ن�رشة دورية ت�صدر عن مركز حمد اجلا�رس الثقايف  -العدد ال�ساد�س ع�رش  -رجب 1435هـ

د .الجحالن لـ"جسور" :غياب العمل المؤسسي هو أبرز
ٌ
ارتباط بذلك
المشكالت التي تواجه «اليمامة» ...واستقالتي لها
�أجرت "ج�س ��ور" لقا ًء �ص ��حف ًّيا م ��ع الدكتور عبداهلل
الجح�ل�ان رئي� ��س تحري ��ر مجل ��ة "اليمامة" ال ��ذي قدَّم
ا�س ��تقالته م�ؤخ� � ًرا مع ت ��داول خب ��ر �إيق ��اف المجلة التي
تر� َّأ�سها لـ 17عا ًما.
وقد تحدَّث عن �أبرز ال�ص ��عوبات التي تعتر�ض م�سيرة
"اليمامة".
َّتطلعون على تف�صيالت اللقاء في �ص13-12

ندوة «الشباب واللغة» في مجلس حمد الجاسر الثقافي

�أقام مجل�س حمد الجا�سر
الثقافي ندو ًة بعنوان «ال�شباب
واللغ ��ة»� ,ش ��ارك فيه ��ا :د.
محم ��د الهدل ��ق ،ود� .أب ��و
�أو� ��س ال�شم�س ��ان ،و�أدارها د.
عبدالعزي ��ز المانع ,وذلك في
يوم ال�س ��بت  5جمادى الآخرة
1435هـ في «دارة العرب».
وقد افتت ��ح الدكتور محمد
الهدلق الن ��دوة بالحديث عن
البداي ��ات الأول ��ى للتعليم في
عهد المل ��ك عبدالعزي ��ز� ،إذ
كان ��ت الثقافة �آن ��ذاك عربي ًة

�صرفة وكان الحما�س للعربية
ف ��ي �أَ ْو ِج� � ِه ،وق ��د َظ َه� � َر ف ��ي
الخم�س ��ينيات وال�س ��تينيات
كثير
اعتزا ٌز كبي� � ٌر باللغة بين ٍ
م ��ن �أبن ��اء الوط ��ن العرب ��ي؛
�باب ِمن بينها المد
وذلك لأ�س � ٍ
القوم ��ي العرب ��ي ال ��ذي كان
على �أ�ش ��دِّ ه في تل ��ك الأعوام,
فقد كانت الدع ��وة �إلى وحدة
الأقط ��ار العربي ��ة تق ��وم على
�أ�سا�س الرابط ال ِعرقي اللغوي
والدين ��ي ,ول ��م تك ��ن البعثات
التعليمية �إلى البالد الأجنبية

قد كثرت ,ولم تكن قد ظهرت
الف�ض ��ائيات والإنترن ��ت وم ��ا
ن�ش� ��أ م ��ن و�س ��ائل التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي والأجهزة الذكية
وغيره ��ا ،ب ��ل كانت م�ص ��ادر
المعرف ��ة ف ��ي ذل ��ك الزم ��ن
تتم َّثل في المدار�س والمعاهد
والك ِّلي ��ات الت ��ي ُيد َّر� ��س فيها
باللغة العربية ,وكانت المعرفة
ُت َت َل َّق ��ى من الكت ��ب والمجالت
والإذاع ��ات
وال�ص ��حف
والتلف ��از ,وكل ه ��ذه تقري ًب ��ا
كان ��ت ناطقة باللغ ��ة العربية,
ولك ��ن الأم ��ر ق ��د تغ َّي ��ر كثي ًرا
في ال�سنوات الأخيرة لأ�سباب
كثيرة يدركها الجميع.
كم ��ا تح ��دث الدكت ��ور �أبو
�أو� ��س ال�شم�س ��ان ع ��ن �أهمية
اللغ ��ة العربي ��ة والع ��ودة �إليها
وا�س ��تعر�ض مجموع ��ة م ��ن
ال ِّن َ�س ��ب وفق درا�س ��ات ت�ش ��ير
�إلى ع ��زوف ال�ش ��باب ن�س ��ب ًّيا
عنها.

وزير الثقافة اليمني في زيارة لمركز حمد الجاسر الثقافي
الدكت ��ور عب ��داهلل عوب ��ل ف ��ي
زي ��ارة عقب ن ��دوة �أقيمت في
دارة الع ��رب ،تب ��ادال خاللها
الحديث ع ��ن العمق التاريخي
والثقاف ��ي للبلدي ��ن ،و�أهمي ��ة
تج�س ��يد التوا�ص ��ل الثقاف ��ي
بي ��ن المثقفي ��ن والأكاديميين
والأدباء والك ّتاب من البلدين؛
لما تمثله الثقافة من دور بارز
و�أ�سا�س ��ي في التنمية وتج�سيد
ا�س ��تقبل �س ��عادة الأ�س ��تاذ مركز حمد الجا�س ��ر الثقافي روح الإخاء والتعاون .
مع ��ن الجا�س ��ر �-أمي ��ن ع ��ام  -معال ��ي وزير الثقافة اليمني

د .فهد العرابي الحارثي يتحدث عن مجلة "اليمامة"

خ�ص ���ص مرك ��ز حم ��د
َّ
الجا�سر الثقافي ندوة ثقافية
�ش ��ارك فيها د .فهد العرابي

الحارثي ،ال ��ذي َر�أَ َ�س تحري َر
المجلة في ع�صرها الذهبي،
و�أدار اللق ��اء �أ .جا�س ��ر

الحرب�ش و�سط ح�ضور ثقافي
مميز .ونا َق�ش فيها المثقفون
والرواد �أ�سباب تدني م�ستوى
مجلة «اليمام ��ة»؛ الأمر الذي
ح ��دا بمجل�س �إدارة م�ؤ�س�س ��ة
اليمام ��ة ال�ص ��حفية درا�س ��ة
خي ��ار �إيقافه ��ا ،كما ناق�ش ��وا
�سبل تطويرها وا�ستمراريتها.
التفا�صيالت �..ص5-2

المشرف على مجلة "اليمامة" :خبر إيقاف المجلة مجرد شائعة !
زار الم�ش ��رف العام على ن�شرة "ج�سور"
م�ؤ�س�س ��ة اليمامة ال�صحفية ،والتقى الأ�ستاذ
�ص ��الح الحي ��در المدي ��ر الع ��ام للم�ؤ�س�س ��ة،
وطرح مجموع ��ة من الأ�س ��ئلة المكتوبة حول
مو�ض ��وع �إيقاف مجلة "اليمام ��ة" ،ف�أحالها
�إلى الم�شرف على التحرير مفيدًا بعدم توفر
�إجابات وافية لديه.
فالتق ��ى الم�ش � َ
�رف الع ��ام عل ��ى التحرير
�أ.فه ��د بن را�ش ��د العبدكريم ال ��ذي �أفاد �أن
المعلومات المتوف ��رة لديه والم�ؤكدة �أنَّ خبر
الإيقاف عار ٍعن ال�ص ��حة ،و�س ��بق للمدير العام لم�ؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية الأ�ستاذ �صالح الحيدر �أن
�أدلى بحديث �صحافي �أكد فيه �أنه ال �صحة لمو�ضوع الإيقاف وما تم تداوله مجرد �شائعة.

ً
هاشتاقا في "تويتر"
إعالميون يطلقون
للمطالبة باستمرار إصدار مجلة "اليمامة"
�أطلق �إعالميون ها�شتا ًقا بعنوان “#مجلة_اليمامة_
َم ْع َلم_ح�ض ��اري” للمطالب ��ة با�س ��تمرار �إ�ص ��دار المجل ��ة،
التي عدُّوها مدر�س� � َة ال�ص ��حافة وال�ص ��حفيين ،وتحمل قيمة
معنوية لل�صحافة ال�سعودية ،م�شيرين �إلى �أنَّ الخلل يكمن في
التحري ��ر؛ الأمر الذي ي�س ��تدعي �إجراء تغييرات �ش ��املة ُتعيد
المجلة الأعرق �إلى الواجهة كما كانت .التتمة � ...ص.7

صدور العدد الجديد من مجلة "العرب" (رجب وشعبان 1435هـ)
�ص ��در ع ��د ٌد جدي� � ٌد م ��ن مجلة
«الع ��رب» الت ��ي ت�ص� �دُر م ��ن دار
اليمامة للبحث والن�ش ��ر والتوزيع,
والت ��ي ُتعن ��ى بتاري ��خ الع ��رب
و�آدابه ��م وتراثه ��م الفك ��ري ,وهو
ي�ض� � ُّم الجز�أي ��ن الأول والثان ��ي
ل�ش ��ه َري رجب و�ش ��عبان 1435هـ/
�أي ��ار (ماي ��و) وحزي ��ران (يونيه)
2014م.

افتتح العد َد الدكتور �أحمد
وقد َ
ب ��ن محم ��د ال�ض ��بيب بافتتاحي� � ٍة
بعنوان «بي ��ن التعريب والتغريب»,
وتع� �دَّدت المو�ض ��وعات الت ��ي
تناولته ��ا الأبح ��اث والدرا�س ��ات
الت ��ي �ض� � َّمها هذا الع ��دد ,فجاءت
العنوانات كالآتي« :الجزء المفقود
ال�س� � َيراء» البن
من عن ��وان «الح َّلة ِّ
الأ َّبار»  ...التتمة �ص15

العدد ال�ساد�س ع�رش

2
لقاء في مجلس حمد الجاسر الثقافي حول مستقبل "اليمامة" في تاريخ اإلعالم السعودي المعاصر

مدير اللقاء الدكتور جا�سر الحرب�ش:
ب�س ��م اهلل الرحمن الرحيم� .ص َّبحك ��م اهلل بالخير جمي ًعا
�أيها الح�ض ��ور الكريم� .ش َّرفني و�أ�س ��عدني �أخي الأ�ستاذ معن
ب ��ن حمد الجا�س ��ر حين عر�ض عل � َّ�ي �أن �أدير هذه الجل�س ��ة,
و�أكرمني الأخ العزيز الزميل الدكتور فهد الحارثي بالقبول.
�أبد�أ بتقديم الدكتور فهد الحارثي محا�ض� � ًرا لهذا اليوم,
وقت طوي ��ل؛ لأنَّ
ولك ��ن ت�ص� � ُّفح �س ��يرته الذاتية يحت ��اج �إلى ٍ
حياته م�ش ��حون ٌة حتى االمتالء بالن�ش ��اط الثقافي وال�صحفي
والإعالمي والندوات والمحا�ض ��رات ,و�أعماله ت�سبقه وال َع َلم
ال ُيع� � َّرف� .أذكر فقط �أنَّ الدكتو َر فهدًا تخ َّرج في ال�س ��وربون
بمرتب ��ة ال�ش ��رف الأولى ،وح�ص ��ل عل ��ى دكت ��وراه الدولة في
الآداب والعلوم الإن�س ��انية من هناكُ ،وع ِّين ع�ض ًوا في مجل�س
ال�ش ��ورى .وله مواقع في ال�صحافة ال�س ��عودية منها في مجلة
«اليمام ��ة» و�ص ��حيفة «الوط ��ن» ,و�ش ��ارك في ت�أ�س ��ي�س عدة
مجالت وجرائد ف ��ي المملكة العربية ال�س ��عودية ,وحال ًّيا هو
رئي�س مركز �أ�س ��بار للدرا�سات والبحوث والإعالم .وليعذرني
الأخ الدكتور فهد حين �أكتفي بذلك لكي نوفر بع�ض الوقت له
لكي يتحدَّث في مو�ض ��و ٍع على غاي ��ة الأهمية هذا اليوم� ،أريد
�أن �أ�ستميحه العذر لي�أذن لي ب�أن �أختل�س من وقت المحا�ضرة
ب�ض ��ع دقائق لتقديم مو�ضوع المحا�ض ��رة لهذا اليوم ،فنحن
نجتمع اليوم في دارة ال�شيخ حمد الجا�سر غفر اهلل له ورحمه
و�أح�س ��ن �إليه لقا َء م ��ا قدَّم من �أعمال تنويري ��ة وريادية لهذا
الوط ��ن ،نجتمع في منزل ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر لكي نناق�ش
يم�س حمد الجا�س ��ر وعائلة حمد
مو�ض � ً
�وعا في غاية الأهمية ُّ
الجا�س ��ر الكريمة وكل المح ِّبين لحمد الجا�سر وهم ي�شملون
جميع المناطق في المملكة العربية ال�سعودية.
المو�ض ��وع �س ��وف ينا ِق�ش �أحد بواكير �أعمال ال�ش ��يخ حمد
الجا�س ��ر الريادي ��ة :ه ��ل ي�س ��تمر �أو يتوق ��ف؟ و�أغتن ��م ه ��ذه
الفر�ص ��ة لأعط ��ي موج� � ًزا لمقارن َتي ��ن ح�ض ��ار َّي َتين :حينم ��ا
ذهبتُ لدرا�س ��ة الطب في �ألمانيا الغربية عام 1962م � َأخ َذنا
المد ِّر� ��س في الأ�س ��بوع الثان ��ي �أو الثالث �إلى متح ��ف قائ ًال:
�س� ��أُريكم اليوم متحف مخترع الطباع ��ة «يوح َّنا جوتنبيرج».
ذهبنا �إلى الميدان في مدينة «ماين�س» الألمانية ,و�إذا بمبنى
متوا�ض ��ع ال تزال في ��ه الماكينة الأولى نف�س ��ها التي اخترعها
«يوح َّن ��ا جوتنبي ��رج» ُتز َّي ��ت و ُت�ش � َّ�حم و َتطبع �ش ��هر ًّيا ن�ش ��رة
�ص ��غيرة بحروف الر�ص ��ا�ص التي اخترعها َّ
ون�ضدها «يوح َّنا
جوتنبي ��رج» ,والمبنى يحتفظ ب ��كل �أثاثه القدي ��م ومقتنياته
المتوا�ض ��عة ,وي�أتيه التالميذ وال�س� � َّياح .هذه الآلة الطباعية
لها خم�سة قرون والألمان ال يزالون يحتفظون بها .هذه بداية
�شعب يريد للأعمال
ال تزال ح َّية و�س ��وف ت�س ��تمر ,لك َّنها عند ٍ
الريادية �أن ت�ستمر و�أن ِّ
يوظفها للأجيال القادمة .ولدينا هنا
تجرب ��ة مماثلة :ال �أدري ما هو العزم وق ��وة الإرادة التي تم َّتع

بها ال�ش ��يخ حمد الجا�سر
لكي ي�س ��تورد �آل ��ة طباعة
م ��ن م�ص ��ر �أو تركي ��ا �إلى
الريا�ض ويبد�أ في �ش ��ارع
المرقب ف ��ي ذلك الحين
م�شروعا
قبل �س ��تين عا ًما
ً
تنوير ًّي ��ا رياد ًّي ��ا ل ��م يكن
بالت�أكيد يق�صد من ورائه
الرب ��ح و�إنم ��ا التنوي ��ر،
والرجل م ��ن بدايته حتى
وفاته -رحم ��ه اهلل -كان
ه ُّم ��ه الأول الم�ش ��روع
التنوي ��ري وفت ��ح النواف ��ذ،
وق ��د فت ��ح بذل ��ك الم�ش ��روع با ًب ��ا كبي� � ًرا للتنوير وه ��و مجلة
«اليمامة».
ومجل ��ة «اليمامة» الي ��وم على فرا�ش االحت�ض ��ار ,ف�إ َّما �أن
َّ
يتدخ ��ل ر َّواد الفك ��ر الذين يق ��دِّ رون الأعم ��ال الريادية التي
قدَّمها لهم �أجدادهم و�آبا�ؤهم وينقذون هذا الم�شروع� ،أو �أن
يتغ َّلب االقت�صاد والعقلية الربحية وبذلك نفقد �أهم الأعمال
الريادية التي قدَّمها ال�شيخ حمد الجا�سر.
وخي ��ر َمن يتحدَّث في المو�ض ��وع هو الدكتور فهد العرابي
الحارث ��ي؛ لأنه تر�أَّ�س تحرير مجلة «اليمامة» لمدة � 12س ��نة,
وكان ��ت من �أف�ض ��ل ال�س ��نين �أدا ًء واقتحا ًما وتنوي� � ًرا و(�إثار ًة
للم�ش ��كالت) على الم�س ��توى الثقاف ��ي وهو ما يطلب ��ه رئي�س
التحرير ،والدكت ��ور فهد العرابي الحارثي �شخ�ص ��ية قيادية
اقتحامية� ,أَ َح َّبه ال�ش ��يخ حمد الجا�سر و�أَ َح َّب هو ال�شيخ حمد
الجا�سر � ً
َّ
فليتف�ضل.
أي�ضا.

الـمحا�ضر الدكتور فهد العرابي الحارثي:
ُ
ب�س ��م اهلل الرحم ��ن الرحي ��م ,الحم ��د هلل رب العالمين,
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء والمر�سلين.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
�أو ُّد �أن �أبد�أ بتقديم �ش ��كري الجزيل �إلى الأ�س ��تاذ معن بن
حمد الجا�س ��ر على دعوته لي للحديث في هذا اللقاء الخ ِّير,
وهو يم ِّكنني من فر�صة �أعتبرها و�سا ًما �أع ِّلقه على �صدري في
�أيِّ مكان �أو منا�س ��بة �أتحدَّث فيها عن هذه الم� َّؤ�س�سة الكبرى
التي ُت�س َّمى «حمد الجا�سر» رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح ج َّناته،
ومعن الجا�س ��ر يع ��رف �أنه هو و�إخوانه لي�س ��وا هم الوحيدين
�أبناء حمد الجا�سر ..نحن كلنا من �أبناء حمد الجا�سر رحمه
اهلل ,تتلمذن ��ا عل ��ى فكره و�أدبه وعليه مبا�ش ��ر ًة قبل �أن ينتقل
�إل ��ى رحمة اهلل ,وبق ��ي في نفو�س ��نا جمي ًعا طال َب ��ه ومريديه
مله ًما ومع ِّل ًما حتى وهو متو َّفى.
ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر حا�ض� � ٌر ف ��ي وجدان كل �س ��عودي,
ولي�س فقط في منطقة نجد التي �أ�ض ��اء فيها هذا العمود من
النور الذي ا�س ��مه «اليمامة» �إلى جانب الم�ش ��روعات العلمية
والثقافي ��ة الأخ ��رى التي �أن�ش� ��أها ,ولكن ف ��ي مختلف مناطق
المملكة .و�ش ��ك ًرا مر ًة �أخرى للأ�س ��تاذ معن عل ��ى �أن م َّكنني
من هذه الفر�ص ��ة ,و�ش ��ك ًرا � ً
أي�ضا لزميلي و�ص ��ديقي الدكتور
جا�س ��ر الحرب�ش على �أن َّ
تف�ض� � َل بالإدارة ,وي�سعدني �أن يكون
�إل ��ى جانبي في هذا اللقاء� ,أ�ش ��كره على الكالم الط ِّيب الذي
قال ��ه عني و�أرج ��و �أن �أكون عند هذا الم�س ��توى الذي َّ
يتوخاه،
و�أ�شكر الح�ضور الكريم الذي �ش َّرفنا في هذا اليوم بح�ضوره،
و�ش� � َّرفني �أنا �شخ�ص� � ًّيا ,هذا الح�ض ��ور الذي �أعتقد �أنه ُيع َّول
عليه في الحديث هذا اليوم عن هذه المنا�سبة التي هي موقع

خ�صو�ص ��ا �أنَّ
مجل ��ة «اليمامة» في تاريخ الإعالم ال�س ��عودي,
ً
من الموجودين بيننا َمن هو �أكثر مني الت�صا ًقا بتجربة حمد
الجا�س ��ر وبتجربة «اليمامة» وفي مقدِّ متهم الأ�س ��تاذ الأديب
�س ��عد الب ��واردي ,وم ��ن م�ؤ ِّرخي ال�ص ��حافة الأ�س ��تاذ محمد
الق�ش ��عمي ..و�آخرون هن ��ا موجودون الآن ربم ��ا يكونون �أكثر
باع ��ا م ِّني في الحديث عن مثل هذه المنا�س ��بة الكبيرة وعن
ً
تجربة ال�شيخ حمد الجا�سر الغن َّية الثر َّية.
والحقيقة �أني عندما تكلمتُ مع الأ�ستاذ معن ومع الدكتور
جا�سر الحرب�ش (وهو من فر�سان «اليمامة» المعا�صرة ،وكان
�أحد الفر�س ��ان الذين رفع ��وا مجلة «اليمام ��ة» معنا بمقاالته
وم�ش ��اركاته) قلتُ �إني � ِّ
أف�ض ��ل �أن �أ�س� � ِّمي هذه المنا�سبة التي
نلتق ��ي فيها اليوم «لقاء حول موق ��ع مجلة اليمامة»؛ �إذ ينبغي
�أن يكون الإ�سهام لي�س من فهد باعتباره �أحد ر�ؤ�ساء التحرير
الذي ��ن م ُّروا بمجل ��ة «اليمام ��ة» ,ولكن بو�ص ��في �أحد تالميذ
ال�ش ��يخ حم ��د الجا�س ��ر و�أحد الذين م� � ُّروا بمجل ��ة «اليمامة»
بو�صفها من �أبرز رموز الثقافة والإعالم ,ولكنَّ هناك �آخرين
موجودي ��ن معنا الآن يمك ��ن �أن ُيدلوا ب�آرائه ��م و�أفكارهم في
ه ��ذه التجربة الكبيرة التي هي تجرب ��ة «اليمامة» ،ف�أنا �أع ِّول
ف ��ي هذا اللق ��اء على النقا�ش ال ��ذي �س ��تقدِّ مونه �أنتم ,ولهذا
�س� ��أحاول �أن �أوجز ق ��در الإمكان ،ولن �أغ ��رق و�أُغرقكم معي
في التف�ص ��يالت التاريخية لتجربة مجلة «اليمامة» وبع�ضكم
عا�ش ��ها حقيق ًة عبر مراحلها وبع�ض ��كم قر�أه ��ا وعرفها ,فلن
نغ ��رق ف ��ي ه ��ذه التف�ص ��يالت ,ولكن �سن�س ��تفيد م ��ن الوقت
ف ��ي �أ�ش ��ياء �أخرى �إ�ض ��افية جدي ��دة يمكن �أن ُتق ��ال في هذه
المنا�س ��بة ،و�س� ��ألقي بع� ��ض الإ�ض ��اءة على بع� ��ض المراحل
الأ�سا�س ��ية ف ��ي ه ��ذه التجرب ��ة المه َّمة الت ��ي ا�س ��مها تجربة
«اليمامة» وتجربة ال�ش ��يخ حمد الجا�سر في �إن�شاء ال�صحافة
في المنطقة الو�سطى.
فالدكت ��ور جا�س ��ر الحرب� ��ش �أ�ش ��ار �إلى نقط ��ة مه َّمة جدًّا
وه ��ي �أنَّ ال�ش ��يخ حم ��د لـ َّم ��ا ف َّك ��ر في �إن�ش ��اء ال�ص ��حافة في
المنطق ��ة الو�س ��طى لك ��م �أن تتخ َّيل ��وا كم كانت ن�س ��بة ال ِّأمية
ف ��ي نجد ,و�أعتقد �أنه ��ا كانت كبيرة وكا�س ��حة ,ومع هذا ف�إنَّ
الرجل ا�س ��تطاع �أن يق ��دِّ م عم ًال رياد ًّيا وهو يع ��رف �أنَّ البيئة
بيئة مغا َمرةَ ،من �سي�ش ��تري المجلة؟ و َمن �س ��يتعامل مع هذه
المن�صة الثقافية التي لم يعرفها المجتمع ال�سعودي ومجتمع
َّ
َن ْج ��د عل ��ى م�س ��توى الخ�ص ��و�ص؟ فال�ص ��حافة ف ��ي الحجاز
كان ��ت قائم ًة في تلك الفترة ,والحج ��از منطقة منفتحة على
العديد من الثقافات ,لكن منطقة َن ْجد كانت منعزلة في تلك
الأيام �أو �ش ��به منعزلة ,فا�س ��تطاع هذا الرجل �أن يف ِّكر بهذه
الفك ��رة و�أن ينفق من �أمواله ومن جهده ,ونحن ال�ص ��حفيين
المعا�ص ��رين اليوم ن�س� � ِّمي ما نقوم به مهن ��ة المتاعب ونحن
نمتلك كل و�س ��ائل الم�س ��اعدة من الفاك�س والهاتف والمك ِّيف
والرات ��ب الكبير الذي ن�س ��تلمه من الم� َّؤ�س�س ��ة وم ��ع هذا ك ِّله
ن�س� � ِّميها مهنة المتاعب ،وماذا ي�س� � ِّميها ال�شيخ حمد الجا�سر
في تلك الأيام وال �ش ��يء من هذه الأ�ش ��ياء موجود؟! حتى �إنه
ل ��و �أراد مح ِّررين يحملون معه العبء ف�س ��يجد �ص ��عوبة بالغة
في العثور على ه�ؤالء الذين �س ��ي�ؤدُّون المه َّمة معه كما ينبغي،
ف�إذا ك َّنا نحن ن�س ِّمي ما نقوم به اليوم مهنة المتاعب مع تو ُّفر
كل هذه الو�سائل ،فماذا ي�س ِّميها هذا الرجل في تلك الفترة؟!
و�أن ��ا �أعتقد �أ َّنه كان ��ت هناك تحدِّ يات كبي ��رة غير التحدِّ يات
المادِّية التي �أ�شار �إليها الدكتور جا�سر؛ وهو �أنَّ حمد الجا�سر
لم يف ِّكر ُّ
قط في �أنَّ هذا الم�ش ��روع الذي كان يقوم به م�شروع
ربح ��ي ,وكيف يكون ربح ًّي ��ا ولم يكن ي�س ��تطيع �أن يراهن في
تلك الأيام على القارئ فما بالك بالـ ُمع ِلن؟! �أين هو الـ ُمع ِلن؟!
�إذ �إن المادة الحقيقية لقيام �أي عمل �إعالمي �أو �ص ��حفي هو
يوجد القارئ
الـ ُمع ِلن ،ف�إذا كان حمد الجا�س ��ر ال ي�ستطيع �أن ِ
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فهل له �إمكانية في وجود ُمع ِلن في تلك الأيام؟! ومع هذا به َّمته
وبق َّوته ا�س ��تطاع �أن ُين�ش ��ئ هذا المنبر و�أن يبد�أ ً
تاريخا جديدًا
في منطقة َن ْجد والمنطقة الو�سطى في عا َلم ال�صحافة.
ال�ش ��ك ف ��ي �أنَّ مجل ��ة «اليمام ��ة» في تل ��ك المرحل ��ة كانت
عم ��ودًا من ن ��ور َّ
التف حوله كثي ٌر من المث َّقفي ��ن والمتع ِّلمين في
المنطقة نف�سها وما حولها ,و�أ�ص ��بحت تم ِّثل بالن�سبة لهم قناة
تحت هذه
أبريلون�ش� ��أ
المعرفة,
اآلخرةجديد من
جمادىعا َل ��م
مه َّم ��ة وكبيرة �إلى
2013م
1434هـ -
المظ َّلة العديد من الأ�س ��ماء الثقافية الكبيرة في هذه المنطقة
وف ��ي المملكة ,و�أ�ص ��بحت ت�ؤدِّي ال� �دَّور الذي �أراده لها ال�ش ��يخ
حمد الجا�س ��ر في ن�شر الحب والفكر والإبداع ,وفي ن�شر الوعي
بالح ِّري ��ة والعدالة .وال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر لم يكن �شخ�ص ��ية
ثقافية فقط بل كان � ً
أي�ضا �شخ�صية وطن َّية ,وكان يريد �أن ينقل
المجتم ��ع من مجتمع متخ ِّلف �إلى مجتمع م�س ��تنير ،فـ»اليمامة»
ع َّلم ��ت النا� ��س الوع ��ي بالجغرافي ��ا والتاري ��خ والأدب ,والوعي
بالفك ��ر ,والوعي بالواجبات والحقوق ,و�أدَّت دورها ال�ص ��حفي
الكبير في �إنها�ض ه ��ذا المجتمع ,و�أدَّى المث َّقفون الذين الت ُّفوا
حول حمد الجا�سر وحول م�شروع «اليمامة» دورهم في دفع هذه
المنطقة وهذه البالد �إلى الأمام بما يتع َّلق بت�ص� � ُّور الم�س ��تقبل
والعالق ��ة بي ��ن الك ��ون والحي ��اة والأ�ش ��ياء ,وه ��ذه مرحلة من
المراح ��ل المه َّمة جدًّا ,ونحن نقول دائ ًم ��ا عندما ك َّنا نع ِّلم في
الجامعة مع زمالئنا الكرام -وهم � ً
أي�ض ��ا يقولون� -إن الجامعة
تع ِّلمنا وتق�ضي على ما ُي�س َّمى بال ِّأمية الثقافية ,ولكنَّ ال�صحافة
والإع�ل�ام والثقاف ��ة تحاول �أن تق�ض ��ي عل ��ى ما ُي�س� � َّمى بال ِّأمية
الإن�س ��انية وال ِّأمي ��ة الت ��ي تتع َّلق بالوعي بالم�س ��تقبل والإ�س ��هام
في بناء الحياة وتح�س ��ين م�س ��تواها فكر ًّيا ومعي�ش� � ًّياَ ,ف َل ُك ْم �أن
تت�ص� � َّوروا كيف كان يف ِّكر هذا الرجل -رحمه اهلل -في �إن�ش ��اء
مث ��ل هذه الم� َّؤ�س�س ��ة الكبيرة العظيمة التي م�ض ��ى على عمرها
اليوم نحو  64عا ًما ,وهذا لي�س بالأمر اله ِّين ,ففي عام 1383هـ
تك َّونت الم� َّؤ�س�س ��ات ال�ص ��حفية في المملكة العربية ال�سعودية,
و�أذك ��ر �أنَّ ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر َّ
ر�ش ��ح مجموعة �أ�س ��ماء لكي
يتح َّول من �ص ��حافة الأفراد �إلى �صحافة الم� َّؤ�س�سات ,وفي هذه
الفت ��رة �أو بعده ��ا بقليل انتقل ��ت مجلة «اليمامة» م ��ن المفهوم
ال�ص ��حفي الإعالمي التقليدي القديم ال ��ذي كان يهت ُّم بالفكر
من�ص� � ًة من
والأدب �أكثر من �أيِّ �ش ��ي ٍِء �آخر فكانت ال�ص ��حافة َّ
من�ص ��ات الثقافة والأدب وال�شعر� ,إلى م�ستوى �آخر وهو م�ستوى
َّ
المج�ل�ات الم�ص� � َّورة في عهد ازده ��ار المجالت ف ��ي بيروت,
عا�ص� � َرت «اليمامة» االنتقال المرحلي الذي انتقلتْ فيه
وهكذا َ
المجالت من �صحافة ذات �ص ��رامة �أدبية وفكرية وثقافية �إلى
ع�ص ��ر �ص ��حافة المجالت الم�ص� � َّورة ,و�أعتقد �أنَّ ه ��ذه الفترة
لقي ��ت ازدهاره ��ا الحقيق ��ي في فترة الأ�س ��تاذ محمد ال�ش ��دِّ ي
رئي�س ��ا لتحري ��ر مجل ��ة «اليمامة» وف ��ي فترة الأ�س ��تاذ عبداهلل
ً
ال�ش ��هيل الذي رافقه في هذه الم�سيرة في المجلة ,وا�ستطاعت
مجل ��ة «اليمام ��ة» �أن تعي�ش المرحل ��ة الأولى مرحلة الت�أ�س ��ي�س
واالنخراط في �س ��ياق �ص ��حافة ذل ��ك الزمن وهي ال�ص ��حافة
المعن َّية بال�ش ��عر وبالفك ��ر والجغرافيا والتاريخ ,ث ��م تنتقل �إلى
ال�ص ��حافة الت ��ي تتح� �دَّث ع ��ن المفهوم م ��ا قب ��ل الحداثي في
مرحل ��ة ال�ص ��حافة الم�ص� � َّورة ,وال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر -فيما
�أذكر -عندما ا�س ��تلمتُ د َّفة مجل ��ة «اليمامة» مع زمالء �آخرين
لم يكن را�ض� � ًيا ك َّل الر�ض ��ا ع ��ن انتقال «اليمامة» �إلى م�س ��توى
ٌ
معروف ب�صرامته الثقافية والعلمية,
المجالت الم�ص َّورة ,وهو
وكان يعتق ��د �أنه ينبغي ع ��دم الغرق في هذا الطريق ,وقالها لي
مبا�ش ��ر ًة في �أكثر من منا�س ��بة :يا فهد ,عملك ��م الذي تعملونه
الآن عم ��ل ج ِّيد� ,ص ��حيح �أنكم انتقلتم �إل ��ى مرحلة جديدة من
ُع ْمر ال�ص ��حافة ولك ِّني ال �أت�ص َّور �أن َتغ َرق «اليمامة» في الألوان
وال�ص ��ور المل َّونة .وك َّنا ن�ستجيب لرغبة ال�ش ��يخ حمد الجا�سر,
لك َّننا � ً
أي�ضا ك َّنا منجذبين �إلى متط َّلبات ع�صرنا.
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�أع ��ود �إل ��ى فت ��رة االنتقال
�إلى المجلة الم�ص� � َّورة المعن َّية
بالريبورتاج ��ات والتقاري ��ر
ال�ص ��حفية ,فق ��د ا�س ��تم َّرت
ه ��ذه المرحل ��ة فت ��رة طويلة,
وهجا
و»اليمامة» الت ��ي �أخذت ً
كبي� � ًرا في عهد حمد الجا�س ��ر
ف ��ي الدَّور التي كان ��ت تقوم به
عل ��ى م�س ��توى الثقاف ��ة ,ظلت
تحتفظ بهذا الدَّور في مرحلة
المجل ��ة الم�ص� � َّورة والمعن َّي ��ة
بالريبورتاج ال�ص ��حفي و�سواه،
ولم يكن لها منا ِف�س ,على الأقل في المملكة العربية ال�سعودية,
وحتى مع وجود مجلة «اقر�أ» -مع كل االحترام والتقدير لمجلة
«اق ��ر�أ» وللزمالء فيه ��ا -ظ َّل ��ت «اليمامة» مكت�س ��ب ًة الوهج من
تاريخ حمد الجا�سر والزمالء الذين كانوا قائمين عليها.
ث ��م انتقل ��ت مجل ��ة «اليمامة» في فت ��رة الحقة �إلى م�س ��توى
جدي ��د عندم ��ا انتقلت المملك ��ة �إلى فترة بن ��اء وتنمية ,وكانت
فترة م�ش ��روعات كثيرة خ�ل�ال انتقال المجتمع ال�س ��عودي من
مجتمع م�س ��ته ِلك �صرف �إلى مجتمع يحاول �أن يكون من ِت ًجا في
الم�ش ��روعات ال�ص ��ناعية والتنموية التي قامت ,فانتقلت مجلة
«اليمامة» �إلى م�س ��توى جديد وهو ما �أ�س ِّميه �شخ�ص ًّيا االهتمام
بال�ش� ��أن العام ,وت�ش� � َّرفتُ في هذه الفترة ب�أنْ كنتُ �أحد الذين
قام ��وا على ه ��ذه المهمة ,ورافقن ��ي عد ٌد من الزم�ل�اء ومنهم
الأ�س ��تاذ �إدري� ��س الإدري�س ال ��ذي كان نائ ًبا لرئي� ��س التحرير,
والدكتور جا�س ��ر الحرب�ش ..وزمالء �آخرون ،وبد�أت «اليمامة»
ُتعنى بهذا الجانب �إلى جانب دورها الثقافي ودورها التاريخي
الإعالمي ,وهو محاول ُة �أنْ ُت�س ��هم ب َقدْر ما ت�ستطيع في التنوير
والإر�شاد والتربية مع ال�صحف الأخرى ,ف�أن�ش�أت �أبوا ًبا جديدة
لم تكن معروفة في ال�ص ��حافة ال�س ��عودية في تلك الأيام ,منها
«ق�ض ��ية الأ�س ��بوع» التي كانت تتناول في كل �أ�س ��بوع ق�ضية ته ُّم
النا� ��س وتتع َّل ��ق بال�ش� ��أن العام ,و�أن�ش� ��أت ما ُي�س� � َّمى بـ»مدارات
�س ��اخنة» وهي ت�ض ُّم عددًا من المو�ض ��وعات التي تتع َّلق بتاريخ
التنمية َوع َجلتها في المملكة ,وا�ستطاعت �أن تمتلك � ً
أي�ضا ك َّتا ًبا
كانوا �ش ��ديدي الوع ��ي بهذه المرحل ��ة ودخلوا غماره ��ا وكتبوا
وتعبوا ,ومنهم الدكتور جا�سر الحرب�ش.
ه ��ذه المجلة العظيم ��ة �أدت العدي ��د م ��ن الأدوار في تاريخ
الإعالم والثقافة ال�س ��عودية ,ومع الحراك التنموي كان ينبغي
�أن ت�ؤدِّي دو ًرا �إ�ض ��اف ًّيا ,وفيم ��ا يتع َّلق بالجانب الثقافي اختارت
«اليمام ��ة» � ً
أي�ض ��ا في هذه الفت ��رة �أن ت�ؤدِّي دو ًرا في الم�س ��توى
الثقاف ��ي ربم ��ا كان �ص ��اد ًما ف ��ي تلك الأي ��ام للو�س ��ط الثقافي
والفك ��ري وهو �أن تك ��ون جز ًءا من م�ش ��روع الحداثة في العالم
العرب ��ي ،فل ��م ُتغ ِفل الجان ��ب التنموي وكانت في الوقت نف�س ��ه
حا�ضر ًة في الجانب الثقافي ,وكان هذا بالت�أكيد �صاد ًما لكثير
م ��ن القوى المحافظة في المجتمع ال�س ��عودي �س ��واء كانت من
المث َّقفي ��ن �أو الفئ ��ات الأخرى ،فكان هن ��اك اختالط �أو تداخل
�أو عدم و�ض ��وح في المفاهيم وم�س ��تواها ,وهناك َمن حاول �أن
يخلع على تلك التجربة �أر�ض� � َّيات ال�ش ��باب ال�سعودي الذي كان
يعمل في هذا االتجاه ,ف�أُ�س ��قطت تجربة �أدوني�س على الحداثة
ال�س ��عودية ,و�أُ�س ��قطت تجرب ��ة يو�س ��ف الخ ��ال عل ��ى التجربة
الحداثية ف ��ي المملكة ,وك َّنا نكتب �أنه لي�س بال�ض ��رورة عندما
تك ��ون هناك تجربة �أن تك ��ون مطابقة �أو متالئم ��ة �أو متداخلة
م ��ع تج ��ارب �أخرى ُح ْك ��م «الق َّذة بالق� � َّذة» ،فالمج ��ال الثقافي
أرح ُب من �أنْ ن�ضعه في هذا الإطار ,ف�إذا كان هناك
والإبداعي � َ
َمالح ��دة وزنادقة في العا َل ��م العربي فلي�س بال�ض ��رورة �أنَّ َمن
الق�صة والرواية يكون معتن ًقا
يم�شي في تجديد ال�شعر وتحديث َّ

المذهب نف�س ��ه ,وكنا نقول َمن الذي يب ِّرئ المدر�سة التقليدية
ف ��ي الإبداع من �أن يكون فيها زنادقة و َمالحدة على طول تاريخ
الثقافة العربية؟! كان هناك دائ ًما زنادقة و َمالحدة وم�ؤمنون،
فال�ش ��كل الأدب ��ي �أو الف ِّني والإبداعي لي�س بال�ض ��رورة �أن يكون
من�س ��و ًبا �إلى �إيديولوجيا �أو عقيدة �إلحادية �أو ُمجا ِنبة لل�صواب
بطريق ٍة �أو ب�أخرى.
من الممكن �أن ت�أخذ العديد من الآليات ِّ
وتوظفها بطريقتك،
فالمناهج العلمية والنقدية التي �أُن�شئت في الغرب تب َّناها كثي ٌر
من الثقافات الأخرى ومنها ثقافة العرب ,فا�س ��تعارت الآليات
والأدوات َّ
ووظفته ��ا لخدم ��ة ه ��ذه الثقاف ��ة بم�س ��تواها ال َع َقدي
والإيمان ��ي ,و َم ��ن ال ��ذي يقول ب� ��أنَّ ه ��ذه الأدوات تن ُق ��ل معها
بال�ض ��رورة الفك ��ر الذي تتب َّن ��اه؟! وعلى كل حال هذا مو�ض ��وع
�كل �أرحب و�أو�سع ,لك ِّني
طويل يحتاج �إلى ندوات لنتك َّلم فيه ب�ش � ٍ
�أق ��ول �إنَّ “اليمام ��ة” في تل ��ك الأيام واجهت �ص ��عوبات كثيرة
ج� �دًّا ،ومنها �ص ��عوبات كثيرة من الم� َّؤ�س�س ��ات الر�س ��مية التي
ترى �أنَّ “اليمامة” تريد �إف�س ��اد الت�ص� � ُّور التنموي �أو الت�شكيك
بالم�شروع التنموي في المملكة ,ولهذا فهي قائمة بهذا ال ِـم ْع َول
م ��ن النق ��د والمتابع ��ة ،وكانت الم� َّؤ�س�س ��ات الر�س ��مية في تلك
الأيام �ش ��ديدة الح�سا�سية فيما يتع َّلق بنقد التنمية ,وكان يقول
لنا كثير من الم�س� ��ؤولين (الكبار منهم وال�ص ��غار) :نحن الآن
ف ��ي مرحلة بناء ,ومرحلة البن ��اء البد من �أن تكون فيها �أخطاء
وتع ُّثر ،و�أنتم ذبحتمونا بالنقد المتوا�صل في “ق�ضية الأ�سبوع”
و”مدارات �س ��اخنة” ومقاالت جا�س ��ر الحرب� ��ش وعبدالكريم
العودة( ..وغيرهم من الأ�سماء الكبيرة) .وك َّنا نقول لهم :على
يوم من الأيام �سمو الأمير
العك�س ,فنحن ن�ؤمن بفكر ٍة قالها في ٍ
�س ��لمان بن عبدالعزيز في �إحدى المنا�س ��بات �إذ كان يقف مع
�صحفيين فقال لهم�“ :أنا �أقول للم�س�ؤولين عندنا :دائ ًما عليكم
�صحيحا
�أن ت�ش � ِّ�جعوا النقد في ال�صحافة ,ف�إذا كان هذا النقد
ً
فهو ُمعينٌ لكم على �إ�ص�ل�اح الخط�أ ,و�إذا كان غير �صحيح فهو
�حيح وتغتنموا فر�ص� � ًة لتقديم
فر�ص� � ٌة لكم لتب ِّينوا للنا�س ال�ص � َ
ال�صورة الحقيقية للم�شروع التنموي الذي ان ُتقدتم من �أجله”.
نحن �أخذنا هذه الفقرة ون�ش ��رناها وتعاملن ��ا معها ،وقلنا هذه
فر�صة لأنْ ُت�س ِهم “اليمامة” في ن�شر وعي جديد بدَور الإعالم
وال�س ��لطة الرابع ��ة ف ��ي قيامها بواجبه ��ا �إلى جانب ال�س ��لطات
الثالث الأخرى التي تم ِّثل الدول َة في �أي مكان.
�أريد �أن �أنتقل �إلى المرحلة المظلمة التي تعي�شها “اليمامة”
اليوم مع الأ�س ��ف ال�ش ��ديد ,و�أتم َّنى �أ َّال يكون لقا�ؤنا اليوم ت�أبي ًنا
لمجل ��ة “اليمام ��ة” ,ب ��ل يك ��ون �-إن �ش ��اء اهلل -في ��ه ن ��و ٌع من
التحفيز لهذه الم� َّؤ�س�س ��ة ل ُتظ ِهر المجل َة للنا�س ب�صورة مختلفة
ع َّم ��ا هي عليه اليوم ،وقد الحظنا �أنَّ “اليمامة” في ال�س ��نوات
الأخيرة لم تكن ب�ص � َّ�حة ج ِّيدة ,فقد كان ��ت تعاني من �أمرا�ض
كثيرة ,وكانت تعاني من هذه الأمرا�ض والم�شكالت وهي تحت
نظر الم� َّؤ�س�سة وكلهم �صحفيون وكلهم يعرفون تما ًما دور مجلة
“اليمام ��ة” ,ويعرفون الأجواء التي تعاني منها المجلة ,ولكن
يبدو �أنه كان هناك ارتياح ِل ِـما يحدُث!
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و�أو ُّد �أن �أ�ش ��ير هن ��ا �س ��ري ًعا �إلى �أنَّ هذه لي�س ��ت التجربة الأولى
الت ��ي تم ُّر بها “اليمامة” لمحاولة َخ ْنقه ��ا َو َو�أْدها ,فهناك تجارب
�أخرى ,و�أنا �شخ�ص� � ًّيا ع�ش ��تُ واحد ًة �أو اثنتين منه ��ا ,ولو لم يقف
بع�ض ال�شخ�ص ��يات الر�س ��مية –بالدرجة الأولى الأمير �س ��لمان–
وبع�ض �أع�ض ��اء الم� َّؤ�س�س ��ة في وجه هذه المح ��اوالت لكانت �أُو ِق َفت
“اليمامة” منذ �سنوات.
�أن ��ا ال �أق ��ر�أ النواي ��ا ولك ��ن �أق ��ر�أ الأح ��داث الت ��ي تم� � ُّر �أمامي
و�أمامك ��م ,و�أحاول تف�س ��يرها �أو ت�أويلها :لقد م� � َّرت فترة � 16أو 17
�س ��نة والمج َّلة تحت�ض ��ر �أمامهم وهم لم يفعلوا �شي ًئا على الإطالق
�إ َّال انتظ ��ار الزفرة الأخيرة لكي ينتهي هذا الم�ش ��روع ,و�إ َّال فهناك
طرائق عدَّة لإنعا�ش هذا المري�ض و�إنقاذه مما هو فيه ,وال �أريد �أن
�أ�س ��يء الظنَّ �أكثر ولك ِّني �أعتقد ب� ��أنَّ كل ما ُيقال عن وجود التقنية
الحديثة وال�صحافة الإلكترونية وكل هذا الكالم �صحيح ولك َّنه ح ٌّق
�أُري� � َد به باطل؛ لأنَّ ال�ص ��حافة الورقية التزال موج ��ودة في العا َلم
الذي �أن�ش�أ هذه التقنية ,وال تزال عندنا �صحف وم� َّؤ�س�سات �صحفية
قائمة وقو َّية و�أ َّولها م� َّؤ�س�س ��ة اليمامة ال�صحفية ,و�أين هذا الخطر
ال ��ذي يهدِّ د م�س ��تقبل ال�ص ��حافة الورقية وم� َّؤ�س�س ��ة اليمامة تمنح
أرباحا بن�سبة  ، %69فما هو نوع (البزن�س) اليوم الذي
الم�ساهمين � ً
يمكن �أن يمنح كل �ش ��خ�ص فينا هذه الن�س ��بة الهائلة من الأرباح؟!
ومع هذا نقول �إنَّ ال�صحافة الورقية في طريقها �إلى االندثار ،هذه
الن�سبة تتناق�ض مع تو ُّقعات البع�ض في انهيار م� َّؤ�س�سة “اليمامة”.
وكما �أ�ش ��ار الدكتور جا�س ��ر قبل قليل لتجرب ��ة الطباعة
ف ��ي �ألمانيا ,فق ��د كنتُ �أق ��ول دائ ًم ��ا �إنَّ مجلة “اليمامة” لي�س ��ت
رابحا ,فعندما
�روعا �أُري َد له منذ �أن �أُن�شئ �أن يكون م�ش � ً
م�ش � ً
�روعا ً
�أُو ِق َف ��تْ “الريا�ض ديلي” في م� َّؤ�س�س ��ة اليمامة ال�ص ��حفية لم يقل
�أح ٌد �ش ��ي ًئا ،فهو م�شروع تجاري �أُ َ
ن�شئ لأهداف تجارية فلم يح ِّققها
وذه ��ب دون �أن يبك ��ي عليه �أح ��د ,وهناك م�ش ��روعات �أخرى على
م�س ��توى الإعالم ال�س ��عودي �أُن�ش ��ئت له ��ذه الأه ��داف وانتهت ولم
يبك عليها �أحد ,ومنها جريدة “�ش ��م�س” ومجلة “الم�س ��ائية” في
ِ
�ص ��حيفة “الجزي ��رة” ,لكنَّ “اليمامة” هذه �أول �ش ��علة �ض ��وء في
تاري ��خ الإعالم وال�ص ��حافة في المملك ��ة العربية ال�س ��عودية ,هذه
ذاكرة وطن وذاكرة م�ش ��روع �إعالمي كبير ولي�ست مج َّرد مطبوعة
�أُن�ش ��ئت لأهداف وانتهت .فالآن لو �أنَّ م� َّؤ�س�س ��ة اليمامة ال�صحفية
تم ُّر ب�ض ��ائقة مالية �أو عندها م�شكالت مالية لأَمكنَ �أن نلتم�س لها
بع�ض العذر ونقول البد من اللجوء �إلى تمويل (وال نوافق على �إنهاء
“اليمام ��ة” حتى في مثل هذه الظروف لكن نقول البد من اللجوء
�إل ��ى حل ��ول �أو م� َّؤ�س�س ��ات �أخرى ت�س ��اعد و ُت�س� � ِهم في �إنق ��اذ مجلة
نعيم دائم ،عندما تربح 120
“اليمامة”) ،ولكن الم� َّؤ�س�س ��ة في ٍ
مليو ًنا ح�س ��ب الميزانية فال م�شكلة في �أن ينق�ص منها مليونان �أو
ثالثة في �سبيل �أن تبقى مجلة “اليمامة” َم ْع َل ًما ح�ضار ًّيا في تاريخ
أرباحا ن�سبتها %69
الإعالم ال�س ��عودي ،وبما �أن الم� َّؤ�س�س ��ة و َّزعت � ً
أرباحا ن�سبتها  %65فهناك من يبحث عن �أرباح
فب�إمكانها �أن تو ِّزع � ً
�ض ��ئيلة مقارن ًة بهذه الن�س ��بة ،ما الذي �س ��ي�ؤ ِّثر هذا ف ��ي ظل بقاء
الـ َم ْع َلم الح�ض ��اري؟! ومعلو ٌم منذ �أن �أُن�ش ��ئت المجل ��ة �أنَّ �أرباحها
�ضئيلة و�أنَّ ن�صيبها من كعكة الإعالن قليلة ومحدودة؛ لأنَّ الـ ُمع ِلن
ال�س ��عودي يبح ��ث عن ال�ص ��حف اليومي ��ة �أكثر م ��ن المجالت ،ثم
هناك كثير من الم�ش ��روعات في م� َّؤ�س�سات تجارية ربحية ِ�صرفة ال
تقوم بال�ض ��رورة على �أنَّ كل الم�شروعات التي لديها تربح ,فهناك
م�شروعات ال تربح ولكن وجودها �ضروري� ،إن �شئتَ �س ِّمها م�شاركة
في م�س� ��ؤولية اجتماعية ،م�شاركة في م�س�ؤولية ح�ضارية� ،س ِّمها ما
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�شئت ولكن هناك كثير من الم�ؤ�س�سات التجارية الكبيرة التي تنفق
�روعات تخ�سر ومنها م� َّؤ�س�س ��ة اليمامة ال�صحفية نف�سها،
على م�ش � ٍ
فم ��ا هو الأهم الآن“ :لمون دوبلوماتيك” ال�ش ��هرية التي تن�ش ��رها
م�ؤ�س�س ��ة اليمامة ال�ص ��حفية �أم مجلة “اليمامة”؟ كتاب الريا�ض
ال�ش ��هري �أم مجلة “اليمامة”؟ ونحن ل�سنا �ضد هذه الم�شروعات
ب ��ل معه ��ا ونق ��ول يج ��ب �أن يزي ��دوا مث ��ل ه ��ذه الم�ش ��روعات لأنَّ
الم�ؤ�س�س ��ات ال�صحفية بالأ�سا�س لم ُتن�ش� ��أ لأهداف ربحية �صرفة،
فربحها يجب �أن ُي�س � َّ�خر بالدرجة الأول ��ى لتطوير العمل الإعالمي
وال�ص ��حفي ولي� ��س فقط لو�ض ��ع الأرباح ف ��ي الجيوب ،م ��ع �أنَّ هذا
حق م�ش ��روع ولكن عندما يكون مهدِّ دًا لم�شروعات ح�ضارية كبرى
ينبغي �أن يكون للمثقفين وقفة �أكبر من هذه .والعجيب �أنَّ �أع�ض ��اء
م� َّؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية لم يتحدَّث فيها �أحد عن هذا الم�شروع
�إال نحن الذين في خارج الم� َّؤ�س�سة وال نملك مخاوف وال مطامع.
على كل حال �أنا �أعتق ��د ب�أنَّ هذه التجربة يجب �أ َّال ُته َمل ويجب
عل ��ى �أن ي� ��ؤدِّي كل �ش ��خ�ص دوره بال َق� �دْر الذي ي�س ��تطيع للحفاظ
عليها؛ لأنَّ بقاءها بهذا الو�ضع عب ٌء على �سمعة “اليمامة” و�سمعة
حمد الجا�س ��ر ،فحمد الجا�س ��ر و”اليمامة” �أكبر بكثير من و�ضع
“اليمام ��ة” اليوم ,وربما �أنَّ الزمالء الذين في المجلة لي�س لهم
ذنب لكونهم لم ُيم َنحوا الفر�ص ��ة الالزم ��ة لتطويرها ,و�أنا حقيق ًة
ا�س ��تمعتُ للدكت ��ور عب ��داهلل الجح�ل�ان وه ��و يقولها ب�س ��عادة و�أنا
�أخذ ُتها بحزن ,يقول :نحن ق َّل�ص ��نا نفقاتنا ف ��ي مجلة “اليمامة”
و�أ�ص ��بحنا في غرفتين في م�ؤ�س�س ��ة اليمامة ال�صحفية .هو يعتقد
�أنَّ هذا ُير�ضي الم�ساهمين ب�أنَّ التكاليف خ َّفت  ،بينما �أنا اعتبرتُ
وكبحا لم�سيرتها من
هذا الأمر ت�ضئي ًال لـ”اليمامة” وتحجي ًما لها ً
يوم من الأيام كانت في
�أن ت�ؤدِّي دورها الحقيقي ،فـ”اليمامة” في ٍ
مبنى م�س ��تقل في حي الملز (يتذكر ذلك الأ�ستاذ �إدري�س الإدري�س
والدكت ��ور جا�س ��ر الحرب�ش وبع� ��ض الزمالء الموجودي ��ن اليوم),
وكان مبن � ً�ى كام�ل ً�ا وفيه جه ��از تحريري كبير ولك َّنه ��ا كانت ت�ؤدِّي
دو ًرا ،فال ي�س ��عدني �أبدًا �أن �أ�س ��مع �أنَّ “اليمام ��ة” في غرفتين في
ذلك المبنى الكبير لم� َّؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية.
نريد �أن تظ َّل “اليمامة” و ُتعطى الإمكانات الالزمة ,و�أن ُتط َّعم
ب�أ�س ��ماء �ص ��حفية ذات تجربة من ال�ش ��باب الذين ي�س ��تطيعون �أن
يقدِّ م ��وا “اليمام ��ة” كما �أراد لها ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر �أن تكون,
وكما يريد لها المث َّقفون ال�سعوديون.
و�شك ًرا جزي ًال.

المداخالت:
مدير المحا�ضرة:

�أ�ش ��كرك يا دكتور فهد على ه ��ذه المرافعة الجميل ��ة ,والم َّتهَم
ي�س ��تح ُّق هذا الدف ��اع .و�أل ِّـخ�ص لك ��م المراحل الت ��ي تحدَّث عنها
الدكت ��ور فه ��د في ه ��ذه العجال ��ة ،فق ��د تح� �دَّث �أ َّو ًال ع ��ن مرحلة
الت�أ�س ��ي�س والبداي ��ة ،وثان ًي ��ا عن مرحل ��ة االنفتاح التنويري �ض ��د
ال ِّأمية الح�ض ��ارية ،وثال ًثا عن مرحلة الإ�س ��هام في التنمية وال�ش�أن
الع ��ام ومرحلة الحداثة ,والتي را َف َقها التع ُّر�ض للنقد ال�ش ��ديد من
بع�ض ��هم ,والمرحلة الرابعة مرحلة عالمة اال�س ��تفهام هل ت�ستمر
المجلة �أم تنتهي؟ مع بع�ض الت�س ��ا�ؤالت عن االنتظار الطويل وعدم
محاول ��ة الإنقاذ عل ��ى الرغم من تواف ��ر الإمكان ��ات .وتحدَّث عن
الف ��رق النوع ��ي بين م ��ا يمكن �أن يتو َّق ��ف من �أي ن�ش ��اط ريادي �أو
غير ريادي وما يجب �أن ي�س ��تمر ،و�أ�شار في ذلك �إلى �أنَّ «اليمامة»

أ .عبداهلل الشهيل

ذاك ��رة وط ��ن ،وذاكرة الوطن يجب �أن ت�س ��تمر و�أن نحافظ عليها,
وتحدَّث عن �إمكانية اقتطاع ن�س ��بة �ض ��ئيلة من الأرب ��اح ,ور َّكز في
النهاية على واجب ا�ستمرار المجلة وتطويرها.
لدينا �سبع مداخالت وثالثة �أ�سئلة:

�أ .عبداهلل ال�شهيل:
ب�س ��م اهلل الرحمن الرحيم .مه ٌّم ما َّ
تف�ضل به الدكتور الحرب�ش
المنجز النوعي من خالل مثال �ألمانيا
من �ضرورة المحافظة على َ
الت ��ي التزال تحتفظ بمطبعة «جوتنبيرغ» من قبل القرن ال�س ��اد�س
فتوا�ص ��ل الأزمن ��ة �ض ��روري ,وما َّ
تف�ض ��ل ب ��ه الدكتور فهد
ع�ش ��رُ ,
الحارثي ال ُيزاد عليه فع ًال ,فـ»اليمامة» كانت منب ًرا تنوير ًّيا ونه�ضة
معرفية طبعت بالتفكير وال�س ��لوك وع ًيا عا ًّما .وهناك َمن يرى �أنه
قد �س ��بقت «اليمام� � َة» مطبوع ٌة ,وال يبدو �أنه م ��ن المنطقي �أن نع َّد
جري ��دة «الريا�ض» ومجل ��ة «الحياة» (ال َّل َتين �أ�ص ��درهما في بغداد
المهاج ُر النجديُّ �س ��ليمان الدخيل) �سبقتا «اليمامة» لمج َّرد حمل
اال�س ��م واالهتمام ب�أخبار َن ْجد ،ف�أول �ص ��حيفة كانت هي «اليمامة»
في عهد م� ِّؤ�س�سها الأ َّول �شيخنا الع َّالمة الجا�سر.
لق ��د �أ�ش ��اعت «اليمامة» وع ًيا تج� � َّذر بالتفكير وال�س ��لوك ,وهنا
�أو ُّد الإ�ش ��ارة �إلى مو�ض ��وع مهم وهو �أنَّ الملك الم� ِّؤ�س�س -ط َّيب اهلل
ثراه -كان قد �أب�صر مبك ًرا قيمة الإعالم و�أه ِّمية دوره وق َّوة ت�أثيره،
ففي كتاب الأ�س ��تاذ الدكتور محمد �س ��عيد ال�ش ��عفي عن العالقات
ال�س ��عودية اليمني ��ة بين عا َم ��ي 1934 –1933م نقر�أ من خالل ما
َّ
«المقطم» اليومية في �أحد �أعدادها ال�صادر
كانت ن�ش ��رته جريدة
�سنة 1933م تحت عنوان «الدعاية عند ابن �سعود» ,ما خال�صته �أنَّ
الملك عبدالعزيز يمتاز عن حكام العرب بعنايته الكبيرة بالدِّ عاية
وف ِّنه ��ا و�إتقان طرائقها و�أ�س ��اليبها .وهذا كان حقيق ًّيا؛ خا�ص� � ًة �أنَّ
بالغات في الجريدة الر�س ��مية «�أم
المل ��ك عبدالعزيز كان ين�ش ��ر
ٍ
القرى» ,وكانت هذه البالغات ُتع َّمم على المم ِّثليات الدبلوما�س ��ية
في العوا�ص ��م المختلفة دم�ش ��ق وبغداد والقاه ��رة وغيرها ،وهذه
المم ِّثليات تو ِّزعها على مختلف و�سائل الإعالم في هذه البلدان.

د .عبدالرحمن المديري�س:
ب�س ��م اهلل الرحمن الرحيم� .أ�ش ��كر �أخي وزميل ��ي الدكتور فهد
الحارث ��ي ,والدكتور الجا�س ��ر عل ��ى تقديمه الط ِّي ��ب .والحقيقة �أنَّ
الدكتور الجا�س ��ر �سبقني �إلى تلخي�ص المراحل الأربع لهذه الفترة
التاريخية المه َّمة لمجلة «اليمامة» ,وفي ر�أيي �أنَّ المرحلتين الأولى
والثالث ��ة هما الأه ��م ,فالمرحلة الأولى هي مرحلة الت�أ�س ��ي�س التي
قام بها المرحوم حمد الجا�س ��ر ,فكانت قفزة تنويرية عالية و�ضع
فيها م�ش ��روع البناء الثقافي في َن ْجد بخا�ص ��ة وفي المملكة بعامة,
والمرحل ��ة الثالث ��ة مه َّمة ج� �دًّا لأنَّ م�س ��يرة «اليمام ��ة» تقدَّمت في
ه ��ذه المرحلة� .أنا كنتُ �أقر�أ المجلة و�أرى �أنَّ التقارير والتحليالت
ال�سيا�سية كانت محدودة في المجلة ,والتركيز في مرحلة الدكتور
فهد كان على اله َّمين الثقافي والتنموي بالدرجة الأولى ,لكن ماذا
ع ��ن التقارير والتحلي�ل�ات ال�سيا�س ��ية؟ لم تكن وا�ض ��حة المعالم
في ه ��ذه المرحلة بالتحديد ،وهذا الجانب �أو ُّد �أن ي�س� � ِّلط الدكتور
ال�ضوء عليه.
�أري ��د �أن تع ��ود «اليمامة» �إلى �س ��ابق عهدها بو�ص ��فها �إ�س ��ها ًما
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أ .معن اجلاسر
أ .حممد القشعمي

تخ�ص ���ص
بدعم من الم� َّؤ�س�س ��ة ,وال ب�أ�س في �أن ِّ
ثقاف ًّي ��ا وعلم ًّيا ٍ
الم�ؤ�س�س ��ة جز ًءا من الأرباح لدعمه ��ا ،فهناك مجموعة مجالت
موج ��ودة ف ��ي الخلي ��ج ,فـ»العربي» مجل ��ة رائدة وال ت ��زال تعمل
وتحافظ على ريادتها.

الـمحا�ضر:
ُ
�أعتقد ب�أنَّ المداخالت التي َّ
تف�ض ��لتم بها هي �إ�ض ��افات �أكثر
من كونها ت�س ��ا�ؤالت ,ولهذا لي�س عن ��دي تعليقات محدَّدة ,ولكن
الإ�ضافة المه َّمة �إلى الكالم الذي قيل اليوم هي عن موقع مجلة
«اليمامة» في تاريخ الإعالم والثقافة ال�س ��عودية .وهناك ت�سا�ؤل
للدكتور المديري�س عن ال�سيا�سة في «اليمامة» ,هناك مفهوم في
و�ضوحا
عا َلم الإعالم وال�ص ��حافة بد�أ من تلك الأيام لك َّنه �أكثر ً
الي ��وم وهو االتج ��اه �إلى المح ِّلي ��ة ما �أمكن وال ُبعد عن االنت�ش ��ار
الكبير ,وهذا موجود اليوم حتى في الواليات المتحدة الأمريكية
وفي البيئات ال�صحفية والمتقدِّ مة �إعالم ًّيا.
هذا من جهة ,ومن جه ٍة �أخرى ف�إنَّ الفريق الذي كان يعمل في
تلك الأيام في «اليمامة» من ال�شباب الذين ُق ِّي�ضوا لهذه المه َّمة
كانوا م َّتفقين من الأ�سا�س على �أنَّ هناك دو ًرا �أ�سا�س ًّيا ينبغي �أن
ت�ؤدِّيه مجلة «اليمامة» هو الإ�سهام في الم�شروع التنموي للبالد,
وهذا المبد�أ العام هو الذي جعل كثي ًرا من الطروحات في مجلة
«اليمام ��ة» ت�ص � ُّ�ب بالدرجة الأول ��ى في ال�ش� ��أن المح ِّلي ,وهناك
م� َّؤ�س�س ��ات وم�ش ��روعات �إعالمية �أخرى تقوم بمه َّمة التحليالت
ال�سيا�س ��ية ,ولكن ك َّنا ن�ؤمن في تلك الفت ��رة ب�أنَّ البلد في طريق
تح ُّول ومنعطف كبير في مجال التنمية بالم�ش ��روعات التي ُتقام
والبد من �أن يكون هناك �إ�س ��هام رقابي لل�صحافة وفي مقدِّ متها
مجل ��ة «اليمام ��ة» ,ومن َث َّم فق ��د كان النقد في مجل ��ة «اليمامة»
ن�س ��ب �إليها �أنها �أ�س ��همت في رفع �س ��قف ح ِّرية الكالم
كبي ًرا ,و ُي َ
حت ��ى �إنها ُعرفت ب ��ه� ,إلى درج ��ة �أن ُتعا َتب بع� ��ض المجالت �أو
نقد ما وال ُتعا َتب «اليمامة» ،و�أ�صبح هذا جز ًءا
ال�صحف في ن�شر ٍ
م ��ن هو َّية «اليمامة» (ولم نكن نخلو من م�ش ��كالت) .وبالن�س ��بة
�إلى الأ�ستاذ معن فهو ل َّـخ�ص اللقاء كام ًال بهذه المداخلة :لماذا
يحدُث ما يحدُث حال ًّيا؟
وبالمنا�سبة هم ينظرون �أنَّ خ�سارة مجلة «اليمامة» في ال�سنة
ح�سب بالطريقة التي
 4ماليين� ،إال �أنَّ مو�ضوع الربح والخ�سارة ُي َ
تريح الم� َّؤ�س�س ��ة بحيث يمكن �أن تكون الخ�سارة �أربعة ماليين �أو
مليو ًنا واحدًا :كيف تح�س ��ب الم� َّؤ�س�سة قيمة الحبر على المجلة،
كيف تح�س ��ب الورق عل ��ى المجل ��ة ...و�إذا �أرادت الم� َّؤ�س�س ��ة �أن
�كان �آخر
تتعام ��ل مع المجلة عل ��ى �أنها م�س ��تق َّلة وتطبعها في م � ٍ
ف�إنها ت�ستطيع ،و�أتذ َّكر -والأخ الأ�ستاذ �إدري�س الدري�س كان معي
حينها نائ ًبا لرئي�س التحرير -في مرحلة مع َّينة قلنا لهم �سنطبع
المجل ��ة خ ��ارج مطابعكم؛ لأنه ��ا ُمك ِلفة في مطابعه ��م ،في هذه
الحالة ت�س ��تطيع التح ُّكم في الربح وهام�ش ��ه ،فطريقة احت�ساب
الأربعة ماليين � ً
أي�ض ��ا فيها نظر� ,إ�ض ��اف ًة �إل ��ى �أنَّ هذا المبلغ ال
�شيء �أمام ما تح ِّققه الم� َّؤ�س�سة من �أرباح.

أ .إدريس الدريس

د� .أحمد ال�ضبيب:

د .عبدالرحمن املديريس

�شك ًرا جزي ًال للدكتور فهد العرابي الحارثي على هذه الجولة
ال�سريعة حول م�ش ��روع «اليمامة» مجل ًة ثم جريد ًة ثم مجل ًة مر ًة
�أخرى.
�تغر ًبا وهو يقول كيف
م ��ا �أريد �أن �أع ِّلق علي ��ه هو �أنه بدا م�س � ِ
راهن ال�شيخ حمد الجا�س ��ر على المث َّقفين في منطقة نجد وفي
هذه البالد مع ق َّلة التعليم وق َّلة �أعداد الق َّراء وما �إلى ذلك! وفي
الحقيق ��ة يجب �أن ُي َ
نظر �إلى الم�ش ��هد الثقافي ف ��ي ذلك الوقت
�كل �أو�س ��ع ،فالذي عا�ص� � َر ذلك الم�ش ��هد يجد �أنَّ المث َّقفين
ب�ش � ٍ
�كل عجي � ٍ�ب جدًّا ,و�أنَّ
ف ��ي الجزيرة العربية كانوا مترابطين ب�ش � ٍ
كثير من المدن في البالد العربية ،فعندما
المطبوعات ُتطبع في ٍ
�أ�ص ��در حمد الجا�س ��ر «اليمامة» من القاهرة ف ��ي �أ َّول �أعدادها
كان -في ظ ِّني -يطمع �إلى �أن ت�ش ��به «الر�سالة» و»الثقافة» ,حتى
�إنه جعلها مجلة �ش ��به م�صرية ب�أن �أعلن عن م�سابقة بالجنيهات
الم�صرية ,فهذا ت�ص ُّور للثقافة العربية ال�شاملة ,و�أنا �أعرف �أنه
في ذلك الوق ��ت كان المث َّقفون الذين ي َّت�ص ��ل بهم والدي و�أكون
معهم كانوا يقر�ؤون كل المجالت �سواء ال�صادرة في البحرين �أو
الكويت �أو في لبنان �أو في م�صر �أو حتى في �آخر الوطن العربي,
كان ��ت المجالت حا�ض ��ر ًة وكان ��وا يتناق�ش ��ون فيه ��ا ويتهادونها
ويترا�س ��لون م ��ع القائمين عليه ��ا ,فعندما ت�ص� �دُر مجلة من �أي
مكان �س� � ُتقر�أ في المكان الآخر ,و�أعتقد �أنَّ ال�ش ��يخ حمد لم يكن
يراهن على منطقة َن ْجد و�إنما كان يراهن على المنطقة العربية
�كل عام ,ونحن نعل ��م ب�أنَّ منطقة الحج ��از كان فيها ازدهار
ب�ش � ٍ
ثقاف ��ي يمكن فع ًال �أن ِّ
يغطي كثي ًرا من تطلُّعات ال�ش ��يخ حمد في
ذلك الوقت.
نحن الآن و�ص ��لنا �إلى هذا الم�أزق ول�ستُ �أظنُّ �أنَّ ح َّله �صعب،
وهنالك ح َّالن� :إ َّما �أن ُتق َنع الم� َّؤ�س�س ��ة -كما َّ
تف�ض ��لتم -بزيادة
ب�شكل �أو ب�آخر بحيث ُتخ َّل�ص من
الدعم للمجلة وتغيير م�س ��ارها ٍ
الت�ش ُّتت فال تحوي كل �شيء من �أزياء وكرة و�أطفال ,...نريد �أن
متخ�ص�صة بهذه
نخرج من هذا لأ َّنك �ستجد في ال�سوق مجالت ِّ
المجاالت ،ولذلك من المتو َّقع �أن تف�ش ��ل ف ��ي ذلك لأنها تناف�س
تتخ�ص ���ص في جانب مع َّين لتكون
ب�ض ��عف ,والبد للمجلة من �أن َّ
مجل ��ة ثقافية جديدة بروح جديدة ,فلماذا ال تتح َّول المجلة �إلى
مجلة ثقافية راقية ُتو َّزع على م�س ��توى العا َلم العربي ,ويمكن �أن
ُيد َر�س �أن تتنازل عنها الم� َّؤ�س�س ��ة لوزارة الثقافة والإعالم ,و�إن
ا�س ��تطاعت وزارة الإعالم �أن ت�شتريها من الم� َّؤ�س�سة ف� ً
أي�ضا هذا
ج ِّي ��د ,لكن البد م ��ن �أن تخرج �إل ��ى العا َلم العربي بهذا اال�س ��م
الب َّراق الجميل التاريخي بو�ص ��فها مجلة ثقافية ر�ص ��ينة ,وتكون
لديه ��ا ميزاني ��ة محترم ��ة ,وت�س ��تطيع �أن ِّ
تغطي العا َل ��م العربي
كام ًال وهو اليزال ِّ
متعط ً�ش ��ا ويقر�أ المج�ل�ات ,ووجود المجالت
وبخا�ص� � ٍة في
الإلكتروني ��ة ال ُيلغيه ��ا ,فالمج�ل�ات الورقي ��ة ُتقر�أ
َّ
البلدان التي لم ت�س ��تفحل فيه ��ا الإنترنت ،ونحن و َّزعنا «العرب»
في م�ص ��ر فوجدن ��ا �إقبا ًال جيدًا عليه ��ا ,و�أعتقد ب�أنن ��ا لو ط َّورنا
مجل ��ة «اليمامة» وجعلناها �ش ��بيه ًة بالمج�ل�ات الثقافية الكبرى
كـ»الدوح ��ة» و»العرب ��ي» ف�إنها �س ��تجد قبو ًال في العا َل ��م العربي,
وال داع ��ي لأنْ نرتبط بهذه المح ِّلي ��ة ,فـ»اليمامة» مج َّلتنا ورمزنا
و�ستخدمنا داخل المملكة وخارجها.

د .فريح الشمري

�أ .معن الجا�سر:
�أت�س ��اءل :هل َع ِج� � َز رئي�س هيئة ال�ص ��حفيين ونائبه عبداهلل
رئي�س ��ا لتحرير مجل ��ة «اليمامة») -وهما
الجحالن (الذي كان ً
�أكبر �شخ�صيتين في ال�صحافة ال�سعودية -عن �إنقاذ «اليمامة»؟!
ولماذا  17عا ًما وال�ش ��خ�ص نف�س ��ه ير�أ�س التحرير؟! وطالما �أنَّ
المجلة في انحدار فهذه النقطة يجب الوقوف عندها ,فهل هذا
�شيء متع َّمد؟
و�أت�ساءل :عندما �أُ ِّبنَ حمد الجا�سر -رحمه اهلل -في جريدة
«الريا�ض» ُذ ِك َر بو�صفه (ع�ض ًوا في م� َّؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية)!
ه ��ذا الخط�أ ل ��و �أتى م ��ن وزارة الثقاف ��ة نف�س ��ها لعذر ُتهم ,لكن
ُي�ؤ َّبن بو�ص ��فه (ع�ض ��و م� َّؤ�س�سة اليمامة ال�ص ��حفية) في جريدة
«الريا�ض» وفي الم� َّؤ�س�سة التي هو � َّأ�س�سها؟!
�إنَّ مج َّرد التفكير في �إيقاف المجلة ُي َع ُّد عا ًرا على كل ع�ض ��و
ف ��ي مجل�س �إدارة م� َّؤ�س�س ��ة اليمامة ال�ص ��حفية؛ للأ�س ��باب التي
وبخا�ص� � ٍة التي بد�أ بها الدكتور جا�سر عندما تحدَّث
ذكرتموها,
َّ
عن «جوتنبيرج» وعندما بد�أ ب�أول مطبعة ابتكرها وال تزال َتطبع
�إلى اليوم .و�شك ًرا.

د .فريح ال�شمري:
ال�س�ل�ام عليك ��م .و�ش ��ك ًرا لل ُمحا�ض ��ر الكري ��م عل ��ى ه ��ذه
المحا�ضرة الق ِّيمة ,و�شك ًرا لمدير المحا�ضرة.
عندم ��ا توفي ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر -رحمه اهلل� -س ��ارعت
جه ��اتٌ ع� �دَّة �إلى عقد الن ��دوات في ذك ��ر م�آثر ال�ش ��يخ -رحمه
اهلل -و�آثاره ,وه ��ذه الجهات من داخل المملكة وخارجها� ,أذكر
منها جامعة الملك �س ��عود وجامعة �آل البيت ,ولكن الم�ؤ�سف �أنَّ
مجلة «اليمامة» التي � َّأ�س�س ��ها ال�شيخ حمد الجا�سر -رحمه اهلل-
بل حتى م� َّؤ�س�س ��ة اليمامة التي � َّأ�س�س ��ها ال�ش ��يخ والتي تد ُّر مئات
الماليين لم تفعل �شي ًئا من ذلك.

�أ� .إدري�س الدري�س:
ب�س ��م اهلل الرحم ��ن الرحي ��م .ال�س�ل�ام عليك ��م ورحم ��ة اهلل
وبركاته..
�أعتق ��د ب�أن ��ه ال مزي ��د عل ��ى كالم الدكتور فهد ,فق ��د �أفا�ض
و�أجاد ,خا�ص� � ًة �أنه ع َّراب مجلة «اليمامة» في ِّ
عزها ،و�أنا �أنحاز
لمجل ��ة «اليمامة» لأمرين :لأني عملتُ فيها مع الدكتور فهد نائ ًبا
ورئي�سا للتحرير في حاالت غيابه ،والأمر الآخر
لرئي�س التحرير ً
�أنن ��ي تع َّرفتُ �إلى ال�ص ��حف في بيت وال ��دي �-أطال اهلل عمره-
َ
ال�صحف ال�سعودية
منذ ال�صغر وعرفتُ من خالل ذلك المجل�س
ك َّلها ومن �ضمنها مجلة «اليمامة» ,كان ذلك تقري ًبا في المرحلة
االبتدائي ��ة حين كان يكتب فيها والدي ,ومن َث َّم يجب �أن �أقر�أها
لأنه كان ي�ش ��ارك فيها ,وكان ي�ش ��ارك فيها � ً
أي�ض ��ا الأ�ستاذ �سعد
البواردي وزيد بن فيا�ض ونا�صر المنقور ومجموعة من الك َّتاب،
و�أن ��ا على عالقة بال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر -يرحمه اهلل -ب�س ��بب
الجي ��رة (لأننا كنا ن�س ��كن في �ش ��ارع الجامعة) وب�س ��بب زمالة
وال ��دي له ,وهو كان ي ��زور والدي �أحيا ًنا ووالدي يزوره ,ول�ش� �دَّة
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أ�صب له القهوة,
انبهاري بال�شيخ حمد الجا�سر كنتُ ُ�أ َ�س ُّر �إذا جاء و� ُّ
وكان ال�ش ��يخ يلفت نظري بخروجه عن الم�أل ��وف ,ففي البيت كان
يخلع الغترة تما ًما ثم يطلب م ِّني طل ًبا ا�س ��تثنائ ًّيا تعرفه الوالدة هو
ليمون �أبو زهيرة ,والآن عندما ر�أيتُ ال�شاي بزهيرات عرفتُ مدى
ح ِّبه وتعلُّق الأ�سرة به .وعرفتُ ال�شيخ حمد الجا�سر � ً
أي�ضا في لبنان
عندم ��ا كان الوال ��د وهو وعبدالكري ��م الجهيمان -يغف ��ر اهلل لهم
جمي ًعا -يتزاورون ,وب�سبب الجيرة .ومن هنا �سر تعلُّقي بـ»اليمامة»
وانحي ��ازي لها؛ للبداية المبكرة لتعلُّق ��ي بها منذ �أن كانت جريدة,
ث ��م فيما بع ��د ُقدِّ َر لي �أن �أبد�أ عملي ال�ص ��حفي في مجلة «اليمامة»
م ��ع مجموعة م ��ن الزمالء المبدعين الذين ح َّلق ��وا بها ,وفي ذلك
الوق ��ت كانت «اليمامة» تخترق �س ��قف هام�ش الح ِّري ��ة بالفعل كما
ق ��ال الدكتور فهد ,فكانت تط ��رح �آرا ًء في منتهى الجر�أة ,وكثيرون
يحتجون �أو يت�س ��اءلون لماذا كانت «اليمامة» ُ
تن�ش ��ر على نحو
كانوا ُّ
ُمغا ِير من الجر�أة ال ي َّت�س ��ق مع ما لدى ال�ص ��حف المحلية الأخرى.
و�أعتقد �أن مجلة «اليمامة» كانت ت�أخذ هذا الحق في حين �أنَّ بع�ض
ر�ؤ�س ��اء التحرير في ال�ص ��حف الأخرى ال يريدون �أن يفقدوا بع�ض
االمتيازات الج ِّيدة التي ت�أتيهم ,فيبدو �أنَّ مجلة «اليمامة» في ذلك
الوقت لم يكن لها كثير من االمتيازات التي ُيخ�ش ��ى من خ�سارتها,
ولذلك كان ال�سقف مرتف ًعا.
ومجل ��ة «اليمامة» كانت عالمة فارقة في تركيزها على ال�ش� ��أن
التنموي المح ِّليً � ،
أي�ض ��ا كان لها ملحق «�أ�ص ��وات» الذي كان يتواله
ال�ش ��اعر محم ��د جب ��ر الحرب ��ي وكان عالم ��ة ج ِّيدة م ��ن عالمات
الحداث ��ة التي كان ��ت مثلب ًة ف ��ي «اليمامة» عند الكال�س ��يكيين من
نوعا من �أنواع التعبير المغاير لل�سائد في ذلك
الأدباء ,لكنها كانت ً
الوقت.
مجل ��ة «اليمام ��ة» باقي ��ة -ب� ��إذن اهلل -مهما كان الأم ��ر ,وعلى
الرغ ��م من محاوالت َو�أْده ��ا ف�إني �أعتقد �أنها �س ��يكون لها حل من
هنا �أو هناك .و�أنا �أ�ؤ ِّيد ما قاله الدكتور �أحمد ال�ضبيب.

�أ .محمد الق�شعمي:
�ش ��ك ًرا لل ُمحا�ضر الكريم ,و�ش ��ك ًرا لمدير المحا�ض ��رة ,و�شك ًرا
لمركز ال�ش ��يخ حمد الجا�سر ,وفر�صة بوجود الأ�ستاذ معن واللجنة
العلمية لأنْ تكون المحا�ضرة بداية لندوات عن م�شروع “اليمامة”,
فهناك ثالث منا�س ��بات م َّرت ولم ُيح َت َف بها ولم ُت َ
عط ح َّقها؛ وهي:
بداية �صدور المجلة وقد م�ضى عليها � 63سنة ,وت�أ�سي�س �أول مطابع
في المنطقة الو�سطى في الريا�ض العا�صمة عام 1374هـ ,و�صدور
مجل ��ة “العرب” منذ � 50س ��نة تقري ًبا ,وطب ًع ��ا الدكتور فهد -كما
قال الدكتور الجا�س ��ر -كان ف ��ي مرافعته ج ِّيدًا ,وكذلك الأ�س ��تاذ
�إدري�س ,والحارثي لي�س غري ًبا على “اليمامة” لأنه بد�أ من بدايتها
ح�س ��د على المظهر ,ولكنه كتب
على الرغم من �أنه اليزال �ش ��ا ًّبا ُي َ
في العدد  24من “اليمامة” �أ َّول ما �ص ��درت في عهد الم� َّؤ�س�سات،
وخ�ص ���ص له مكا ًنا لكتاباته ,وقبل
وطلب منه ال�ش ��يخ حمد الكتابة َّ
ذلك كان مرا�س�ل ً�ا لجريدة “الن ��دوة” في الطائف ,وقاده الطموح
�إلى �أن و�صل �إلى العا�صمة ورئا�سة تحرير “اليمامة” عندما كانت
جريدة.
م ��ن �أكث ��ر ما يه ُّمني في المو�ض ��وع ويه� � ُّم كثي ًرا م ��ن المتابعين
هو ال�س ��نوات الخم�س الت ��ي م َّرت من تاريخ المملك ��ة عام 1375هـ
حتى عام 1379هـ قبل �ص ��دور �أي مجل ��ة �أو جريدة في الريا�ض ما
ع ��دا «اليمام ��ة» ,والمعروف �أنَّ «الجزيرة» �ص ��درت ع ��ام 1377هـ
و»الق�ص ��يم» ع ��ام 1379ه� �ـ ,ولك ��ن المرحل ��ة م ��ن 1375ه� �ـ عام
عجبت
1379هـ هذه مرحلة تاريخية مه َّمة لنا جمي ًعا .وب�ص ��راحة �أُ ِ
بت�ص ��وير جريدة «الق�صيم» خالل ال�س ��نتين ال َّلتين �صدرت فيهما
م ��ن العدد  1حت ��ى َ 113
أنا�س مهت ُّم ��ون (مثل
وخ ْل � َ�ف هذا العم ��ل � ٌ
الدكت ��ور عبدالرحم ��ن ال�س ��عيد الم�ست�ش ��ار في الدي ��وان الملكي)
و�شجعوا ابن عبداهلل ال�ص ��انع حتى �ص َّور الأعداد وح�صلتُ
دعموا َّ
على ن�س ��خة منها وكافحتُ للح�صول على ن�سخة �أخرى من �أجل �أن
�أهديها ل َّلجنة العلمية والأ�س ��تاذ معن الجا�س ��ر ولم �أح�ص ��ل عليها
�إ َّال بع ��د جهد .على �أية حال هذه الفترة من المهم ت�س ��جيلها ,وقد
م َّرت بعقبات منها عدم اال�ستمرار في التاريخ �أو الرقم المت�سل�سل

لـ»اليمام ��ة» فب ��د�أت بالعدد  1م ��ن القاهرة ع ��ام 1372هـ وعندما
تح َّول ��ت �إل ��ى جري ��دة عام 1375ه� �ـ بد�أت م ��رة �أخ ��رى بالعدد ,1
وعندما بد�أت الم� َّؤ�س�س ��ات ال�ص ��حفية عادت �إلى العدد  ,1وعندما
تح َّول ��ت م ��ن جريدة �إلى مجلة ع ��ام 1387هـ عادت �إل ��ى العدد ,1
وهذا ت�ض ��يي ٌع لتاريخن ��ا« .الأه ��رام» احتفلت قبل � 30س ��نة بمرور
� 110س ��نوات على �صدورها و�أ�صدرت كتا ًبا ا�سمه «�شهود الع�صر-
الأه ��رام  110مق ��االت و� 110أع ��وام1986 – 1876 :م» ,وجريدة
«�ص ��وت الحج ��از» عندما تو َّقفت في �أول �س ��نة 1360هـ في الحرب
العالمي ��ة الثاني ��ة انته ��ت بالع ��دد  192وتو َّقفت خم�س �س ��نوات ثم
�خا�ص �آخرين وبد�أت بالعدد  ,193وهذا
با�سم �آخر وب�أ�ش � ٍ
�ص ��درت ٍ
هو الت�سل�س ��ل الحقيقي .هذا الجانب ي�ض ��يع اذا ل ��م نهتم به ،وقد
طبع الأ�س ��تاذ �س ��عد البواردي مجلة «الإ�ش ��عاع» وج َّلدها وو�ض ��عها
لخدمة الباحثين ,و»الق�صيم» ُطبعت كذلك ،فنحن نطالب اللجنة
العلمية باالهتمام بهذا الجانب.

د .عبدالرحمن ال�شبيلي:
�ش ��ك ًرا لل ُمحا�ض ��ر و�ش ��ك ًرا لمدير المحا�ض ��رة وتح َّية للح�ضور
الكري ��م .والواقع �أني ال �أرغب في �أن �أ�س� � ِّمي هذه الجل�س ��ة جل�س ��ة
مرافعة لأنَّ مقت�ض ��ى المرافعة �أن ُ
يح�ض ��ر الطرفان ,وجل�ستنا هنا
في مجل�س حمد الجا�س ��ر �أ�ش� � َبه ما تكون في هذا ال�ص ��باح بجل�سة
ع�ص ��ف عاطفي للمجلة ,خا�ص� � ًة �أنن ��ي �أرى كل الوجوه الحا�ض ��رة
ت�ش ��عر ب�أنها على �ص ��لة وثيقة �إم ��ا بالمجلة القديمة وبم� ِّؤ�س�س ��ها �أو
بالمجلة الحا�ض ��رة المت�أخرة .هذا من ناحي ��ة ,والناحية الأخرى:
�أور َد الأ�س ��تاذ الكبير عبداهلل ال�ش ��هيل �إ�ش ��ار ًة �إلى الم� ِّؤ�س�س ,و�أو ُّد
بحكم قربي من تاريخ الإعالم� -أن �أ�شير �إلى �أنَّ مجلة «اليمامة»بدعم
�ص ��درت في عه ��د الم� ِّؤ�س ���س المل ��ك عبدالعزيز ,وحظي ��ت ٍ
من الملك �س ��عود عندما كان ول ًّيا للعهد ,كما حظيت � ً
بدعم
أي�ض ��ا ٍ
خا�ص من �أمير الريا�ض �سلمان بن عبدالعزيز في بداية تو ِّليه هذا
ت�صحيحا
المن�ص ��ب .كذلك �أَ ُع ُّد مداخلة الأ�ستاذ محمد الق�شعمي
ً
لمح �إليه بالن�سبة لتاريخ الطباعة في المنطقة الو�سطى,
لبع�ض ما �أُ َ
فمن �أف�ض ��ال ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر على ال�ص ��حافة في المنطقى
يكتف بت�أ�س ��ي�س �ص ��حيفة «اليمام ��ة» ,و�إنما بادر
الو�س ��طى �أنه لم ِ
َّ
بعد �ص ��دورها �إلى تكوين مجموعة من المثقفين لت�أ�س ��ي�س مطابع
الريا� ��ض ,ومطاب ��ع الريا� ��ض ُت َع� � ُّد من ثم ��ار �ص ��حيفة «اليمامة»,
وعندم ��ا �أ�ش ��ار الدكتور الجا�س ��ر �إلى متحف «جوتنبي ��رج» مخترع
قرون عدَّة ور َد �إلى ذهني �أنَّ مقر مجلة «اليمامة» في
الطباعة قبل ٍ
بداية �صدورها والذي �أ�صبح فيما بع ُد يحت�ضن مطابع الريا�ض بعد
عامي ��ن (�أي في عام 1374ه� �ـ) ال يزال قائ ًما في منطقة المرقب,
ومن ح�س ��ن الح ��ظ �أنَّ عليه اختال ًفا بي ��ن الم� ِّؤ�س�س ��ين حتى الآن,
قيم عليه متحف ي�ش ��به المتحف
وكن ��تُ �أتم َّن ��ى لو �أنَّ ذلك المبنى �أُ َ
ال ��ذي َّ
تف�ض ��لتم بالإ�ش ��ارة �إلي ��ه ,فهو حقي ٌق ب� ��أن يبق ��ى لأنه -كما
قلت -يحت�ض ��ن �صدور «اليمامة» في بدايتها ومطابع الريا�ض التي
�أقامها حمد الجا�سر ومجموعة من المث َّقفين بعد �صدور «اليمامة»
بعامين ,فمن ح�سن الحظ �أنَّ هذا المبنى ال يزال قائ ًما حتى الآن,
و�أتم َّنى �أن ن�أخذ بفكرة المتحف ل ُنبقي على هذا المبنى �إلى الآن.
وع ��ودة �إلى مو�ض ��وع «اليمامة» في و�ض ��عها الحا�ض ��ر� :أنا �أع ُّد
الت�سريب الذي ظهر قبل نحو �شهر من م� َّؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية,
�أعدُّه بالون اختبار َ
ك�شف عن هذه العواطف التي ع َّبرنا عنها اليوم
وع َّبر عنها غيرنا �ساب ًقا في التلفاز وو�سائل �أخرى .والحقيقة �أنني
�أرى �أنَّ مجلة «اليمامة» ال تحت�ضر اليوم ولكنها تحت�ضر منذ فترة ال
تق ُّل عن عقدين من الزمن ,والم�شكلة الأ�سا�سية -كما ذكر الدكتور
�أحمد ال�ضبيب -والتحدِّ ي هو كيفية انت�شالها من هذا الو�ضع الذي
بقيت عليه في العقدين الما�ضيين� ,أما مو�ضوع �إعالن وفاتها فهذا
التوجه �إليه.
�أم ٌر �أعتقد �أنه ال يوجد َمن ي�ؤ ِّيد ُّ

�أ� .سعد البواردي:
�ش ��ك ًرا جزي�ل ً�ا لأخ ��ي الدكت ��ور فه ��د العراب ��ي الحارث ��ي عل ��ى
محا�ض ��رته التي لم تترك لنا ما يمكن �أن ن�ض ��يفه .وحول ما ُيقال
وما نتناوله الآن حول م�س ��تقبل مجلة «اليمامة» ف�إني ال �أعتقد �أبدًا
�أنَّ �ص ��وت الحياة يمكن �أن يموت ,مهما حاول َمن حاول �أن ي�س ��يء

�إلى تاريخنا القديم الذي هو رم ٌز لثقافتنا و�أن يطاله �أو ينال منه,
�أعتقد ب�أنَّ ح�ض ��ورنا هنا �ص ��وتٌ له قوة االحتجاج وقوة �أخذ الر�أي
في �أن نحم ��ي هذه المجلة الرائدة التي ع َّلمتنا �أول حروف الثقافة
ف ��ي هذه المنطق ��ة� .إننا هنا نقول بكل �ص ��راحة :ال ولم ولن تنتهي
مجلة «اليمامة» .و�شك ًرا.

الـمحا�ضر:
ُ
الواق ��ع �أنَّ كل ما ا�س ��تمعنا �إليه هو مداخالت و�إ�ض ��افات مه َّمة
جدًّا عن المو�ض ��وع الذي نحن ب�ص ��دده اليوم ,و�أنا �شخ�ص ًّيا �سعي ٌد
بما ا�س ��تمعتُ �إليه وا�س ��تفدتُ م ��ن المداخالت التي َّ
تف�ض ��لتم بها,
وهناك �إ�ض ��افات مه َّمة و�أنا �أ�ؤ ِّيدها ب�شدَّة ,وال�صيغة التي اقترحها
الدكتور �أحمد ال�ض ��بيب �ص ��يغة قابلة للتفكير وللدرا�س ��ة �إذا كانت
الم� َّؤ�س�س ��ة جادَّة ب�أن تنقذ نف�سها من هذه الورطة التي تو َّر َطت بها
وهي �أن تئد هذا الم�شروع ال�سعودي الكبير الذي ي�سكن كل �سعودي
وكل مهتم بال�ش� ��أن الثقافي والإعالمي ,ونح ��ن بالفعل بحاجة �إلى
مج�ل�ات ثقافية ,فهل تعمد م�ؤ�س�س ��ة اليمامة لتك ِّون لجنة لدرا�س ��ة
م�س ��تقبل «اليمامة» في �ض ��وء الت�ص� � ُّورات التي ُطرح ��ت اليوم وما
لديه ��م من ت�ص� � ُّورات �أخ ��رى؟ المه ��م �أ َّال تكون هن ��اك نهاية لهذا
الم�ش ��روع الذي ي�ش� � ِّكل ج ��ز ًءا مه ًّما ج� �دًّا من الذاك ��رة التاريخية
والثقافية لهذه البالد.
�أري ��د �أن �أ�ش ��ير �إلى نقط� � ٍة طرحها الأ�س ��تاذ الق�ش ��عمي عندما
رجع �إلى
ق ��ال �إن ��ه ك َّلما جاءت مرحلة ُتمح ��ى المرحلة ال�س ��ابقة و ُي َ
�خ�ص �آخر ليبد�أ التاريخ من عنده,
العدد  ,1وبعد �س ��نوات ي�أتي �ش � ٌ
ُ
لن ��ا �أن نعرف ب�أنَّ ا�س ��م حمد الجا�س ��ر �أعيد �إلى م� َّؤ�س�س ��ة اليمامة
ال�ص ��حفية و�إلى مجلة «اليمامة» قبل � 30س ��نة فقط ,وقبله لم يكن
ا�س ��م حمد الجا�سر موجودًا على مجلة «اليمامة» وال في الم� َّؤ�س�سة,
والف�ضل في هذا لزمالء �سبقوني في تلك الفترة وهم الأ�ستاذ داود
ال�ش ��ريان الذي كان �س ��كرتير التحرير ,والأ�س ��تاذ محمد العجيان
الذي كان الم�ش ��رف عل ��ى التحرير بالنيابة في ذل ��ك العهد� ,أُعيد
ا�س ��م حمد الجا�س ��ر �إلى مجلة «اليمامة» بعبارةَّ � :أ�س�س ��ها ال�ش ��يخ
حمد الجا�س ��ر عام 1372هـ .هذا اال�سم �أُري َد له �أ َّال يكون موجودًا,
لي�س الأرقام فقط بل حتى الم� ِّؤ�س ���س ،ونحن ك َّنا م�س ��تل ِهمين لروح
هذا العمل الج ِّيد لـ َّما �أقمنا حفل مرور � 30س ��نة على �إن�ش ��اء مجلة
«اليمامة» وكان �ض ��يف ال�شرف الأ�سا�س ��ي والمتحدِّ ث الأ�سا�سي هو
ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر ,ف�أُعي َد الح ُّق �إلى ن�ص ��ابه ,و�أنا �أ�شهد باهلل
يوم من الأيام �إ َّال و�أ�شعر
�أنني لم �أجل�س مع ال�شيخ حمد الجا�سر في ٍ
ب�أل ��م كبير جدًّا لأنه ظ َّل يرى �أنَّ «اليمام ��ة» يمامته حتى لو تح َّولت
�إلى م� َّؤ�س�س ��ة �ص ��حفية ,فكان يتحدَّث عنها باعت ��داد و�أحيا ًنا بنوع
�ريحا جدًّا
م ��ن الألم ,حتى لـ َّما �ألقى الكلمة في تلك الأيام كان �ص � ً
وكان يتحدَّث عنها وعن تف�صيالتها وك�أنه رئي�س التحرير الحالي،
فال�ش ��يخ حم ��د من الح�سا�س ��ية التي كانت عن ��ده لم �ألت ِق� � ِه في �أي
ويوجهن ��ي وك�أنه معي –وقد ذكرتُ هذا الكالم في كتابي
م ��كان �إال ِّ
«ه�ؤالء و�أنا» في ف�صل عن ال�شيخ حمد -فكان يقول :يا فهد ال�صور
كثيرة ,يا فهد الألوان لي�ست ج ِّيدة . ..ولو ا�ستم َع اليوم �إلى مداخلة
الدكتور ال�ض ��بيب لكان في غاية ال�سرور والحبور .كان ال�شيخ حمد
ال يريد �أن تن�س ��اق مجلة «اليمامة» و ُتم ِعن في االنخراط في مفهوم
ال�ص ��حيفة ال�س َّيارة ,ي�ؤمن بوجود ال�ص ��حافة ال�س َّيارة وهو �صاحب
م�ش ��روع لك َّن ��ه كان يريد لـ»اليمامة» �أن تظل متما�س ��كة ,فالت�ص� � ُّور
الذي َّ
تف�ض ��ل به الدكتور �أحمد هو ما كان يريده ال�ش ��يخ حمد ،فلم
تكن ته ُّمه الألوان وال�صور والريبورتاجات..
َر ِح َم اهلل ال�شيخ حمد الجا�سر و�أ�سكنه ف�سيح ج َّناته ،فقد تع َّلمنا
توجهاتنا ,فهناك تالمذة
على يديه و�سنظ ُّل ن�ستلهمه دائ ًما في كل ُّ
ُك ُثر لحمد الجا�س ��ر وهناك ت�ص ُّورات ثقافية وم�شروعات ح�ضارية
وثقافية لحمد الجا�س ��ر كثي ��رة جدًّا حتى على الم�س ��توى الوطني,
و�أعتقد ب�أنه جدي ٌر ب�أن ُتقام ندوة عن منجزاته.
�شك ًرا جزي ًال مرة �أخرى ,وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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مثقفون وإعالميون يعبرون عن احتجاجهم في "تويتر" على قرار إيقاف
#مجلة-اليمامة-مع َلم -حضاري
مجلة "اليمامة" في هاشتاق:
َ
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�أث ��ار تدا ُول خبر �إيقاف مجلة «اليمامة»؛ حفيظة المث َّقفين وال�ص ��حفيين
والإعالميين ,و�س� � َّبب ا�س ��تنكا ًرا بدا في ال�ص ��حف والمج�ل�ات والمقا َبالت
التلفازي ��ة والمواقع الإلكترونية؛ لكون مجلة «اليمامة» �أول مطبوعة �ص ��حفية
ت�صدُر في المنطقة الو�سطى من المملكة العربية ال�سعودية ،و ُت َع ُّد رمز ًا ثقاف ًّيا
2013ممدينة الريا�ض ,فقد
ال�صحفي في
اآلخرة الأولى لل�
جمادىلت ال َّل ِبنة
ووطن ًّيا� ،إذ �ش� � َّك
1434هـص ��-رحأبريل
�أ�ص ��درها ع َّالمة الجزيرة العربية ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر –رحمه اهلل– في
ذي الحجة 1372هـ (1953م) .مجل ًة �شهرية من � 42صفحة ،ثم تح َّولت �إلى
جريدة �أ�سبوعية ت�صدُر في � 4صفحات في �صفر 1375هـ .وبعد �صدور نظام
الم�ؤ�س�سات ال�صحفية �ص ��در العدد الأول من مجلة «اليمامة» الأ�سبوعية في
ثوبها الجديد في  7ذي الحجة 1383هـ بو�ص ��فها �إحدى مطبوعات «م�ؤ�س�سة
اليمامة ال�صحفية».
قفزات كبير ًة َ
خطوات
وخ َطت
ٍ
لقد ح َّققت مجلة «اليمامة» عبر م�س ��يرتها ٍ
إخراجا وطباعة ،فهي نافذة �ص ��حفية
ج َّب ��ار ًة في طري ��ق تطويرها تحري ًرا و� ً
و�إعالمي ��ة وثقافي ��ة ُي ِط� � ُّل منه ��ا الق ��ارئ ال�س ��عودي والعربي على الق�ض ��ايا
المعا�صرة للأ َّمة وهمومها.
كم ��ا تم َّيز ط ��رح «اليمامة» منذ بدايته ��ا بالجر�أة وال�ش ��فافية ,مع التزام
المعايير التي ُتمليها خ�صو�صية النهج الإعالمي ال�سعودي و�ضوابطه المهنية
والأخالقية.
وفي ال�ص ��دد ذات ��ه فقد �أطل ��ق �إعالميون ها�ش ��تا ًقا بعن ��وان “مجلة_
اليمامة_ َم ْع َلم_ح�ض ��اري ”#للمطالبة با�ستمرار �إ�صدار المجلة ،التي
عدُّوها مدر�س� � َة ال�ص ��حافة وال�ص ��حفيين ،وتحمل قيمة معنوية لل�ص ��حافة
ال�س ��عودية ،م�ش ��يرين �إلى �أنَّ الخلل يكمن في التحرير؛ الأمر الذي ي�ستدعي
�إجراء تغييرات �شاملة ُتعيد المجلة الأعرق �إلى الواجهة كما كانت.
كما ا�ست�ض ��اف عل ��ي العلياني ف ��ي برنامجه “ياهال” على قن ��اة “روتانا
خليجية” حلقة حوارية ا�ست�ضاف فيها ك ًّال من الدكتور فهد العرابي الحارثي
رئي�س تحرير المجلة في ع�ص ��رها الذهبي في الثمانينيات ،والأ�ستاذ جا�سر
الجا�س ��ر رئي�س تحرير �ص ��حيفة “ال�ش ��رق” �س ��اب ًقا والذي كان ��ت له تجربة
�ص ��حفية في المجلة ،بالإ�ض ��افة �إلى َ
مداخالت عبر الهاتف لك ٍّل من الأ�ستاذ
ترك ��ي ال�س ��ديري رئي� ��س تحرير �ص ��حيفة “الريا� ��ض” ,والدكت ��ور عبداهلل
الجحالن رئي�س تحرير المجلة الذي قدَّم ا�ستقالته م�ؤخ ًرا.
و�ش� �دَّد د .الحارث ��ي في هذه الحلقة على �ض ��رورة دع ��م المجلة والتفكير
جد ًّيا في تطويرها وانت�ش ��الها من و�ض ��عها التحريري الذي يحتاج �إلى �إعادة
يج�س ��د للمملكة العربية ال�س ��عودية
النظر ،م�ش ��ي ًرا �إلى �أ َّنها َم ْع َل ٌم ح�ض ��اري ِّ
والمنطق ��ة الو�س ��طى مرحلة تاريخية ي�ص� � ُعب ج� �دًّا ن�س ��يانها �أو محوها من
التاري ��خ ,و�أنَّ �إغالقها ُي َع ُّد بكل المقايي�س خيبة �أمل كبيرة �أ�ص ��ابت الو�س ��ط
ال�صحفي.
واعتبر جا�س ��ر الجا�سر –رئي�س �صحيفة “ال�شرق” �ساب ًقا ,و�أحد الك َّتاب
الذي ��ن نهل ��وا من َم ِع ْينها ال�ص ��حفي– �أنَّ االنتكا�س ��ة التي م� � َّرت بها المجلة
تتح َّملها الم�ؤ�س�س ��ة وهي �صاحبة القرار وعليها �أن تتح َّرك ،والمجلة ال ت�ش ِّكل
عب ًئا مال ًّيا بالمقارنة بقيمتها الثقافية للوطن.
و�أو�ض ��ح الجحالن �أنَّ المجلة تعاني من م�شكالت مادية ,و�أنَّ من �أ�سباب
التفكي ��ر في �إيقافها � ً
وتراجع �س ��وق
أي�ض ��ا �س ��رعة انت�ش ��ار الإعالم الجديدُ ,
الإعالن ,والأهم –ح�سب وجهة نظره– هو عدم قدرة المجالت على مواكبة
التغييرات في �أنماط الق َّراء.
و�أ�شار ال�سديري في نهاية اللقاء �إلى �أنَّ الموارد المالية ال ِّ
تغطي احتياجات
ال�ضجة الإعالمية
المجلة ,فيما عدا القدرة التوزيعية والإعالنية ,وا�ستهجنَ َّ
الت ��ي �أثارها الك َّتاب والمث َّقفون ,م�ش ��ي ًرا �إلى �أنَّ �أمام الم�ؤ�س�س ��ة درا�س ��تين:
الأولى لإيقافها ب�سبب العجز المالي ,والثانية لتطويرها.
الجدي ��ر بالذك ��ر �أن بع�ض المثقفين ي ��رون �أنه ب�إمكان م�ؤ�س�س ��ة اليمامة
ال�صحفية تقلي�ص النفقات وتحويل "اليمامة" �إلى مجلة �شهرية ك�أقل تقدير،
ً
حفاظ ��ا عل ��ى رمزيتها الوطني ��ة والثقافية وارتباطها بم� ّؤ�س ���س ال�ص ��حافة،
ً
وحفاظا على اللبنة الأولى لل�صحافة في نجد.

العدد ال�ساد�س ع�رش
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اليمامة  ..الموروث الفكري

مجلة «اليمامة» :الرمز والعطاء والتاريخ

د .حممد الرب ِّيع

ترتب ��ط مجلة «اليمامة» بمعطيات وذكريات لدى
جمي ��ع مثقفي المملك ��ة العربية ال�س ��عودية ب�ص ��فة
عامة ,ومثقفي المنطقة الو�س ��طى ب�ص ��فة خا�ص ��ة,
فهي �أول (مجلة ثم �ص ��حيفة) ت�ص� �دُر في العا�صمة
الريا� ��ض في �ش ��هر ذي الحجة ع ��ام 1372هـ ,وهي
المجل ��ة الت ��ي ح َّققت حلم ع َّالمة الجزي ��رة العربية
ال�شيخ حمد الجا�سر –رحمه اهلل -في �أن ي�صدُر من
عا�صمة المملكة �إ�ص ��دار �صحفي بد�أ بمجلة �شهرية
ثم تح َّول �إلى �صحيفة �أ�سبوعية عام 1375هـ.
وفي مدر�س ��ة «اليمام ��ة» (المجلة وال�ص ��حيفة)
تخ� � َّرج عدد كبي ��ر من رج ��ال الإعالم وال�ص ��حافة
ف ��ي الريا�ض على يد م� ِّؤ�س�س ��ها حمد الجا�س ��ر ,وقد
�أ�س ��همت في تنمية الوعي الفك ��ري والثقافي للجيل
الجدي ��د المتط ِّل ��ع �إلى غ � ٍ�د �أف�ض ��ل ,وكان ��ت منب ًرا
ح� � ًّرا للتعبير عن �آم ��ال المثقفين والأدب ��اء و�آالمهم
وتطلُّعاتهم.

وهذا الر�ص ��يد من العطاء والتاريخ يجعلنا نوقن
ب� ��أن «اليمامة» خالدة خلود (اليمام ��ة) ,و�أنَّ �أولئك
الرجال الذين تر َّبوا في مدر�سة «اليمامة» ال�صحفية
ل ��ن يف ِّرط ��وا فيها ,بل �س ��يبذلون كل ما ي�س ��تطيعون
لبقائها وا�س ��تمرارها نه َر عطاء ومنب َع ثقافة و َم ِع ْينَ
فكر.
�أقول ه ��ذا بمنا�س ��بة خب � ٍ�ر �أزعجني ب� ��أنَّ هناك
توج ًه ��ا لوق ��ف �ص ��دور «اليمامة» ,لم �أ�ص ��دِّ ق الخبر
ُّ
لأني عل ��ى يقين ب�أنَّ �أ�ص ��حاب القرار في «م�ؤ�س�س ��ة
اليمامة ال�صحفية» هم الذين �سيدافعون عنها؛ فهي
�أمان ٌة ا�ستود ََعها لديهم ع َّالمة الجزيرة ال�شيخ حمد
الجا�سر ,وهي تاري ٌخ ٌ
وتراث تر َّبوا عليه ,فكيف يهون
عليه ��م �أن تموت «اليمامة» ب�أيدهم؟! �إنهم �أكرم من
ذلك.
ق ��د ُيق ��ال �إن ه ��ذا كالم عواطف ال ي�س ��تند �إلى
منطق الربح والخ�س ��ارة وال �إلى �إح�ص ��اءات التوزيع
وال �إل ��ى دخل الإعالنات ,لكني �أقول بمنطق عقالني
ومناق�شة هادئة:
«م�ؤ�س�س ��ة اليمام ��ة ال�ص ��حفية» ارتب ��ط ا�س ��مها
بـ»اليمامة» المجلة والجريدة ,وهذا الإرث التاريخي
له َت ِبعاتٌ ينبغي �أن تتح َّملها الم�ؤ�س�سة ,وهي -بحمد
أرباح ��ا كبير ًة جدًّا ,فلن يه َّد ميزاني َتها
اهلل -تح ِّقق � ً
ولن ُي ِخ َّل بدخلها المادي �أن تبقى مجلة «اليمامة».
وفي الخت ��ام � ..أقترح ح ًّال و�س � ً�طا بين َمن يريد
�إيق ��اف «اليمام ��ة» و َم ��ن يحر�ص على ا�س ��تمرارها,
ه ��و �أن تتح َّول �إلى مجلة �ش ��هرية ,وف ��ي ذلك فوائد
كثيرة من حيث تقليل الخ�س ��ائر المادية �إن كان ثمة
خ�س ��ائر ,وفي الوقت نف�سه �سيتيح الإ�صدار ال�شهري
وح ْ�س ��ن
لهيئ ��ة التحري ��ر ُح ْ�س ��ن االنتق ��اء للمقاالت ُ
الإخ ��راج ,وبذلك تع ��ود «اليمامة» كما ب ��د�أت مجلة
�شهرية.

رغمه على �أن ُيجاريها ,وت�ؤ ِّثر
وتك ِّيفه ,و ُت ِ
في جميع �أفعاله و�أحواله”.

أ .سعد البواردي

ف ��ي �ش ��هر ذي الحج ��ة م ��ن ع ��ام
1372هجرية َّ
بجناحيها
حط ��ت اليمامة َ
ف ��ي مدينة الريا�ض لأول مرة تحمل فكر
م� ِّؤ�س�س ��ها �ش ��يخنا الكبي ��ر الراحل حمد
الجا�س ��ر –رحم ��ه اهلل -وطموحات ��ه,
من خالل البح ��وث الأدبي ��ة والتاريخية
واللغوية .وفي غ َّرة �ش ��هر �صفر من عام
1375هـ تح َّولت �إلى �ص ��حيفة �أ�س ��بوعية
�اعا في
جامع ��ة �أكثر �ش ��مو ًال و�أكبر ات�س � ً
دائرته ��ا المعرفي ��ة ,ق ��ال عنه ��ا ر َّب ��ان
�سفينتها وهو ي�ش ��ير �إلى مرحلة التطوير
ال ��ذي ط ��ر�أ عليه ��ا�“ :إنه ��ا تفع ��ل ذلك
مدفوع� � ًة بدواف ��ع ال ت�س ��تطيع مغالبتها,
ع�صر �أبر ُز �سم ٍة له هي ال�سرعة,
فهي في ٍ
ال�س ��رعة التي تتح َّكم في طاقة الإن�سان,

هكذا ر�سم لها نهجه الجديد في �أن
تكون “اليمامة” �ص ��وت حيا ٍة ال ين�سى
�إرث الما�ض ��ي ..وال لغة الحا�ض ��ر ..وال
�أمنيات الغد..
“اليمامة” َف َردَت جناحيها وا�س ��ع ًة
ل ��كل الأق�ل�ام ال�ش ��ا َّبة عل ��ى اخت�ل�اف
مناهجه ��ا ومذاهبه ��ا ,ف ��ي ح ِّري ��ة
من�ض ��بطة ال قي ��د عليها ,وج ��د المتل ِّقي
فيه ��ا ُبغيت ��ه و�أمنيت ��ه ,و�إ�ش ��باع نهم ��ه
المعرفي.
كانت هي المنب ��ر الوحيد الذي حمل
ر�سالة الفكر في منطق ٍة كان الفكر فيها
وليدًا يفتقر �إلى الرعاية والتن�شيط.
في م�س ��اح ٍة من الزمن الجميل كانت
بداياتها ,وعندما ُق�ض � َ�ي �أمرها بالن�سبة
�إلى الجا�س ��ر م ��ا انتهى الأم ��ر ,بل ظ َّلت
“العرب” حا�ض ��ر ًة ُت ِكمل الم�سيرة التي
بد�أها �ش ��يخنا الراحل الجا�س ��ر يرحمه
اهلل ,وتو َّاله ��ا ِم ��ن بعده ابن ��ه البار معن
الجا�س ��ر ,ي�ش� � ُّد ِم ��ن �أزره مجموعة من
المريدين والمخل�صين لمدر�سته.

رياح العقوق تهب على مؤسسة اليمامة الصحفية

د .جاسر احلربش

مج� � َّرد التفكي ��ر
ف ��ي �ش ��طب مجل ��ة
«اليمام ��ة» م ��ن
�إ�ص ��دارات الم� َّؤ�س�سة
ال�ص ��حفية الت ��ي
تحمل ا�س ��مها ،تفكي ٌر
في ��ه جن ��وح وا�ض ��ح
نح ��و العق ��وق ونكران
الجميل .الأمر ي�ش ��به
رغبة االبن في �شطب
ا�س ��م �أبيه م ��ن هويته
ال�شخ�صية؛ العتقاده
ب�أن ��ه �أ�ص ��بح كبي� � ًرا بذاته
ومكتن� � ًزا بقدراته ولم يعد

بحاجة �إلى االنت�ساب لأبيه.
ت�ش َّرفتُ يوم ال�سبت الموافق للثامن ع�شر من �شهر رجب الحالي
ب�إدارة محا�ضرة ونقا�ش مفتوح قدَّمه الزميل الدكتور فهد العرابي
الحارث ��ي -وهو االب ��ن البار الناجح والمخل� ��ص لمجلة «اليمامة»-
ع ��ن احتمال تو ُّق ��ف المجلة عن ال�ص ��دور .كان اللق ��اء في مجل�س
ال�شيخ حمد الجا�سر –رحمه اهلل -الأب الم� ِّؤ�س�س لمجلة «اليمامة»
ولم� َّؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية التي تف َّرعت منها �إ�صداراتٌ عدَّة.
ب ��دت عالم ��ات ا َلج� � َزع وا�ض ��ح ًة على وج ��وه الحا�ض ��رين وفي
تعليقاته ��م بعد انته ��اء المحا�ض ��رة وبداية المداخ�ل�ات والنقا�ش
المفت ��وح .ل ��م يحاول واح� � ٌد من الح�ض ��ور -وهم كلهم م ��ن �أكارم
وجد عذ ًرا لم� َّؤ�س�سة اليمامة ال�صحفية
المثقفين الم�ستنيرين� -أن ُي ِ
في التو ُّقف عن �إ�صدار المجلة الأم «اليمامة» .واعتذار مجل�س �إدارة
الم� َّؤ�س�س ��ة بع ��دم تحقيق الأرباح �أو العجز ع ��ن تغطية التكاليف تم
ال ��رد عليه من كل المع ِّلقين باال�س ��تنكار والرف�ض المب َّرر بالأرقام،
و�أهم من ذلك بال�ش ��واهد الح�ض ��ارية والذاكرة الثقافية المقا ِرنة
بين �شعوب الأر�ض الح َّية الم�ستنيرة.

ذكرتُ للح�ض ��ور ف ��ي تقديم الدكتور فهد الحارثي �أنني در�س ��تُ
�شخ�ص� � ًّيا ف ��ي مدين ��ة «ماين ��ز» الألماني ��ة الت ��ي ُولد فيه ��ا مخترع
الطباع ��ة الحديثة «يوح َّنا جوتنبيرج» ,وقلتُ لهم �إنَّ مد ِّر�س ال�س ��نة
التح�ضيرية الم�س� ��ؤول عن التعريف بالح�ضارة الألمانية ا�صطحب
كامل طالب الف�ص ��ل في �أ�سبوعنا الدرا�س ��ي الثاني لزيارة متحف
مخترع الطباعة الحديثة في و�س ��ط المدينة .كانت ده�شة الطالب
ِ
وجلُّهم من العالم الثالث -كبير ًة حين تج َّولوا في مبنى قديم عمرهُ
مخترع الطباع ��ة «جوتنبيرج» ,ووجدوا �أنَّ
خم�س ��ة قرون ،هو منزل ِ
المنزل تم تحويله �إلى متحف يع ُّج بالزائرين وال�س ��ائحين والطلبة
والأ�س ��اتذة م ��ن كل �أنح ��اء العال ��م .جمي ��ع مقتني ��ات «جوتنبيرج»
التزال موجودة ومر َّتبة بعناية ،حتى المطبخ و�أدوات الطبخ و�أ�س َّرة
النوم واللوحات المع َّلقة عل ��ى الجدران الحجرية .ماكينة الطباعة
الأول ��ى كانت �أمامنا ،تلمع ك�أنها جديدة ل�ش� �دَّة العناية الم�س ��تم َّرة
بها ،والتزال تطبع ن�ش ��رة �ش ��هرية من �صفحتين عن تاريخ المتحف
ون�ش�أته ،على الرغم من �أنَّ عمرها خم�سة قرون.
هن ��ا تكم ��ن المفارق ��ة الوا�ض ��حة .في الب�ل�اد الم� ِّؤ�س�س ��ة لعلوم
الفيزياء الذ ِّرية و�صناعة ال�صواريخ و�سيارات «المر�سيد�س» و�شركة
«باير» للأدوية والكيميائي ��ات ،التزال ماكينة الطباعة البدائية في
الحفظ وال�صون معرو�ض ًة �أمام الأجيال عبر القرون .هناك عندهم
التزال البداية الريادية الأولى لن�ش ��ر التنوير المطبوع محفوظ ًة في
مكانها الأول وتعمل بطريقتها الأولى نف�س ��ها ،لت�ش ��اهدها الأجيال
وال�س َّياح والمهت ُّمون بالتاريخ.
وبالمقابل ,هنا عندنا كانت البداية الأولى للطباعة ال�ص ��حفية
قبل �أكثر من �س� � ِّتين �سن ًة بقليل ،في المنطقة الو�سطى في الريا�ض
العا�ص ��مة في �ش ��ارع المرقب .البداية كانت من ال�ص ��فر ،والرائد
الذي بد�أ الم�س ��يرة كان حمد الجا�سر ،ولم يكن �آنذاك ً
�شيخا بعد،
و�إنما مج َّرد �شاب من ذوي العزم واله َّمة العالية� ،ص َّمم على �إيجاد
�ش ��ي ٍء ينفع العق ��ول ويفتح الأب ��واب للمعارف والثقاف ��ات ،حتى �إن
كانت الخ�س ��ارة المادِّية متو َّقعة �س ��ل ًفا .لم يكن التر ُّبح من �إ�ص ��دار
مجل ��ة «اليمامة» في تلك الظروف القا�س ��ية ف ��ي وارد التفكير ،وال

ال�س َّذج وكبار المتفائلين.
حتى في عقول ُّ
ال�ص ��عاب ,و�أنجبت
نجح ��ت مجلة «اليمامة» على الرغم من كل ِّ
م� َّؤ�س�سة �صحفية مكتنزة بال�شحم واللحم والإ�صدارات التي التزال
تحمل ا�سمها ،لك َّنها بد�أت تفكر باال�ستغناء عن الأم لأ�سباب مالية،
�أو هكذا ُيقال.
الدخول في تفنيد التكاليف المالية وحقوق الم�ساهمين وكل تلك
للمتخ�ص�صين العارفين
الحجج المادِّية لي�ست من �ش�أني ،و�أتركها
ِّ
ببواطنه ��ا و�أ�س ��رارها ,لك َّنن ��ي �أُ ِل ُّح عل ��ى توجيه بع�ض الأ�س ��ئلة �إلى
�أولئ ��ك الذين ا�س ��تطاعوا التفكير بهذا ال َقدْر من الجنوح الوا�ض ��ح
نحو العقوق:
�أو ًال :ه ��ل ف َّك ��روا في الألم المعنوي الذي �س ��وف ي�س� � ِّببه �إيقاف
مجل ��ة «اليمام ��ة» ل ��كل الأجيال من الق� � َّراء والك َّتاب وال�ص ��حفيين
الذي ��ن تتلم ��ذوا عليه ��ا؟! �أعتق ��د �أنَّ جمي ��ع العاملين في م� َّؤ�س�س ��ة
اليمامة ال�صحفية ي�شملهم � ً
أي�ضا هذا الت�صنيف.
يوجهونها
ثان ًي ��ا :هل ف َّكروا ف ��ي ال�ص ��فعة المد ِّوية التي �س ��وف ِّ
لذاك ��رة الوط ��ن ال�ص ��حفية والثقافي ��ة والتاريخي ��ة ،ف ��ي الداخل
والخارج؟!
ثال ًثا :هل ف َّكروا في مدى االلتزام الوطني والثقافي والح�ضاري
المتوج ��ب عليه ��م تج ��اه اال�س ��م الأ َّول والرائ ��د الأ َّول
والعالم ��ي
ِّ
ِّ
لم� َّؤ�س�س ��تهم التي ا�ستظلُّوا بظلها و�ش� � ُّبوا وتر َّبوا و�أكلوا حتى �شبعوا
من ثمارها ,واليزالون يتفاخرون بما تقدِّ مه من �إ�سهامات ح�ضارية
وتنموية؟!
وتبق ��ى ف ��ي الجعبة �أ�س ��ئلة كثي ��رة ال ي َّت�س ��ع المج ��ال لطرحها،
والت ��زال الآمال كبي ��رة ومعقودة بكب ��ار القيادات في ه ��ذا الوطن
تتو�س ��ع
الكري ��م لإغ�ل�اق الباب التي ُّ
تهب من ��ه رياح العقوق ،كي ال َّ
وت�شمل معالم ح�ضارية �أخرى.
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أ .معن اجلاسر

أ .حممد القشعمي

في عام ١٣٧٢هـ (١٩٥٢م) �أن�ش�أ ال�شيخ حمد الجا�سر -رحمه اهلل-
�ص ��حيفة «اليمامة» الأ�سبوعية� ،أ َّول �صحيفة في المنطقة الو�سطى وفي
العا�ص ��مة الريا�ض ،وق ��د عدَّها كثي ٌر من المهت ِّمي ��ن بالحركة الثقافية
وال�س َّيما ال�صحافية -مدر�سة ال�صحافة وال�صحافيين.و�أج ��زم ب� ��أنَّ الحقيق ��ة والتاريخ �سي�ش ��هدان عل ��ى �أث ��ر المجلة في
عدد من
النه�ض ��ة الثقافية للمجتمع ،على مقدار �إ�س ��هامها في تخريج ٍ
عدد من ر َّواد البنية
ر َّواد ال�ص ��حافة الوطنية ورموزها ،وكذل ��ك �إبراز ٍ
الإدارية ورموزها في ال�س ��عودية ,م ��ن �أمثال عبداهلل الطريقي -رحمه
اهلل -وعبدالرحمن �أبا الخيل �-أم َّد اهلل في عمره -وغيرهما.
و�إدرا ًكا من مركز حمد الجا�س ��ر الثقاف ��ي لأهمية “اليمامة” ،قام
في الأعوام الما�ض ��ية بطبع �أع ��داد العا َمين الأ َّو َلين منها في مج َّلدَين،
تباعا �إن �ش ��اء اهلل؛ �إ�سها ًما منه في حفظ
وهو ب�ص ��دد طباعة المتب ِّقي ً
َّ
ً
تراث م� ِّؤ�س�س “اليمامة” ،وخدمة للباحثين ولـ ُمح ِّبي العالمة وتالمذته
ومقدِّ ري تراثه الذين تفاعلوا �أخي ًرا مع خبر �إيقاف المجلة وكانوا دو ًما
�أوفياء لمجل�سه وندواته.
في اجتماع الجمعية العمومية لم� َّؤ�س�س ��ة اليمامة ال�ص ��حفية ،الذي
ُعقد عام 2005م ،بادرتُ بطرح م�شكالت المجلة َوع ْر�ضها للمناق�شة؛
لإيق ��اف تدهوره ��ا �آن ��ذاك ،لكنَّ رئا�س ��ة الجمعي ��ة العمومية ورئا�س ��ة
تحرير �صحيفة “الريا�ض” َّ
ف�ضال عدم اال�ستمرار في مناق�شة حالتها
وظهور م�ش ��كالتها �أمام مندوب وزارة الإعالم ،وهو ما قد ي�س ِّبب -في
حرجا للم� َّؤ�س�س ��ة ،وقد كان ذلك �آخر ح�ضو ٍر لي الجتماعات
نظرهماً -
الجمعي ��ة؛ العتق ��ادي ب� ��أنَّ اله ��دف الأ�سا�س ��ي م ��ن االجتماعات طرح
الم�ش ��كالت ومناق�ش ��تها قبل �أن تتفاقم ،وقد بعثتُ �إلى الإخوة �أع�ضاء
الم� َّؤ�س�س ��ة خطا ًبا �أو�ض ��حتُ فيه �ض ��رورة النظر جد ًّيا في �أمر المجلة
الت ��ي ك َّنا نرى �أنَّ م�س ��تواها و�أداءها في انحدار ،وكان من ر�أي المركز
�أن ��ه كان من الخط�أ االنتظار على و�ض ��ع تحري ��ر المجلة  17عا ًما حتى
ت�صل �إلى �أن تتع َّر�ض للإيقاف.
لقد خدم مركز حمد الجا�سر الثقافي تاريخ مجلة “اليمامة” وهي
في ِّ
ظل الم� َّؤ�س�سة ،ا�ست�شعا ًرا منه بالم�س�ؤولية تجاه �إرث حمد الجا�سر،
تم َّث� � َل ذلك ف ��ي طباع ��ة �أعدادها ال�ص ��ادرة خ�ل�ال العا َمي ��ن الأ َّو َلين
كتاب ع ��ن ُك َّتابها َج َم َعه الدكت ��ور عبدالعزيز بن
وتوزيعه ��ا ،وب�إ�ص ��دار ٍ
�س ��لمة ،كما �أقام المركز ندو ًة حولها �أبرزت قيمتها في ر�ص ��د الحركة
الثقافي ��ة ف ��ي المملك ��ة بعامة ,وف ��ي المنطقة الو�س ��طى وال�س� � َّيما في
بخا�صة.
الريا�ض العا�صمة َّ
�إنَّ مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ي َلي�ش ��عر -احترا ًم ��ا لـ ُمن�ش ��ئ
“اليمامة” الم� َّؤ�س�س ��ة ،وللمجلة التي يربو تاريخها على  60عا ًما� -أنَّ
ِمن غير الوفاء من مجل�س �إدارة م� َّؤ�س�س ��ة اليمامة ال�صحفية وجمع َّيتها
العمومي ��ة �أن ي�أذنا ب�إيق ��اف المجلة ،بل حتى لمج َّرد التفكير في ذلك،
وال�س� � َّيما في ظل الأو�ضاع المالية المي�سورة التي تحظى بها الم� َّؤ�س�سة،
وقد التزم القائمون عليها على مدى الأعوام الما�ض ��ية ُبح ْ�سن �إدارتها
والحفاظ على �أ�صولها الإعالمية والمالية.
وماذا بعد؟
هل �س ��تتح َّول م� َّؤ�س�س ��ة اليمامة ال�ص ��حفية �إلى ا�س � ٍ�م �آخر في حال
تو ُّقف المجلة (الأ�سا�س)؟!
لقد نه�ض ال�شيخ الع َّالمة حمد الجا�سر بهذه الم� َّؤ�س�سة ال�صرح قبل
 50عا ًما ،و�أن�ش�أ المجلة قبل  60عا ًما ،و�أتى ِمن بعده َمن �أتى ،وغادرها
َمن غادر ،ويظ ُّل ا�س ��م الم� ِّؤ�س�س هو الذي ُي�شار �إليه بـــــال َبنان عـــــندما
ُتــــذ َكر الــــم� َّؤ�س�سة وتاريخها.

من ��ذ التح ��اق حم ��د الجا�س ��ر –رحمه
اهلل -بالمعه ��د ال�س ��عودي بمك ��ة ع ��ام
عدد م ��ن المهت ِّمين
1349ه� �ـ وتع ُّرفه على ٍ
بال�صحافة والمتابعين لها ,ومنهم �أ�ستاذه
بالمعه ��د ال�ش ��يخ محم ��د ب ��ن عبدالرزاق
حمزة ,وزميل ��ه بالدرا�س ��ة عبدالعزيز بن
�ص ��الح المداوي ال ��ذي كان ُي ِم ُّد الجا�س� � َر
بما ي�ص ��له من �أخي ��ه َّ
الموظف ف ��ي ديوان
النيابة العامة من �صحف م�صرية و�شامية
َذ َك َر منها« :الهالل» و»المق َت َطف» و»الفتح»
ومجل ��ة «الأزه ��ر» ,ومجلة لبنانية ا�س ��مها
«ال�ش ��م�س»� ,إ�ض ��اف ًة �إل ��ى �ص ��حيف َتي «�أم
القرى» و»�ص ��وت الحجاز» ،فبد�أ الجا�س ��ر
بقراءة هذه ال�ص ��حف والمجالت وب َن ْ�ش ��ر
ق�صائده في «�صوت الحجاز» و»�أم القرى»،
وال نن�س ��ى ما ُي ِمدُّه به الأ�س ��تاذ عبداهلل بن
جديد ومن َّو ٍع من هذه
�سليمان المزروع من ٍ
المطبوع ��ات الت ��ي ت�ص ��له –بحكم عمله-
من مختلف الأقطار العربية.
عمل ق�ص ��يرة في التدري�س
وبعد تجربة ٍ
والق�ضاء جاءت الموافقة على ابتعاث حمد
الجا�س ��ر –رحمه اهلل -للدرا�س ��ة بم�ص ��ر
ع ��ام 1358هـ ,فالتقى كثي� � ًرا من العاملين
والمهت ِّمي ��ن بال�ص ��حافة وخا َل َطه ��م ،وكان
ُم ِ�ص ًّرا على االلتحاق بكلية الآداب بجامعة
ف ��اروق ف ��ي الوقت ال ��ذي كان في ��ه الطلبة
ال�س ��عوديون ي َّتجه ��ون �إل ��ى دار العل ��وم �أو
جامعة الأزهر ,وكان الجا�س ��ر �أول �سعودي
وتم
ُي ِل� � ُّح في طلب االلتحاق بكلي ��ة الآدابَّ ،
له ذلك بو�س ��اط ٍة من عمي ��د الأدب العربي
الدكت ��ور طه ح�س ��ين ،و�س ��رعان ما قامت
الحرب العالمي ��ة الثانية فعاد مع غيره من
الطلبة �إلى المملكة لتو ُّقف الدرا�س ��ة بع�ض
الوقت.
وبعد م�ض ��ي ب�ض ��ع �س ��نوات َع ِم� � َل فيها
مد ِّر ً�س ��ا وم�ش ��ر ًفا على التعليم بالأح�س ��اء
والظه ��ران والريا� ��ض ,تقدَّم لول ��ي العهد
الأمير �س ��عود بن عبدالعزيز بطلب �إ�صدار
�ص ��حيفة في العا�صمة با�س ��مها «الريا�ض»
ف ��ي ع ��ام 1372ه� �ـ (1953م) ,وج ��اءت
الموافقة ،ولكن الم�س� ��ؤول عن ال�ص ��حافة
والإذاع ��ة والن�ش ��ر وقتها عب ��داهلل بالخير
اعتر� ��ض لكون ��ه ق ��د �ص ��درت ل ��ه موافقة
�س ��ابقة بهذا اال�سم؛ ما جعل الجا�سر يغ ِّير
ا�س� � َمها �إلى «اليمام ��ة» ,ل ُي�ص ��درها مجل ًة
م ��ن القاهرة ف ��ي مطلع �ش ��هر ذي الحجة
1372هـ (�أغ�سط�س 1953م).
فحم َل ن�س ��خ ًة منها �إلى الأ�س ��تاذ محب
الدين الخطيب رئي�س تحرير مجلة «الفتح»
بالقاه ��رة ورئي�س تحرير جري ��دة «ال ِقبلة»

بمكة �س ��اب ًقا ،فه َّن�أه و�ش ��كره وق ��ال له :لن
ُيكت ��ب الخل ��ود �أو اال�س ��تمرار لأيِّ مطبوعة
م ��ا لم تكن �إلى جوارها مطبعة .وفع ًال عاد
ال�ش ��يخ حم ��د وكان يعمل مدي� � ًرا للمعاهد
العلمي ��ة والكلي ��ات بالريا� ��ض ,فطرح على
المد ِّر�س ��ين والطلب ��ة فك ��رة ت�أ�س ��ي�س �أول
مطبعة ,وفتح باب االكتتاب لهم.
تن َّقلت مجلة «اليمامة» ل ُتط َبع بين م�صر
ثم مك ��ة ثم جدَّة ث ��م لبنان ،وبعد �س ��نتين
�أُ ِّ�س�ست مطابع الريا�ض في الن�صف الأخير
م ��ن عام 1374ه� �ـ� ,إذ ُطبع العدد التا�س ��ع
من ال�سنة الثانية من ُع ْمر المجلة في �شهر
رم�ض ��ان 1374ه� �ـ (ماي ��و 1955م) ,وقال
ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر في ختامه�« :أما �أنا
فما �أ�ش َّد �سروري ،حينما �شاهدتُ عن كثب
ف ��ي مدينة الريا�ض �آالت الطباعة الحديثة
تتر َّن ��ح تر ُّن ��ح الأريح ��ي َّ
الط ��روب ،وتهت� � ُّز
اهتزاز الغ�ص ��ن المثم ��ر الرطيب ،فتخ ُرج
منه ��ا �ص ��فحات ه ��ذه المجلة .و�أن ��ت� ..أال
تح�س ب�ش ��ي ٍء من ال�س ��رور حينما تقر�أ في
ُّ
ُ
ال�س ��طر الأخير من هذا الع ��دد (طبع هذا
العدد بمطبعة الريا�ض)؟.»...
ومن ��ذ �إن�ش ��اء «اليمام ��ة» (المجل ��ة ثم
الجري ��دة ،والجري ��دة ثم المجلة) م�ض ��ى
من عمرها ٌ
ثالث و�ستون عا ًما وهي تتر َّنح,
َّ
ال تر ُّن ��ح الأريح ��ي الط ��روب كم ��ا قال عن
المطاب ��ع م� ِّؤ�س ُ�س ��ها عن ��د �إن�ش ��ائها ,ولكنَّ
ظرو ًف ��ا مختلف ًة م َّرت به ��ا بعد العقد الأول
م ��ن عمرها� ،إذ حي َل بينها وبين �ص ��احبها
و�س ِّلمت في عام 1382هـ (1962م) لغيره،
ُ
َّ
َّ
ف َب ِه ��تَ لونها وانف� ��ض عنها �أغل ��ب كتابها,
و�س ��ري ًعا ما تو َّقفت مع غيرها في الن�صف
الثان ��ي م ��ن ع ��ام 1383ه� �ـ (1963م) �إذ
�ص ��در نظام الم� َّؤ�س�س ��ات ال�صحفية بدي ًال
من �ص ��حافة الأف ��راد ،وعاد ال�ش ��يخ حمد
الجا�س ��ر ليختار بنف�س ��ه �أع�ض ��اء الجمعية
العمومية والم�ؤ�س�س ��ين لـ»م�ؤ�س�سة اليمامة
ال�ص ��حفية» ,لي�ص� �دُر عد ُده ��ا الأول ي ��وم
الجمع ��ة  7ذي القعدة �س ��نة 1383هـ (20
مار�س �سنة 1964م) ,لتعود «اليمامة» �إلى
ِّ
ع�ش ��ها الذي �أَ ِل َف ْت ُه ,ول َيفتتح العد َد �صدي ُق ُه
نا�ص ��ر المنق ��ور بكلم� � ٍة تحت عن ��وان «مع
القافلة».
وبع ��د �أرب ��ع �س ��نوات َن ِج� � ُد «اليمام ��ة»
الجري ��دة تتح� � َّول �إل ��ى مجل ��ة م ��ن تاريخ
 20م ��ن ذي الحج ��ة 1387ه� �ـ ( 29مار�س
1968م) ,وكانت الأعداد التي �سبقت هذا
العد َد قد َ�ص ُغ َر حج ُمها و�أ�صبحت تتقاذفها
الأيدي ويتناوب عليها من تنق�صه الخبرة,
ولعقد �آخر يكثر بوجهها التجاعيد وي�ضمر
ٍ
عودها وتتع َّثر في خطواتها وتكاد ت�سقط.
�إلى �أن تن َّبه لها عد ٌد من ال�شباب المتو ِّثب
ف�أق ��ال عثراتها وجدَّد �أ�س ��مالها وا�س ��تبدل
به ��ا مالب� ��س حديث ��ة تت�ل�اءم ومتط َّلب ��ات
الع�ص ��ر ,فكان من بين من تو َّل ��ى قياد َتها
في العقد الثالث م ��ن عمرها الدكتور فهد
العراب ��ي الحارثي القادم حدي ًثا –حينها-
متخ ِّر ًجا من جامعة ال�س ��وربون من مدينة
النور باري�س ،ج ��اء وكلُّه حما�س ورغبة في
�إقالة عثرات «اليمام ��ة» ،جاء يذ ِّكرنا بمن
�س ��بقه من التنويريين الرواد الذين عادوا
م ��ن الغ ��رب ليدفع ��وا ف ��ي بالده ��م عجل َة
الثقافة بعامة ,وال�ص ��حافة بخا�ص ��ة ,مثل
رفاع ��ة رافع الطهطاوي حامل لواء التنوير
الأول في الوطن العربي ,و�أ�ستاذنا الراحل
عبدالكريم الجهيمان ..وغيرهما كثير.

لقد م�ض ��ى من عم ��ر «اليمام ��ة» -كما
قلتُ ٌ -
ثالث و�س ��تون عا ًما ,وقد تركتْ �أث ًرا
ط ِّي ًب ��ا على الرغ ��م من عدم ا�س ��تقرارها،
وكان ��ت هي ال�س ��بب في �إن�ش ��اء �أول مطابع
بالعا�ص ��مة ع ��ام 1374هـ ,و�س ��بق �أن قلت
للأ�س ��تاذ المهند�س معن بن حمد الجا�سر
(نج ��ل م� ِّؤ�س�س ��ها ع َّالمة الجزيرة ال�ش ��يخ
حم ��د الجا�س ��ر) قب ��ل �س ��ن ٍة �أو تزي ��د� :إن
منا�س ��بة ت�أ�س ��ي�س المطابع بالريا�ض يجب
�أ َّال تم ��ر دون االحتف ��ال بها ,وك ��ذا المجلة
بعهودها المختلف ��ة والمت�أرجحة ،يجب �أن
يعم ��ل مركز حم ��د الجا�س ��ر الثقافي لهذه
احتفال يليق بها,
المنا�سبة ما ت�ستح ُّقه من
ٍ
و�أن ت�ص ��حبه �إقامة ندوة بل ندوات ُتنا َق�ش
فيها �أمور ال�صحافة وهمومها منذ ن�ش�أتها
وا�ست�شراف
تقييم ِلـما م�ضى
ٍ
حتى الآن ,مع ٍ
ِلـما �سيكون.
كالم
ولع� � َّل م ��ا �س ��معناه وما تردَّد م ��ن ٍ
حول المجلة وتع ُّثرها وحتى تو ُّقفها يح ِّرك
المياه الراكدة ,فيح ِّمل مركز ال�ش ��يخ حمد
الجا�س ��ر الثقافي بلجنته العلمية م�س�ؤولية
�أن تنظ ��ر �إليه ��ا نظ ��رة جادة تعي ��د لها ما
فقدته من بها ٍء ون�ضار ٍة و�شباب.
لق ��د تجدَّد الخوف بع ��د �إيقاف جريدة
«الندوة» و�إلغاء ا�سمها بعد مرور نحو �ستين
عا ًم ��ا على �ص ��دورها (�إذ � َّأ�س�س ��ها الراحل
�أحمد ال�س ��باعي عام 1377هـ) ,وا�س ُتبدل
ا�س� � ُمها ب�س ��هولة وك�أنَّ اال�س ��م ال�س ��ابق هو
�سبب تردِّيها �أو تع ُّثرها.
ونظ ��ر ٌة �أخرى ولي�س �أخي ��رة ,هي حول
�إلغاء جز ٍء من تاريخنا الثقافي وال�صحفي
عل ��ى وجه الخ�ص ��و�ص ,وك�أنَّ �أي �ش ��خ�ص
ل ��ه الح ��ق بج� � َّرة قل ��م �أن ُيلغ ��ي ما ي�ش ��اء
و ُيبقي ما ي�ش ��اء ,ومثا ٌل ب�س � ٌ
�يط على ذلك:
�أن تب ��د�أ «اليمامة» بالرق ��م ( )1في بداية
عهدها في عام 1372ه� �ـ (1953م) ،وفي
غ َّرة �ص ��فر 1375هـ (الموافق � 18سبتمبر
1955م) نجده ��ا تتح ��ول م ��ن مجل ��ة �إلى
جريدة تحمل الرقم ( )1من جديد ,وبعد
نح ��و ثماني �س ��نوات عند �إعادة �ص ��دورها
في عه ��د الم� َّؤ�س�س ��ات ال�ص ��حفية نجدها
ت�ص� �دُر جري ��د ًة بتاري ��خ  7ذي القع ��دة
1383ه� �ـ (المواف ��ق  20مار� ��س 1964م)
وتحم ��ل الرق ��م ( .)1وف ��ي تاري ��خ  30ذو
الحجة 1387هـ الموافق  29مار�س 1968م
تتح ��ول �إلى مجلة تحم ��ل الرقم ( .)1وكل
هذا ُي َع� � ُّد �إلغا ًء لمرحلة مهمة من تاريخنا.
�اب �إل ��ى جري ��دة «�ص ��وت
�أال ننظ ��ر ب�إعج � ٍ
الحج ��از» عندما توقفت م ��ع بداية الحرب
العالمي ��ة الثانية بتاريخ  27جمادى الآخرة
1360ه� �ـ الموافق  27يوني ��و 1941م ،وهي
تحمل الرقم  ،592وبعد نحو خم�س �سنوات
نجده ��ا ت�ص� �دُر با�س � ٍ�م جديد ه ��و «البالد
ال�سعودية» وتحمل الرقم المت�سل�سل ال�سابق
 593في  1ربيع الآخر 1365هـ (الموافق 4
مار�س 1946م)؟!
�إن ً
تاريخ ��ا �ص ��حف ًّيا عري ًق ��ا كتاري ��خ
«اليمامة» يح ِّملنا جمي ًعا م�س�ؤولية الحفاظ
عليه ��ا بو�ص ��فها عالم� � ًة م ��ن العالم ��ات
الم�ض ��يئة في تاريخنا ال�ص ��حفي بخا�صة,
والثقافي بعامة.

العدد ال�ساد�س ع�رش
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«اليمامة» وأقالم الشرقية
حين نتذاكر بواكير
النه�ض ��ة ال�ص ��حفية
�أو الثقافي ��ة ف ��ي
المملك ��ة ف�ل�ا ب ��د �أن
تث ��ب «اليمام ��ة» �إل ��ى
الذاك ��رة ف ��ي طليع ��ة
ال�ص ��حف الرائ ��دة,
فق ��د كان ��ت منت ��دىً
جام ًع ��ا ي�ض� � ُّم ال ُّن َخب
الفكرية والأدبية والعلمية،
أ .عدنان العوامي
وينتجع ��ه ط�ل َّ�اب المعرفة
من كل الم�ستويات ،وفي �ش َّتى المناحي والمجاالت.
وحين ن�س ��تعر�ض ن�ش� ��أة ال�ص ��حافة في المملكة فال بد �أن
نق ��ف منبهرين �أم ��ام عظمة �أولئك الر َّواد الأوائل ،و�إن �ش ��ئتَ
قل ��تَ  :جبروت �أولئك المغامرين ،و�ص�ل�ابتهم ،وقوة �إرادتهم.
و�أي ��ة مغامرة �أخط� � ُر من اخت ��راق المجاهي ��ل؟! والحرث في
البحار؟!
من المعروف �أنَّ ال�ص ��حافة في المملك ��ة كانت حك ًرا على
الحجاز منذ العهد العثماني� ،إلى �أن �أ�ص ��در ال�ش ��يخ الجا�س ��ر
رحم ��ه اهلل« -اليمام ��ة» في ذي الحجة 1372هـ (�أغ�س ��ط�س1953م) .وقته ��ا ل ��م تكن قد ب ��د�أت بع ُد �أي ُة محاولة لإ�ص ��دار
�ص ��حيفة في المنطق ��ة ال�ش ��رقية ،الله � َّ�م �إ َّال �إذا اعتبرنا تلك
�صدرها �شركة «�أرامكو» باللغة
الن�شرات المنتظمة التي كانت ُت ِ
الإنجليزية لأغرا�ضها و�ش�ؤون َّ
موظفيها الأمريكان �صح ًفا.
ذكرتُ بدايات هذه ال�ش ��ركة مع الن�ش ��ر لكي�ل�ا يتوهَّ م �أح ٌد
علي التهويل �أو الت�ض ��خيم ،فم َّما ال مراء فيه �أنَّ �ش ��ركة الزيت
َّ
العربية الأمريكية «�أرامكو» كانت �أقوى م� َّؤ�س�سة اقت�صادية في
المملكة ,وهذه الم� َّؤ�س�س ��ة ه ��ي �أول َمن �أَد َْخ َل ال�ص ��حافة �إلى
�صدره �آنذاك
المنطقة� ،إذا نحن ت�س ��اهلنا فاعتبرنا ما كانت ُت ِ
�ص ��حافة ،وال مراء في �أنَّ هذه ال�ش ��ركة كانت الأقوى والأغنى
م ��ا ًال و�إمكا ًنا و�إدار ًة ،وم ��ع ذلك ف�إنَّ محاوالته ��ا الأولى كانت
ج ُّد متوا�ضعة عند قيا�سها بمحاوالت �أولئك الأفذاذ من �أمثال
الجا�س ��ر ,والجهيمان ,والبواردي ،وال�ش ��باط ,و�أحمد ال�ش ��يخ
يعقوب و�أخيه يو�س ��ف؛ فقد �أ�ص ��درتْ ما يمك ��ن اعتباره النواة
الأولى لل�ص ��حافة في المنطقة ،وهي ن�ش ��رة �أ�س ��بوعية باللغة
الإنجليزية �أَ ْ�س� � َمتْها «ب�س ��اط الغبار؛ �أو راي ��ة الغبار» (The
� ، )Dust Ragصدر العدد الأول منها في الأول من يوليو
عام 1945م ،ولم َي ُط ْل بها العهد �س ��وى �أ�ش ��هر قليلة حتى تغ َّير
ا�س ��مها في � 14أكتوب ��ر 1945م �إلى “الطير الزيتي” (The
 ،)Oily Birdوبعد ب�ض ��عة �أ�س ��ابيع تح َّول �إلى “ال�ش ��م�س
العربية” ( ،)Arabian Sunوفي الثاني من يونيه تغ َّير
ا�سمها �إلى “ال�شم�س واللهب العربي” (Arabian Sun
 ،)and Flareوا�س ��تم َّرت بهذا اال�س ��م �إلى �أن ا�ستق َّرت
�أخي ًرا على ا�س ��مها الأخير “ال�شم�س واللهب” (Sun and
 )Flareفي التا�سع والع�شرين من يونيه عام 1955م.
كل تلك الإ�ص ��دارات لم تكن تعدو كونها ن�ش ��رات �أ�سبوعية
�صدرها ال�شركة ل�ش� ��ؤونها الخا�صة بها َّ
وبموظفيها وع َّمالها،
ُت ِ
وكانت ت�صدُر باللغة العربية و ُتط َبع على الآلة الكاتبة.
وحي ��ن �أرادت �إ�ص ��دار مج َّل ��ة حقيقية �أ�ص ��درتها دورية في
�شهر نوفمبر 1949م من �س ��ان فران�سي�سكو ،ولم ت�أخذ ا�سمها
الحال ��ي “عالم �أرامكو” (� )Aramco Worldإ َّال في
�شهر يناير من العام التالي 1950م.
ب ��ل نجد �أكث ��ر من ه ��ذا غراب ًة �أنَّ هذه ال�ش ��ركة �أ�ص ��درت
باال�ش ��تراك م ��ع �ش ��ركة التابالي ��ن ن�ش ��ر ًة باللغ ��ة الإنجليزية
�أ�سمتهاAl – Ayyam Al Jameela). These( :
 .Pleasant daysهذه الن�ش ��رة �صدر عددها الأول في

نيويورك ،في � 12صفحة ،وكان من الب�ساطة واالرتجال بحيث
�إنه لم يحمل �أية �إ�ش ��ارة �إلى تاريخ ��ه ،اللهم �إ َّال مقالة تتحدث
عن �أزمة ال�ش ��رق الأو�س ��ط (العدوان الثالثي على م�صر عام
1956م) ُي َط ْم ِئنُ فيها كاتبها ق َّراءه �إلى �أنَّ من�س ��وبي ال�ش ��ركة
في الظهران ور�أ�س تنورة و�أبقيق لي�س ��وا مرعوبين من الأزمة.
من هذه الإ�شارة وحدها نفهم �أنَّ ال�سنة التي �صدر فيها العدد
هي 1956م ،من دون �أن نعرف ال�شهر الذي �صدر فيه ،ثم جاء
العدد الثاني م�ؤ َّر ًخا في �أبريل 1957م.
و�أ َّم ��ا باللغ ��ة العربية ف�إنها لم ُت�ص � ِ�در �إ َّال ن�ش ��ر ًة في �س ��نة
1953م �أ�س ��متها “قافلة الزيت” ،وهي ن�ش ��رة �ش ��هرية �ص ��در
عددها الأول في �شهر �صفر �سنة 1373هـ (�أكتوبر 1953م).
ولم تكن “قافل ��ة الزيت” هذه في بدايته ��ا مجل ًة بالمعنى
الدقيق ،و�إنما هي مج َّرد ن�ش ��رة لم تتجاوز � 14صفحة ،وجز ًءا
من ال�صفحة.
َف َل َك �أن تت�صور حجم الفراغ العلمي والأدبي والثقافي الذي
�س� � َّد ْته “اليمامة” ،و َقدْر الظم�أ الذي �أنهلته في نفو�س مث َّقفي
المنطقة ال�شرقية ق َّرا ًء وك َّتا ًبا.
كان مطارن ��ا المعرفي ف ��ي المنطقة ال�ش ��رقية مو َّز ًعا بين
الع ��راق ولبنان وم�ص ��ر ،فمج�ل�ات “الغ ��ري” و”االعتدال”
و”البيان” و”الم�صباح” و”الحيرة” و”الدليل” في العراق،
ومج�ل�ات “العرف ��ان” و”الأح ��د” و”الأل ��واح” و”النه ��ج”
و”الأدي ��ب” و”الآداب” في لبنان ،و”الكتاب” و”الر�س ��الة”
وغيرهما في م�ص ��ر؛ كانت هي م�س ��رح �أقالمنا ،ومناهل ر ِّينا
الثقاف ��ي والعلمي ،وغن ٌّي عن البيان مدى ما في الو�ص ��ول �إلى
تلك المناهل من م�ش � َّ
�اق وم�ص ��اعب .فل َّما ج ��اءت “اليمامة”
وجد فيها مث َّقفو المنطقة و�أدبا�ؤها ال�صدر الأرحب ،والح�ضن
فو�ص َلنا في العدد الأول
الأدف�أ ,فانعطفت البو�ص ��لة باتجاههاَ ،
(ذو الحج ��ة 1373ه� �ـ) �ص ��وتُ عبدالرحم ��ن المن�ص ��ور من
القاه ��رة حام ًال “�أحالم الرمال” ،وفي العدد الثاني (مح َّرم
1373ه� �ـ) يعود بق�ص ��يدة “الأ�ص ��دقاء” .ويكت ��ب عمران بن
محمد العمران في العدد الرابع “من �أعالم ال�ش ��عر اليمامي:
نوي ��ب ال�س ��لولي” ،وفي العدد ال�س ��اد�س “من �أعالم ال�ش ��عر
اليمام ��ي :بك ��ر بن النط ��اح” ،وفي هذا العدد � ً
أي�ض ��ا ي�ص ��دح
�س ��عد البواردي ب�شعر منثور من ال ُـخ َبر عنوانه “�أ�شباح” ،وفي
العدد الحادي ع�ش ��ر يوا�ص ��ل العمران مو�ض ��وعه “من �أعالم
ال�ش ��عر اليمامي :بكر بن النطاح” تتمة المقال ال�س ��ابق ،وفي
هذا العدد ين�ض ُّم يو�سف ال�شيخ يعقوب من ال ُـخ َبر فيكتب على
ال�ص ��فحة الأربعين ق�ص ��ة ق�ص ��يرة بعن ��وان “حرامي” ،وفي
العدد الثاني ع�ش ��ر يعود العمران فنق ��ر�أ له “الذكاء الفطري
في البادية”.
وبحلول ال�س ��نة الثاني ��ة تتنامى الوتيرة فتظه ��ر �إلى جانب
ه� ��ؤالء �أ�س ��ما ُء :علي بن �أحمد الغامدي م ��ن الدمام ،ومحمود
الزين ��ي من الظه ��ران ،و�أحمد بن علي المب ��ارك ،وفي العدد
الم ��زدوج الثال ��ث والرابع نقر�أ �أ�س ��طورة ناق�ص ��ة :ع الج�ش ��ي
(عبد اهلل الج�شي) من القطيف.
وما �ص ��در الع ��دد الخام�س في �ش ��هر جمادى الأولى �س ��نة
1374ه� �ـ �إ َّال وقد رحل �إلى الرفيق الأعلى وج ٌه من �أبرز الوجوه
الأدبية في القطيف� ,أال وهو �شاعر الخليج خالد محمد الفرج,
وهو -ف�ض�ل ً�ا عن مكانته المرموقة� -ص ��دي ٌق حمي ٌم ل�ص ��احب
“اليمامة” ،فيكتب عنه مقا ًال �ض ��اف ًيا ي�س� � َّلط ال�ضوء فيه على
�سيرته و�ش ��اعريته ،وفي العدد نف�سه نقر�أ ل�سعد البواردي من
ال ُـخ َبر “حطام” .ثم نقر�أ في العدد ال�س ��اد�س لمو�سى النعمي
من القطيف�“ :أيها ال�شرق”.
ولع َّل مما �س ��اعد على تر�سيخ مكانة “اليمامة” لدى �أبناء
المنطقة ال�ش ��رقية معرفتهم ال�س ��ابقة ب�ص ��احبها ،وعالقاته
الوطي ��دة به ��م منذ الأيام الت ��ي كان يعمل فيها م�ش ��ر ًفا دين ًّيا

على المدار�س التي �أن�ش�أتها �شركة “�أرامكو” لأبناء َّ
موظفيها،
وخ�صو�ص ��ا �أبن ��اء القطيف الذين ارتبط بهم ب�ص�ل�ات وثيقة
ً
تحد ََّث عنها مل ًّيا في موا�ضع كثيرة ,منها “�سوانح الذكريات”,
�إل ��ى جانب ما َخ ِب ��روه فيه من جر�أة و�ش ��جاعة وق َّوة في تح ُّمل
ال َّت ِبعات ،ف�صرنا نقر�أ مطا َلبات هي غاية في الجر�أة والتجاوز
قيا�س ��ا ِلـم ��ا كانت علي ��ه الحال ف ��ي تلك الحقبة م ��ن الزمن،
ً
مثال ذلك :مطا َلبة ال�س ��يد علي باق ��ر الع َّوامي بتعديل اتفاقية
النفط بي ��ن المملكة و�ش ��ركة “�أرامكو” المن�ش ��ورة في العدد
 257بتاري ��خ الأح ��د 1380/7/28ه� �ـ (1961/1/15م) ،وقد
ع َّلق ال�ش ��يخ عليها فقال« :معال ��ي وزير النفط ي َّتفق مع الكاتب
في الر�أي؛ فقد ن�ش ��رت الر�ص ��يفة “البالد” ف ��ي عددها 590
ال�ص ��ادر بتاريخ 1380/7/22هـ حدي ًثا جاء فيه :ثم ا�ستطرد
معاليه قائ�ل ً�ا“ :واتفاق َّية �أرامكو ،وكذل ��ك اتفاقية التابالين،
�أُ ِبر َمتا بح�س ��ن ِن َّية ،وبالتفاهم بي ��ن الطرفين ،وكانتا تهدفان
�إلى تحقيق م�صلحة الطرفين ،ولكن الزمن قد تغ َّير ،فوجدتْ
�ش ��ركة التابالين �أنَّ من م�ص ��لحتها تغيير هذه االتفاقية ،كما
وجدنا نحن � ً
أي�ضا �أنَّ من م�صلحتنا تغيير االتفاقية بيننا وبين
�أرامكو ،وكل هذا �س ��يحدُث -ب�إذن اهلل -بال َّتفاهم وال َّترا�ضي؛
�إذا م ��ا �آم َّنا ب� ��أنَّ الهدف م ��ن كل هذه االتفاقي ��ات هو تحقيق
م�صالح الطرفين ال طرف واحد.
و�إنَّ �ش ��عبنا وحكومتن ��ا ق ��د زادا مطالبهم ��ا ف ��ي الحي ��اة،
وحكومتنا ترغب رغب ًة �أكيد ًة في تطوير �شعبها ،وتحقيق حيا ٍة
يتم ذلك �إال بزيادة الدخل ،ومجاراة ال�شعوب
�أف�ض ��ل له ،ولن َّ
الأخ ��رى في االنتفاع من ثرواتها الطبيعي ��ة �إلى �أبعد الحدود،
وعلي ��ه فيجب �أن تتغ َّير هذه االتفاقيات ل ُتجاري الزمن� ،س ��واء
كان ذلك التغيير لم�ص ��لحة التابالين حتى ت�ستطيع �أن ت�ستم َّر
في عملها� ،أو تغيير اتفاقية �أرامكو لم�صلحة ال�شعب والحكومة
ال�س ��عودية ،فتغيي ��ر اتفاقي ��ة التابالي ��ن �ض ��روريٌّ لم�ص ��لحة
التابالين نف�سها.
كما �أنَّ تغيير اتفاقية �أرامكو لم�ص ��لحة ال�ش ��عب ال�س ��عودي
�ض ��روريٌّ جدًّا ل�ضمان ا�س ��تمرار �أرامكو في عملها في ج ٍّو من
ال�ص ��داقة والتفاهم والتعاون بين ال�ش ��عب الأمريكي وال�شعب
ال�سعودي”».
ولع� � َّل الأكث� � َر من ه ��ذه ج ��ر�أ ًة َن ْ�ش� � ُرها مقالتي ��ن مو َّقع َتين
با�س ��م عي�س ��ى محرو�س الماح ��وزي ،وهو في الحقيقة ال�س ��يد
عل ��ي باقر الع َّوام ��ي ،الأولى بعنوان “النقاب ��ة للعمال من �أهم
الحلول” ُن�شرت في العدد  277بتاريخ الأحد 1380/12/27هـ
(1961/6/11م)؛ والثاني ��ة بعن ��وان “النقاب ��ة هي الميزان”
ُن�ش ��رت ف ��ي الع ��دد  306بتاري ��خ الأح ��د 1381/7/24ه� �ـ
(1961/12/21م) .وفي متن المجلة كثي ٌر من هذه ال�شواهد،
مزيد منها.
ولكن المجال ال ي َّت�سع لعر�ض ٍ
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اغتيال "اليمامة" !
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كي ��ف يمك ��ن �أن
تبقى م�ؤ�س�سة اليمامة
ال�ص ��حافية من دون
المجل ��ة الت ��ي كان ��ت
�س ��بب ًا ف ��ي ن�ش� ��أتها؟
وهل يج ��وز لها  -بعد
ذل ��ك � -أن تحم ��ل
2013م
تنتمي �إليه؟
أبريل��م ًا ال
جمادى اآلخرة 1434هـ  -ا�س
وهل ترخي� ��ص مجلة
«اليمام ��ة» مل ��ك
أ .جاسر اجلاسر
للحكوم ��ة �أم للم�ؤ�س�س ��ة؟ و�إن
�أوقفت الم�ؤ�س�س ��ة المجلة فهل
ب�إمكان �أي م�س ��تثمر �أن ي�ش ��تري الترخي�ص ويعاود �إ�ص ��دارها؟
فالمطبوع ��ات تم ��وت ،بينم ��ا تبق ��ى التراخي�ص حي ��ة ،لأنها ال
تتنا�سل وال تنقر�ض ا�ستناد ًا �إلى ح�صرية ملكيتها للحكومة التي
لم تمنحها حرية النمو والتجدد مثلما فعلت مع الجامعات ،التي
قفزت من �سبع �إلى  28جامعة.
ربما يكون من حق الم�ؤ�س�سة الخال�ص من مطبوعة مرهقة،
�إال �أن م�س� ��ؤوليتها الأخالقية والمهنية تتح ��دد في �أنها لم تبذل
جه ��د ًا ف ��ي �إنقاذ المجل ��ة ،حتى �س ��قطت هيبته ��ا وتحولت �إلى
مطبوعة بائ�س ��ة ،ينفر منه ��ا القارئ ويتجنب مالم�س ��تها حين
يراها.
كان المنطق قبل الإيقاف �أن تراجع الم�ؤ�س�س ��ة و�ضع المجلة
وتبحث �س ��بل �إخفاقه ��ا ،و�أن تعمل على �إنعا�ش ��ها حتى يثبت �أن
عمرها انق�ض ��ى� ،أما �أن تهملها مري�ضة م�شلولة كل هذه الأعوام

ث ��م تعل ��ن نهايتها فه ��و خلل خط ��ر .يج ��ب عل ��ى وزارة الثقافة
والإعالم �أن ت�س�أل عنها وتتثبت من وقائعها قبل �أن تترك و�سائل
الإع�ل�ام المحدودة في هذا البلد العري� ��ض نهبة لمن ال يعرفها
وال ي�ستطيع القيام بعبئها.
لم ��اذا ال تقت ��دي م�ؤ�س�س ��ة اليمام ��ة ال�ص ��حافية بال�ش ��ركة
ال�س ��عودية للأبحاث والن�ش ��ر الت ��ي �أعادت مجل ��ة «المجلة» �إلى
العالم الورقي ،حفاظ ًا على التاريخ ورهان ًا على الم�س ��تقبل ،بعد
�أن جددتها و�أعادت ت�شكيلها وفق ر�ؤية حية؟
«اليمامة» ميتة منذ �أعوام ،ولم يكن �ص ��دورها �س ��وى �شهادة
وفاة �أ�س ��بوعية ،فلماذا لم تدر�س الم�ؤ�س�سة و�ضعها بجدية وهي
ت�سجل خ�سائر متوالية؟
«اليمامة» هي ال�سجل الإعالمي للحال الثقافية واالجتماعية
والإعالمي ��ة ال�س ��عودية ،ومنه ��ا تنا�س ��ل معظ ��م ال�ص ��حافيين
الفاعلين اليوم ،وفيها ت�ش ��كلت خطوط المهن ��ة في البلد ،وعلى
�ص ��فحاتها التوثيق الدقيق للحراك االجتماعي وم�س ��اراته حتى
عام  1993على الأقل.
نح ��زن على «اليمام ��ة» ،لأنها كانت البواب ��ة التي من خاللها
�س ��جل �صحافيون وك ّتاب ومثقفون ح�ضورهم ور�سموا ب�صماتها،
ولأنه ��ا كانت النافذة ال�ص ��حافية الفعلية حين كانت ال�ص ��حف
اليومية تغط في �سبات النمطية والت�شابه والتكرار ،ولأنه كان من
يالم�س قلمه �ص ��فحاتها ت�ش ّرع له �أبواب ال�صحافة بترحاب .هي
تاريخ ال�سعودية ونب�ض ��ها الثقافي و�سجلها المهني ،هي الرائدة
التي ك�س ��رت الحواجز و�أف�س ��حت المجال للتقارير والتحقيقات
التي تو�شك �أن تكون ح�صر ًا عليها من دون بقية ال�صحف.
ال �أحد ي�ستطيع �إرغام الم�ؤ�س�سة على ا�ستمرار المجلة� ،إال �أن

م ��ا يجب فعله لأجل البلد وحماي ��ة للمهنة ،وحفظ ًا العتبارها �أن
تغير «م�ؤ�س�سة اليمامة» ا�سمها ،لأن بقاءه ت�ضليل ومخادعة ،و�أن
تقوم الوزارة بدورها المفتر�ض ،فت�س ��تعيد الترخي�ص وتعر�ض ��ه
للبيع ،على �أن ت�ستمر «اليمامة» ا�سم ًا ،و�أن يحوز رابح الترخي�ص
�أر�شيف المجلة كام ًال ،فهو عالمة وجودها وروح حقيقتها ،وهي
�أه ��م وثيق ��ة حية عن تاري ��خ المملكة و�أكثرها ر�ص ��د ًا لمتغيراته
وتفاع ًال مع مختلف حوادثه.
البل ��دان تراهن دائم� � ًا على تاريخها ،وتح ��ارب لأجل حفظه
و�ص ��يانته ،لأنه �ص ��ورتها الثقافية وعالم ��ة عراقتها ،ومن يظن
�أن «اليمامة» مجرد م�ش ��روع خا�سر فهو ال يفقه معنى الح�ضارة
وقيمة الإرث.
�إن ل ��م تغير الم�ؤ�س�س ��ة حقها ول ��م تقم ال ��وزارة بدورها ف�إن
رج ًال واحد ًا ي�س ��تطيع �إنقاذ «اليمامة» ب�إرثها هو الأمير �س ��لمان
ب ��ن عبدالعزي ��ز ،حت ��ى ل ��و �أدرجه ��ا �ض ��من مكتبة المل ��ك فهد
الوطنية ،و�ألب�سها حلة ثقافية ت�ستعيد �صورتها الأولى.
�إن مات ��ت «اليمامة» ف�إن جزء ًا �آخر من وجودنا الفعلي ذاب،
وحينها �س ��يتقل�ص ر�ص ��يدنا من العالمات الثقافية والح�ضارية
الدالة على وجودنا و�صيرورة مجتمعنا.
يبقى الظن �أن م�ؤ�س�سة «اليمامة» لن تتخلى عن �أبنائها ،لكن
ربما تعيد هيكلتها ،فالمجالت ال تموت �إنما ربما يتم اغتيالها.

من المشروعات الثقافية الرائدة لمركز حمد الجاسر الثقافي..
إصدار األعداد القديمة من «اليمامة»
من المعروف �أن مجلة
ث ��م �ص ��حيفة "اليمامة"
�أول مطبوع ��ة �ص ��حفية
ت�ص ��در ف ��ي المنطق ��ة
الو�س ��طى م ��ن المملك ��ة
العربية ال�س ��عودية ,على
ي ��د م� ِّؤ�س�س ��ها ع َّالم ��ة
حممد النقشبندي
الجزي ��رة ال�ش ��يخ حم ��د
للتو�سع في بيان
الجا�س ��ر تغ َّمده اهلل برحمته الوا�سعة ,وال داعي ُّ
�أهميتها وقيمتها فذلك وا�ض� � ٌح لكل متابع للم�س ��يرة ال�ص ��حفية
والثقافية في المملكة.
والمركز الثقافي الذي يحمل ا�سم م� ِّؤ�س�س "اليمامة" يدرك
حجم م�س� ��ؤولياته تجاه �إبراز تاريخها بو�ص ��فه ج ��زء ًا مه ًّما من
تاريخ ال�ص ��حافة ال�س ��عودية بعا َّمة ,ومن هنا ن�ش�أت فكرة �إعادة
�إ�صدار الأعداد القديمة من "اليمامة" منذ العدد الأول لإ�صدار
المجلة في �ش ��هر ذي الحجة 1372هـ الموافق �آب (�أغ�س ��ط�س)
1953م ,حتى �آخر عدد �أ�ص ��دره ال�ش ��يخ الجا�سر –رحمه اهلل-
من ال�ص ��حيفة قبل انتهاء عالقته بها وانتقال ملكيتها منه ,وهو
العدد  317ال�ص ��ادر في يوم الأحد � 12ش ��وال 1381هـ الموافق
 18مار�س 1962م.

وبد�أ العمل حثي ًثا لجمع الأعداد المطلوبة ,وترتيبها ,وم�سحها
�ض ��وئ ًّيا ,ثم معالجة ال�ص ��ور ف ِّن ًّيا لت�ص ��بح وا�ض ��حة وخالية من
العيوب الف ِّنية ,و�أثم َر هذا الجهد عن �إ�ص ��دار �أعداد من المجلة
في مج َّلدَين �ض� � َّما ال�سن َتين الأُو َل َيين من ُع ْمرها ,ويعمل المركز
على ا�س ��تكمال الم�ش ��روع ب�إ�ص ��دار باقي �أع ��داد "اليمامة" بعد
تح ُّولها �إلى �ص ��حيفةِّ ,
ليغطي الم�ش ��روع كامل فترة ملكية ال�شيخ
الجا�سر المتياز المجلة.
�دم مركز حمد الجا�س ��ر الثقافي على ه ��ذه الخطوة
وقد �أق � َ
التوثيقي ��ة المه َّمة نتيجة �إدراكه التام ِلـما تم ِّثله من ِق َيم معرفية
وتاريخي ��ة وفكرية و�سيا�س ��ية لمرحل ٍة هي غاية ف ��ي الأهمية في
تاريخ ال�ص ��حافة في المملكة العربية ال�سعودية ,فهذا الم�شروع
يقدِّ م للباحثين والمهت ِّمين بال�ش�أن الإعالمي والتاريخي والأدبي
زادًا علم ًّيا للدرا�س ��ة والبح ��ث؛ لكون "اليمامة" ت�ص� � ِّور جوانب
عدي ��دة ف ��ي بنية الم�ش ��هد الثقاف ��ي واالجتماعي واالقت�ص ��ادي
وال�سيا�س ��ي ،وتم ِّث ��ل مرحل ��ة ت�أ�سي�س ��ية ف ��ي تاري ��خ ال�ص ��حافة
يج�سد جان ًبا
ال�سعودية ,بالإ�ض ��افة �إلى �أنَّ هذا الم�شروع الكبير ِّ
مه ًّما من جوانب �شخ�ص ��ية ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر ه ��و الجانب
الإعالم ��ي ،ودوره التنوي ��ري الرائ ��د ,ال�س� � َّيما �إذا نظرن ��ا �إل ��ى
الظروف المرافقة لإقدامه وم�ض� � ِّيه في ت�أ�سي�س مجلة و�صحيفة
"اليمامة" ورئا�س ��ة تحريرها ،تلك الظروف المتم ِّثلة في غياب

�أب�س ��ط مق ِّومات العمل ال�ص ��حفي ,كع ��دم وجود مطبع ��ة ,وقلة
ال�ص ��حفيين المحترفين ،وقلة الق َّراء� ....إل ��خ ,فتوثيق الأعداد
الت�أ�سي�سية لـ"اليمامة" ُيبرز للدار�سين والمهت ِّمين ريادة ال�شيخ
حمد الجا�س ��ر رحم ��ه اهلل ،وقدرت ��ه على تحدِّ ي تل ��ك الظروف
المحيطة على الرغم من م�س�ؤولياته الج�سام.
وبالإ�ض ��افة �إل ��ى القيم ��ة المعرفي ��ة العالية لهذا الم�ش ��روع,
ذكريات �ض� � َّمتها "اليمامة" يع ُّز الح�صول عليها من
ف�إنه ُيحيي
ٍ
غيره ��ا ,فـلليمامة رمز َّيتها ومكانتها الت ��ي يدركها كل من يقدِّ ر
قيم ��ة الحقيق ��ة ,والدفاع عن الق�ض ��ايا الـ ُم ِح َّق ��ة ,وفتح الأبواب
وجدَّيتها ,والإيمان بمبد�أ الإ�صالح
وجدَّة المو�ضوعات ِ
المغلقةِ ,
مع الحفاظ على المبادئ ...وغيرها من المبادئ ال�س ��امية التي
التزمتها "اليمامة" وم� ِّؤ�س�س ��ها الكبير ,ف�ش َّكلت ظاهرة �صحفية
وثقافية ت�ستح ُّق مزيدًا من الت�أ ُّمل والدرا�سة الجادَّة.
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«اليمامة» اليوم..
لقاء مع سعادة الدكتور عبداهلل اجلحالن
رئيس حترير جملة «اليمامة» الستجالء
واقع جملة «اليمامة» ومستقبلها
حوار  -مدير التحرير

التقى مركز حمد الجا�س ��ر الثقافي ب�س ��عادة الدكتور عبداهلل الجحالن رئي�س تحرير المجلة ,الذي
ا�ستجاب م�شكو ًرا ,وكان اللقاء الآتي:
نرح ��ب بك ��م د .عب ��داهلل الجح�ل�ان ون�ش ��كركم عل ��ى �إتاحة
الفر�ص ��ة لطرح بع�ض الأ�س ��ئلة المتعلقة بمجل ��ة "اليمامة" التي
ُت َع ُّد نافذة �صحفية و�إعالمية وثقافية ُي ِط ُّل منها القارئ ال�سعودي
والعربي على الق�ضايا المعا�صرة للأمة وهمومها ،ونو ُّد في بداية
هذا اللقاء معرفة البدايات الأولى لتجربتكم فيها؟
 منذ � َّأ�س ���س الع َّالمة ال�شيخ حمد الجا�سر مجلة “اليمامة”وه ��ي حا�ض ��رة بق َّوة في الم�ش ��هد الثقاف ��ي والإعالم ��ي المح ِّلي
والعرب ��ي  ،وله ��ا �إ�س ��هاماتها في ق�ض ��ايا الأمة وق�ض ��ايا الوطن
المختلف ��ة ،و ُت َعد “اليمامة” من المطبوعات ال�ش ��املة والجادَّة،
حت ��ى �إنْ جنحت �إل ��ى بع�ض الأب ��واب التي تحم ��ل (الترفيه) �أو
تنا ُول �ش� ��ؤون و�ش ��جون مجتمعية ال يمكن للإعالم �أن يتجاوزها،
وا�س ��تم َّرت “اليمامة على نهج متوازن يجمع بين تلبية متط َّلبات
ال�سيا�س ��ة الإعالمية للمملكة ،وم�س ��تجدَّات الأحداث ،وق�ض ��ايا
الإعالم ،و�ش�ؤونه التحريرية والفنية ،وبذلك ا�ستطاعت �أن تبقى
حا�ض ��ر ًة في وجدان كثي � ٍ�ر من المثقفي ��ن والإعالميين ومتابعي
الإعالم المقروء ،في هذه البالد وخارجها ,وحظيت ب�ش ��هادات
عدد من القامات التي ُيع َت ُّد بر�أيها.
تكريم ،وثناء من ٍ
وكن ��تُ �أحد ق َّرائها الحري�ص ��ين على متابعته ��ا مبك ًرا خالل
درا�س ��اتي الأولي ��ة ،حتى �أثناء درا�س ��تي لتح�ض ��ير الدكتوراه في
الوالي ��ات المتح ��دة الأمريكي ��ة كنتُ �أتابعه ��ا� ،إذ ُو ِّفق ��تُ في �أن
�أح�ص ��ل عل ��ى �أعدادها م ��ن خالل �إ�س ��هامي مع زمالء �أفا�ض ��ل
في الإ�ش ��راف على مجل ��ة «المب َت َعث» التي ت�ص ��در عن الملحقية
الثقافي ��ة ال�س ��عودية بوا�ش ��نطن ،وبع ��د عودتي للوط ��ن وقيامي
بالتدري� ��س ف ��ي ق�س ��م الإعالم بجامع ��ة الإمام ،كان من �ض ��من
المواد التي �أقوم بتدري�سها للطالب مادة (فن المجلة)  ،وكانت
«اليمامة» �أحد ال�ش ��واهد في تدري�س هذه المادة  ،و�أحد النماذج
التي يختارها بع�ض الطالب في التطبيق العملي.
و�أثن ��اء عمل ��ي متعاو ًن ��ا ف ��ي جري ��دة «الريا� ��ض» ف ��ي الفترة
الم�سائية ازددتُ قر ًبا من الج ِّو العام الذي ُت�ص َنع فيه «اليمامة».
رئي�سا لتحريرها قبل نحو ع�شرين عا ًما
وبعد �صدور قرار تعييني ً
ل ��م �أجد �ص ��عوبة كبيرة في تح ُّمل م�س� ��ؤوليات التحرير لو�ض ��وح

الأهداف� ،إنما الم�صاعب ت�أتي من جوانب �أخرى ،وتم َّكنتُ -وهلل
الحم ��د -بم�س ��اعدة الزمالء م ��ن �إحداث �أبواب عدي ��دة َ
وط ْرق
ق�ض ��ايا �ش ��ائكة �أَ ِل َف النا�س مبا�ش ��ر َة «اليمامة» لها ،وا�س ُتكتبتْ
�أقال ٌم لها �ش�أنها في الح�ضور المجتمعي ،وتب َّو�أ بع�ضهم منا�صب
قيادية وم�س�ؤوليات مختلفة ,وكان لـ»اليمامة» الن�صيب الأوفر في
تقديمهم للم�س�ؤولين ،وا ِّت�ساع معرفة النا�س بهم.
وعندما �أ�ش ��رفتُ عل ��ى (لجنة المطابع) في الم�ؤ�س�س ��ة قمتُ
مع زمالئي �أع�ض ��اء اللجن ��ة بت�أمين مطابع لجري ��دة «الريا�ض»
تح�س ��نت «اليمامة» طباع ًّي ��ا وتحرير ًّيا
ومجل ��ة «اليمامة» ،وق ��د َّ
عب ��ر نقالت زمنية تجديدية بين فت ��رات زمنية متفاوتة ،والذي
�كل �أكبر �أنها ال تعتمد عل ��ى وكاالت الأنباء،
يمي ��ز «اليمامة» ب�ش � ٍ
�أو عل ��ى مواد ُم َعدَّة م�س ��ب ًقا ،ب ��ل االعتماد الأ�سا�س ��ي على جهود
�أ�س ��رة التحرير ،ومرا�س ��لي المجلة في مختلف الدول من خالل
المقاب�ل�ات ال�شخ�ص ��ية لعدد من الرم ��وز ال�سيا�س ��ية والثقافية
والفكرية ،والمو�ض ��وعات التي يحدِّ د اجتماع التحرير الأ�سبوعي
َط ْرقها والتركيز عليها.

غياب العمل املؤسسي هو أبرز
املشكالت التي تواجه «اليمامة»...
ٌ
ارتباط بذلك.
واستقالتي لها
ويعل ��م الق ��ارئ الكري ��م �أنَّ المجالت لي�س ��ت خبري ��ة ،بل �إن
ال�صحف الآن �أ�صبحت ال تتم َّيز بالأخبار� ،إنما يميزها (الر�أي)
والمو�ض ��وعات المع َّمق ��ة م ��ن خ�ل�ال الدرا�س ��ات والتحقيق ��ات
والمقاب�ل�ات الخا�ص ��ة ,وه ��و م ��ا تتف َّرد ب ��ه «اليمامة» ،و�ش ��مول
المو�ض ��وعات والأبواب التي تهت ُّم بها من �أهم �أ�س ��باب تم ُّيزها،
الخا�صة بالأبواب المختلفة
على الرغم من �صعوبة ت�أمين المواد َّ
كل �أ�سبوع.

ولعل المث َّقف المن�ص ��ف يدرك �أنَّ من ال�ص ��عوبة �أن تجد في
الوط ��ن العربي مجل ��ة تناف�س «اليمام ��ة» في �ش ��موليتهاُ ،وع ْمق
طرحه ��ا ,وتم ُّيز ك َّتابها ومو�ض ��وعاتها التي ت ��زاوج بين االهتمام
المح ِّلي بن�س ��بة عالية ،واالهتمامات الخارجية ب ِن َ�سب مح�سوبة.
بتو�س ��ع ع ��ن نف�س ��ي �أو عن تجربت ��ي ،فلها َمن
وال �أو ُّد الحدي ��ث ُّ
ير�صدها ،ولديَّ الرغبة في ر�صد كل ما يحيط بهذه التجربة من
تي�س ��رت الأمور
خ�ل�ال كتابة علمية عبر م�ؤ َّلف عن «اليمامة» �إن َّ
لذلك ب�إذن اهلل.
كيف تنظرون �إلى �أثر المجلة في النه�ضة الثقافية للمجتمع،
عدد من ر َّواد ال�صحافة الوطنية ورموزها؟
و�إ�سهامها في تخريج ٍ
 “اليمام ��ة” مدر�س ��ة �إعالمي ��ة متف� � ِّردة ،ف ��ي طرحه ��ا،ومو�ض ��وعاتها ،ومنهجه ��ا ،و�أبوابه ��ا ،وك َّتابه ��ا ،ومح ِّرريه ��ا،
وق َّرائها ..وهذه العنا�ص ��ر �ص ��نعت لليمامة ر�صيدًا من الح�ضور
والأثر الفاعل في الم�ش ��هد الثقافي والإعالمي ،ف�إذا نظرنا �إلى
الثقاف ��ة في تعريفها الع ��ام ،لوجدنا في �أعداد المجلة على مدى
تاريخها ر�ص ��يدًا �ض ��خ ًما من العطاء الثقافي ال�شامل ،وح�ضو ًرا
توجهاتهم وجن�س ��ياتهم ،ذكو ًرا و�إنا ًثا،
كبي ًرا للمثقفين بمختلف ُّ
و”اليمامة” تب َّنت �أقال ًما �أ�ص ��بح لها �ش� ��أنها في الإنتاج الثقافي
والإعالمي ،وت�س َّنم عد ٌد من الذين �أ�سهموا في م�سيرتها منا�صب
ولعدد ِمن الذين
�إعالمية مرموقة في قيادة الم�شهد الإعالميٍ ،
ر�أ�سوا ق�سمها الثقافي �إنتا ٌج �أدب ٌّي رفيع ،من خالل كتابة المقالة،
والق�صة ،والرواية ،وال�شعر ،والدرا�سات النقدية.
والمجلة بمجملها زا ٌد ثقافي ،و َم ِع ْينٌ ينهل منه متذ ِّوقو الأدب
والثقاف ��ة عبر م�س ��يرتها الإعالمي ��ة .ومعل ��و ٌم �أن «اليمامة» في
مرحلة الت�أ�س ��ي�س كانت ذات �ص ��بغة �أدبية وتاريخية �ش�أنها �ش�أن
غال ��ب المطبوعات ذل ��ك الوقت ,ث ��م تع� �دَّدت اهتماماتها وف ًقا
لم�ستجدَّات الع�صر وتطلُّعات الق َّراء.
وقد تعاق � َ�ب على رئا�س ��ة تحريرها و�أ�س ��رة تحريرها قاماتٌ
�إعالمية و�أدبية وثقافية اليزال و�س ��يظل ُي�شار بال َبنان �إلى عطاء
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�هم
َم ��ن رحل منه ��م -رحمه ��م اهلل -وا�س ��تمرار عطاء َمن �أ�س � َ
في م�س ��يرة تحريرها ه ��ذه الأيام في مواق ��ع وظيفية و�إعالمية
وثقافية مختلفة.
وا�س ��تم َّرت «اليمامة» عبر م�س ��يرتها منج ًما ي � ُّ
�زف للمجتمع
2013مم ��ل
أبريل�حفية والع
1434هـ��ة -ال�ص �
اآلخرةن ��وا الكتاب
جمادى��ن امته
�أقال ًم ��ا متم ِّي ��زة مم
التحريري ال�صحفي.

وه ��ذا � َ
أحدث خل�ل ً�ا في العالق ��ة بي ��ن �إدارة ت�س ��ويق الجريدة
ومجلة «اليمامة».
تراجع
وقد تقدَّمتُ ببع�ض الأف ��كار لمجل�س الإدارة لمعالجة ُ
الدخل الإعالني للـ»اليمامة» ،وتقلي�ص بع�ض النفقات ،والتركيز
على الإ�ص ��دارات الخا�ص ��ة ،ولم ُت َف َّعل هذه المق َت َرحات �أو ُت َ
عط
الفر�صة لتطبيقها على �أر�ض الواقع....

لكل مجلة م�ش ��كالتها المالية والإداري ��ة والتحريرية خالل
م�س ��يرتها ،فما �أبرز الم�ش ��كالت الت ��ي تواجه مجل ��ة «اليمامة»
اليوم؟ وكيف يمكن معالجتها؟

َ
تداول الإعالم م�ؤخ ًرا خبر �إيقاف مجلة «اليمامة»؛ ما مدى
�صحة هذا القرار؟ وما �أ�سبابه؟ وهل ال�ستقالتكم عالقة به؟
 الإع�ل�ام من ��ذ فت ��رة بعي ��دة وهو ي�ش ��ير �إلى هذا ،و�س ��ب ُبهرغبة �شخ�ص ��ية لدى البع�ض يتحدَّثون به ��ا في بع�ض المجال�س
ويتناقله ��ا النا� ��س ،و ُترجمت هذه الرغبة فيما بع ُد �إلى درا�س ��ة
فعلية للإيق ��اف ،و�أُ ِّجل هذا الأمر �إلى وق � ٍ�ت الحق ،والغالب �أنه
تراجع دخل “اليمامة” ،وعدم
في ظل الأ�سباب الرئي�سة (وهي ُ
تحقيق مكا�سب مادية) �سي�ؤول الأمر �إلى �إيقافها� ،إ َّال �إذا تغ َّيرت
الطريق ��ة والآلية التي ينظر بها مجل� ��س الإدارة �إلى التعامل مع
المجلة وفق عمل م� َّؤ�س�س ��ي يح ِّقق ما يتط َّلع �إليه الم�س� ��ؤولون في
الم� َّؤ�س�س ��ة من تج ُّنب الخ�سائر ،وتح�سين الأداء المالي لليمامة
دون ي�ؤ ِّثر ذلك في المحتوى.
ٌ
ارتباط بذلك ،و�س�أتحدَّث في هذا ال�ش�أن في
وا�س ��تقالتي لها
وقته الح ًقا مو َّث ًقا.
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�كل ع ��ام يواج ��ه اليوم م�ص ��اعب
 الإع�ل�ام المطب ��وع ب�ش � ٍتراج ��ع المقروئ َّية لمناف�س ��ة الو�س ��ائط
عدي ��دةِ ،م ��ن �أبرزه ��ا ُ
وتراج ��ع التوزيع,
وتراج ��ع الإعالنُ ،
الإعالمي ��ة الحديثة له ��اُ ،
وت�س� � ُّرب الكفاءات ال�ص ��حفية ،وه ��ذه الم�ش ��كالت تعاني منها
�كل �أكب ��ر ،و�إذا ل ��م تتو َّف ��ر المب ��ادرة ال�س ��ريعة
المج�ل�ات ب�ش � ٍ
�إل ��ى �إيجاد م�ص ��ادر دخ ��ل �أخرى واال�س ��تفادة من م�س ��تجدَّات
التقنية الحديثة وتوظيفها لخدمة الإعالم المقروء ،ف�ست�ش ��هد
ال�صحافة م�صاعب ج َّمة ،قد ت�ؤدي �إلى تو ُّقف بع�ض المطبوعات
ال�صحفية عن ال�صدور ،وقد تق ِّل�ص ال�صحف نفقاتها وت�ستغني
عن بع�ض من�سوبيها ومن َث َّم �سي�ض ُعف عطا�ؤها ويق ُّل ت�أثيرها.
وعودًا على ال�س� ��ؤال عن �أبرز الم�ش ��كالت الت ��ي تواجه مجلة
«اليمام ��ة»؛ �أ�ش ��ير �إل ��ى �أنَّ غي ��اب العم ��ل الم�ؤ�س�س ��ي ه ��و �أبرز
الم�ش ��كالت الت ��ي تواج ��ه «اليمام ��ة» ،فمن ��ذ قيام الم�ؤ�س�س ��ات
لتواجه م�صاعب الإ�صدار بنف�سها
ال�صحفية و»اليمام ُة» متروك ٌة ِ
دون �إ�سناد م� َّؤ�س�سي ،لي�س بتوفير المطابع ودفع الرواتب ،و�إنما
بالعمل ب�شكل م� َّؤ�س�سي يدعم المنتج� ،إذ ال يمكن مث ًال لمطبوع ٍة
ُت�ص � ِ�در  ٤٨عددًا في ال�سنة �أن تكون لها �إدارة للت�سويق تتعار�ض
�أحيا ًن ��ا م ��ع �إدارة الت�س ��ويق الإعالني الرئي�س ��ة ف ��ي الجريدة،
ولم تجد «اليمام ��ة» العناية الكافية في اال�ش ��تراكات والتوزيع،
والتعام ��ل الإداري والمالي يح ِّمل المجلة نفقات يمكن تجاوزها
في منظور العمل الم� َّؤ�س�س ��ي الحقيق ��ي ،بل �إنَّ تكاليف الطباعة
�أحيا ًن ��ا ت ُف� � ْوق نفقات طبع المج�ل�ات الخارجية الت ��ي ُتط َبع في
الم� َّؤ�س�سة ،وكانت ال تظهر مثل هذه الم�شكالت للعلن العتبارات
لي� ��س هذا مكانها ،ثم �إنَّ الم�ؤ�س�س ��ة كانت تتغا�ض ��ى عن النظر
�إلى النات ��ج المالي للمجلة بحكم الأرب ��اح الج ِّيدة التي تح ِّققها

بع� ��ض المثقفين يقترح �أن تتح َّول المجلة �إلى �ش ��هرية لتقلي�ص
النفق ��ات والحف ��اظ على ا�س ��تمراريتها ب ��د ًال م ��ن �إيقافها ،ما
تعليقكم على ذلك؟
 ه ��ذا ر�أي عاطف ��ي �أكثر من كونه عمل ًّيا ،و ُيح َت َرم �ص ��احبال ��ر�أي لأن ��ه يحر� ��ص عل ��ى ا�س ��م “اليمام ��ة” والحف ��اظ على
ا�ستمرار �ص ��دورها  ،ونحن ندرك �أنَّ م�صير الأ�شياء �إلى زوال،
وهذا المق َت َرح يح ِّقق بقاء اال�س ��م فق ��ط دون معنى؛ لأنَّ القارئ
�سين�ص ��رف تما ًما عنها ،ولأنَّ مو�ض ��وعات المجالت ال�ش ��هرية
يختلف عن الأ�سبوعية ،والمع ِلن ال يه ُّمه الإعالن ال�شهري كثي ًرا،
و�س ��تق ُّل مبيعات المجلة كثي ًرا ,وتكلفتها التحريرية لن تق َّل عن
�كل ظاهر� ،أ َّما التكلفة الطباعية ف�س ��تكون لـ١٢
الأ�س ��بوعية ب�ش � ٍ
المح�ص ��لة النهائية �ستخ�س ��ر
ع ��ددًا بد ًال من  ٤٨عددًا� ،إ ًذا في
ِّ
الم� َّؤ�س�س ��ة ف ��ي الإ�ص ��دار ،كما تخ�س ��ر في كت ��اب “الريا�ض”،
والأجدى في ذلك �إذا كانت هناك رغبة لدى �أع�ض ��اء الم� َّؤ�س�سة
ف ��ي بقاء “اليمام ��ة” �أن ُتق َّلل النفقات ،و ُيزاد من الإ�ص ��دارات

ومن يقوم
مركز حمد اجلاسر الثقايف عمل ثقايف نبيل َّ
ممن ف َّكر به َ
عليه ويواصل العمل إلجناح أهدافه.
�سنو ًّيا ،وحاولت «اليمامة» تعوي�ض النق�ص في الدخل الإعالني
الخا�صة التي نجحت فيها� ،أما الإعالن
من خالل الإ�ص ��دارات َّ
الفردي فوجدنا �أنَّ مندوب الإعالن في «اليمامة» يجد �أنَّ َج ْلب
الإعالن للجريدة �أ�س ��رع و�أكثر ن�س ��ب ًة في العائ ��د المالي له من
المجلة ،ولذلك واجهنا م�ش ��كلة تح ُّمل نفقات مندوبي الإعالن،
و�أكث� � ُر عملهم للجريدة ،وهناك نماذج ووقائع ت�ش ��ير �إلى ذلك،

الخا�ص ��ة ،وبد�أنا في ذلك مطلع العام المالي الحالي ،ونجحنا،
َّ
ويمك ��ن �أن ُتخ َت َب ��ر ه ��ذه التجرب ��ة ،و ُيخ َت َبر الفري ��ق الذي يقود
“اليمام ��ة” حال ًّيا لفترة �أطول و ُتق َّيم التجربة ،و�أظنُّ �أنَّ ذلك
�سيق ِّلل من النفقات كثي ًرا ،و�ستحافظ “اليمامة” على �إ�صدارها
الأ�سبوعي وجودة م�ضموناتها.

يخ�ص ���ص مركز حمد الجا�سر الثقافي محا�ضر ًة ت�س ِّلط ال�ضوء
ِّ
على �أهمية مجلة “اليمامة” وتاريخها ,وتناق�ش ُ�س ُبل تطويرها،
ما الكلمات التي تودُّون �أن تقولوها في هذه المنا�سبة؟
�إ�س ��ها ٌم ج ِّيد من مركز ال�ش ��يخ حم ��د الجا�س ��ر الثقافي في
االهتم ��ام بمجل ��ة “اليمام ��ة” التي � َّأ�س�س ��ها َمن يق ��وم المركز
با�س ��مه ،وتاريخ “اليمامة” معروف ،و�أه ِّميتها يدركها كثي ٌر ِمن
�أولي الأمر� ،إال �أنَّ النظرة اليوم �إلى �أمرين:
الأول :الجانب المادي؛ فمهما قلنا �إنه يجب التنازل عن هذا
الجانب لتبقى “اليمامة” ف�إن اال�س ��تمرار في ذلك لن يتح َّقق,
و�إن ُترك الأمر ل�س ��نوات ففي النهاية �سيكون هناك عدم تح ُّمل
لترا ُكم الخ�سائر ،ومن َث َّم يكون الأمر مج َّرد ت�أجيل الوفاة.
والأم ��ر الثان ��ي� :أنَّ الإع�ل�ام الي ��وم يختل ��ف ع ��ن الأم� ��س،
والمطبوع ��ات ال�ص ��حفية والمج�ل�ات على الأخ� ��ص لن ينه�ض
به ��ا تجويد الم ��ادة التحريرية فق ��ط حتى ُيق ِبل عليه ��ا الق َّراء,
فم�ض ��مونات التحرير ف ��ي «اليمامة» ال توجد في مجالت عربية
�أخ ��رى ،ولي�س هناك �أنموذج ناجح للمجالت في الوطن العربي
�أف�ض ��ل م ��ن «اليمامة» حت ��ى تقتدي ب ��ه  ،وال �أبال ��غ �إذا قلتُ �إنَّ
متخ�ص�ص ��ة-
«اليمامة» اليوم -بو�ص ��فها مجلة (�ش ��املة) غير ِّ
ال تناف�س ��ها �أي مجل ��ة �أخرى في الوطن العربي ،فالم�ش ��كلة �إ ًذا
لي�س ��ت في التحرير ,بل في ا�س ��تراتيجية الت�س ��ويق الذي تعوقه
�آلي ��ة العمل في الم�ؤ�س�س ��ة ،ولذلك عند درا�س ��ة مثل هذا الأمر
�أو الحديث عنه يجب �أن ي�ش ��ارك فيه م ��ن عا َي َ�ش «اليمامة» في
�س ��نواتها الأخي ��رة ،بع ��د �أن انهم ��رت مجالت متنوع ��ة من كل
الأنحاء ،وقنوات ف�ض ��ائية عديدة ،وو�سائط �إعالمية حديثة لم
تكن موجودة في ال�س ��ابق ،فال َّتعاطي مع الإعالم المطبوع اليوم
يختلف عن الما�ض ��ي ،وعبارات الثناء والتمجيد والإ�ش ��ارة �إلى
�أهمية «اليمامة» وحدها ال تكفي ،العالج الأهم يكمن في تجديد
نظرة مجل�س الإدارة لـ»اليمامة» و�أ�سلوب معالجة الم�شكالت.
ما ر�س ��التكم التي تودُّون تقديمها لمركز حمد الجا�سر الثقافي
لموا�صلة ر�س ��الته و�أهدافه في الحفاظ على تراث ال�شيخ ودوره
في خدمة الفكر والثقافة؟
 المرك ��ز عمل ثقاف ��ي نبيل م َّم ��ن ف َّكر به و َم ��ن يقوم عليهويوا�ص ��ل العمل لإنج ��اح �أهدافه ،على الرغم من �ش � ّ�ح الموارد
المالي ��ة  ،وال�ش ��يخ حم ��د الجا�س ��ر -رحم ��ه اهلل -ي�س ��تح ُّق ِمن
َّ
المخت�ص ��ة عام� � ًة عناي ًة
والمنظمات
المث َّقفي ��ن والإعالميي ��ن
َّ
بالمنجز الثقافي والتاريخي الذي ح َّققه ،و�أتم َّنى �أن يكون
تلي ��ق
َ
هن ��اك ريع ثابت �أو وقف يدعم ا�س ��تمرار المرك ��ز في العطاء.
و�أجزم �أنَّ هناك ر�ص ��يدًا من المو�ض ��وعات الوثائقية تم ِّكن من
�إخراج فيلم وثائقي عن ال�شيخ الجا�سر وعن �أعماله و�إنجازاته.
خا�ص ��ة
ويمك ��ن للمركز التن�س ��يق مع بع� ��ض المدار�س لزيارات َّ
للمرك ��ز ،يتم من خاللها � ْإط�ل�اع الأجيال على ما قام به الر َّواد
من ت�ض ��حيات على الرغم من الظروف ال�ص ��عبة التي كابدوها
في �س ��بيل المعرفة ون�ش ��ر العلم والثقافة ،وبارك اهلل في جهود
القائمين على المركز لتحقيق �أهدافه.

العدد ال�ساد�س ع�رش
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العريني في مجلس حمد الجاسر:
قضية «أشعر الشعراء» قضية مع َتبَرة في النقد العربي

تم ِّثل ق�ضية �أ�شعر ال�شعراء �إحدى الق�ضايا
المت�صلة بخ�صو�صية النظرة النقدية العربية،
حي ��ث ب َّينَ الدكتور عب ��داهلل العريني الجوانب
المو�ض ��وعية له ��ذه الق�ض ��ية ,وعناي ��ة النقاد
العرب بها ،جاء ذلك في محا�ضر ٍة �ألقاها في
مجل�س حمد الجا�س ��ر الثقافي� ,أدارها �سعادة
الدكت ��ور علي الحمود يوم ال�س ��بت  26جمادى
الآخرة 1435ه� �ـ المواف ��ق � 26أبريل 2014م.
و�س� � َّلط الـ ُمحا�ض ��ر ال�ض ��وء على َم َحاور عدَّة,
بد�أها بالحديث عن �أهمية الق�ض ��ية؛ و�أ�سباب
�ص ��عوبة الحك ��م النقدي فيه ��ا؛ ِوم ��ن �أبرزها
طبيعة ال�شعر الخا�ص ��ة ،وعدم جري ال�شعراء
ف ��ي م�ض ��ما ٍر واح ��د ,ف ��كان اختالفه ��م ف ��ي
المذاهب والغايات والأ�ساليب �سب ًبا من �أ�سباب
تلك ال�صعوبة ،وبالإ�ض ��افة �إلى ذلك ف�إنَّ ميل

الناقد �إلى مذهب �ش ��اعر مع َّي ��ن يجعله يقدِّ م
أو�ضح �أن
�ص ��احبه على �أنه �أ�شعر ال�ش ��عراء .و� َ
الرغب ��ة ف ��ي تحديد �أ�ش ��عر ال�ش ��عراء لم تكن
وق ًفا على ال�ش ��عراء والن َّقاد فح�سب ,بل تعدَّى
ذلك �إلى ان�شغال النا�س به ،وبخا�ص ٍة الخلفاء
والوالة� ،إذ لم تكن �ص ��يغة �أ�شعر ال�شعراء هي
ال�ص ��يغة الوحيدة في هذه الق�ض ��ية و�إنْ كانت
ه ��ي الأ�ش� �هَر؛ فقد عر� َ��ض الـ ُمحا�ض ��ر اثنتي
ع�شرة �ص ��يغة م�شابهة لها تدور كلها في نطاق
ذل ��ك ال ُـحك ��م النقدي ,كم ��ا اعتب ��ر �أن لق َبي
�ش ��اعر العرب و�ش ��اعر الملي ��ون ال َّل َذين ظهرا
ف ��ي الآونة الأخيرة ي�ص� � َّبان في الغر�ض ذاته,
و�أنَّ �ش ��عراء الع�صر الحديث ُو ِّفقوا في اختيار
�شوقي �أمي ًرا لل�شعراء.

وم ��ن ناحي ٍة �أخ ��رى �أ�ش ��ار �إل ��ى �أن تحديد
ال�ش ��اعر الذي ي�س ��تح ُّق ذل ��ك اللق ��ب قد يتم
بالن� ��ص عليه با�س ��مه حي ًنا� ،أو بذكر �ص ��فة �أو
�شعر ف�إنَّ �صاحبه
�ص ��فات فنية �إذا ُوجدت في ٍ
جدي ٌر بذلك ال ُـح ْكم ,وفي �شواهد نقدية �أخرى
ُحدِّ د ال�شاعر بالأم َرين ال�ساب َقين م ًعا.
الجوانب المو�ضوعية
كما �أبر َز الـ ُمحا�ض ��ر
َ
لهذا ال ُـح ْكم والتي ِمنْ �أو�ض ��حها وجود التعليل
المو�ض ��وعي الم�ص ��احب له ،وارتباط ال ُـح ْكم
�شاه ٌد لل�شاعر
ب�س ��ياقه التاريخي من حيث �إنه ِ
بم�س ��توى �ش ��عري فائ ��ق� ،أو ارتباطه ب�س ��ياقه
الفن ��ي ب�أنْ يكون ذل ��ك التفوق في �إطار غر�ض
مع َّي ��ن �أو �ص ��فات فني ��ة خا�ص ��ة ،كم ��ا �أن من
جوانب المو�ض ��وعية ا�ست�ص ��حاب �ش ��اهد من
�ش ��عر ال�ش ��اعر .عل ��ى �أنَّ ِم ��ن �أظ َه ��ر جوان ��ب
المو�ضوعية �ص ��دور الحكم من ن َّق ٍاد مع َت َبرين
النا�ص عن ر�أيهم في هذا الميدان في
ي�ص� �دُر ُّ
�إط�ل�اق هذا الحكم النقدي ال ��ذي ُي َع ُّد مع َت َب ًرا
وله قيمته ووزنه في الحياة الأدبية عند العرب.
ث ��م ُفت ��ح المج ��ال للمداخالت الت ��ي �أَ ْثرت
المو�ضوع.

مجلس حمد الجاسر يختتم
برنامجه الثقافي للعام
1435هـ
يختت ��م مجل�س حمد الجا�س ��ر الثقاف ��ي برنامجه
الثقافي للعام 1435هـ بمحا�ضرة بعنوان" :من يقين
الأكاديميا �إلى تنازالت الدنيا" وذلك يوم ال�سبت 25
رجب 1435هـ يلقيها �سعادة الدكتور مروان نجار .
و«مجل�س حمد الجا�س ��ر» ا�س� � ٌم ُيطل ��ق على اللقاء
الأ�س ��بوعي ال ��ذي ُيعقد �ض ��حى كل �س ��بت ف ��ي منزل
ال�شيخ حمد الجا�سر رحمه اهلل .وفيه تقام محا�ضرة
�أو ن ��دوة ثقافي ��ة ُيعل ��ن عنه ��ا ،و ُيدع ��ى له ��ا �ض ��يف
تخ�ص�ص في مو�ض ��وعه ،تبد�أ من ال�ساعة العا�شرة
ُم ِّ
�صباحا ،وت�س ��تمر حتى �أذان الظهر .ولكل
والن�ص ��ف ً
محا�ضرة من المحا�ضرات ُمقدّم يقوم ب�إدارة اللقاء
وتقديم نبذة عن المحا�ض ��ر وعن المو�ض ��وع ،ويتو ّلى
تنظيم �س ��ير الوقت ،ويفتح المجال في الجزء الأخير
من اللقاء للنقا�شات ومداخالت الحا�ضرين.
وتع ��ود فك ��رة "مجل�س حم ��د الجا�س ��ر الثقافي"
("الخمي�س ��ية" �س ��اب ًقا) �إلى م�ؤ�س�س ��ها ال�ش ��يخ حمد
الجا�سر الذي د�أب على تخ�صي�ص �صباح كل خمي�س
للقاء محبيه وطالبه في منزله .كما كان يحر�ص على
ا�ست�ض ��افة العلماء والأ�س ��اتذة العرب م ّم ��ن يزورون
مدينة الريا�ض لتب ��ادل النقا�ش معهم والتحاور حول
الق�ضايا والمجاالت التي تثير االهتمام.

محاضرة عن :أدب الغموض والتشويق العالمي والعربي
د .منذر القباني في
ٍ

ك�ش ��ف الدكت ��ور منذر القباني �أنَّ رواية «�س ��اق البامب ��و» للكويتي
�سعود ال�سنعو�سي الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2013م
والتي ُت َع ُّد من الروايات العربية الأكثر مبي ًعا ،وتحمل حبك ًة وت�شوي ًقا
اجتماع ًّي ��ا ،م ��ا كان له ��ا تحقي ��ق النجاح ال ��ذي ح َّققته ل ��وال الوهج
الإعالمي والجوائز التي نالتها والتي رافقتها التغطيات ال�صحافية.
جاء ذلك في محا�ض ��ر ٍة �ألقاها القباني بعن ��وان�« :أدب الغمو�ض
والت�ش ��ويق العالم ��ي والعرب ��ي» ,و�أدارها الدكت ��ور �أو�س ال�شم�س ��ان,

�ضمن الن�شاط الثقافي لمجل�س حمد الجا�سر
الثقافي ,ف ��ي يوم ال�س ��بت  10رجب 1435هـ
الموافق  ١0مايو (�أيار) 2014م.
وب َّين الـ ُمحا�ض ��ر �أنَّ بداية نجيب محفوظ
كانت عب ��ر الرواي ��ة التاريخي ��ة والفرعونية،
مثل «عب ��ث الأقدار» و«كفاح طيب ��ة» ،وبعدها
ب ��د�أ بالرواي ��ة االجتماعي ��ة ،وق ��ال �إن رواية
«زين ��ب» لمحمد ح�س ��ين هيكل التي �ص ��درت
عام 1916م ُت َع ُّد من البدايات الأولى للرواية
االجتماعية� ،إذ لم ي�ض ��ع الكاتب ا�س ��مه على
روايته ،ما يثير عن�صر الت�شويق عند القارئ.
وذكر �أنَّ ال�شاعر �أو الكاتب كان يتحا�شى ذكر
محبوبت ��ه ،فيك ِّل ��م الطير ويت�ش ��ارك معه لغز
المحبوبة.
و�أو�ض � َ�ح الدكتور القباني �أنَّ الكاتب الم�ص ��ري نهاد �ش ��ريف كان
مم َّي� � ًَزا في عن�ص ��ر الت�ش ��ويق في روايت ��ه «قاهر الزم ��ن» ,و�أنَّ عددًا
من الرواي ��ات لم ت�أخذ ح َّقها ،على الرغم من �أنها تت�ض� � َّمن الخيال
العلم ��ي ,مثل رواي ��ة «العنكب ��وت» لم�ص ��طفى محمود ،مو�ض � ً�حا �أنَّ
الطبيبي ��ن الكاتبي ��ن �أحمد خالد توفيق ونبيل فهم ��ي برعا في كتابة
رواية الرعب ،م�ستكم َلين عنا�صر الت�شويق كا َّفة.
و�أف ��اد ب�أنَّ ال�س ��احة العربي ��ة تخلو من تيار الخي ��ال العلمي لأدب

الرعب؛ ب�س ��بب �ض ��عف الخيال في العا َل ��م العربي ،حت ��ى �إنَّ عبارة
«فالن خياله وا�س ��ع» ُت َع ُّد من �س ��لبيات الإن�س ��ان ف ��ي عا َلمنا العربي،
بعك�س الغرب الذي ح َّول الرواية البولي�سية والتاريخية �إلى �إبداع من
الخيال ال َّالمتناهي.
و�أ�ش ��ار �إلى �أن “�ألبرت �أين�ش ��تاين” ق ��ال�« :إنَّ الخيال �أعظم من
المعرف ��ة»؛ لأنَّ الخيال غي ��ر محدود بخالف المعرف ��ة ،الف ًتا �إلى �أنَّ
تق�صير ال�صحف المح ِّلية في تناول الأفكار الثقافية يكمن في �ضعف
�أه ِّمية المن َتج الثقافي ل�شريحة كبيرة من النا�س.
و�أو�ض ��ح �أنه على الرغم من ان�ش ��غاله بمهنته (ط ��ب الجراحة),
�إال �أن ��ه يقر�أ الكت ��ب الإلكترونية ويكتب في �س ��اعات الفراغ ،ما يتيح
له م�س ��احة ِّ
لالطالع على الكتب التي ت�س ��تهوي ف�ض ��وله ،ويجد فيها
عنا�ص ��ر الت�ش ��ويق ،مب ِّي ًنا �أنَّ عددًا من الم�ؤ ِّلفين العرب يبرع برواية
واح ��دة على �ش ��كل مذ ِّك ��رات ويختفي الفتقار خيال ��ه �إلى البحث في
تجارب �أخرى .كما قال الـ ُمحا�ض ��ر �إنَّ رواي ��ة «�ألف ليلة وليلة» القت
رواجا وانت�ش ��ا ًرا ،لوجود عنا�ص ��ر ت�شويق غام�ض ��ة فيها� ،إذ ال ُيع َرف
ً
ُ
ب�أي ��ة لغة كتب ��ت �أو َمن كتبها� ،أو هل الأ�س ��ماء المذك ��ورة لها عالقة
بالواق ��ع �أم ِمن َن ْ�س ��ج الخيال .وذكر �أنَّ الخيال مثل ال َع َ�ض ��لة موجو ٌد
عن ��د كل �إن�س ��ان لكنه بحاجة �إل ��ى تدريب ،الف ًتا �إلى �أننا ال ن�س ��تثمر
الخيال الذي تفي�ض به عقول �أطفالنا.

امل�رشف العام

مدير التحرير

رئي�س الق�سم العلمي

الإخراج الفني

الت�صوير

د .فريح الشمري

محمد المقرمي

محمد النقشبندي

محمد حيدر

فاضل نور الدين
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مركز حمد الجاسر الثقافي في
شبكات التواصل االجتماعي

د .أحمد درويش في محاضرة عن رباعيات الخيام وتأثيرها على اآلداب العالمية

�ألق ��ى الأ�س ��تاذ الدكت ��ور �أحم ��د دروي�ش
ي�س ��عى المرك ��ز م ��ن خ�ل�ال مواقع ��ه على
محا�ض ��ر ًة بعن ��وان «رباعي ��ات الخ َّي ��ام
�ش ��بكات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي �إلى تج�س ��يد
وت�أثيرها في الآداب العالمية»َّ ,نظمها مركز
التوا�ص ��ل الثقاف ��ي الفع ��ال ،ون�ش ��ر �أخب ��ار
حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ي ف ��ي «دارة العرب»
الرواد وفعالي ��ات المركز و�أن�ش ��طته الثقافية
بتاري ��خ  29ربي ��ع الآخ ��ر 1435ه� �ـ الموافق
المختلف ��ة ،وتوثيق المحا�ض ��رات و�إي�ص ��الها
حتىاآلخرة
جمادى
2013مآذار (مار� ��س) 2014م ,و�أداره ��ا معال ��ي
1434هـ  -أبريل � 1
يت�سنى للجميع
�إلى �أكبر �ش ��ريحة ممكنة
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد ال�ضبيب� ,أو�ضح فيها
اال�ستفادة منها.
الـ ُمحا�ضر �أنَّ ال�شخ�صية التي يتحدَّث عنها
كما يهتم بن�ش ��ر مقاالت ال ��رواد و الجديد
تكاد تكون بين الحقيقة والخيال ,وهو غياث
على ال�ساحة الثقافية.
الدي ��ن �أبو الفتوح عمر ب ��ن �إبراهيم الخيام
و ن�أم ��ل م ��ن روادن ��ا الك ��رام تزويدنا بكل
الذي ُتو ِّفي في القرن الثاني ع�شر الميالدي
جديد لديهم ليت�سنى ن�شره عبر هذه المواقع
عام 1123م ,وهو م َّمن ر�أى الغزالي وح�ضر
وي�سرنا �أن نتلقى مالحظاتهم عليها.
درو�سه ,وبرز في علم الفلك ,و�أن�ش�أ له نظام
خا�ص ��ا لأنه ا�ستطاع �أن يغ ِّير
الـ ُم ْلك من�ص ًبا َّ
وي�س ��عى المركز حال ًّيا �إلى تحديث موقعه
التاريخ الفار�س ��ي و ُين�ش ��ئ تقوي ًم ��ا جديدًا.
على ال�شبكة العنكبوتية.
وكان يكتب باللغة العربي ��ة ,ومن كتبه كتابه
ال�ش ��هير في الجب ��ر والمقابالت الذي �ش � َّ�ق
عنوان موقعنا على ال�شبكة العنكبوتية:
طريق ال�ش ��هرة �أمامه ,ولف ��ت �أنظار الأدباء
الأوروبيين عندما بد�أ االت�ص ��ال بين ال�شرق
www.hamadaljasser.com
رواجا
والغرب ف ُترجم �إلى الإنجليزية ووجد ً
إنتاج ��ا لعا ِلم جبر �ش ��رقي،
عظي ًم ��ا لكون ��ه � ً
وهذا هو الذي �أعاق فكرة ترجمة ال ُّرباعيات
عنوان موقعنا على الفي�سبوك:
عندما ظهرت في فترة الحقة.
مركز حمد اجلاسر الثقايف
و�أ�ش ��ار �إلى �أنَّ �أحد الم�ست�ش ��رقين ذهب
�إل ��ى «فيت ��ز جرالد» ال ��ذي اهت � َّ�م بالترجمة
عن الفار�س ��ية وقدَّم له ق�صائد �شعرية لعمر
عنوان موقعنا على تويتر:
الخيام ,فا�ستغرب كيف يكون الخيام �شاع ًرا
وه ��و عال ��م جب ��ر وفلك! ث ��م قر�أ الق�ص ��ائد
عج � َ�ب به ��ا وعك ��ف عليه ��ا وترجمها عام
و�أُ ِ
@ aljasser_office
1859م ,وذهب بها �إلى النا�ش ��رين فرف�ضوا
طباعتها ,و�أ�شفق عليه �أحد النا�شرين ون�شر

15

له  250ن�سخة لم ُت َبع
منها ن�س ��خة واحدة
بع ��د كل مح ��اوالت
التخفي�ضُ ,
فا�ضط َّر
�إل ��ى �إهدائه ��ا
لأ�ص ��دقائه ،وم ��ات
«جرال ��د» ع ��ام
1883م .ث ��م حظي
كتاب ��ه المترج ��م
لرباعي ��ات الخي ��ام
بال َّرواج بعد �إعجاب
�أحد �أ�ص ��دقائه من
ال�ش ��عراء به وق ��ام ب�إهداء ديوانه لمكت�ش ��ف
رباعي ��ات الخيام ,فبد�أ ال� � َّرواج لل ُّرباعيات,
و�أق� �د ََم النا�ش ��رون عل ��ى �إع ��ادة طباعت ��ه,
حت ��ى �إنه بع ��د خم�س ��ين عا ًما بيعت ن�س ��خة
بخم�س ��ة ع�ش ��ر �ألف دوالر في الم ��زاد وهي
م ��ن تلك ال ُّن َ�س ��خ التي لم ي�ش � ِ�ترها �أح ٌد �أيام
برواج �أو�س ��ع عندما
حياة»جرالد» ،وحظيت ٍ
انتقلت �إلى �أمريكا ,وانت�شرت في ِّ
كل اللغات
الأوروبية.
و�أ�ش ��ار الـ ُمحا�ضر �إلى �أنَّ الخ َّيام لم يكن
معرو ًفا ب�ش ��اعر َّيته ,وجعل ه ��ذا النوع الذي
يكتب ��ه ُرباعي ��ات ،وه ��ي جن�س �ش ��عري يقف
قريب من
ف ��ي مرحلة تالية للق�ص ��يدة ,وهو ٌ
ال َّر َجز ,والخ َّيام كان ي�س � ِّ�جل خواطر لنف�سه
في �ش ��كل ه ��ذه ال ُّرباعي ��ات ,ول ��م تظهر �إال
بعد وفاته ب�س ��بعمئة عام كما �أ�شار بع�ضهم,
وهذا الذي جعل بع�ض النا�س يظنُّ �أنَّ «فيتز
جرالد» ن�سج �ش ��ي ًئا من خياله ،ولكن البحث
التاريخ ��ي الدقي ��ق ُيث ِب ��ت �أنَّ المخطوط ��ة

ُوجدت بعد وفاة الخ َّيام بت�سعين عا ًما.
و�أو�ض ��ح �أنَّ بع�ض الن َّقاد ا�س ��تهجنوا تلك
ال ُّرباعي ��ات ,م�ش ��يرين �إل ��ى �أنه ��ا ق�ص ��ائد
خيالية ال يمكن ن�س ��بتها لعمر الخ َّيام؛ �إذ �إنَّ
�أغرا�ضها ال تتنا�سب مع �سيرة الخ َّيام ،بينما
ر�أى بع�ض ��هم �أنَّ االخت�ل�اف لي� ��س ً
تناق�ض ��ا
ولكنه يع ِّبر عن مراحل من �سيرة الخيام م َّر
بها في حياته.
كم ��ا ت�أث ��ر الأوروبي ��ون كثي� � ًرا بق�ص ��ائد
الخ َّي ��ام وحاكوها في �آدابه ��م ,و�أثرت كثي ًرا
بالأدب الرو�سي لكونها �إعادة للروح ال�شرقية
الت ��ي يحتاجونه ��ا ,ونق ��دوا النه ��ج الغرب ��ي
لترجم ��ة ال ُّرباعيات .وفي الختام �أ�ش ��ار �إلى
�أنَّ الق ��رن الع�ش ��رين حم ��ل ال ُّرباعي ��ات �إلى
الأدب العربي الحديث.

صدور العدد الجديد من مجلة "العرب" (رجب وشعبان 1435هـ)
�ص ��در عد ٌد جدي ٌد من مجلة «العرب» التي ت�صدُر من دار اليمامة
للبحث والن�شر والتوزيع ,والتي ُتعنى بتاريخ العرب و�آدابهم وتراثهم
الفكري ,وهو ي�ض� � ُّم الجز�أين الأول والثاني ل�ش ��ه َري رجب و�ش ��عبان
1435هـ� /أيار (مايو) وحزيران (يونيه) 2014م.
وقد افتت � َ�ح العد َد الدكت ��ور �أحمد بن محمد ال�ض ��بيب بافتتاحي ٍة
بعن ��وان «بي ��ن التعري ��ب والتغري ��ب» ,وتع� �دَّدت المو�ض ��وعات الت ��ي
تناولته ��ا الأبح ��اث والدرا�س ��ات الت ��ي �ض� � َّمها هذا الع ��دد ,فجاءت
ال�س� � َيراء»
العنوان ��ات كالآت ��ي« :الج ��زء المفقود من عن ��وان «الح َّلة ِّ
الب ��ن الأ َّبار» للدكتور خالد بن عبدالكريم البكر ,و»من وحي الع�ش ��ق
والألم :نظرة في حوا�شي الع َّالمة الراجكوتي» للدكتورة نادية غازي
الع َّزاوي ,و»مع َّلقة امرئ القي�س و�أثرها على ال�ش ��عر العربي» للدكتور
عبدالحميد محمد بدران ,و»كتاب «ال ِـم َحن» بين تحقي َقين» للدكتور
عم ��ر بن �س ��ليمان العقيلي ,و»�أفق التو ُّقع في عمود ال�ش ��عر لأبي علي
المرزوقي» للأ�ستاذ عبداهلل بن عيني.
كما �ض � َّ�م العدد البابين الثابتين «بريد العرب» ,و»مكتبة العرب»

الذي جاء فيه ٌ
عر�ض لكتاب «دعوة ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب من
الإحياء والإ�ص�ل�اح �إل ��ى الجهاد العالمي» ت�ألي ��ف :د .ناتانا دي لونج
با�س ,وترجمة :د .عبداهلل بن �إبراهيم الع�س ��كر ,وهو من �إ�صدارات
«دارة الملك عبدالعزيز» بالريا�ض عام 1433هـ.
ُ
عدد من الكتب والمجالت �ض ��من «�إهداءات
وختم العدد ب�س ��رد ٍ
�إلى مجلة العرب».
وي�أت ��ي ه ��ذا العدد حلق ًة في �سل�س ��لة �أعداد المجل ��ة التي حظيت
باهتمام الباحثين والدار�س ��ين في نطاق المج ��االت التي ُتعنى بها,
ونال ��ت ثقتهم ف ��ي القيم ��ة المعرفية العالي ��ة التي تقدِّ مه ��ا �أبحا ُثها
ودرا�س ��ا ُتها للقارئ ,منذ ت�أ�سي�س ��ها على يد ع َّالمة الجزيرة ال�ش ��يخ
حمد الجا�سر رحمه اهلل تعالى.

العدد ال�ساد�س ع�رش

16
من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي حول مجلة "اليمامة"

أعداد السنتين األولى والثانية من مجلة «اليمامة» في مج َّلدَ ين

كان مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ي ق ��د �أ�ص ��در مج َّل َدي ��ن
ي�ض َّمان �أعداد ال�سنتين الأولى والثانية من مجلة «اليمامة»,
وكت ��ب مقدِّمة المج َّلدي ��ن الدكتور عبدالعزيز بن �سلمة ,قال
فيها:
يم ِّثل ه ��ذان المجلدان ال َّلذان ي�ش ��تمالن عل ��ى �أعداد مجلة
«اليمام ��ة» �س ��ج ًّال ثر ًّي ��ا وحاف ًال لمرحلة مف�ص ��لية م ��ن تاريخ
الحركة الثقافية في المملكة .وقد �أح�س ��نَ مركز حمد الجا�سر
الثقافي �صن ًعا ب�إ�صداره هذين المج َّلدين ال َّلذين ي�شتمالن على
�أع ��داد المجلة في �أول عا َمين من �ص ��دورها ،م ��ن العدد الأول
ال�صادر في ذي الحجة 1372هـ� /أغ�سط�س 1953م� ،إلى العدد
الأخير  11و  12ال�صادر في �شوال وذي القعدة 1374هـ /يونيو
ويولي ��و 1955م .وبو�س ��ع َمن َّ
يطل ��ع على الكت ��اب الخا�ص الذي
�أ�صدره المركز عام 1426هـ2006/م بعنوان «اليمامة وك َّتابها»
�أن يجد درا�س ��ة �ش ��املة لمحتويات هذين المج َّلدين ،وتك�ش ��ي ًفا
بيبليوغراف ًّي ��ا ِل َما ُن�ش ��ر في �أع ��داد المجلة من مق ��االت ومواد
تحريرية ت�شمل م�ضامين مختلفة.
و�س ��بق في �أكثر من درا�س ��ة وكت ��اب ُخ ِّ�ص ���ص للحديث عن
تجربة ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر الحافلة في مجال ال�ص ��حافة �أن
وقت لم
قيل �إنَّ الجا�س ��ر �أقد ََم على �إ�صدار مجلة «اليمامة» في ٍ
يكن يوجد في المنطقة الو�س ��طى �أب�س ��ط مق ِّومات ال�ص ��حافة،

وف ��ي فت ��ر ٍة كان يتح َّمل خالله ��ا م�س� ��ؤوليات كبيرة ف ��ي مجال
التعليم� ،إلى جانب اهتماماته الكبيرة بمجاالت البحث وتحقيق
التراث ،وهي اهتماماتٌ كانت ت�ستحوذ على جزء ثمين من وقته
ون�ش ��اطه .ونعني بافتقاد �أب�س ��ط مق ِّومات ال�صناعة ال�صحفية
ع ��دم وجود المطاب ��ع ,وعدم وج ��ود �ص ��حفيين مهنيين خبروا
فنون العمل ال�صحفي من �صياغة وتحرير و�إعداد للن�شر ,و�إلى
جان ��ب ذلك لم تكن هن ��اك قاعدة ق َّراء ت�ش � ِّ�جع على المغامرة
ب�إ�ص ��دار مج َّلة �أو �ص ��حيفة ،ف�ض�ل ً�ا عن المحاذير االجتماعية
والثقافي ��ة ال�س ��ائدة في منطق� � ٍة كان ��ت �أقرب �إل ��ى المحافظة
والحذر من ظواهر م�س ��تجدَّة مثل ال�صحافة منها �إلى االنفتاح
على م�ستحدَثات الع�صر.
ولذلك فلم يكن الجا�سر (2000 –1909م) م�س َّل ًحا �إ َّال بق َّوة
الإرادة ،وتجرب� � ٍة لم تتجاوز حدود ن�ش ��ر مقاالت في ال�ص ��حف
المحلي ��ة وقليل من المج�ل�ات العربية خالل العقدي ��ن ال َّل َذين
�س ��بقا �ص ��دور «اليمامة» .تلك الإرادة كانت ت�س ��تند �إلى قناعة
�ص ��لبة ،ووع ��ي قوي متج � ِّ�ذر في النف� ��س ،يقوم على �أ�س ��ا�س �أنَّ
ال�ص ��حافة و�س ��يلة مك ِّملة لدَور التعليم الذي كان في َن ْجد فتر َة
ظه ��ور المجلة ف ��ي بداياته في مطلع ال�س ��بعينيات الهجرية من
القرن الما�ضي (بداية خم�سينيات القرن الع�شرين الميالدي).
يوم من �أيام �صيف عام
كان الجا�س ��ر يعتقد –كما �أ�س� � َّر لي في ٍ
1412هـ– �أنَّ االهتمام بما يتجاوز التثقيف والتعليم في المجلة
في تلك المرحلة كان تر ًفا لم يكن الق َّراء في حاجة �إليه .ولذلك
فق ��د ان�ص � َّ�ب جهده في تحرير المجلة على ن ��و ٍع من الوعي كان
ما�س ��ة �إليه في تلك المرحلة من نم ِّوه؛ وعي
المجتمع في حاجة َّ
ب�أهمية الثقافة ،ووعي بدَور المواطن في الإ�ص�ل�اح .والإ�صالح
اعوج من ال�ش� ��أن
في ذهن الجا�س ��ر لم يكن محدودًا بتقويم ما َّ
العام ،بل �إنه كان مراد ًفا للتطوير والتح�سين والرقي.
�أم ��ا ما يتع َّلق بالبيئة التي �ص ��درت فيه ��ا المجلة ،فقد كانت
ت�شجع على النهو�ض
بيئ ًة تفتقر �إلى الظروف المو�ض ��وعية التي ِّ
بعم ��ل ثقافي يك ��ون رافدًا لم�ش ��روع الجا�س ��ر الأكبر� :ص ��ناعة
الوع ��ي م ��ن خالل م�ش ��روع ثقاف ��ي نه�ض ��وي �إ�ص�ل�احي ،يرفد
الحرك ��ة التعليمي ��ة ،ويكون منب ��ر تعبير حر لمن ين�ش ��د خدمة
الم�ص ��لحة العام ��ة .فل ��م يك ��ن مفه ��وم الربحي ��ة� ،أو الوجاهة
والبروز االجتماعي� ،أو الترويج لم�ص ��لحة �شخ�صية ,واردًا لدى

�شخ�ص ��ي ٍة ُعرفت بتفانيها في خدمة العل ��م والمعرفةُ ،وعرفت
بالحر�ص على �إي�ص ��ال �ص ��وت �أبن ��اء المجتمع �إل ��ى �أُولي الأمر
ب�صدق وتج ُّرد.
ٍ
ولأنَّ الجا�س ��ر كان –�أثن ��اء العا َمي ��ن الأ َّو َلي ��ن م ��ن �ص ��دور
المجلة– يتو َّلى �أكثر من م�س� ��ؤولية في مج ��ال التعليم ،مع َت َمدًا
(مدي� � ًرا عا ًّم ��ا) للتعليم في منطق ��ة َن ْجد ،ثم م�س ��اعدًا لمدير
المعه ��د العلم ��ي بالريا� ��ض ،ومدي� � ًرا لك ِّلي َت ��ي ال�ش ��ريعة واللغة
العربي ��ة بالريا� ��ض ،فقد ُعني بت�ش ��جيع من�س ��وبي تلك الجهات
التعليمي ��ة على َمدِّ المجل ��ة بالمق ��االت .وكان لعالقاته الوثيقة
بال�شخ�صيات الثقافية في المملكة والعا َلم العربي دو ٌر في �إثراء
م�ض ��مون المجلة؛ الأمر الذي ع َّو�ض –�إلى ح ٍّد ما– عن نواحي
ال�ض ��عف م ��ن النواحي الطباعي ��ة والإخراجي ��ة .ويمكن اعتبار
مجل ��ة «اليمامة» مرحل ��ة تجريب وتم ُّر�س في العمل ال�ص ��حفي
الذي لم يكن يق�صده الجا�سر في حدِّ ذاته ،بقدر ما كان يعتبره
و�سيلة للم�شروع الثقافي النه�ضوي الإ�صالحي �سالف ِّ
الذكر.
حال م ��ن الأح ��وال ،كان عاما �ص ��دور المجلة –على
وب� ��أيِّ ٍ
الرغ ��م مم ��ا لقيه الجا�س ��ر خاللهما م ��ن �ص ��عاب ومث ِّبطات–
مرحل� � ًة ع� � َّززت من ثقته في �إمكانية اال�س ��تمرار –بل �ض ��رورة
اال�س ��تمرار– ف ��ي ه ��ذا الم�ش ��روع ،وتحوي ��ل المجلة لل�ص ��دور
الأ�سبوعي من خالل �صحيف ٍة تحمل اال�سم نف�سه.
ولذلك ا�ستم َّرت ال�ص ��حيفة التي َخ َل َفت مجلة «اليمامة» في
التق ُّي ��د بال�سيا�س ��ة التحريرية الت ��ي َّ
اختطها الجا�س ��ر لمج َّلته؛
�سيا�سة تحريرية تعطي الأولوية للتثقيف ون�شر الوعي واالهتمام
بال�ش� ��أن العام ،وتعتبر الأولويات الأخرى ،م ��ن طباعة و�إخراج
واهتمام بالفنون ال�صحفية� ,أمو ًرا غير ذات �أولوية.
وف ��ي هذا المقام ،كان الجا�س ��ر �ص ��اد ًقا �أمام ق� � َّراء مج َّلته
و�ص ��حيفته وك َّتابهما ،حيث كتب �أكثر من م َّرة –طوال ال�سنوات
الع�ش ��ر الت ��ي كان يتو َّل ��ى خالله ��ا م�س� ��ؤولية �إدارة «اليمام ��ة»
وتحريرها– عن ت�ص� � ُّوره لدَور ال�صحافة والأولويات التي يجب
تهتم بها في تلك المرحلة من تط ُّور المملكة .ويمكن للقارئ
�أن َّ
�أن َّ
يطلع على تف�ص ��يالت ذلك الت�ص� � ُّور في الكت ��ب التي ُعنيت
بدرا�سة م�ضمون مجلة ثم �صحيفة «اليمامة».

"اليمامة وك ّتابها من 1372هـ1382-هـ"
�ض ��من �سل�س ��لة
الكت ��ب والم�ؤ َّلف ��ات
التي قام مركز حمد
الجا�س ��ر الثقاف ��ي
ب�إ�ص ��دارها خدم� � ًة
لل�س ��احة الثقافي ��ة
والأدبي ��ة ووف ��ا ًء
لم� ِّؤ�س ���س مجل ��ة
«اليمام ��ة» ال�ش ��يخ
حمد الجا�سر رحمه
اهلل ,كت ��اب «اليمام ��ة
وك َّتابه ��ا م ��ن 1382 –1372هـ» للدكتور عبدالعزيز بن �ص ��الح
بن �سلمة.

وه ��ذا الكت ��اب معج� � ٌم لمجل ��ة و�ص ��حيفة «اليمامة» ,ور�ص� � ٌد
ت�أريخ ٌّي لظروف ن�ش� ��أتها وتط ُّور �صدورهاَّ ،
وك�شاف لمو�ضوعاتها
وك َّتابها ومقاالتها في تلك الفترة� ،إذ كانت «اليمامة» �أول �صحيفة
في المنطقة الو�س ��طى ُّ
تبث الوعي والثقافة بين الق َّراء من خالل
تب ِّن ��ي الك َّتاب المتم ِّيزين من ذوي الأفكار ال�ص ��ادقة الحري�ص ��ة
على ن�ش ��ر العلم ومحاربة التخلُّف والجهل ،كما احت�ضنت َو َر َعت
الأقالم الواعدة من ال�ش ��باب حتى �أ�ص ��بحوا بع ��د ذلك من كبار
الأدباء ،فكانت الجريدة م�ص ��در �إ�ش ��عاع ومعرف ��ة في المنطقة،
لذل ��ك ارت� ��أى مرك ��ز حمد الجا�س ��ر الثقافي ن�ش ��ر ه ��ذا الكتاب
لأه ِّمي ��ة �ص ��حيفة «اليمام ��ة» في تل ��ك الحقبة الزمنية ولر�ص ��ده
للحركة ال�صحفية والثقافية فيها.
المتخ�ص�ص ��ين ف ��ي
والدكت ��ور عبدالعزي ��ز ب ��ن �س ��لمة �أح ��د
ِّ
ال�ص ��حافة والإع�ل�ام درا�س� � ًة وممار�س� � ًة؛ فه ��و يحم ��ل درج ��ة
الماج�س ��تير في الإعالم الدولي ،والدكتوراه في مجال ال�صحافة

وعل ��وم الإعالم ،و�أ�ش ��رف على �إدارة وتحرير �ص ��حيفة «ر�س ��الة
الجامع ��ة» لم ��دة عا َمين ،وقد ن�ش ��ر ع ��ام 1423هـ كت ��اب «حمد
الجا�سر وم�سيرة ال�صحافة والطباعة والن�شر في مدينة الريا�ض
من 1381-1372هـ» ،وها هو �أ�ص ��در هذا الكتاب امتدادًا وتكمل ًة
لعمله ال�سابق.
ق ��ام الم�ؤلف با�س ��تعرا�ض م�س ��يرة «اليمام ��ة» منذ �إن�ش ��ائها
مو�ضحا
بو�صفها مجلة �شهرية ،ثم �ص ��حيفة �أ�سبوعية ثم يومية،
ً
ال�سيا�س ��ة التحريري ��ة لل�ش ��يخ حم ��د الجا�س ��ر –رحم ��ه اهلل-
والم�ض ��مون التحريري لل�صحيفة ,وك َّتابها ,والمو�ضوعات العامة
لل�صحيفة.
وي�أتي بعد ذلك الجزء الأكبر من الكتاب وهو «المعجم» ،حيث
لكثير
ي�شمل معج ًما ح�سب المو�ضوعات ،و�آخر للك َّتاب ،ترجم فيه ٍ
ً
م�ستعر�ض ��ا
منه ��م ،ودعم ذلك ببع�ض ال�ص ��ور ال�ص ��حفية لهم،
مقاالتهم التي وردت في «اليمامة».

