س التنفي ��ذي
والم�ش ��رف الع ��ام عل ��ى �إدارة خدم ��ة المجتم ��ع في بن ��ك الريا� ��ض �سروره
لم ��ا ّ
تمخ�ض ��ت عن ��ه اجتماع ��ات اللجن ��ة وتر�شيحه ��ا لكت ��اب” تاري ��خ �أُ ّم ��ة
َ
ف ��ي �سي ��ر �أئ ّم ��ة” لمعال ��ي ال�شيخ �صال ��ح بن حميد ،وق� �دّم ل ��ه التهنئة با�سم
من�سوب ��ي البن ��ك ،و�أ�ض ��اف �أن بنك الريا� ��ض حري�ص على ح�ض ��وره ودعمه
للأعم ��ال الثقافية والإ�سهام في �إب ��راز جهود الم�ؤلفي ��ن ال�سعوديين ،م�ؤكدًا
ا�ستم ��رار البن ��ك في تموي ��ل الجائزة في ال�سن ��وات القادمة لم ��ا حققته من
نج ��اح ولأنها تتوج ��ه �إلى جمي ��ع المثقفين والأدب ��اء والعلماء ف ��ي المملكة.
م ��ن جانب ��ه ك�ش ��ف نائب رئي� ��س مجل� ��س �إدارة الن ��ادي �أمين ع ��ام الجائزة
الدكت ��ور �صال ��ح المحم ��ود م�س ّوغ ��ات تر�شي ��ح الكت ��اب م ��ن قب ��ل اللجن ��ة،
وق ��ال :تناف� ��س عل ��ى ني ��ل الجائ ��زة هذا الع ��ام �أكث ��ر م ��ن خم�سي ��ن كتاب ًا،
وكله ��ا تنطبق عليها �ش ��روط الجائزة ،وبع ��د ا�ستعرا�ض تقاري ��ر المح ّكمين
ن ��ال كت ��اب” تاري ��خ �أُ ّم ��ة ف ��ي �سي ��ر َ�أئ ّم ��ة” �أعل ��ى الأ�ص ��وات بف ��ارق كبي ��ر
ع ��ن مناف�س ��ه ،ويمك ��ن تحدي ��د �أب ��رز م�سوغ ��ات لجن ��ة التحكي ��م بالآت ��ي:
 -1الكتاب يعزز دور المملكة العربية ال�سعودية في خدمة الحرمين ال�شريفين
م ��ن خ�ل�ال تدوين تاري ��خ لم يح ��ظ بعناية كبيرة عب ��ر قرون رغ ��م �أهميته.
 -2الكت ��اب يمث ��ل خال�ص ��ة جه ��د �شام ��ل ا�ستق�ص ��ى في ��ه الباح ��ث
�أئم ��ة الحرمي ��ن ال�شريفي ��ن من ��ذ عه ��د النب ��وة حت ��ى ع�صرن ��ا الحال ��ي.
 -3مع �صعوبة تح�صيل المعلومة ،لم يغفل الباحث تدوين كل من �أ ّم الم�سجد
الح ��رام والم�سج ��د النبوي م ��ن الأئمة الراتبي ��ن ومن ناب عنه ��م �أو من �أ ّم
الحرمي ��ن ولو لم ��رة واحدة ،مع �سيرة كل واحد ما �أمك ��ن له ذلك ،مما جعل
هذا الكتاب مو�سوعة فريدة في بابه ت�ستحق الإ�شادة ،من حيث تنوع م�صادر
البح ��ث �س ��واء م ��ن المدونات التاريخي ��ة القديم ��ة� ،أو ما �أمك ��ن الباحث �أن
يح�صل عليه من الروايات ال�شفاهية.

الحازمي في دارة العرب..

وتج�سي� �دًا للتوا�ص ��ل الثقافي قام مجموعة م ��ن روزد مركز حمد الجا�سر بزيارة �إل ��ى ح�ضرموت ،كما كان لك ٍّل من
الأديبي ��ن ال�شيخ حمد الجا�سر وال�شيخ محمد العقيلي اهتمامهما الكبير باليمن وتاريخه و�أعالمه ,وممن توا�صل معهما
القا�ض ��ي �إ�سماعي ��ل الأكوع ,والدكتور محمد عبده غان ��م ,والعالمة ح�سين الحب�شي ,والعالم ��ة مح�سن �أبو طالب ,ودار
بينهم �إر�سال ر�سائل و َتهادي الكتب وتبادل الزيارات.
و�أو�ض ��ح �أنَّ التوا�ص ��ل الثقاف ��ي تع َّزز ب�شكل �أكبر في عه ��د الملك فهد بن عبدالعزيز –رحم ��ه اهلل -والملك عبداهلل
حفظ ��ه اهلل ,وقد ات�سم بتعدُّد الأن�شطة الثقافية بين البلدين ,ف�أُقيمت الأ�سابيع الثقافية والفعاليات الأدبية على هام�ش
معار� ��ض الكتب ,وكذلك اللقاءات العلمية بين جامعات البلدين ,و�إقامة �أم�سيات ثقافية و�شعرية لأعالم يمنيين ,ومنها
ندوة الأديب عبدالعزيز الرفاعي التي ُك ِّرم فيها الأديب والراوية اليمني �أحمد الح�ضراني ,كما ك َّرمت الأديب وال�شاعر
اليمن ��ي �أحم ��د ال�شامي ،واحتفت اثنينية ال�شيخ عبدالمق�صود خوجة بكوكبة م ��ن رجاالت اليمن البارزين �أمثال� :أحمد
ال�شام ��ي و�أحمد النعمان وعبدالمجيد الزنداني ,...وق ��ام ملتقى �أبها الثقافي با�ست�ضافة الأديب اليمني ال�شاعر �أحمد
محم ��د ال�شام ��ي ,وكذلك كانت هناك �صالونات ثقافية �أخرى احتفت ب�أع�ل�ام ال�شعر والأدب في اليمن ,ومنها خمي�سية
ال�شي ��خ حمد الجا�سر ,و�أحدية الدكتور را�شد المبارك .م�شي ًرا �إلى �أنَّ الرا�صد للم�شهد الثقافي بين المملكة واليمن في
عه ��د خادم الحرمي ��ن ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز يجده يزخر بالتوا�ص ��ل المعرفي والأدبي بين الجارتين
وي�ص ��ل �إلى ذروت ��ه ,مثل زيادة ال ِـم َن ��ح الدار�سية للطالب والطالب ��ات اليمنيين في الجامع ��ات ال�سعودية ,ودعم تمويل
الم�ش ��روع الخا� ��ص بترميم بع� ��ض مخططات مدينة زبي ��د الأثرية ,وتنظيم الجامع ��ات ال�سعودية �أيا ًم ��ا ثقافية وعلمية
بالجامع ��ة اليمني ��ة� ،إلى جانب تدري ��ب �أكثر من � 120صحف ًّيا يمن ًّيا م ��ن ِق َبل مركز الأمير �أحمد ب ��ن �سلمان بالريا�ض،
وف ��ي المقابل تطبع وزارة الثقافة اليمنية ديوانين لل�شاعرين عبداهلل ثابت ومحمد م�سير مباركي ،ومجموعة ق�ص�صية
ق�ص�ص ��ا لأبرز الأ�سم ��اء الق�ص�صية في المملكة ،وفي ع ��ام 2009م �أُقيمت الأيام الثقافي ��ة ال�سعودية في اليمن
�ض َّم ��ت ً
ً
وكان ��ت حد ًثا بارزا في م�سيرة التع ��اون الثقافي بين البلدين� ,شاركت فيها المملك ��ة ب�أن�شطة �شعرية وق�ص�صية ونقدية
أ�سبوعا
وم�سرحي ��ة و�سينمائية وت�شكيلية وفني ��ة ,و�شارك فيها جمهرة من البارزين في هذه الفن ��ون ،كما �أقامت اليمن � ً
ثقاف ًّي ��ا في المملكة ب�أن�شطة �شعرية وق�ص�صية ونقدية وم�سرحية وفنون مختلفة ،وقبل ذلك ا�ست�ضافت م�ؤ�س�سة العفيف
الثقافي ��ة في اليمن كوكبة من ال�شعراء والأدباء والأكاديميين ال�سعوديين ,منهم ال�شعراء �أحمد البهكلي و�أحمد الحربي
وعي�س ��ى جراب ��ا ومو�سى عقيل والأكاديمي الدكتور علي ال�صميلي ،وفي المقابل نجد مركز ال�شيخ حمد الجا�سر الثقافي
�دد من �أعالم اليم ��ن ,وقام بزيار ٍة لمحافظ ��ة ح�ضرموت ,وقد �ض � َّ�م الوفد مجموع ًة م ��ن الم�ؤ ِّرخين الأدباء
يحتف ��ي بع � ٍ
وال ُك َّت ��اب والإعالميي ��ن ،وبعد عامين من ه ��ذه الزيارة يل ِّبي المثقف ��ون ال�سعوديون دعو ًة لزيارة اليم ��ن احتفا ًء باختيار
مدينة (تريم) عا�صم ًة للثقافة الإ�سالمية لعام 2010م ،حيث حا�ض َر الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي.

مقاالت

العدد الرابع عشر
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ما ْ
إن لعوض من عوض ..
ف ��ي ع ��ام 1405ه� �ـ كن ��ت عائدًا
م ��ن البعث ��ة ،وحدي ��ث عه ��د بق�س ��م
اللغة العربي ��ة� ،صادفت رج ًال يخرج
من ب ��اب الق�س ��م ،ل�س ��ت �أذكر على
وج ��ه اليقين �أينا ب ��د�أ �أخاه بال�سالم
د .أبو أوس الشمسان والتحي ��ة ،كل م ��ا �أذك ��ره �أنني �سلمت
علي ��ه �س�ل�ام منك ��ر ،و�س ّل ��م عل ��ي
�سالم ع ��ارف ،فقل ��ت له ب�ش ��يء من
اال�ستحي ��اء�« :إن ��ي م ��ا عرفت ��ك» ،ف�س ّمى نف�س ��ه وقال« :م ��ن الآن
�ستعرفن ��ي» ،م�ض ��ت الأي ��ام ف� ��إذا به يك ��ون م�س� اًؤول ع ��ن الجدول
الدرا�س � ّ�ي ويكلفني بتدري�س علم ال�ص ��رف ،فراجعته في ذلك؛ �إذ
�صرفي
كان ��ت �أعمالي في الدرا�س ��ات العليا ذات جانب نح ��ويّ ال
ّ
و�أح�س�س ��ت �أن عل ��م ال�صرف يحتاج مني �إلى ف�ض ��ل �إعداد وتهيئة
�أ�شفقت منه ��ا ،ولكنه بلطف �شديد وبحكمة وبراع ��ة �أقنعني ب�أني
�أه ��ل لتعليم المق ��رر فانكف�أت عل ��ى كتاب �ش ��رح ال�شافية للر�ضي
والممتع البن ع�صفور وغيرهما فكان لي ما �أردت.
حري�صا على �إظهار محبته للنا�س ولمن
كان رحمه اهلل كري ًماً ،
حوله ،ل�ست �أن�سى �أ ّنه ّ
حث زوجته لزيارة زوجتي �أ ّم �أو�س حين علم
�أنّ م ��ن يعرفنها من زوج ��ات بع�ض الزم�ل�اء بالجامعة �سيزرنها،
جاءت تدفع عربية ابنته ��ا ال�صغيرة وعرفت بنف�سها ،وقد �أكبرت
فرحا عظي ًم ��ا .وكان لطي ًفا دمث الخلق؛
�أم �أو� ��س هذا وفرحت به ً
�إذ لم �أ�سمعه رفع �صوته في نقا�ش �أو جدال ،وال عاتب على موقف،
�أذك ��ر �أن ��ه تقدم في مجل� ��س الق�سم بم�شروع لمرك ��ز البحوث عن
جم ��ع �أقوال العرب الواردة عند �سيبوي ��ه فعار�ضت هذا مبي ًنا علة
االعترا� ��ض في ذلك الوقت ،تقبل رحمه اهلل ولم �أذكره يو ًما �أ�شار
�إلي ��ه ،له ق ��درة عظيمة على قهر الغ�ضب و�س ��ورة االنفعال ،ول�ست
تق�ص ��ده ب�أمر ي�ستطيعه �إال بادر �إل ��ى تلبيته� ،أذكر �أننا كنا بحاجة
�إل ��ى ال�سيرة الذاتية لزميلنا الدكتور محم ��د الباتل الحربي �شفاه
اهلل وعاف ��اه ،كنا نريدها لن�ش ��ر كتابه(ال�شاهد ال�شعري في النحو
العرب ��ي)� ،أردت �أخ ��ذ �سيرته من ملفه في الق�س ��م ولكني لم �أجد
ل ��ه مل ًّفا ،وتذكرت �أن الق�س ��م طبع كتا ًبا ي�ضم �سي ��ر �أع�ضاء هي�أة
التدري� ��س كان �أعده زميلنا الدكتور �سع ��ود دخيل الرحيلي ،بحثت

عن الكتاب في مكتبي؛ ولكني ف�شلت في العثور عليه ،انطلقت �إلى
�أب ��ي محمد و�شرحت له الأم ��ر ،فتذكر الكتاب ووعد بالبحث عنه،
وبع ��د ي ��وم ر�أيته يدخل عل � ّ�ي وهو يحمل الكت ��اب ،وكان رحمه اهلل
جري ًئ ��ا مب ��اد ًرا فلم �أره ح�ضر ن ��دوة �أو م�ؤتم� � ًرا �إال انتهز الفر�صة
للم�شارك ��ة والمداخلة والتعليق بما يليق ،كنا في جاكرتا في جل�سة
االفتت ��اح للم�ؤتم ��ر وعر�ضت ج ��ز ًءا من بحثي ال ��ذي �شاركت فيه،
فلم ��ا انتهى وقت عر� ��ض الم�شاركين طلب الكلم ��ة فبد�أ بالحديث
ع ��ن عملي منطل ًقا بذكاء من �أمر مهم كنت عر�ضت له وهو �صورة
كاركاتي ��ر تبين طالب وظيف ��ة وهو يتقدم للعمل ف ��ي دول مختلفة
وكل دول ��ة ت�س�أل عن �إتقان المتقدم للغتها فف ��ي بريطانيا ي�س�ألون
ع ��ن �إتقانه للإنجليزية وفي فرن�سا ي�س�ألونه ع ��ن �إتقانه للفرن�سية
و�أم ��ا في بالدن ��ا في�س�ألونه عن �إتقان ��ه لغير لغة الب�ل�اد عن اللغة
الإنجليزي ��ة ،وكان تكلم عن هذا الأمر بكالم ال مزيد عليه ،لم �أره
متلعث ًما �أو مترددًا ،وما �أُ ْر ِت َج عليه يو ًما.
كان م ��ن �أكث ��ر طالب �أ�ستاذن ��ا الدكتور ح�س ��ن �شاذلي فرهود
ح ًّبا له ووفا ًءا ،وكان ممن اقترح في مجل�س الق�سم �أن يكتب كتاب
يه ��دى �إليه ،ولكن ه ��ذه الدعوة لم ت�ص ��ادف القبول ب ��ل الإنكار،
و�أحزنه هذا كثي ًرا حت ��ى اقترحت �أن نكتب الكتاب نحن ومن �أراد
م�شاركتن ��ا ه ��ذا ف�أعجبه الأم ��ر و�شارك في الكت ��اب ببحثين غير
تمهيد عن �سيرة �أ�ستاذنا ال�شاذلي ،و�شاركنا الدكتور محمد الباتل
الحرب ��ي ببحثين و�شاركنا ال�صديق العزيز الدكتور تركي بن �سهو
العتيب ��ي من جامعة الإمام ،وكن ��ا عازمين على ن�شره على ح�سابنا
الخا� ��ص ،ولكن الدكتور الرائع �سليم ��ان بن عبداهلل العقيل ،وكان
عمي ��د الكلية في ذلك الوقت ,كفانا الم�ؤون ��ة؛ �إذ وجه الكتاب �إلى
مطاب ��ع الجامع ��ة وطبع ،وهكذا خ ��رج كتاب (ال�شاذلي ��ات) ليراه
�أ�ستاذن ��ا وهو على قيد الحي ��اة وال �أن�سى فرحه به ،كنت كلما زرت
�أ�ستاذنا ال�شاذلي ي�س�ألني عن �أخبار عو�ض ثم يبد�أ بالثناء عليه.
اعتم ��د ق�سم اللغ ��ة العربية اعتمادًا كبي ًرا عل ��ى الدكتور عو�ض
ف ��ي تدري�س المقررات لطلبة المرحلة الجامعية والدرا�سات العليا
والإ�ش ��راف على ر�سائ ��ل الماج�ستير والدكت ��وراه ،وكان ع�ض ًوا في
ع ��دد من اللج ��ان العلمية المختلفة ،وكان له م ��ن ال�سمعة العلمية

م ��ا جعل الجامعات ت�ستعين به في مناق�شة الر�سائل
والحكم عل ��ى البحوث والنظر ف ��ي ترقيات �أع�ضاء
هي� ��أة التدري� ��س ،وتع ��دت �سمعته العلمي ��ة المحيط
المحل ��ي ف�صار ع�ض ًوا في المجامع اللغوية العربية،
ول�س ��ت �أن�س ��ى م�شاركاتنا في الم�ؤتم ��رات ال�صيفية
ف ��ي �أندوني�سيا وكان يقول ل ��ي �إن اهتمام �أندوني�سيا
باللغة العربية ينبغي �أن ينال منا الدعم والت�شجيع،
وال �أقل م ��ن الح�ضور والم�شاركة بالبحوث .وبرحيل
الدكتور عو�ض فقد الق�سم والجامعة والأمة العربية
والإ�سالمية �أحد �أخل�ص رج ��ال العربية المدافعين
عنها الداعمين لن�شرها.
ل�س ��ت �أن�س ��ى كلم ��ة �أ�ستاذن ��ا الدكت ��ور من�صور
الحازمي في معر�ض حديث ��ه عن طالب ق�سم اللغة
العربي ��ة؛ �إذ قال :عو�ض وم ��رزوق جاءانا جاهزين،
وكان عل ��ى حق فقد عمال ف ��ي التعليم قبل االلتحاق
بالق�س ��م ف ��كان التعليم �صاق�ل�ا مهاراتهم ��ا اللغوية
مو�س ًع ��ا لمداركهما ،كان �أخ ��ي �أبومحمد عو�ض بن
حمد القوزي و�صاحبه مرزوق بن �صنيتان بن تنباك
�أخوي ��ن متالزمين جمع بينهم ��ا العلم والعمل ،حين
كن ��ت في ال�سن ��ة الثالثة ف ��ي الكلية كانا ف ��ي ال�سنة
الثاني ��ة ،ول ��م يك ��ن لي معرف ��ة بطالب تل ��ك ال�سنة
فكن ��ا من�صرفي ��ن �إلى م ��ا ي�شغلنا من �أم ��ر الدر�س
والتح�صي ��ل ول ��م يكن ثمة م ��ن الأ�سب ��اب ما يجمع
طالب الق�سم ليتعارف ��وا ،ولكني كنت �ألمحه يدخل
الف�صل �أو يخرج منه بكل وقار.
كتب زميلن ��ا الدكتور حمزة بن قب�ل�ان المزيني
�إث ��ر الح ��ادث ال ��ذي تعر� ��ض ل ��ه زميالن ��ا عو�ض،
وكان ��ت كتابته م�ؤثرة م�شحون ��ة بالعواطف الجيا�شة
ً
انقبا�ضا
ال�صادق ��ة ،وحي ��ن قر�أته ��ا انقب�ض قلب ��ي
�شدي� �دًا� ،أح�س�س ��ت �أن ��ه ت�أبي ��ن لزميلنا ال ��ذي كان
الدكت ��ور م ��رزوق يح ��اول بع ��ث الأم ��ل والرجاء في
نفو�سنا ،والحق �أ ّني و�أنا �أكتب هذه الكلمات الي�سيرة
الت ��ي ال تعبر عن حقيقي ما ف ��ي نف�سي خير التعبير
غي ��ر م�صدق عقلي بفق ��ده غير م�ستوع ��ب �أني �أمر
بمكتب ��ه ف�ل�ا �ألق ��اه ،غف ��ر اهلل لأبي محم ��د ورحمه
رحمة وا�سعة فما �إنْ لعو�ض من عو�ض.

وأخيرًا ترجل الفارس

د .أحمد مطر العطيه

نع ��م ترجل فار�سنا
من ��ذ �أي ��ام مع ��دودات
 ،ترج ��ل ع ��ن �صه ��وة
ج ��واده ال ��ذي �أ�سرجه
من ��ذ م ��ا يزي ��د ع ��ن
ن�صف ق ��رن  ،ليجاهد
ف ��ي ميادي ��ن العل ��م
والفك ��ر ي�ص ��ل اللي ��ل
بالنه ��ار ف ��ي طل ��ب
المعرف ��ة و�إنتاجه ��ا
ون�شرها  ،وخلف لنا بعد
ترجل ��ه ورحلت ��ه الطويلة
ث ��روة علمي ��ة رائع ��ة من

كتب قيمة و�أبحاث متنوعه.
نع ��م ترج ��ل الفار�س الدكت ��ور عو�ض حم ��د الق ��وزي الأ�ستاذ
الألمع ��ي وال َع َل � ُ�م الف ّذ  ،والمفك ��ر الح ّر  ،فقد فج ��ع ذووه ورفاقه
وطالب ��ه بوفاته �إثر حادث م ��روري م�ؤلم  ،فلبى ن ��داء ربه رحمه
اهلل رحمة وا�سعة  ،وجزاه جزاء ال�صالحين الطيبين .
�أم�ض ��ى الدكت ��ور عو�ض حياته م ��ع �أ�صول علم اللغ ��ة والنحو ،
والأ�ص ��ول هي فقار العل ��م  ،فقد نذر نف�سه للعناي ��ة بتراث �أمته ،
ف�أخرج لنا كتب� � ًا تراثية �أغنت المكتبة العربي ��ة  ،ككتاب التعليقة

للفار�س ��ي  ،و�شرح كت ��اب �سيبويه لل�سيراف ��ي وغيرهما  ،لقد عا�ش
رحمه اهلل وفي ًا للأ�صول  ،متطلع ًا للآفاق .
كان ��ت حياته حافلة بالعلم والعم ��ل  ،فحب�س نف�سه في محراب
الفكر والبحث �أ�ستاذ ًا وباحث ًا وع�ضو ًا في مجامع وجمعيات لغوية .
وظ ��ل طيلة حيات ��ه �ساد ًنا للغة العربية  ،يحر�سه ��ا  ،وي�صونها ،
ويدافع عنها بكل ما �أوتي من قوة واقتدار  ،كان �شجرة وارفة الظل
 ،داني ��ة القط ��وف  ،تنحني توا�ضع ًا لكثرة ماتن ��وء بحمله من جني
الثم ��ار و�أطاييبه  ،كان رحمه اهلل يتمتع بخلق رفيع  ،وتوا�ضع جم ،
توا�ض ��ع العلماء الواثقين من علمهم  ،الرا�سخين في تخ�ص�صهم ،
كان �أنموذج الرجل الب�سيط  ،المتوا�ضع الذي يرفعه علمه و�أخالقه
ال�سامية  ،وال يعكر ذلك ادعاء �أو غرور .
عرف ��ت الدكت ��ور عو�ض ع ��ن كثب ف ��كان مكتبه في ق�س ��م اللغة
العربي ��ة على خط ��وات قليلة من مكتبي � ،أعرج علي ��ه باكر ًا � ،ألقي
علي ��ه تحية ال�صب ��اح  ،فيرد ب�أح�س ��ن منها  ،بوج ��ه م�شرق ب�شو�ش
 ،وثغ ��ر با�س ��م و�ض ��اح  ،وكالم �أل َّذ من جني النح ��ل  ،وكنت �أحيان ًا
�أقتح ��م عليه مكتبه و�أجل�س معه  ،نتجاذب �أطراف الحديث  ،وكان
كل ��ه عن اللغة العربية وهمومها  ،وطالبها الذين يعبر عنهم دائم ًا
ب�أبنائ ��ي عطف� � ًا عليهم و �إ�شفاق� � ًا  ،و�أ�سمع من ��ه رحمه اهلل حديث
العالم الجليل الذي يفكر في دقائق العلم و�أ�سراره .
ت�شرفت بالعمل مع ��ه ومع �أ�ستاذنا الدكتور مرزوق بن تنباك –
�أم ��د اهلل في عمره  -ف ��ي �إعداد مو�سوعة القي ��م ومكارم الأخالق
باحث� � ًا ومحكم� � ًا  ،وكان الدكتور مرزوق الباح ��ث الرئي�سي ورئي�س

الفري ��ق العلم ��ي  ،وكان المرح ��وم الدكت ��ور عو� ��ض مدي ��ر
الم�ش ��روع  ،وكنت �آنذاك كثير ًا ما �أناق�ش ��ه في بع�ض ق�ضايا
المو�سوعة الفكرية والبحثية  ،فال �أجد فيه �إ َّال رحابة ال�صدر
 ،و�سع ��ة الأف ��ق  ،والفكر الثاقب  ،و العل ��م الغزير  ،مع �صدق
النا�صح وحنو ال�صديق الحميم .
كان وايم اهلل ر�ض ��ي الخلق � ،سمح المعاملة  ،رفيق ًا بمن
كان يتعام ��ل معه  ،ف�إن �أخط�أ طالب قابله بالحلم  ،و �إن تعثر
مج ٌّد مد له يد العون  ،و�إن ب ّرز �آخر �أثنى عليه و�شجعه .
وكان يبح ��ث دائم� � ًا كمن يبح ��ث في العلم ع ��ن �ضالة له
عزيزة  ،وينقب في الأماكن هنا وهناك وكما يقول �أحدهم :
�إنه كمن �ألم به وجع وظل يبحث في فرا�شه عن و�ضع يريحه
 ،حتى وجد الراحة الكبرى ب�إذن اهلل تعالى .
رحمك اهلل يا �أبا محمد لقد رحلت عنا وما رحلت ذكراك
العط ��رة ف�ستظل في قلوبنا و جوانحنا رمز ًا للعلم والعطاء ،
والبذل والأخالق ال�سامية � ،ستظل ذكراك في قلوب محبيك
ومريدي ��ك وتالمذت ��ك -وما �أكثره ��م ! -نبرا�س� � ًا يهتدي به
ال�سارون في طريق العلم والفكر والبحث .
َي ��ا �أَ َّي ُت َه ��ا ال َّن ْف� � ُ�س ا ْل ُم ْط َم ِئ َّن� � ُة ( )27ا ْر ِج ِعي �إِ َل ��ىٰ َر ِّب ِك
ا�ض َي� � ًة َّم ْر ِ�ض َّي� � ًة (َ )28فاد ُْخ ِلي ِفي ِع َب ��ا ِدي (َ )29واد ُْخ ِلي
َر ِ
َج َّن ِتي (� )30صدق اهلل العظيم
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مع د .مرزوق بن تنباك في سبتية حمد الجاسر الثقافية

في سبتية حمد الجاسر الثقافية

مع د .عبداهلل العثيمين أمين عام جائزة الملك فيصل

مع زمالئه في القاهرة

لسان العرب وحفل التكريم 1425 /10 / 8هـ

مع الدكتور صالح الوهيبي في دارة العرب

في كلية دار العلوم 1425هـ

مع معالي الدكتور أحمد الضبيب

مع رواد مركز حمد الجاسر الثقافي

مع د .سعد حسين عثمان

مع زمالئه في القاهرة

لسان العرب  -القاهرة

في الرباط 1420/12/2هـ

في القاهرة كلية دار العلوم

لسان العرب -القاهرة 2000 /10 / 28 -م
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د .عوض القوزي وداعً ا ّ
أعز الرجال
حينمــــ ��ا تكـــ ��ون
الفجيع ��ة ف ��ي فق ��د
�إن�سان له قامة وقيمة،
يك ��ون الأل ��م �أ�ش ��د
م�ضا�ضة على النف�س.
فق ��د عالمن ��ا العرب ��ي
من �أ�سب ��وع عالما فذا
في �صون ل�سان العرب
و�أ�ست ��اذا جامعي ��ا
أ .حممد األسمري
معلم ��ا ثري العط ��اء .ذاك
ال�صديق الأ�ستاذ عو�ض بن حمد
الق ��وزي غف ��ر اهلل له ع�ضو مجمع ��ي اللغة العربي ��ة في دم�شق
والقاه ��رة .ب ��ل �إن وطني فقد رجال نادر المث ��ال كما قال رمز
الوفاء الأ�ست ��اذ الدكتور حمزة المزيني في مقاله في �صحيفة
ال�شرق قبل الفقد بيوم.
كث ��ر من قادة الف�ضيل ��ة والوفاء �أطروا الراح ��ل الكبير بما
ه ��و �أهل له من الثناء ،لأنه عالم ومعلم له من �سمات التوا�ضع

والجدي ��ة في م�س ��ار مهنية التعليم والبح ��ث العلمي مقام ريادة
و�إنت ��اج .عرفته من �سنوات و�أحببت فيه روح العلمية والمنهجية
ال�صارم ��ة وكراه ��ة الك ��ذب والتدلي� ��س والح ��ب للإب ��داع بحثا
وتدري�س ��ا و�إدارة تعلي ��م ،ث ��م مح ��اورا ومحا�ضرا ف ��ي منتديات
داخل الوط ��ن وخارجه ،كان حلو الكالم ج ��ادا ومداعبا� ،إماما
لنا ف ��ي �صالة الع�ش ��اء ثلة من الرفق ��ة الجميلة ف ��ي داره رفيق
مراحل عمره الدكتور م ��رزوق بن تنباك �شيخ الع�شيرة والمقام
علما ونب�ضا بالوطنية والوفاء.
ث ��م رفيقا في مرا�سالت هاتفية �أو مكالم ��ات لتبادل الأفكار
وال ��ر�ؤى ،وكان للت ��راث المك ��ي التهام ��ي وال�س ��روي مج ��االت
و�سج ��االت نتف ��ق ونختلف لكننا دوم ��ا ن�أتلف� .شك ��وت �إليه كبر
حجم مكتبتي وهلعي كيف �أ�صنع بما بات مكررا ،ف�أ�شار علي �أن
�أتب ��رع بها لم�ؤ�س�سة �أكاديمية في القنفذة ،فكان ذلك �أن حملت
ناقل ��ة جزءا م ��ن كياني �إل ��ى هناك ول ��م ي�سمح �أن �أدف ��ع �أجرة
ال�شاحنة.
كالن ��ا كان مولع ��ا بالت ��راث ال�شعبي م ��ن ن�شي ��د الن�شيج في

الط ��رق الجبل ��ي واللح ��ن ال�شج ��ي لأ�ص ��وات المن�شدي ��ن والمول�شين
وبع�ض كلم ��ات اللهجات ال�سروية والتهامية .عو� ��ض ربما العو�ض فيه
االحت�س ��اب والدعاء �أن يرحم ��ه اهلل ويغفر له ،بكيته كثيرا و�أنا �أ�صارع
�أوج ��ع قلبي في ال�صحية يوم قيل مات الرفيق الحبيب ،وما نفع البكاء
�أيها الراحل العزيز.
كان الوجع بالفقد كبيرا لكني ال �أجد �سوى ا�ستعادة ما كتب الراحل
�أ�ست ��اذي غ ��ازي الق�صيبي رحمه اهلل من �شعر رث ��اء ليكون لروحيهما
عزاء فوداعا يا �أعز الرجال عو�ض القوزي.
يا �أعز الرجال!...ماذا تقول �أطويل هذا الأ�سى�..أم يطول!
الفراق ..كيف تراها و�شعاع ال�صباح فيها قتيل؟
وليالي
ِ
يا �أعز الرجال! يعرف قلبي �أن حمل الفراق عبء ثقيل
ولياليه موح�شات�..شكول و�أما�سيه..رنة..وعويل
يا �أعز الرجال! �أمر مطاع ن�ضب الدمع ..وارتوى المنديل
يا �أعز الرجال! انت�صف الليل كالنا في �صبحه م�شغول.

من الشهادات التقديرية والتكريمات التي

العدد الجديد من مجلة العرب

حصل عليها الدكتور عوض القوزي رحمه اهلل

(محرم وصفر) 1435هـ
�ص ��در عدد جدي ��د من مجل ��ة الع ��رب (مح ��رم و�صفر)
1435ه� �ـ المواف ��ق ت�شري ��ن ثان ��ي – كان ��ون �أول  /نوفمبر –
دي�سمبر 2013م .
يتحدث فيه كوكبة من المفكرين والأدباء فقد كان البحث
الأول بقلم الدكتور عبداهلل بن �سليم الر�شيد تحدث فيه عن
ِرحل �أبي القا�سم الخوارزمي غاياتها وظواهرها ،م�شي ًرا �إلى
�أن تراث العرب مكن ًزا لكثير من الجواهر ،التي تغيب �أو ُتغ َّيب
عن �أنظار الباحثين والدار�سي ��ن ،ففي بطون مد َّونات الأدب
واللغ ��ة موا ّد طرائف ،لم ُت�س ّلط عليها �أقالم النقاد ،ولم تزل
بحاجة �إلى من يع ّرف فيه ��ا و ُي ِعمل فيها �أدواته النقدية .وقد
اعتم ��د على تخري ��ج الن�صو�ص من كتاب «م ��ا بقي من كتاب
ال ّر َحل» الذي ن�شره مركز حمد الجا�سر الثقافي.
كما ج ��اء البح ��ث الثاني للدكت ��ور يوخ َّنا م ��رزا الخام�س
بعن ��وان «(ال) الم�ش َّبه ��ة بـ(لي� ��س)» ،م�شي ًرا �إل ��ى �أن العربية
تختلف في ق ��وة �أ�ساليبها عن اللغات الأخرى اختال ًفا كبي ًرا،
و�أن ��ه عندما عمد �إلى العودة �إلى �أغل ��ب الم�صادر والمراجع
النحوي ��ة وجد تباي ًن ��ا كبي ًرا بي ��ن العلماء ال�سل ��ف في عملها
مو�ضح�أ �أن ذلك ي�ؤكد �أن (ال) هذه ال تعمل عمل
و�شروطه ��ا،
ً
(لي� � َ�س) ولم يقت�صر على ُكتب النحو ،ب ��ل تخطاها �إلى كتب
التف�سير ،والأدب و�شروحه والنقد وغيرها.
وج ��اء البحث الثال ��ث للأ�ستاذ عبداهلل ب ��ن علي الر�ستم
بعن ��وان «محمد بن معمر البحران ��ي «حدود 256 – 176هـ)
�أ�ش ��ار �إلى �أن اهتمامه بهذه ال�شخ�صية �-إ�ضافة لكونه ينتمي
�إلى منطقة البحرين -لكونه �شيخ �إمام الم�ؤرخين �أبي جعفر
محمد بن جرير الطبري (ت310هـ) �صاحب التاريخ الم�شور
«تاريخ الأمم والمل ��وك» ،ولم يكن بباله ولوج باب الكتابة في
التراج ��م� ،إال �أنه كما �أ�شار ومن خ�ل�ال القراءة وجد �أن ثمة
�شخ�صي ��ات تنتم ��ي �إلى �إقلي ��م البحرين التاريخ ��ي ما زالت
بحاجة �إلى تعريف.

ث ��م تعر�ض الدكت ��ور جا�سم محمد عي�س ��ى الجبوري في
بحث ��ه بعن ��وان «الأختام من ��ذ ما قب ��ل الميالد حت ��ى نهاية
الع�ص ��ر الأموي في ال�شام» �إلى �أنَّ �صناعة هذه الأختام من
ال�سم ��ات الح�ضارية البارزة لب�ل�اد الرافدين� ،إذ تمثلت في
ه ��ذه ال�صناعة دقة الف ��ن و�أ�صالته ،حي ��ث ا�ستطاع الفنان
�أن يجم ��ع بين مو�ضوع الختم و�إجادة �صناعته في �آن واحد،
ف�أبدع ف ��ي �صياغة الختم الذي �صنعه ونحته و�ص ّوره ليعطي
مفهو ًم ��ا اجتماع ًيا له مدلوالته ،وق ��د �أ�صبحت هذه الأختام
�أداة التع ��رف الر�سم ��ي للعالق ��ات والمب ��ادالت ال�شخ�صية
والقانونية.
كم ��ا ج ��اء بح ��ث الدكت ��ور عبدال ��رازق حوي ��زي بعنوان
«بقي ��ة �شعر عبدالرحيم العبا�س ��ي (963هـ)» الذي ُيع ّد من
�أب ��رز علماء الثقافة العربي ��ة في القرني ��ن التا�سع والعا�شر
الهجريي ��ن ،بما �أتحف به مكتبة التراث العربي من م�ؤلفات
في اللغة العربية ،والثقافة الإ�سالمية ،والتاريخ العربي.

