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األستاذ عبدالمقصود خوجة :نبيل من نبالء هذه األرض المباركة ،ورمز من رموز العطاء والنجاح
د ،عبدالرحمن ال�شبيلي� :إن مما ي�سجل لعبدالمق�صود خوجة – االبن -في جهوده الثقافية المت�صلة ،حر�صه
على �إي�ص ��ال الحفاوة �إلى رموز الثقافة في مختلف مناطق المملكة ،ال يفرق في ذلك بين م�ش ��هور ومغمور� ،أو بين
مو�سر �أو محروم ،ف�ض ًال عن تخ�صي�ص جزء من عمله لخدمة الثقافة الإ�سالمية والعربية ومفكريها رجا ًال ون�سا ًء،
ون�شر نتاج االثنينية في نحو ثالثين مجلد ًا حتى الآن.
�أ .عبداهلل الحقيل :لقد ُ�سررتُ كثي ًرا عندما ُو ِّجهتْ لي الدعوة للم�شاركة في الكتابة عن الأ�ستاذ عبدالمق�صود خوجة،
�أح ��د ر َّواد الأدب والثقافة في بالدنا حيث َج َم َع ال ِع ْل َم والعم� � َل وال َ
أخالق الفا�ضلة من خالل تكريمه لر َّواد الأدب والعلم والثقافة
في بالدنا ،وهو قارئ مم َّيز ومث َّقف َّ
مطلع ،يعلم ما للكلمة والأدب من مكان ٍة في عا َل ٍـم ذابت فيه الفوارق والحدود.
د .فائز الحربي :الأ�ستاذ عبدالمق�صود خوجة رمز من رموز العطاء والنجاح� ،سليل بيت عريق في التجارة والأدب ،وقلما
يجتمعان ..فال�شيخ عبدالمق�صود يتكئ على الإرث الأدبي لوالده الوجيه والأديب محمد �سعيد عبدالمق�صود خوجة.
�أ .عبدالمح�س��ن القحطان��ي :يظ ُّل عبد المق�صود خوجة واحدًا من رموز الثقاف ��ة الذين �أَ ْث َروا بجهودهم مجاالت الفكر
والمعرفة في المملكة العربية ال�سعودية ،لم يتو َّقف عن الم�شا َركة في د َْعم الثقافة والفكر والأدب منذ بواكيره ،وقد قدَّم درا�س ًة
عن الإعالم و�أثره في الفكر منذ �أكثر من خم�سين عا ًما في م�ؤتمر جنيف عام 1963م.

سيرة موجزة لألستاذ عبدالمقصود خوجة
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دراسات وبحوث في تاريخ الملك عبدالعزيز

إطاللة على اثنينية األستاذ عبدالمقصود خوجة ونشاطها
�أول منت ��دى على م�ست ��وى العالم
�سجل ��ت لقاءات ��ه بال�ص ��وت
وال�صـــــ ��ورة «بداي ��ة بالفيديو ثم
بالأ�شرط ��ة الممغنط ��ة »DVD
وت ��م تفري ��غ �أ�شرطته ��ا وتوثيقها
كتابة و�صورة ،كم ��ا تم رفع 500

فعالية على موقع «االثنينية» على
اليوتيوب ،ويتم تنزيل كل فعالية
جدي ��دة على الموق ��ع نف�سه �أو ًال
ب�أول ،كم ��ا بد�أت الب ��ث المبا�شر
خالل مو�سم 1436ه� �ـ2015 ،م.
(التفا�صيل �ص)6

مجلة العرب بح ّلتها الجديدة
َ�ص� � َد َر ه ��ذا الع ��دد وق ��د لب�س ��ت
العرب ثوبـً ��ا جدي� �دًا ون�ضت ثوبها
القدي ��م ،ال ��ذي ا�ستم ��رت ترتديه
اثنتي ��ن وخم�سي ��ن �سن ��ة ،من ��ذ
�أ�صدرها من�ش�ؤه ��ا الرائد الع َّالمة
حم ��د الجا�س ��ر رحم ��ه اهلل ،وه ��ي
تفعل ذلك ا�ستجاب ��ة لنداء التطور
والتحدي ��ث ،ال ��ذي طالم ��ا ن ��ادى
ب ��ه ُقرا�ؤه ��ا و َتط َّلب ��ه ه ��ذا الع�صر

مم ��ا ينعك�س �إيجا ًبا عل ��ى ا�ستمرار
المجلة وازدهارها ب�إذن اهلل.
غي ��ر �أن المنا�سب ��ة ل ��ن تقت�ص ��ر
عل ��ى تغيي ��ر ال�ش ��كل و�إنم ��ا �ستمتد
�إن �ش ��اء اهلل �إل ��ى الم�ضم ��ون
با�ستح ��داث بع�ض الأب ��واب و�إبراز
بع� ��ض المو�ضوعات الت ��ي ين�شدها
القراء والمثقفون في هذا الع�صر.
(التفا�صيل �ص)6

�أ�ص ��در مرك ��ز حم ��د الجا�سر
الثقاف ��ي كتا ًبا جدي� �دًا بعنوان
«درا�س ��ات وبح ��وث ف ��ي
تاري ��خ المل ��ك عبدالعزي ��ز»
بعناي ��ة الدكت ��ور عبدالرحمن
ال�شبيل ��ي ،وه ��و الإ�ص ��دار 37

من �إ�ص ��دارات المركز،
وج ��اء ف ��ي � 595صفحة
�ات وبحو ًثا
ي�ض� � ُّم درا�س � ٍ
لعـــ َّالمـــ ��ة الجـزيـــــ ��رة
العربيـــــ ��ة ال�شي ��خ حمد
الجـــــا�س ��ر -رحمــــــ ��ه
اهلل -من تاريخ م� ِّؤ�س�س
المملكـــــ ��ة العــــربيـــــ ��ة
ال�سعوديـــ ��ة المــــــــل ��ك
عبـــــدالــعزيـ ��ز رحم ��ه
ُ
الباحث
اهلل ،الذي يجد
في ��ه دائم� � ًا م ��ا يحت ��اج
لتو�سع في البح ��ث ،وقد وقف
ُّ
ال�شيخ الجا�سر وقفات مط َّول ًة
ودار�س ��ا
م ��ع ه ��ذا التاري ��خً ،
عج ًب ��ا
وباح ًث ��ا وم�ؤ ِّر ًخ ��ا ،و ُم َ
بال َّد ْور الكبير ..التتمة �ص12
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من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي
خم�سة �أجزاء من الأعداد القديمة من مجلة «اليمامة»

اليمام ��ة� :صحيف ��ة �أ�سبوعية جامع ��ة ،ط1436 ،1ه� �ـ2015/م،
خم�سة مج َّلدات:
�صدر هذا الكتاب التوثيقي من مركز َح َمد الجا�سر الثقافي،
و ُيعن ��ى ب�إع ��ادة ن�شر الأع ��داد القديمة م ��ن «اليمام ��ة» ،منذ �أن
تح َّولت من مج َّلة �إلى �صحيفة بالعدد ( )1في يوم الأحد � 1صفر
1375ه� �ـ الموافق � 18سبتمبر (�أيل ��ول) 1955م ،حتى � ِآخر عدد
�أ�ص ��دره ال�شيخ َح َمد الجا�س ��ر –رحمه اهلل– من ال�صحيفة قبل
انته ��اء عالقته بها وانتقال ملك َّيته ��ا منه ،وهو العدد ( )317في
يوم الأحد � 12ش َّوال 1381هـ الموافق  18مار�س (�آذار) 1962م.
وه ��ذا الإ�صدار هو الثاني م ��ن نوعه ،بعد �أن �ص ��در مج َّلدان
ي�ض َّم ��ان �أعداد «اليمامة» المج َّلة التي �ص ��درت في �سنتين ،منذ
الحجة 1372هـ المواف ��ق �أغ�سط�س (
الع ��دد ( )1في �شه ��ر ذي َّ

�آب) 1953م ،حت ��ى الع ��دد ( 11و )12ف ��ي �ش� � َّوال وذي القعدة
المواف َق ْين يونيو (حزيران) ويوليو (ت ُّموز) 1955م.
يت�أ َّل ��ف الكت ��اب م ��ن خم�سة مج َّل ��دات� ،ض � َّ�م المج َّل ��د الأ َّول
منه ��ا مقدِّ مة للأ�ستاذ عمران العمران و�أع ��داد ال�سن َتين الثالثة
و�ضم المج َّلد الثاني �أعداد ال�سنتين الخام�سة
والرابعة (َّ ،)97-1
وال�ساد�س ��ة ( ،)192-98والمج َّلد الثالث لأعداد ال�سنة ال�سابعة
( ،)240-193والراب ��ع لأع ��داد ال�سن ��ة الثامن ��ة (،)288-241
و�ض � َّ�م المج َّل ��د الخام�س �أع ��داد ال�سنة التا�سع ��ة (،)317-289
وفهر�س ��ا للأبواب التي ُ�ص ِّنف ��ت �ضمنها المو�ضوعات الواردة في
ً
مق�سمة �إل ��ى :االقت�صاد (التج ��ارة والزراعة
�أع ��داد ال�صحيفة َّ
وال�صناعة والأنظمة المتع ِّلقة بها) ،والبادية ،والتربية والتعليم،
والإع�ل�ام وال�صحاف ��ة والطباع ��ة ،والتوعية ال�صحي ��ة والطب،
والمحا�ض ��رات ،والأمث ��ال ،والق�صائد ،والق�ص� ��ص الق�صيرة،
وا�ستعرا�ض الكت ��ب والدواوين ونقدها ،والرح�ل�ات والزيارات،
واللغ ��ة والأدب ،والدِّ ي ��ن ،وال�سيا�سة والفك ��ر ال�سيا�سي .وكذلك
مق�س ًما �إل ��ى :الأ�سماء
�شم ��ل المج َّلد الخام� ��س ً
فهر�سا للك َّت ��اب َّ
ال�صريح ��ة ،والأ�سم ��اء الم�ستعارة .وقد �أن�ش� ��أ هذين الفهر�سين
الدكت ��ور عبدالعزي ��ز ب ��ن �صال ��ح بن �سلم ��ة في كتاب ��ه «اليمامة
وك َّتابه ��ا (م ��ن 1372هـ �إل ��ى 1382م)» (الريا� ��ض :مركز حمد
الجا�س ��ر الثقافي1426 ،ه� �ـ2005/م) ،و�أُو ِردا في هذا الإ�صدار
كتاب «اليمامة
تج ُّن ًب ��ا لتكرار الجهد الم�شكور ال ��ذي بذله .وكان ُ
وك َّتابه ��ا� »...أحال �إلى العدد ورق ��م ال�صفحة �ضمن العدد (ع،..
� ��ص ،)..و�أُ�ضي � َ�ف �إليهم ��ا في ه ��ذا الإ�صدار الرق ��م الدال على
ترتي ��ب ال�سنة التي َي ِرد فيه ��ا العدد المطلوب ،ورقم المج َّلد ،مع
رقم ال�صفحة �ضم ��ن المج َّلد (�س ،..ع� ،..ص ،..مج� ،..ص)..؛
لت�سهيل الو�صول �إلى المعلومة المطلوبة �ضمن المج َّلدات.
�دم مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ي عل ��ى ه ��ذا الم�شروع
�أَق � َ
التوثيق ��ي الرائد لإيمانه بقيمته الكب ��رى ،و�إدراكه ِل َما يم ِّثله من
ِق َي ��م معرفية لمرحل ٍة هي غاية ف ��ي الأهمية في تاريخ ال�صحافة

ف ��ي المملكة العربية ال�سعودية ،فاليمام ��ة �أ َّول مطبوعة �صحفية
ت�صدُر ف ��ي المنطقة الو�سط ��ى من المملكة العربي ��ة ال�سعودية،
عل ��ى يد م� ِّؤ�س�سها ع َّالم ��ة الجزيرة ال�شيخ حم ��د الجا�سر تغ َّمده
اهلل برحمت ��ه الوا�سع ��ة ،وله ��ا �أه ِّمي ��ة كبي ��رة يعرفه ��ا ك ُّل ُمتا ِب ٍع
للم�سيرة ال�صحفية والثقافية في المملكة.
وهذا الإ�صدار يق ��دِّ م للباحثين زادًا علم ًّيا للدرا�سة والبحث؛
لكون «اليمامة» ت�ص ِّور جوانب عديدة في بنية الم�شهد الإعالمي،
والثقافي ،والأدب ��ي ،واالجتماعي ،واالقت�ص ��ادي ،وال�سيا�سي،..
وتم ِّثل مرحلة ت�أ�سي�سية في تاريخ ال�صحافة ال�سعودية ،بالإ�ضافة
يج�س ��د جان ًبا مه ًّم ��ا من جوانب
�إل ��ى �أنَّ ه ��ذا الم�ش ��روع الكبير ِّ
�شخ�صي ��ة ال�شي ��خ َح َمد الجا�سر ه ��و الجانب الإعالم ��ي ،ودوره
التنوي ��ري الرائد ،وال�س َّيم ��ا �إذا نظرنا �إلى الظ ��روف الـ ُمرا ِفقة
لإقدام ��ه وم�ض ِّيه في ت�أ�سي�س مجلة و�صحيف ��ة «اليمامة» ورئا�سة
تحريرها ،تلك الظروف المتم ِّثلة في غياب �أب�سط مق ِّومات العمل
ال�صحف ��ي ،كعدم وجود مطبعة ،وق َّل ��ة ال�صحفيين المحترفين،
وقل ��ة الق� � َّراء� ...إلخ ،فتوثيق الأع ��داد الت�أ�سي�سي ��ة لليمامة ُيبرز
للدار�سي ��ن والمهت ِّمين ري ��ادة ال�شيخ حمد الجا�س ��ر رحمه اهلل،
وقدرت ��ه عل ��ى تحدِّ ي تل ��ك الظ ��روف المحيطة عل ��ى الرغم من
م�س�ؤولياته الج�سام.
وبالإ�ضاف ��ة �إل ��ى القيم ��ة المعرفي ��ة العالية له ��ذا الإ�صدار،
ذكريات �ض َّمتها «اليمامة» يع� � ُّز الح�صول عليها من
ف�إنه ُيحي ��ي
ٍ
غيره ��ا ،فلليمام ��ة رمز َّيتها ومكانتها التي ُيدركه ��ا ك ُّل َمن يقدِّ ر
قيم ��ة الحقيق ��ة ،والدفاع عن الق�ضاي ��ا الـ ُم ِح َّق ��ة ،وفتح الأبواب
وجدِّ يتها ،والإيمان بمبد�أ الإ�صالح
وجدَّة المو�ضوعات ِ
المغلق ��ةِ ،
م ��ع الحفاظ على ال ِق َي ��م ...وغيرها من المب ��ادئ ال�سامية التي
التزمته ��ا «اليمامة» وم� ِّؤ�س�سها الكبي ��ر ،ف�ش َّكلت ظاهرة �صحفية
وثقافية ت�ستح ُّق مزيدًا من الت�أ ُّمل والدرا�سة الجادَّة.
مح َّمد النق�شبندي

و�س َير المرث ِّي ْين»
كتاب «في الرثاء ِ
ه ��ذا الكت ��اب حلق� � ٌة م ��ن �سل�سلة
ُك ُتب تج َمع الت ��راث ال�صحفي لل�شيخ
الع َّالم ��ة حم ��د الجا�س ��ر ،وقد �صدر
بطبعته الأول ��ى (1438هـ2017/م)
بمراجع ��ة وتعلي ��ق الدكت ��ور
عبدالرحمن ال�شبيلي.

ق ��د خ َّل � َ�ف �أي�ض ًا مقاالت كثيرة في رثاء العديد من الأعالم الذين عرفه ��م� ،أو جا َل َ�سهم� ،أو تباد ََل
المعرف ��ة معهم� ،أو ََّاطلع على �إنتاجهم العلمي ،وكان في كثير من الأحيان ال يكتفي بكلمات الرثاء
الت ��ي ُي�ض ِّمنها م�شاع َر ُه تجاه المتو َّف ْين ،ب ��ل ُي ِّعززها بالمعلومات عن ِ�س َيرهم وتراجمهم والحديث
يخ�ص�ص هذا الكتاب الم�ستق ّل لتلك
عن تراثهم وب َع ْر�ض نماذج من خطوطهم ،فق َّرر المركز �أن ِّ
ال�س َير
المق ��االت والبح ��وث المتجان�سة في مو�ضوعه ��ا ال ِّرثائي والثقافي ،و�أن َي ْف ِ�ص َله ��ا عن كتاب ِّ
والتراجم الذي �أ�صدره المركز هذا العام.

وج ��اء الكت ��اب في �إط ��ار الجهود
الت ��ي يبذله ��ا مرك ��ز حم ��د الجا�سر
الثقاف ��ي لتت ُّب ��ع تراث ��ه م ��ن مقاالت
وبح ��وث من�ش ��ورة ف ��ي ال�صح ��ف
والمج�ل�ات والدور َّي ��ات ،و�إ�ص ��دار
المتجا ِن� ��س منها في كت ��ب م�ستق َّلة،
وه ��ي الجه ��ود الت ��ي ب ��د�أت بجم ��ع
مقاالت ��ه المو�سوم ��ة بعن ��وان «م ��ن
�سوان ��ح الذكريات» ثم بجمع مقاالته
«م�ؤ ِّرخ ��و نج ��د من �أهلها» وبما جرى جم ُعه و�إ�صدا ُره هذا الع ��ام لمقاالته وبحوثه في تاريخ الملك
ال�س َير والتراجم ،وفي �إطار تلك الجهود تب َّينَ للمركز �أنَّ ال�شيخ الجا�سر
عبدالعزي ��ز ،وف ��ي مجال ِّ

يت�ض َّم ��ن ه ��ذا الكتاب مق ��االت الرث ��اء والت�أبين الت ��ي ن�شرها ال�شي ��خ الجا�س ��ر (المولود عام
1328ه� �ـ1910/م والمتو َّفى عام 1421هـ2000/م) خالل فت ��رة حياته الثقافية التي ما َر َ�س فيها
الكتاب ��ة والبحث والت�أليف م َّد ًة تنيف على �سبعة عقود ،كم ��ا يت�ض َّمن مقاالت الرثاء التي احتواها
الكت ��اب المو�سوم بـ «من �أ�صداء الذكري ��ات :علماء عرف ُتهُم ففقد ُتهُم» ال ��ذي �أ�صدره د .عبداهلل
الجبوري (من العراق) من�سوب ًا �إلى ال�شيخ حمد الجا�سر بعد وفاة الجا�سر بثماني �سنوات (�صدر
ع ��ام 2008م)؛ وذل ��ك على اعتب ��ار �أن محتوي ��ات تلك المقاالت ت�ص � ُّ�ب في مو�ض ��وع كتابنا هذا
وعنوانه.
ال�س َي ��ر والتراجم من الرثاء ،كتلك التي
ولق ��د لوح ��ظ عند َف ْرز المقاالت �أن بع�ضها �أقرب �إلى ِّ
كتبها عن ال�شيخ ح�سن �آل ال�شيخ والأ�ستاذ �أحمد العربي وال�شيخ عبداهلل المحمود وال�شيخ محمد
ابن هل ِّيلُ ،
ال�س َير والتراجم».
ف�ض َّمت �إلى الجزء الثاني من كتاب «من �أحاديث ِّ
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(العدد الخا� ��ص) ما كتبتْه
ع ��ن ال�شي ��خ مح َّم ��د �سعيد
عبدالمق�صود:
«كان يو ِّقع مقاالته با�سم
(الغرب ��ال) ،ث ��م انف�صلت
الجري ��دة «�أُ ّم ال ُق ��رى» عن
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م المطبعة فا�ستم َّر هو مدي ًرا
للمطبعة� ..ش ��رع في �إقامة
عم ��ارة �ضخم ��ة مثالية لها
في جرول تطوي ًرا لها ماد ًّيا
و�أدب ًّي ��ا ،ولم ُيكمل الم�شروع
لأن ��ه كان �ساب ًق ��ا لأوان ��ه..
ل ��ه مجموع ��ة محا�ض ��رات
ومقاالت».

د .عبدالرحمن الشبيلي
ال ��ذي يتع� � َّرف �إل ��ى عبدالمق�ص ��ود
خوجة ،يجد �أنه ل ��م يت�س َّنم �سدَّة االثنينية
�إ َّال بج ��دارة فكرية مت� ِّأ�صل ��ة ،و�إرث ثقافي
وارف ،و�إ�صرار د�ؤوب  -عن اقتناع ورغبة
وا�صلة هذا
وا�ستع ��داد و ُمثا َب ��رة  -عل ��ى ُم َ
المنه ��اج الذي دام ما يق� � ُرب من ع�شرين
عا ًما (منذ 1403هـ 1983 /م).
فالأ�ست ��اذ عبدالمق�ص ��ود ف ��ي مواقفه
كبير
الخيري ��ة والثقافي ��ة يذ ِّك ��ر �إلى ح� � ٍّد ٍ
جم ��ع م�ؤ ِّرخ ��و
ب�شخ�صي ��ة وال ��ده ،ال ��ذي ُي ِ
الحرك ��ة الثقافي ��ة ف ��ي المملك ��ة عل ��ى �أنَّ

ث ��م نقل د .الطاهر ما ذكره
د .من�ص ��ور الحازمي في كتابه
«معجم الم�ص ��ادر ال�صحفية» (الذي قام
م ��ن خالل ��ه بتك�شي ��ف «�أُ ّم الق ��رى») عن
مح َّمد �سعيد عبدالمق�صود خوجة:
«م ��ن ر�ؤ�س ��اء تحري ��ر «�أُ ّم ال ُق ��رى» من
�سن ��ة 1350هـ �إلى �سنة 1355هـ ،ازدهرت
ف ��ي �أ َّيام ��ه بالمق ��االت والبح ��وث الت ��ي
تتن ��اول الأدب والتاري ��خ ،وتنتق ��د العيوب
االجتماعي ��ة ،وللأ�ست ��اذ مح َّم ��د �سعي ��د
عبدالمق�صود بحث ��ان :الأول تحت عنوان
«الأدب العربي في القرن الرابع الهجري»
في ثالث حلق ��ات ،والثاني بعنوان «الأدب
الحجازي والتاريخ» في ثماني حلقات ،ثم

درا�سات الوحدة العربية» من ت�أليف نخبة
م ��ن الأ�ساتذة الع ��رب والأجانب ،ثم تو َّلى
عبدالمق�ص ��ود خوجة تموي ��ل ترجمته �إلى
العربي ��ة َ
وط ْبعه ،ويتكون م ��ن جز�أين ،في
� 1550صفح ��ةُ ،ي َع ُّد مفخر ًة ومث ��ا ًال ج ِّيدًا
ِل َما يمكن �أن يقوم به ر�أ�س المال المث َّقف،
ِّ
بلد يرفع
ورجل الأعم ��ال
المتح�ضر ،ف ��ي ٍ
راية الإ�سالم و�شج ��رة العروبة ،ويحت�ضن
العلوم والثقافة الإ�سالمية.
وم َّم ��ا ُيح َم ��د للأ�ستاذ خوج ��ة� ،ضمن
�أعماله الكثي ��رة ،وفا�ؤُه لرئي�س ��ه و�أ�ستاذه
وزمي ��ل وال ��ده ال�شي ��خ عب ��داهلل بلخي ��ر
�شجع َمن ي�ستنب ��ط منه ذكرياته،
عندم ��ا َّ
�اب عن ��ه بعنوان:
حت ��ى نجح ف ��ي َن ْ�شر كت � ٍ
«عب ��داهلل بلخي ��ر يتذ َّك ��ر» ،ال ��ذي اعتنى
بتحري ��ره د .خالد باطرف ��ي عام 1419هـ
في � 725صفحة ،ويبقى �أن ي�سعى �أ�صدقاء
نف�سه ال�ستخراج مذ ّكراته
الأ�ست ��اذ خوجة ِ
ال�شخ�صي ��ة منه �أثناء عمل ��ه في المديرية
العا َّم ��ة للإذاعة وال�صحاف ��ة وال َّن ْ�شر قبل
خم�سين عا ًما.
وبعد:
لقد قيل ما قيل ع ��ن الأ�سباب الكامنة
وراء اثنيني ��ة عبدالمق�ص ��ود خوج ��ة ف ��ي

�إن مم��ا ي�سج��ل لعبدالمق�ص��ود خوجة – االبن -ف��ي جهوده الثقافية المت�صل��ة ،حر�صه على
�إي�ص��ال الحفاوة �إلى رموز الثقافة في مختلف مناطق المملكة ،ال يفرق في ذلك بين م�ش��هور
ومغم��ور� ،أو بين مو�سر �أو محروم ،ف�ض ًال عن تخ�صي�ص جزء من عمله لخدمة الثقافة الإ�سالمية
والعربية ومفكريها رجا ًال ون�سا ًء ،ون�شر نتاج االثنينة في نحو ثالثين مجلداً حتى الآن.

ِك َت ��اب «وح ��ي ال�صح ��راء» (ال ��ذي ق ��ام
عل ��ى َج ْمعه واختي ��ار مادَّته وال� �دُه مح َّمد
�سعي ��د عبدالمق�ص ��ود  -رحمه اهلل  -عام
1355هـ ،و�ساعده في ذلك عبداهلل بلخير
(ال�شاب �آنذاك) ،وقامت «تهامة» ب�إعادة
طباعته �سنة 1403ه� �ـ ُ -ي َع ُّد وال يزال ِمن
�أب ��رز طالئ ��ع الأدب ال�سع ��ودي ومعالمه،
فه ��و عم ٌل يتجدَّد مع ِّ
كل ي ��وم ُتعيد قراء َت ُه
خ�ص َ�ص ل ��ه الدكتور علي جواد
في ��ه ،وقد َّ
الظاهر �س ��تَّ �صفحات من كتابه« :معجم
المطبوع ��ات العربي ��ة ف ��ي المملك ��ة» (4
�أجزاء) ،نقتطف منها الآتي:
ُ«ع ِّي ��ن ع ��ام 1345ه� �ـ مدي� � ًرا لجريدة
(�أُ ّم ال ُق ��رى) ومطبعته ��ا� ،أَ ْ�سه ََم في �إثراء
الحركة الأدبية ،و َن ْ�ش ��ر �إنتاج الأدباء� ،أ َّول
َمن ف َّكر ف ��ي طباعة الم�صح ��ف ال�شريف
ف ��ي مك ��ة المك َّرم ��ة ،ق ��ام بطباع ��ة كتاب
«تاري ��خ مكة» للأزرق ��ي في ثالث ��ة �أجزاء
من تحقيق ر�ش ��دي ملح�سُ ،تو ِّف َي في ربيع
الثاني 1360هـ».
ونق ��ل د .الطاه ��ر من مجل ��ة «المنهل»

�أ�صب ��ح البحث الثاني مقدِّ م ًة لكتاب «وحي
ال�صح ��راء» ،وبح ُث ��ه ُيع َت َب ��ر �أ َّول محاول ��ة
لتت ُّبع الأدب المعا�صر في الحجاز».
وق ��د �أ َّلف د .مح َّمد بن �سعد بن ح�سين
كتا ًب ��ا في ع ��ام 1404ه� �ـ بعن ��وان «مح َّمد
�سعيد عبدالمق�صود :حياته و�آثاره».
�سج ��ل لعبدالمق�صود خوجة
و�إنَّ م َّما ُي َّ
 االبن -ف ��ي جهوده الثقافي ��ة الم َّت�صلة،حر�ص ��ه على �إي�ص ��ال الحف ��اوة �إلى رموز
الثقاف ��ة في مختل ��ف مناط ��ق المملكة ،ال
يف ِّرق في ذلك بين م�شهور ومغمور� ،أو بين
و�س ��ر ومح ��روم ،ف�ض ًال ع ��ن تخ�صي�ص
ُم ِ
جز ٍء من عمل ��ه لخدمة الثقافة الإ�سالمية
والعربي ��ة ومف ِّكريها رجا ًال ون�س ��ا ًء ،و َن ْ�شر
نت ��اج «االثنينية» ف ��ي نحو ثالثي ��ن مج َّلدًا
حتى الآن.
المترجم
والعم ��ل المو�سوعي العمالق،
َ
م ��ن الإنجليزية ،ع ��ن الح�ض ��ارة العربية
والإ�سالمية في الأندل� ��س ،والذي �أ�شرفت
على تحريره �سلم ��ى الخ�ضراء الجيو�سي،
و َن َ�ش� � َره ف ��ي �أ�صل ��ه الإنجلي ��زي «مرك ��ز

ريادة الفكر والثقافة

ج� �دَّة ،وع ��ن �أهداف ��ه م ��ن وراء �إقام ��ة
ه ��ذه الن ��دوة الثقافي ��ة ،وليك ��ن م ��ا قي ��ل
�صحيح ��ا� ،ألي�س من المفي ��د �أن يقوم على
ً
ه ��ذا الن�ش ��اط �أنا� � ٌ�س لديهم ق ��درة مالية
واجتماعية وفكرية؟
�ألم يك ��ن في مقدور رج ��ل الأعمال �أن
يح�ص ��ل عل ��ى الوجاه ��ة من خ�ل�ال عمل
خارجي ويحرم الداخل من ثمرته؟
�ألي� ��س الأَ ْول ��ى في طالب ��ي الوجاهة �أن
دروب ال
ير ِّكزوا على الوجهاء فقط ،وعلى ٍ
ت َّت�صل بالفكر والثقافة والكتاب؟
زمن ل ��م َي ُع ��د االن�شغ ��ال بالثقافة
ف ��ي ٍ
عي�ش
وال َّن ْ�ش ��ر م�صد َر ٍ
رزق كاف ًي ��ا ،وم�أك َل ٍ
كري ًم ��اُ ،يح َم ��د ك ُّل م ��ن يب ��ذل ف ��ي ه ��ذا
خ�ص� ��ص و ُيو ِقف جهو َد ُه وماله
ال�سبيل ،و ُي ِّ
ورعايته للأدباء والمف ِّكرين.
ب�صراح ��ة ،نح ��ن �أحيا ًن ��ا ال نرح ��م،
ونتم َّنى �أن َن ْحجب رحمة اهلل �أن تقع.

أ .عبداهلل احلقيل

لقد ُ�سررتُ كثي ًرا عندما ُو ِّجهتْ لي الدعوة للم�شاركة في
الكتابة عن الأ�ستاذ عبدالمق�صود خوجة� ،أحد ر َّواد الأدب
والثقافة في بالدنا .وبداية العالقة والمعرفة معه كانت في
1416/11/6هـ ،وقد َج َم َع ال ِع ْل َم والعم َل وال َ
أخالق الفا�ضلة
من خالل تكريمه لر َّواد الأدب والعلم والثقافة في بالدنا:
		
و�أ�ستكب ُر الأخبا َر قب َل لقا ِئ ِه
فل َّما التقينا ك َّذ َب ال َـخ َب َر ال ُـخ ْب ُر
ولقد كنتُ واحدًا ِم ��ن ِ�ض ْمن �ضيوف �أم�سياته االثنينية،
ووجد ُت ��ه يعلم ما للكلمة والأدب م ��ن مكان ٍة في عا َل ٍـم ذابت
فيه الفوارق والحدود ،و�أ�صبح قرية واحدة كبيرة.
ولئ ��نْ حظي ��تُ ف ��ي تل ��ك الليل ��ة (1416/11/6ه� �ـ)
بالتكري ��م ِمن ِق َبل ��ه؛ فقد �سبق �أنْ ك� � َّرم العديد من الأدباء
المبدعي ��ن والعلم ��اء والمر ِّبي ��ن ،والتكري ��م دائ ًم ��ا ال ي�أتي
ِ
�إ َّال م ��ن كري ��م ،ولق ��د ع� � َّود ر َّوا َد «االثنيني ��ة» �أن يختار لهم
ال ُّن ْخبة الكريمة من مث َّقفي ومف ِّكري وعلماء بالدنا والعالم
الخ ْ�صب
العرب ��ي والإ�سالمي ف ��ي هذا المن َت ��دى الفك ��ري ِ
ال ��ذي يذ ِّكرنا بالما�ض ��ي المجيد والتاري ��خ الأدبي الحافل
لأ�سالفن ��ا ،ومجال�سه ��م الأدبي ��ة ،وم�ساراته ��م العلمي ��ة،
بالحب
وندواته ��م الفكرية ،ومطا َرحاتهم ال�شعرية الدافقة ِّ
والفك ��ر وال ِع ْلم والمعرفة ،م َّما حفل ��ت به ُك ُتب التراث ،مثل
«ال ِع ْقد الفريد» و« َن ْفح ِّ
الط ْيب» وغيرهما ،وينطبق عليه قول
ال�شاعر العربي:
		
حبيب �إلى الز َّوار ِغ ْ�شيانُ دا ِر ِه
ٌ
أديب
ُ
كريم المح َّيا َ�ش َّب وهو � ُ
ولق ��د �أخ ��ذت «االثنيني ��ة» مكانها و�أ�صبحت ِم ��ن �أن�شط
المن َت َدي ��ات؛ لحيوي ��ة مو�ضوعاتها؛ ولمكان ��ة مرتاديها من
رجال الفكر والأدب والعلم والتربية.
وي�ص ُع � ُ�ب على َمن يعرف الأ�ست ��اذ عبدالمق�صود خوجة
توا�صله ،وما بعث ��تُ له ب�إهداء
�أن ين�س ��اه ،فقد ع َّودَنا عل ��ى ُ
ً
�اب �إ َّال جاء ال ��ر ُّد منه �سري ًعا يحمل كلم ��ات ط ِّيبة تتناثر
كت � ٍ
َّ
ُّ
�أد ًبا وفك ًرا ،م َّما يدل على �أنه قارئ مم َّيز ومث َّقف مطلع.
�ستح ٌّق لهذا التكريم ِمن ِق َبل «ج�سور» ،هذا التكريم
�إنه ُم ِ
الرمزي ف ��ي �شكل َّيته والكبي ��ر في فاعل َّيته ،وك ��م نتم َّنى �أن
يتف َّرغ لكتابة �سيرت ��ه وذكرياته وعمله الثقافي وتجربته في
اثنينيته التي ال يمكن �أن ين�ساها �أدباء هذه البالد ،ول ُيثري
ال�ساحة الثقافية والمكتبة العربية.
ن�س� ��أل اهلل له ُع ْم ًرا مديدًا وحي ��ا ًة �سعيد ًة متجدِّ دة ،و�أن
النجاح َ
حليف الجمي ��ع دائ ًما ،وباهلل
ُيدي ��م توفي َق ُه ويجع ��ل
َ
العون والتوفيق وهو الهادي �إلى �سواء ال�سبيل.
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حممد عبدالرزاق القشعمي

نمى �إل ��ى ِع ْلمي �أنَّ مركز حمد الجا�سر الثقافي
ينوي �إ�ص ��دار عدد خا�ص من «ج�س ��ور» عن ال�شيخ
عبدالمق�ص ��ود خوجة المث َّق ��ف واثنينيته الرائدة،
التي ب ��د�أت في ع ��ام 1412ه� �ـ1991/م وا�ستم َّرت
ط ��وال ه ��ذه الأع ��وام تدع ��و وتك� � ِّرم و ُت�شي ��د بعدد
كبير من الر َّواد في المج ��االت الثقافية المختلفة،
ومنه ��م َمن رح ��ل ع َّنا ت ��ار ًكا لنا كثي ًرا م ��ن الكنوز
والآث ��ار المكتوب ��ة التي �ستخ ِّلد ِذ ْك� � َر ُه لمدَّة طويلة،
فالإن�سان يموت وتبقى �أعماله مخ ِّلد ًة ذ ْك َره ،لتكون
من الأعمال الجليل ��ة التي ذكرها نب ُّينا �-صلى اهلل

بال�صحة وطول العمر؟ �أم ن�ستعيد � ً
أي�ضا
له
َّ
به ��ذه المنا�سبة ِذ ْك� � َر وال ��ده مح َّمد �سعيد
خوج ��ة الذي انتق ��ل �إلى ج ��وار ر ِّب ��ه �شاب ًا
يافع� � ًا لم يبلغ الأربعين من عمره (-1324
1360ه� �ـ) ،وم ��ع ذل ��ك �أو َق� � َد الم�صابي ��ح
َ
الطريق ب�إدارته لأ َّول
ورف� � َع الم�شاعل ل ُتنير
جريدة ت�صدُر في مك ��ة المك َّرمة مع بداية
العهد ال�سعودي الثالث (�أُ ّم ال ُقرى) ،و�إدارة
مطابعه ��اَ ،
وط ْرح كثير م ��ن الآراء التي لم
فتح
تك ��ن م�ألوفة ف ��ي ذل ��ك الوقت ،فق ��د َ
و�شجعهم
الباب عل ��ى
َ
َ
م�صراع ْيه لل�شب ��اب َّ
على الكتابة في جريدة «�أم القرى» ،ف َن َ�ش َر
وطرح الآراء الجريئة
�إبداعهم �شعر ًا ونثر ًاَ ،
في التربي ��ة والتعليم ،فهو ُي َع ُّد ٍّ
بحق ِمن �أوائل
خرج لنا �أطفا ًال مه َّذبين
َمن طا َل َب بتعليم المر�أة ل ُت ِ
وكتب
كما قال ،وانتقد الع ��ادات والتقاليد الباليةَ ،
ع ��ن الأ�س ��رة والطف ��ل والريا�ضة وال�شب ��اب ،وكان
يك ُتب تحت ا�سم ��ه الم�ستعار (الغربال) فهو يحمل
غربال ��ه لينخ ��ل �أو�ص ��اب المجتمع و�أدران ��ه ليبقى
ُ
النظيف وال�صحي ��ح ،لم يترك �شاردة وال واردة �إ َّال
ناق�شها في مقاالته ،حتى الأزياء واللبا�س الوطني،
و ُمحا َرب ��ة عادات مثل المبالغة في تكاليف الزواج،
فقد طا َل َب بتي�سيره لل�شباب ،كما كتب عن مو�ضوع
المي ��اه بمكة وعلى مدى ث�ل�اث ع�شرة حلقة ،بل هو
�أ َّول َمن طا َل � َ�ب بتطبيق نظام الك�ش ��ف الطبي قبل
الزواج ،وغير ذلك كثير ،فلي�س غريب ًا �أن ي�أتي اب ُن ُه
عبدالمق�ص ��ود ل ُي ِكم ��ل الطريق الذي ب ��د�أه والدُه،

الجميع� ،سواء َ
َ
لقد َّ
بطبْع ما يدور فيها والذي
عم خي ُر «االثنينية» وبرك ُتها
تجا َو َز ثالثين مج َّلداً� ،أو َ
بطبْع الأعمال الكاملة وتوزيعها ،لعدد كبير من �أدبائنا
ور َّوادنا الكبار ،والتي تجاوزت �س ِّتين مجموعة.
علي ��ه و�سلم -في قول ��ه�« :إذا ماتَ اب ��نُ �آدم انقط َع
عم ُله �إ َّال من ثالث� :صدق ٌة جارية� ،أو ِع ْل ٌم ُين َت َفع به،
�أو ابنٌ �صال ٌح يدعو له» ،فالأثر الثقافي الذي يتركه
المتو َّفى و ُيعيد َج ْم َعه و َن ْ�ش َره الأ�ستاذ عبدالمق�صود
مح َّمد �سعيد خوجة من خالل ما تن�شره «االثنينية»
من �أعمال كاملة لع ��دد كبير من الر َّواد الراحلين؛
زاد للأجيال القادمة ،فن�شكر «االثنينية»
َلـه ��و خي ُر ٍ
ل ُـح ْ�س ��ن �صنيعه ��ا مم َّثل� � ًة ب�صاحبه ��ا والرج ��ال
المخل�صين العاملين معه.
�أكثر م ��ن ُر ْبع َق� � ْرن وه ��ذه الم� َّؤ�س�س ��ة الثقافية
وا�صل عملها وتدعو �أكثر من خم�سمئة �أديب ومف ِّكر
ُت ِ
الجن�س ْين� ،سوا ًء من �أبن ��اء المملكة �أو
و ُم ِبدع م ��ن َ
م ��ن �أبناء مخ َت َلف �أقط ��ار الوطن العربي وغيرهم،
وتدعو عدد ًا من المنتمين للو�سط الثقافي ،لح�ضور
هذا المل َت َقى والم�شا َركة فيه ،ومناق�شة ال�ضيف في
مج ��ال اخت�صا�صه ،ثم ُيط َبع م ��ا ُنو ِق َ�ش و ُيو َّزع على
نطاق وا�سع لي�ستفيد من ��ه الجميع ،وهو خير هدية
ُتق� �دَّم للمهت ِّمين ،وخير جائزة وتقدير للمح َت َفى به
في حياته.
فهل نكتفي ب�شكر ه ��ذا الرجل في حياته وندعو

و( َمن �شا َب َه �أباه فما َظ َلم) هكذا قالت العرب.
لق ��د �أُتيح ��ت ل ��ي فر�ص ��ة ح�ض ��ور «االثنيني ��ة»
ث�ل�اث م� � َّرات ،الأول ��ى م ��ع �أ�ست ��اذي الرائ ��د
عبدالكري ��م الجهيم ��ان -رحم ��ه اهلل -مطلع عام
1421ه� �ـ2000/م ،وبعده ��ا ب�سنتي ��ن ف ��ي ح�ضور
تكري ��م الأ�ستاذ فهد العريفي رحم ��ه اهلل ،والثالثة
حي ��ن دعوت ��ي مك َّرم ًا مطل� � َع عام 1436ه� �ـ /نهاية
عام 2014م ،مع �أني لم �أ�صل �إلى م�ستوى َمن َ�س َب َق
تكري ُمهم من العلماء والف�ضالء.
عم خي ُر «االثنينية» وبرك ُتها الجمي َع� ،سواء
لقد َّ
َبط ْبع ما ي ��دور فيها والذي تج ��ا َو َز ثالثين مج َّلداً،
�أو َبط ْب ��ع الأعم ��ال الكامل ��ة وتوزيعها ،لع ��دد كبير
من �أدبائن ��ا ور َّوادنا الكبار ،والت ��ي تجاوزت �س ِّتين
مجموعة.
ال�شك ��ر لأب ��ي مح َّمد �سعي ��د ال يكف ��ي ،ولكن �أن
نذكره ون�شكره في حياته َلـ ُه َو خي ُر ما يقدِّ مه الـ ُم ِق ُّل
والمق�صر.
ِّ
واهلل الم�ستعان.

عبدالمقصود خوجة ..والنبل الثقافي!
�سليم ��ة ،ف�أ�صبح ��ت �أف�ض ��ل
المنتدي ��ات الأدبي ��ة الخا�ص ��ة
ف ��ي بالدن ��ا عل ��ى الإطالق من
حيث نوعي ��ة ال�ضيوف ،وحجم
الح�ضور ،ونوعية الرواد .ومن
حيث حفظ المعلومات ،وتوثيق
المحا�ض ��رات والفعاليات على
�أ�س�س علمية متطورة.

د .فائز البدراين احلربي

عبدالمق�ص ��ود خوج ��ة ،نبي ��ل م ��ن
نبالء ه ��ذه الأر�ض المبارك ��ة ،ورمز من
رموز العطاء والنج ��اح� ،سليل بيت عريق
ف ��ي التج ��ارة والأدب ،وقلم ��ا يجتمعان..
فال�شي ��خ عبدالمق�ص ��ود يتكئ على الإرث
الأدب ��ي لوال ��ده الوجي ��ه والأدي ��ب محمد
�سعي ��د عبدالمق�ص ��ود خوج ��ة – رحم ��ه
اهلل– رئي�س تحرير �أول �صحيفة �سعودية
�ص ��درت ف ��ي عه ��د المل ��ك عبدالعزي ��ز،
و�صاح ��ب المجل� ��س ال�صباح ��ي المفتوح
لوج ��وه المجتم ��ع من رواد العل ��م والأدب
وال�شع ��ر ف ��ي المجتم ��ع الحج ��ازي .فهو
�صاحب اللق ��اء ال�سن ��وي المو�سمي الذي
يعق ��د ف ��ي الليل ��ة الثانية م ��ن ليالي عيد
الأ�ضحى المبارك ،ويجتمع فيه الالمعون
م ��ن �ضيوف بي ��ت اهلل ،وكب ��ار المثقفين
والمفكرين والأعيان من العالمين العربي
والإ�سالمي.
ف ��ي ذلك البيت الحجازي الوجيه ن�ش�أ
وترعرع ال�ش ��اب عبدالمق�صود ،وعندما
فقد والده لم يفقد تلك ال�صورة الجميلة
المفعم ��ة بالأدب والكرم في �أبهى �صورة،
ف َكبـِر و َكبـِ َرت معه محبة النا�س ،والرغبة
في مجال�سة �أهل الأدب والفكر ،و�أيقظته
الهم ��ة ،و�صمم على �إحي ��اء غر�سة والده،
ف�شم ��ر ع ��ن �ساعد الج ��د ،وب ��ذل لها كل
م ��ا يحقق تلك الغاية م ��ن الوقت والجهد
والمال ،فنمت تلك الغر�سة الأدبية ممثلة
ف ��ي «االثنينية» التي ترعرعت حتى غدت
معلم ًا ثقافي ًا ي�شار �إليه بالبنان.
ونجحت الفكرة النبيل ��ة لأن م�ؤ�س�سها
يمتل ��ك المقوم ��ات الالزم ��ة للنجاح من
ح�س ��ن الإدارة ،وتواف ��ر الإمكاني ��ات
الب�شري ��ة والفني ��ة ،فقد ا�ستثم ��ر ال�شيخ
عبدالمق�ص ��ود خوج ��ة خبرت ��ه الإداري ��ة
المتميزة في �إر�س ��اء �إدارة االثنينية على
قواعد را�سخ ��ة ،و�أهداف وا�ضحة ،ور�ؤية

كما تميزت االثنينية بمزايا
�أخرى من �أهمها ح�سن اختيار
ال�ضيوف والمحا�ضرين ،من داخل
الوط ��ن وخارجه ،والقدرة على جذب
الرم ��وز النخبوية ،وا�ست�ضافتها ،مما
جعله ��ا منب ��ر ًا مهيب ًا م ��ن مناب ��ر الأدب
والثقاف ��ة ف ��ي بالدن ��ا� ،ش ��ع نوره ��ا ف ��ي
الوطن ،وتجاوز حدوده ،فكانت �أنموذج ًا
م�شرف ًا للثقافة ال�سعودية.
لق ��د نجح الأ�ست ��اذ عبدالمق�صود في
انتهاج خط وا�ضح �سارت عليه االثنينية،
بعيد ًا عن �إثارة الح�سا�سيات والتجاذبات
ال�سيا�سي ��ة والمذهبية والعرقية ،ف�سلكت
منهج ًا و�سط� � ًا ،و�سلمت من المو�ضوعات
المثيرة للج ��دل ،فرفرف ��ت عليها �أجواء
المحبة ،وظللته ��ا �أجنحة الألفة ،و�أحاط
بها الوئام وال�سالم.
كما د�أبت االثنينية على تكريم الرواد
والمبرزي ��ن من �أبن ��اء الوطن العربي في
�شت ��ى المج ��االت ،وه ��ي مب ��ادرة موفقة
م ��ن �صاحب المنت ��دى� ،أدت �إل ��ى �شهرة
االثنيني ��ة داخلي� � ًا وخارجي� � ًا ،و�إن كان
�صاحبه ��ا ال ين�شد ال�شه ��رة ،وال ي�أبه بها،
و�إنم ��ا يهدف �إل ��ى توثيق ع ��رى التوا�صل
بين العلم ��اء والأدب ��اء والمثقفين ورموز
الأمة الفاعلين.
لق ��د تفوق ��ت ه ��ذه االثنيني ��ة عل ��ى
و�صيفاته ��ا الأدبي ��ة من اثنيني ��ات وغير
اثنيني ��ات ،وتبو�أت هذه المكانة الم�شرفة
لي� ��س على م�ست ��وى المملك ��ة فح�سب؛ بل
حتى على م�ستوى الوطن العربي.
لق ��د غ ��دت االثنينية نجم� � ًا زاهي ًا في
�سمائن ��ا الثقافي ،و�ص ��ار عبدالمق�صود
خوجة رمز ًا من رموزنا الثقافية والأدبية،
ووجه ًا م�شرق ًا من الوجوه االجتماعية.

5
عبد المقصود محمد سعيد خوجة بعض ُ
أوجه النشاط الثقافي واالجتماعي
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جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

 1 .1م� ِّؤ�س�س منتدى «االثنينية» الثقافي الأدبي بجدَّة بتاريخ
1403هـ1982/م.
2 .2ع�ض ��و م� ِّؤ�س� ��س ونائ ��ب رئي�س جمعي ��ة �أ�صدق ��اء القلب
الخيرية.
3 .3ع�ض ��و مجل� ��س �إدارة ن ��ادي الفرو�سي ��ة بج� �دَّة ،وع�ضو
مجل�س ال�شرف فيه.
4 .4م� ِّؤ�س�س بيت الت�شكيليين ،وع�ضو ال�شرف فيه.
5 .5م� ِّؤ�س�س بيت الفوتوغرافيين ،وع�ضو ال�شرف فيه.
6 .6ع�ضو ال�شرف في النادي الثقافي الأدبي بجدَّة.
7 .7ع�ضو ال�شرف في نادي مكة الثقافي الأدبي.
8 .8ع�ضو مجل�س �إدارة جريدة "الندوة" بمكة المك َّرمة.
9 .9ع�ض ��و م� ِّؤ�س�س بم� َّؤ�س�سة ع�سي ��ر لل�صحافة والن�شر التي
�صدر جريدة "الوطن" ب�أبها.
ُت ِ
1010ع�ض ��و م� ِّؤ�س�س وع�ضو مجل� ��س الأمن ��اء بم� َّؤ�س�سة الفكر
العربي.
1111ع�ض ��و ال�ش ��رف ف ��ي ن ��ادي الوح ��دة الريا�ض ��ي بمك ��ة
المك َّرمة.
1212ع�ضو ال�شرف في نادي الجب َل ْين الريا�ضي بحائل.
1313ع�ضو ال�شرف في نادي الطائي الريا�ضي بحائل.

1414ع�ضو ال�شرف في نادي الربيع الريا�ضي بحائل.
1515ع�ضو جمعية رعاية الأطفال المعاقين بالريا�ض.
1616ع�ض ��و م� ِّؤ�س� ��س ف ��ي جمعية رعاي ��ة الأطف ��ال المعاقين
بالغربية.
1717ع�ضو الجمعية الخيرية بالمدينة المن َّورة.
1818ع�ضو جمعية ال ِب ّر بجدَّة.
1919ع�ضو جمعية ال ِب ّر بمكة المك َّرمة.
2020ع�ضو مجل�س الأمناء بمدار�س الفكر بجدَّة.
2121ع�ضو جمعية طب الأنف والأذن والحنجرة بجدَّة.
2222ع�ضو م� ِّؤ�س�س في البنك ال�سعودي الأمريكي.
2323ع�ضو جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�س َّكر.
2424ع�ضو م� ِّؤ�س�س في مركز مكة الطبي.
2525ع�ضو ال�شرف في رابطة الأدب الإ�سالمي العالمية.
2626ع�ضو الجمعية الخيرية لتحفيظ القر�آن الكريم بجدَّة.
2727ع�ض ��و ال�شرف ف ��ي جمعي ��ة �أ�صدق ��اء المر�ض ��ى بمكة
المك َّرمة.
2828ع�ضو رابطة الأدب الحديث بالقاهرة.
2929ع�ضو مجل�س الآثار الأعلى.
3030ع�ضو ال�شرف في �صندوق دعم الحياة ال ِف ْطرية.
3131ع�ضو م� ِّؤ�س�س في مركز الملك �سلمان لأبحاث الإعاقة.
3232ع�ضو الجمعية العمومية لم� َّؤ�س�سة ال ِع ْلم الخيرية.
3333ع�ض ��و الجمعي ��ة العمومي ��ة لمرك ��ز المل ��ك �سلم ��ان
االجتماعي.
3434ع�ض ��و اللق ��اء الوطن ��ي الثان ��ي للح ��وار الفك ��ري بمكة
المك َّرمة عام 1424هـ2003/م.
3535ع�ضو مجل�س �إدارة النادي ال ِع ْلمي ال�سعودي.
3636ع�ضو الجمعي ��ة الت�أ�سي�سية لجمعي ��ة �أ�صدقاء المجتمع
الخيرية.
3737ع�ضو م� ِّؤ�س�س في مركز تاريخ مكة المك َّرمة.

3838ع�ضو م� ِّؤ�س�س في مركز خالد الفي�صل لإعداد القيادات.
3939ع�ضو مجل�س جائزة مكة للتم ُّيز في دورتها الأولى.
4040ع�ضو المجل�س اال�ست�شاري َّ
ال�ش َرفي لجامعة عفت.
4141ع�ضو مجل�س جمعية �أ�صدقاء مر�ض الزهايمر بمنطقة
مكة المك َّرمة.
4242ق� �دَّم درا�سة عن الإع�ل�ام و�أثره في الفك ��ر ،في م�ؤتمر
جنيف �سنة 1962م.
�4343ألقى كلمة ف ��ي مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
الثان ��ي بمك ��ة المك َّرم ��ة ع ��ام 2004م ،ولق ��اء خ ��ادم
الحرمي ��ن ال�شريفي ��ن المل ��ك عبداهلل ب ��ن عبدالعزيز
(ولي العهد �آنذاك) رحمه اهلل.
4444ق� �دَّم درا�س ��ة بعن ��وان "واق ��ع الم� َّؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة
وم�ستقبله ��ا" في الملتق ��ى الأول للمث َّقفي ��ن ال�سعوديين
ال ��ذي َّنظمت ��ه وزارة الثقاف ��ة والإع�ل�ام ،ف ��ي الريا�ض
بتاريخ 2004/9/27م.
4545ق� �دَّم درا�س ��ة بعن ��وان "�أ�صال ��ة التجرب ��ة الحوارية في
ال�صالون ��ات الثقافي ��ة ف ��ي المجتمع" في ن ��دو ٍة َّنظمها
مرك ��ز المل ��ك عبدالعزي ��ز للح ��وار الوطن ��ي بعن ��وان
«ال�صالون ��ات الثقافية ودورها في َن ْ�ش ��ر ثقافة الحوار»
بمك ��ة المك َّرم ��ة بتاري ��خ 1427/4/23-22ه� �ـ الموافق
2006/5/21-20م.
ُ 4646م�شا ِرك رئي�س في الحفل الذي �أقامته جامعة �أم ال ُقرى
بمك ��ة المك َّرمة لالحتفاء بوالده بتاريخ 1427/4/11هـ
الموافق 2006/5/9م.
4747ل َّب ��ى دعو َة خ ��ادم الحرمين ال�شريفي ��ن الملك عبداهلل
ابن عبدالعزيز -رحمه اهلل -للم�شا َركة في الحفل الذي
�أقام ��ه بالريا�ض على َ�ش َرف ق ��ادة دول مجل�س التعاون
الخليج ��ي في الدورة ال�سابع ��ة والع�شرين (ق َّمة جابر)
بتاريخ 1427/11/18هـ الموافق 2006/12/9م.
4848ك َّرم ��ه معالي وزي ��ر الثقاف ��ة والإعالم �ضم ��ن فعاليات
معر� ��ض الكتاب بالريا� ��ض بتاريـــــــ ��خ 1431/3/16هـ
الموافق 2010/3/2م.

جدة
مركز حمد الجاسر الثقافي يعتزم المشاركة في معرض َّ
كم ��ا و َّف ��ر المركز القر� ��ص الم�ضغوط لمجل ��ة «العرب»
يعتزم مركز حمد الجا�سر الثقافي الم�شاركة في معر�ض جدة
للكتاب لهـذا العام ،والمز َمع �إقامته في نهاية دي�سمبر 2017م .ال ��ذي يحوي ( )44مجلدًا وي�شمل ك ُّل مجلد �أعداد عام من
المجلة.
وقد �سبق �أن �شارك المركز في معر�ض جدَّة الدولي للكتاب،
ويحر� ��ص المركز عل ��ى الم�شاركة ف ��ي معار�ض الكتاب
الذي �أُقيم خالل ال�سنتي ��ن ال�سابقتين ،و�شهدتْ �إ�صدارا ُته �إقبا ًال
والمخت�صي ��ن في علوم -داخ ��ل المملك ��ة وخارجه ��ا  -لكونه ��ا ُت�س ِه ��م ف ��ي �أدائ ��ه
وا�س ًع ��ا ِم ��ن ِق َب ��ل الباحثي ��ن والمث َّقفي ��ن
ِّ
الأن�س ��اب والتاري ��خ والجغرافي ��ا وغيرها من المج ��االت العلمية لر�سالته وتحقي ��ق �أهدافه في �إثراء الثقافة وخدمة التراث
والثقافي ��ة المختلفة؛ وال�س َّيما �إ�ص ��دارات ع َّالمة الجزيرة ال�شيخ العرب ��ي ،متط ِّلع ًا �إل ��ى تحقيق مزيد من العط ��اء؛ للإ�سهام
حمد الجا�سر -رحمه اهللِ -ل َما ا َّت�سمتْ به من قيمة علمية وثقافية م ��ع بقية المراكز والم� َّؤ�س�سات الثقافية في النه�ضة والبناء
عالية ،بالإ�ضاف ��ة �إلى �إ�صدارات المرك ��ز الأخرى لمتخ�ص�صين الح�ضاري.
ِّ
في �ش َّتى الحقول المعرفية.
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• ب ��د�أت فعالياته ��ا بتاري ��خ 1403/1/22ه� �ـ الموافــــ ��ق
1982/11/8م ..و�أكمل ��ت عامها الثان ��ي والثالثين في
1435/1/22هـ الموافــــق 2014/12/6م.
•ب ��د�أ منت ��دى «االثنيني ��ة» الثقاف ��ي فعاليات ��ه بتاري ��خ
1403/1/22هـ الموافــــق 1982/11/8م.
�سج ��ل لقاءات ه ��ذا المنت ��دى بال�ص ��وت وال�صـــــورة،
• ُت َّ
بداي� � ًة بالفيديو ثم بالأ�شرط ��ة الممغ َنطة (،)DVD
و ُت َف� � َّرغ الأ�شرط ��ة و ُتو َّث ��ق كتاب� � ًة و�صو ًرا ،وق ��د ُرفع حتى
الآن  500فعالية على موق ��ع "االثنينية" على «يوتيوب»،
و ُت َن َّزل كل فعالية جديدة على هذا الموقع �أو ًال ب�أول ،كما
بد�أت"االثنيني ��ة" البث المبا�شر خالل مو�سم 1436هـ/
2015م.

•ال َت َز َم ��ت «االثنيني ��ة» بقواعد خم�س ال َتحي ��د عنها هي:
ع ��دم الخو� ��ض ف ��ي الت َّي ��ارات ال�سيا�سي ��ة ،والديني ��ة،
والعن�صرية ،والمذهبية ،وت�صفية الح�سابات.
• َك َّرمتْ حت ��ى الآن خم�سمئ ��ة �شخ�صية محلي ��ة و�إقليمية
وعالمية.
•�أَ�ص ��درتْ حتى الآن 185مجلد ًا �ض َّمت � 85.268صفحة،
و� 3406ص ��ور ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ثالثين �ألف �ص ��ورة ِّ
لكل
الفعاليات.
•طبعت فعالياتها في  40مجلد ًا ت�شمل 30جزء ًا.
•طبع ��ت  137مجلد ًا تحت عنوان «كتاب االثنينية» لبع�ض
الر َّواد خ�شية اندثار �أعمالهم.
•ر�صدت جميع فعالياتها وكتاب «االثنينية» بدء ًا من عام
1422ه� �ـ 2002 /م عل ��ى �شبكة الإنترنت عل ��ى الموقع:
.WWW.ALITHNAINYA.COM

•�أول منت ��دى ثقاف ��ي
يح�ص ��ل عل ��ى "جائزة
التم ُّي ��ز" بمنطقة مكة المك َّرمة ف ��ي دورتها الأولى ،التي
�أطلقه ��ا �صاح ��ب ال�سمو الملك ��ي الأمير خال ��د الفي�صل
�أمي ��ر منطقة مك ��ة المك َّرم ��ة ،بتاري ��خ 1430/5/23هـ
الموافق 2009/5/18م.
•وبموج ��ب لفت ��ة كريم ��ة ومبا َرك ��ة من �صاح ��ب الجاللة
المل ��ك مح َّم ��د ال�ساد� ��س مل ��ك المغ ��رب تم ��ت تو�أم ��ة
«االثنيني ��ة» م ��ع "الن ��ادي الج ��راري" ل�صاحب ��ه معالي
الأ�ستاذ الدكتور ع َّبا�س الجراري م�ست�شار جاللة الملك
المغرب ��ي ،ال�ست�ضافة َع َلم من المغ ��رب ك َّل مو�سم ،وفق
تعا ُون م�ش َت َرك.
•بد�أت ن�شاطها الن�سائي بتاريخ 1428/3/21هـ الموافق
2007/4/9م ،ويت�ض َّم ��ن جدو ُلها ال�سن ��وي تكريم عدد
من ال�س ِّيدات.

بعد أكثر من  50عامًا  ..مجلة «العرب» بح َّلتها الجديدة
�ص ��در هذا العدد وقد لب�ست العرب ثو ًبا جديدًا
ون�ض ��ت ثوبها القدي ��م ،الذي ا�ستم ��رت ترتديه
اثنتين وخم�سي ��ن �سنة ،منذ �أ�صدره ��ا من�ش�ؤها
الرائ ��د الع َّالمة حمد الجا�س ��ر رحمه اهلل ،وهي
تفعل ذل ��ك ا�ستجابة لنداء التط ��ور والتحديث،
ال ��ذي طالم ��ا ن ��ادى ب ��ه ُقرا�ؤه ��ا و َتط َّلب ��ه هذا
الع�صر مما ينعك�س �إيجا ًبا على ا�ستمرار المجلة
وازدهارها ب�إذن اهلل.
غي ��ر �أن المنا�سب ��ة ل ��ن تقت�ص ��ر عل ��ى تغيير
ال�شكل و�إنما �ستمت ��د �إن �شاء اهلل �إلى الم�ضمون
با�ستح ��داث بع� ��ض الأب ��واب و�إب ��راز بع� ��ض
المو�ضوعات التي ين�شدها القراء والمثقفون في
هذا الع�صر.
وه ��ي مع ذلك لن تحيد عن طريقها الم�سنون
ف ��ي العناية بالت ��راث العربي ً
تاريخ ��ا وجغرافي ًة
ولغ� � ًة و�أد ًبا وفك ًرا في كل مناحي الثقافة العربية
الإ�سالمية ،ك�ش ًفا لمكنونات هذا التراث ،و�إبرا ًزا
لإ�سهام ��ات مفكرين ��ا ومبدعينا في ��ه منذ �أقدم
الع�ص ��ور ،وتعزي� � ًزا لالنتم ��اء �إلى ه ��ذه الثقافة
التي تنتظ ��م �شعوب الوطن العرب ��ي والإ�سالمي
على مدى �أكثر من 1400عام.
تفع ��ل الع ��رب ذل ��ك ف ��ي زم ��ن �شح ��ب في ��ه
وج ��ه العروب ��ة وتناق� ��ص �أن�صاره ��ا ،وارتفع ��ت
في ��ه �أ�صوات �أه ��ل الباطل،الحاملي ��ن ل�شعارات

الإثني ��ات والطائفي ��ات والتعدد اللغ ��وي� ،أولئك
الذي ��ن نظروا �إلى العروب ��ة بو�صفها عن�صرية ال
ثقاف ��ة ،وح�صروها عر ًقا ال ف�ض ��ا ًء لغو ًيا وا�س ًعا
متنوعا ،تندرج تحته مختلف الأعراق
مت�سامحا ً
ً
والثقافات واللغات ،وتلك دع ��اوى خلقها �أعداء
هذه الأمة لتفريقها ،و�إذهاب ريحها.
والع ��رب ،جر ًيا على عادتها من ��ذ �أن �أُن�شئت،
تفتح ذراعيه ��ا لكل مثقف �أو باح ��ث في التراث
العرب ��ي م ��ن داخ ��ل الوط ��ن العرب ��ي �أو خارجه
ال تف ��رق بي ��ن باحثيه ��ا و ُك َّتابه ��ا م ��ن �أي ملة �أو
مذه ��ب �أو جن�سي ��ة �أو مكان ،وتدعوه ��م جمي ًعا
�إل ��ى الم�شارك ��ة ف ��ي ن�ش ��ر بحوثه ��م و�أفكارهم
وتحقيقاتهم ،والحديث عن موروث �أي بقعة من
بق ��اع هذا الوط ��ن العروبي الكبي ��ر ،في المجال
الذي نذرت المجلة نف�سها للن�شر فيه.
ملتم�سي ��ن من ُقرائن ��ا الكرام ،وحملة الأقالم
و�أ�صحاب الر�أي� ،إمدادنا ب�آرائهم ومقترحاتهم
في كل ما م ��ن �ش�أنه القيام بتحقيق هذه المجلة
لأهدافها المن�شودة ،راجين التوفيق للجميع.
رئي�س التحرير
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جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

أ .عبداحملسن القحطاين

يظ ُّل عبد المق�صود خوجة واحدًا من رموز الثقافة الذين �أَ ْث َروا
بجهودهم مجاالت الفكر والمعرفة في المملكة العربية ال�سعودية.
وم ��ع �أنني لم �ألت � ِ�ق به قب� � َل �أن ي�ستق َّر بجدَّة وي� ِّؤ�س� ��س اثنينيته
الناجح ��ة ،ف�إنَّ ِمن الم�ؤ َّكد ل ��ديَّ �أنَّ النج ��اح كان ي�سبقه ب�أعماله
الكثي ��رة والمتن ِّوعة؛ لتعلقه بالكلمة وقيمته ��ا ،وا�ست�شعاره بما قام
به والده ِمن َق ْبله في خدمة الأدب.
ول ��م يتو َّقف ع ��ن الم�شا َركة في د َْع ��م الثقافة والفك ��ر والأدب
من ��ذ بواكي ��ره ،وقد قدَّم درا�س ًة عن الإع�ل�ام و�أثره في الفكر منذ
�أكثر من خم�سي ��ن عا ًما في م�ؤتمر جنيف عام 1963م ،ثم �شارك
بع ��د ذلك بنحو رب ��ع َق ْرن في ن ��دو ٍة تحمل عن ��وان "الإ�سالم ِد ْين
ا�سترجاعه ��ا" بغرناطة في عام
الأندل� ��س والعربي� � ُة لغ ُتنا هد ُفن ��ا
ُ
1405ه� �ـ1985/م .ثم بع ��د َع ْق َد ْين من هذا التاري ��خ قدَّم درا�س ًة
بعن ��وان�" :أ�صال ��ة التجرب ��ة الحواري ��ة ف ��ي ال�صالون ��ات الثقافية
في المجتمع" ،ف ��ي ندو ٍة َّنظ َمها مركز المل ��ك عبدالعزيز للحوار
الوطني بمكة المك َّرمة في عام 1327هـ2006/م.
الح ُقه هاج�س الثقافة والنهو�ض بالكلمة ،فبادر �إلى
وق ��د ظ َّل ُي ِ
ت�أ�سي�س اثنينيته ،وهُ ر َع �إليها َمن يعرف عبدالمق�صود خوجة و َمن
لم يعرفه ،وكنتُ �أحد ه�ؤالء.

واثنينيت ��ه ج ��اءت عالم ��ة فارق ��ة ف ��ي م�شهدن ��ا الثقاف ��ي ،بل
�أ�صبح ��ت ُل ْـحم ًة من ن�سيجه؛ �إذ َّ
توغلتْ في ق�ضايا كثيرة ،وتمدَّدت
لمو�ضوع ��ات �ش َّتى ،تراها في الفكرة المح ِّلق ��ة ،وال�سيرة الذاتية،
والمعلومة المب َتغاة ،واع َت َمد عليها الباحثون في تزكية معلوماتهم،
وه ��ي تز ِّوده ��م بم ��ا قد ال يجدون ��ه في �أمكن ��ة �أخ ��رى؛ لأنها حين
ت�ست�ضي ��ف تح ِّرك ال�ضي ��ف بالأ�سئلة والح ��وار والمناق�ش ��ة في�أتي
نف�سها ف ��ي �أوعية
حدي ُث ��ه �إ�ضاف ��ة حقيقي ��ة ،وهي حي ��ن فر�ض ��ت َ
واليهدم ،ويت َبع الإيجابيات ،وين ِّفر من
متع ��دِّ دة ،كانت منب ًرا يبني ِ
ال�سلبي ��ات ،ف َك ُث َر ر َّواده ��ا ،وكانت للباحثين زادًا وث ��را ًء ،وما �أكثر
الر�سائل العلمية التي ا�ستف ��ادت من مطبوعات "االثنينية" ،وهي
مطبوع ��اتٌ لم تقت�صر عل ��ى ما قيل فيها ،ب ��ل ا�ستدعت كثي ًرا من
فج َم َعت �شتات �أعمالهم في مج َّلدات،
�أعم ��ال الأدباء والمف ِّكرينَ ،
بحيث تكون في ُمتنا َول اليد.
و�أذكر �أنه في �أ َّول ح�ض ��ور لي ،في ال�سنة الثانية من ت�أ�سي�سها،
ح�ض ��رتُ تكري ًم ��ا لل�شاع ��ر الم�ص ��ري ف ��اروق جوي ��دة ،و�شاركتُ
َ
بمداخل ��ة ،ونق ��دتُ �شع ��ره ،وظننتُ حين ��ذاك �أنَّ ه ��ذا الكالم لن
ُير�ض ��ي عبدالمق�ص ��ود خوج ��ة ،ولك َّن ��ه فاج�أن ��ي ب�أنْ ك� � َّرر توجيه
الدعوة لي للم�شا َركة ،بل كان ُي ِل ُّح في ذلك ،ويحر�ص على ح�ضوري
في تكريمات "االثنينية" و�أن�شطتها .وقد �أدَّعي ب�أنني من �أ�صحاب
الحظوة لدي ��ه ،ولك َّنه -مع ذلكُ -ي�ش ِعر ك َّل َم ��ن َي ِل ُج دا َره ب�أنه من
�أ�صحاب الحظوة لديه.
ولم تقف "االثنينية" عند مرحلة التكريم واالحتفاء ب�ضيوفها؛
وج ْمعها
ب ��ل تجاوز ْتها �إل ��ى مرحلة اال�شتغ ��ال على �أعمال الأدب ��اء َ
ِوم ��ن َث َّم َط ْبعهاَّ ،
والمطلع على قائمة مطبوعاتها ي�ش ُعر ب�أ َّنها باتت
مرك� � ًزا ثقاف ًّيا في حرك ٍة ال تتو َّقف ،وف ��ي عمل متوا�صل يحتاج �إلى
�سخي.
دعم ماديٍّ ّ
ٍ
هذه "االثنينية" ظ َّلتْ -و�ستظ ُّل -حا�ضر ًة في �أذهان الباحثين
وط�ل�اب المعرفةُ ،تعينهم و ُت�ساعده ��م بتزويدهم بفكرة جديدة،
و�سي ��رة عميق ��ة ،ومعلومة ُت ْز ِكي ما َق ْبلها� ،أو ت�ؤ ِّك ��د ما َ�س َب َقها .و�إنَّ
م ��ا ُجمع م ��ن وقائع ليال ��ي التكري ��مُ ،
وطبع في مج َّل ��دات عديدة،
هُ رع �إلي ��ه الباحثون والدار�سون ليو ِّثقوا من ��ه المعلومة� ،أو ي�ستقوا
رئي�سا للعديد من
منه الخبر ،و�أ�صبحت ه ��ذه المطبوعات مرج ًعا ً
مو�ضوعا
ر�سائ ��ل الماج�ستير والدكت ��وراه ،ولن تجد باح ًثا تن ��ا َو َل
ً
�أو در� � َ�س �شخ�صي� � ًة ُك ِّرمت� ،إ َّال يجعل مطبوع ��ات "االثنينية" على
ر�أ� ��س م�صادره؛ لأن ��ه �سيعثر عل ��ى الجديد في مو�ضوع ��ه �أو حول

ال�شخ�ص َّي ��ة الت ��ي يدر�سها ،وهذا يلحظه َمن ناق� ��ش ر�سائل علمية
تبتغي �إلى ذلك �سبي ًال.
�أ َّم ��ا ما ُطب ��ع ِمن ُك ُتب ،تتع َّلق ب َن ْثر ناث ��ر� ،أو ِ�ش ْعر �شاعر� ،أو َن ْقد
ناق ��د؛ ف�إنَّ الباح ��ث فيها �سيج ��د ب�ضاع َت ُه مجتمع ًة ُمزج ��ا ًة �إليه،
ب ��د ًال ِمن �أن يبحث عنها ف ��ي �إ�ضبارات �أو متف ِّرق ��ات ،فقد جاءت
�إلي ��ه بكامل �أناقتها ،وغزير معلوماتها ،فتو ِّفر عليه الوقت والجهد
َوع َنت البحث عن معلومة.
المث َّقفون يق ��دِّ رون ما يقوم به م� ِّؤ�س� ��س "االثنينية" من ِحراك
التجار ورجال الأعمال
و ِف ْع ٍل ثقافي ،وقد وجد راح َت� � ُه بينهم (�أ َّما َّ
فه ��م ُمنا ِف�سون له ،وفر ٌق بين ج�سم الثقافة وج�سم التجارة) ،وهو
وبان ،وهو قيمة كبيرة ُت َز ُّف
مزه� � ٌّو بالثقافة ،وبها َف ِرح ،ولها م�ؤ ِّي ٌد ٍ
�إل ��ى الثقافة ب � ِّ
�كل تم ُّوجاتها ،ف ��ي َم َحافلها كا َّف ��ة بعالمنا العربي،
و ِف ْع ُل� � ُه جل� � ٌّي في الم�شه ��د الثقافي ب � ِّ
�كل �أ�صعدته ،و�أ�صب ��ح ارتياد
ِّ
اثنينيت ��ه الزمة ثقافية لز َّوار مكة وجدَّة من المث َّقفين والمفكرين،
وبات لقاء ر َّواد "االثنينية" وم� ِّؤ�س ِ�سها مطم ًعا للجميع؛ لأنها تجمع
�أطياف المث َّقفين ب � ِّ
توجهاتهم؛ رغب ًة في الفعل الثقافي ،ولي�س
�كل ُّ
التق�سي ��م بما ُيعر ِقل حركة الثقافة ،ويو ِّزعه ��ا لأم�شاج ال تلتئم في
بوتق� � ٍة واح ��دةِ ،ومن َث � َّ�م ا َّتخ ��ذت "االثنينية" في عمله ��ا ً
�شروطا
ناه� ��ض الفرقة
خم�س ��ة يعرفه ��ا ر َّواده ��ا و�ضيوفه ��ا؛ وجميعه ��ا ُي ِ
والخالف والع�صب َّيةِ ،لد ْين� ،أو ِع ْرق� ،أو لون� ،أو جن�س.
وعبدالمق�ص ��ود و"االثنينية" تو�أمان جمي�ل�ان ،مت�شابهان في
ِّ
كل �ش ��يء� ،إذا ابت�سمت االثنينية ابت�سم عبدالمق�صود ،و�إنْ حزنت
�أَد َْخ� � َل عليه ��ا الفرحة ،حت ��ى �إنْ كان ً
مري�ضا ال يق � ِ�در على العمل،
�صحته ،وحرك ًة من
فه ��و يجد لالثنينية وق ًتا من ق َّوته ،وحي ��ا ًة ِمن َّ
هدوئه.
ه ��ذه "االثنيني ��ة" ر َّوا ُده ��ا ُك ُث ��ر ،و ُم ِح ُّبوه ��ا �أكث ��ر ،وعا�ش ُقه ��ا
عبدالمق�صود خوجة ،حفرت ا�سمها في �أذهان المث َّقفين ،وجعلت
له ��ا مكان ًة في وجدان الم�شهد الثقافي ،ال على الم�ستوى ال�سعودي
فح�سب ،و�إنما على الم�ستو َي ْين العربي والإ�سالمي .
َف َتح َّي� � ًة لم� ِّؤ�س�سه ��ا عبدالمق�صود مح َّمد �سعي ��د خوجة ،وهني ًئا
ل ��ه بمع�شوقته ،وهني ًئا لالثنيني ��ة مع�شوقته به؛ فهو �صاحب القيمة
بال�صح ��ة ،و ُيعيد لنا اثنينيتنا �أكثر
والقام ��ة ،ونرجو اهلل �أنْ ُيمتعه
َّ
وهجا وق َّوة.
ً

مؤرخو نجد من أهلها
ِّ

ه ��ذا الكتاب �أث ٌر م ��ن �آثار ال�شيخ َح َمد الجا�س ��ر َ -ر ِح َمه اهلل-
الت ��ي ُتعنى بالتاري ��خ ،كتبه في مقاالت ُن�شرت ف ��ي مج َّلة «العرب»
وجري ��دة «الريا�ض»َ ،
ف�ض َّمه ��ا مركز َح َمد الجا�س ��ر الثقافي بين
ً
د َّف َت ��ي ه ��ذا الكتاب؛ ت�سهي�ل�ا للباحثي ��ن والدار�سي ��ن والمهت ِّمين
بتاري ��خ منطق ��ة َن ْجد وب�أخباره ��ا ،وبمن كتب عنه ��ا و�أ َّرخ لها من
الم�ؤ ِّرخين والعلماء والأدباء.

وجاءت هذه المقاالت على ق�س َم ْين:
ٌ
ا�ستعرا�ض للم�ؤ ِّرخين الذين �أَ َّرخوا ل َن ْجد من �أبنائها �إلى
الأ َّول:
زمن ال�شيخ.
والثانيٌ :
بحث في كتاب «ال َّنجم ال َّالمع ،لل َّنوادر جامع» للم�ؤ ِّرخ
مح َّم ��د العلي ال ُع َب ِّي ��د ،يعر�ض فيه ُ
�اب ويدر�س جوانب
ال�شيخ الكت � َ
منه .و َو ْجه �إلحاقه بهذا الكتاب �أنَّ ال�شيخ -رحمه اهلل -ي�ستعر�ض
ترجم له ترجم ًة وافية ،ويب ِّين جهود علماء ُع َنيزة
حياة الم�ؤ ِّلف و ُي ِ
ً
ُ
ً
ف ��ي التاريخ ،م�ستعر�ض� �ا ن َبذا عن حياة كل منه ��م و�إ�سهاماته في
تدوي ��ن تاريخ َن ْجد ،و ُي�شي ُر �إلى م�صادر ترجمته له .وقد ُن�شر هذا
�وان واحد ،ف ُعن ِو َنت ك ُّل حلق ٍة منها في
البح ��ث في �ستِّ
حلقات بعن � ٍ
ٍ
بعنوان خا�ص.
هذا الكتاب ٍ
وبم ��ا �أنَّ ُك ًّال من البح َث ْين من�ش ��و ٌر في مو�ضع وزمان مختل َفين،
فم ��ن الطبيع ��ي �أن ُيو َرد الحديث عن م�ؤ ِّرخ ��ي ع َنيزة (في الق�سم
الثاني) �ضمن م�ؤ ِّرخي َن ْجد (في الق�سم الأ َّول) ببع�ض المعلومات
الم�شترك ��ة ،ولكن ل ��كل من الق�س َم ْي ��ن معلوماته الت ��ي انفرد بها،
وعن ��د ِذكر الم�ؤ ِّرخ في المو�ض َع ْين ف�إنَّ القارئ ُيحال في كل منهما
�إلى المو�ضع ال َآخر؛ للمقا َرنة.
�اب التاريخ ��ي
ي�ص ��ف ال�شي ��خ -رحم ��ه اهلل تعال ��ى -الكت � َ
ومعلوما ِته ،و� ِآخ َر ما �صار �إليه الكتاب ،و ُي�ضيف �إلى ذلك تعليقاته
وطبعات الكتاب ومح ِّق ِقيه ،و ُن َ�س َخه المخطوطة .بعد
ومالحظاته،
ِ
ذل ��ك يتت َّبع م�صادر الم� ��ؤ ِّرخ المعرفية ،التي كثي ًرا م ��ا ين ُقل فيها
الم� ��ؤ ِّرخ ع ��ن َ�س َلفه ويزيد قلي ًال ،ث ��م ي�شير ال�شيخ �إل ��ى قيمة هذه
الزيادة في التاريخ من الناحية العلمية.

وجزة ،راعى فيها ال�شيخ تقديمها �إلى
وه ��ذه الأبحاث ُمج َملة ُم َ
َّ
ف�سل َمها من الج ��دال والنقا�ش ،مع
ق� � َّراء ُّ
ال�ص ُح ��ف والمج�ل�اتَ ،
كونه ��ا ُمق ِنع ًة مك َّثف� � ًة مو َّثقة ،وهي تكت�سب قيم ��ة معرفية �إ�ضافية
من خ�ل�ال �إيراد ال�شي ��خ للتعليق ��ات الـ ُمخا ِلفة لر�أي ��ه التي ت�صله
م ��ن الق� � َّراء �أو كان ��ت َب َلغ ْت ُه من َق ْب� � ُل ،فقد ي�شير �إليه ��ا �أو يوردها
بتمامه ��ا ا�ست ��درا ًكا� ،أو يرى �أنه ��ا جانبت ال�ص ��واب فيع ِّلق عليها
موج ًزا� ،أو يترك التعليق عليها؛ لأنَّ الجريدة والمج َّلة لي�ستا
تعلي ًقا َ
َ
مو�ض َع ْي ��ن �صال َـح ْين للنقا�ش واال�ستق�صاء ،ومن ث َّم فهو يع ِّول على
القارئ نف�سه في المقا َرنة وال ُـح ْكم.
وفي هذه المقاالت �صورة �صادقة لعالقات ال�شيخ َح َمد -رحمه
اهلل -مع المث َّقفين في الجزيرة العربية ،والمهت ِّمين ب�أدنى طرف
يتق�صى �أبل َغ
م ��ن تاريخها ،و�سي�أخ ��ذك ال َع َجب م ��ن ال�شيخ وه ��و َّ
التق�ص ��ي ،فهو ي َّت�ص ��ل ،وي�ساف ��ر ،ويرا�سل ،ويكات ��ب ،وي�ستخبر،
ِّ
حتى ا�ستطاع �أن يجعل بحثه ُع�صارة تجربة علمية �ض َّمت معارفه
وخبراته في هذا المو�ضوع.
وقد ُر ِّت َب ��ت المقاالت كما ر َّتبها ال�شيخ وف ��ق ت�سل�سلها الزمني،
م ��ع الإ�شارة �إلى �أرق ��ام المطبوعات التي ُن�ش ��رت فيها وتواريخها
و�صفحاته ��ا .و ُم ِّيزت حوا�شي ال�شيخ ب�أرقام بينما ُم ِّيزت الحوا�شي
وحر�صا م ��ن ال�شيخ عل ��ى الأمانة
الـ ُم�ضاف ��ة ب�ش ��كل نجم ��ة(*)ً .
العلمي ��ة فقد �أبقى الن�صو� ��ص المنقولة م ��ن م�صادرها كما هي؛
ب�أخطائه ��ا النحوي ��ة وبلهجتها؛ لأمانة النق ��ل ،فبقيت هنا على ما
�أبقاه ��ا عليه .كما بقي الر�س ��م الإمالئي الذي يعتمده ال�شيخ على
ما هو عليه ،فله -رحمه اهلل تعالى -مذهبه الإمالئي الذي ي�ستند
�إليه ويط ِّبقه حتى في الن�صو�ص المنقولة.
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عبدالمقصود خوجة والدور المتم ِّيز في َن ْشر الثقافة واألدب
وق ��د َ
ورث الأ�ستاذ عبدالمق�صود تل ��ك ال َّنزْعة العلمية والأدبية
م ��ن والده رحمه اهلل ،ومن حلقات ال ِع ْل ��م ال�شرعي التي يحفل بها
الم�سج ��د الحرام ،وكذلك م ��ن «مدر�سة ال َفلاَ ح» الت ��ي تل َّقى فيها
َ
ف�شارك ف ��ي بداية حياته في ت�أ�سي� ��س الم� َّؤ�س�سة
علو َم� � ُه وثقاف َت� � ُه،
الإعالمي ��ة ف ��ي بالدنا ،بتوجي ٍه م ��ن �صديق والده معال ��ي الأ�ستاذ
عب ��داهلل بلخير ،عندما تح َّم َل هذا الأخي ُر م�س�ؤولية وزارة الإعالم
ف ��ي بداي ��ة الثمانيني ��ات الهجري ��ة (ال�س ِّتيني ��ات الميالدية) ،في
مرحل ��ة �صعبة �سيا�س ًّي ��ا وفكر ًّيا كان ��ت تم ُّر بها المنطق ��ة العربية
�آنذاك.
أ.د .عاصم حمدان

عندما ا�ستلمتُ ر�سال ًة من مرك ��ز حمد الجا�سر الثقافي ُت�شير
�إل ��ى َعزْم المرك ��ز على �إ�صدار ن�ش ��رة خا�صة ع ��ن ال�شيخ الأديب
عبدالمق�ص ��ود خوج ��ة ،ع ��ددتُ ذلك �ضر ًب ��ا من �ض ��روب الوفاء
النادر ،فالن�سيان هو -للأ�سف -ما يط َب ُع حياتنا الثقافية والفكرية
أديب الكلمة المر َت َجلة الأ�ستاذ
والأدبي ��ة ،وهو ما ع َّبر عنه �صاد ًقا � ُ
مح َّمد ح�سين زيدان بقوله الم�شهور« :المجتمع د َّفان».
وم ��ع ه ��ذا ال�شع ��ور الإيجاب ��ي ال ��ذي انتابن ��ي بع ��د ت�سلُّم هذه
نف�سه قبل
الر�سال ��ة ،تذ َّكرتُ ما ز َّودني ب ��ه ال�شيخ عبدالمق�ص ��ود ُ
وجهه ��ا �إليه ال�شيخ حمد الجا�سر
�سن � ٍ
�وات عدَّة من �صور ٍة لر�سال ٍة َّ
ُ
وتاريخه ��ا يعود �إلى 1419/9/17ه� �ـ ،ي�ستو�ضح فيها
رحم ��ه اهلل،
مقال
منه ع ��ن بع� ��ض الق�ضايا الأدبي ��ة والتاريخي ��ة الواردة ف ��ي ٍ
للأ�ست ��اذ الزي ��دان ،من�شو ٍر �آن ��ذاك في �صحيفة «الن ��دوة» بعنوان
«رج ��ال في مكة المك َّرم ��ة  ..مح َّمد �سعي ��د عبدالمق�صود خوجة»
بتاريخ 1406/6/13هـ.
و�أثن ��اء قراءتن ��ا للر�سال ��ة �سو ًّي ��ا ،كان ال�شي ��خ عبدالمق�ص ��ود
ُي�شي ��ر �إلى الهوام�ش التي ت�ض َّمنتْها الر�سالة المكتوبة ِّ
بخط ال�شيخ
نف�سه قائ�ل ً�ا :هذا الحر�ص على
الجا�س ��ر ،وع َّل َق الأ�ستاذ الخوجة ُ
كثير م َّمن َ
تعاط ��وا الأدب و�شجو َن ُه في الما�ضي
التوثي ��ق يندُر بين ٍ
َ
ف�صلتُ الق � َ
�ول ع ��ن ا�ستف�سارات
ويتعاط ْون ��ه ف ��ي الحا�ضر .وق ��د َّ
ال�شيخ الجا�سر عن بع�ض �أدباء الحقبة الما�ضية في مكة المك َّرمة
والمدين ��ة المن� � َّورة مثل عبدالواح ��د الأ�ش ��رم (1311-1278هـ)
وغي ��ره ،وذل ��ك في الطبعة الثاني ��ة من كتابي المو�س ��وم «المدينة
المن َّورة بين الأدب والتاريخ».
عبدالمق�ص ��ود خوج ��ة �سلي� � ُل �أ�س ��ر ِة عل � ٍ�م و�أدب ،فوال� �دُه هو
الأ�ست ��اذ مح َّمد �سعي ��د عبدالمق�صود خوج ��ة (1360-1324هـ)
ال ��ذي َر�أَ َ�س تحرير �صحيفة «�أم ال ُق ��رى» الر�سمية ما بين العا َم ْين
وكتب فيها �آنذاك الجي ُل الجديد �إبداعا ِت ِه �شع ًرا
 1350و1355هـَ ،
ونث� � ًرا ،وفي �سنة 1355هـ قام هذا الرائ ُد وزمي ُله الأ�ستاذ عبداهلل
بلخير ب�إع ��داد �أ َّول بيان جماعي لأدباء هذه الب�ل�اد� ،أَ ْعني «وحي
كتب مقدِّ م َته الأديب الم�صري المعروف مح َّمد
ال�صحراء» ،الذي َ
ح�سين هيكل.

تع َّرف ��تُ �شخ�ص ًّيا �إلى هذا الرائ ��د عند عودتي من درا�ستي في
المملك ��ة الم َّتحدة البريطانية ع ��ام 1407هـ؛ �أي َق ْبل ما يق ُرب من
ا�صطح َبني مع ��ه �أ�ستا ُذنا المه ّذب مح َّمد �صالح
ثالثي ��ن عا ًما� ،إذ
َ
الدِّ ي ��ن الدندراوي رحمه اهلل ،وهناك ر�أي ��تُ قامات علمية و�أدبية
كنتُ �أعرف َ
بع�ضها عن ُق ْرب ،مثل الأ�ساتذة� :صالح و�أحمد جمال،
وعبدالف َّت ��اح �أبو مدين ،والدكتور الأدي ��ب عبداهلل م َّناع ،والأ�ستاذ
الدكت ��ور عب ��داهلل الغذام ��ي ،وكان ��ت المعرك ��ة بي ��ن الحداث ِّي ْي ��ن
والمحا ِفظين في ذروتها.
ق ��ام عبدالمق�صود خوج ��ة الإن�س ��ان بتكريم جيل ال ��ر َّواد من
خالل منتداه الأدبي الأكث ��ر �شهر ًة وت�أثي ًرا ،لي�س في بالدنا فقط،
ب ��ل يمك ��ن الق ��ول -ودون محاباة -عل ��ى م�ستوى الوط ��ن العربي،
كم ��ا ك َّرم في م�سيرة هذا المن َتدى كذل ��ك ر َّواد الثقافة في البالد
العربية الأخرى ،رجا ًال ون�سا ًء ،و�أتذ َّكر مدى �سعادتي عندما طلب
من ��ي الم�شاركة قبل �سنوات في تكري ��م الدكتورة �سلمى الخ�ضراء
الجيو�سي ،م�ؤ ِّلفة العمل النقدي الم�شهور عن الت َّيارات والحركات
في الأدب العربي الحدي ��ث «Trends And Movement in
 ،"Modern Arabic Poetryال ��ذي �ص ��در ف ��ي جز�أين عن
م� َّؤ�س�س ��ة " "E.J.Brillفي ليدن "� "Leidenسنة 1977م ،وبلغ

وكان ُ
يح�ض ��ر الجل�سات معنا ،ولك َّنه كان يترك لجميع الآراء ح َّقها
ف�ص َدرَتْ �أعمال
في التعبير �إزاء هذا الحدث المهم .وتح َّق َق ذلكَ ،
�شحات ��ة في ثالثة �أجزاء تت�ض َّمن ما يمك ��ن َن ْ�شره من �أدب �شحاتة
و�ضوحا عن �شخ�ص َّية
ب�ش َّق ْيه ال�شعري والنثري ،لتر�سم �صور ًة �أكثر ً
هذا الرائ ��د ،الذي ُت َع ُّد مقدم ُته لكت ��اب الراوية المرحوم الأ�ستاذ
ال�سا�س ��ي ه ��ي "البي ��ان" النق ��دي للحرك ��ة الأدبي ��ة
عبدال�س�ل�ام َّ
الحديث ��ة� ،أ�س ��و ًة بما قام ب ��ه ر َّواد الق�صيدة الحديث ��ة من �أمثال:
نازك المالئكة ،وبدر �شاكر ال�س َّياب ،وعبدالوهَّ اب الب َّياتي ،..ومن
مبدعا وناقدًا في �آن ،وهذا ما
َث َّم ف�إنه يمكن القول �إنَّ �شحاتة كان ً
َّ
و�ضح ُته ف ��ي كتابي المو�سوم "قراءة نقدية في بيان حمزة �شحاتة
تو�سع االبن والناقد ح�سي ��ن بافقيه في درا�سة هذا
ال�شع ��ري" ،ثم َّ
الجانب النق ��دي من خالل كتابه " َم َ�ضائق ال�شعر ..حمزة �شحاتة
والنظرية ال�شعرية".
من بي ��ن ال�شمائل التي يتم َّت ��ع بها ال�شيخ الخوج ��ة وفا�ؤه لجيل
ال ��ر َّواد من ُمجا ِيلي وال ��ده ،وطباع ُته لأعماله ��م الكاملة وتوزيعها
عل ��ى ِّ
كل َمن يتط َّل ��ع للح�صول عليها م ��ن الأدب ��اء والمث َّقفين� ،أ َّما
يخ�صهم بال�س� ��ؤال عنهم
�أ�صدق ��اء وال ��ده والمق َّرب ��ون منه ف ��كان ُّ
با�ستمرار في حياتهم ،والوفاء لهم بعد رحيلهم.
خا�صا في منزله للأ�ستاذ �أحمد مالئكة
و�أتذ َّكر �أنه �أقام عزا ًء ًّ
ال�صل ��ة التي كان ��ت بين وال ��ده مح َّم ��د �سعيد خوجة
عل ��ى خلف َّي ��ة ِّ
أحد من
والأ�ست ��اذ المالئكة رحمهم ��ا اهلل ،و�إذا ما بل َغ ُه نب�أ مر�ض � ٍ
ُمرت ��ادي اثنينيته ف�إنه كان ُي�سا ِرع لزيارته ،و�أخبرني �أحد الزمالء
�أنه زاره م َّر ٍات عدَّة وهو يرقد ً
مري�ضا في �أحد م�ست�شفيات جدَّة.
باخت�ص ��ار عبدالمق�ص ��ود َي�أْ َل � ُ�ف و ُي�ؤْ َل ��ف ،ويتودَّد �إل ��ى النا�س
بالإح�س ��ان كم ��ا كان يفع ��ل َ�س َل ُف ��ه ال�شي ��خ الأدي ��ب مح َّم ��د �سرور
خا�صة عنه و�شارك
ال�ص َّبان ،وقد �أق ��ام قبل نحو عا َم ْين احتفالية َّ

ق���ام الإن�سان عبدالمق�صود خوجة بتكري���م جيل الرواد من خالل منتداه الأدبي
الأكثر �شهرة وت�أثيراً ،لي�س في بالدنا فقط ،بل يمكن القول -ومن دون محاباة-
عربياً ،كما �أخذ في م�س���يرة هذا المنتدى كذلك تكريم رواد الثقافة في البالد
العربية الأخرى ،رجاالً ون�سا ًء
ع ��دد �صفحاته � 800صفحة ،وكان ال ِك َتاب في الأ�صل ر�سال ًة علمي ًة
تق َّدم ��تْ بها الباحثة لمعهد الدرا�سات العربية والإفريقية بجامعة
إ�شراف م ��ن البروفي�سور
لن ��دن ،والمعروف با�س ��م ( ،)SOASب� ٍ
العرب ��ي الم�شه ��ور �أ�ستاذنا وليد عرفات يرحم ��ه اهلل ،الذي انتقل
الح ًق ��ا من جامعة لندن لي� ِّؤ�س�س ق�س ��م الدرا�سات العربية بجامعة
"النك�ستر" ،والتي التحقتُ بها عام 1980م.
و�أذك ��ر �أننا ك َّنا ذات يوم في ثلوثية الأ�ستاذ مح َّمد �سعيد ط ِّيب،
فانتح ��ى بي جان ًبا الأ�ست ��اذ عبدالمق�صود خوجة ف ��ي المق�صورة
المنف�صل ��ة عن المجل�س ال ��ذي ي�ض ُّم �صفو ًة من الأدب ��اء والك َّتاب
وال�شخ�ص َّيات االجتماعي ��ة ،ل ُيخبرني ب�أ َّنه ب�صدد االحتفاء بمئوية
الرائد في الأدب ال�سعودي المعا�صر الأ�ستاذ حمزة �شحاتة ،وك َّون
لجنة علم َّية لهذا الغر�ض ،وقد ت�ش َّرفتُ ب�أنْ �أكون ِمن بين �أع�ضائها،

فيه ��ا ع ��د ٌد م ��ن الباحثين ف ��ي جه ��وده الأدبية الت ��ي ُت َع� � ُّد فاتح ًة
ف ��ي م�شه ��د الأدب ال�سع ��ودي بعد توحي ��د المملكة عل ��ى يد الملك
عبدالعزيز رحمه اهلل.
وله ��ذا ف�إنَّ هذه الخطوة من مركز حمد الجا�سر الثقافي تد ِّل ُل
ال�ص�ل�ات الوثيقة بين �أدباء هذه الب�ل�اد ومث َّقفيها ورجالها،
على ِّ
كم ��ا �أنه ��ا ت�س� � ُّد ً
فراغا لم يعم ��ل �أح ٌد ِم ��ن َق ْب ُل على ملئ ��ه ،مع �أنه
ُيف َت َر� ��ض �أن ت�أت ��ي مثل هذه الخط ��وة من بع� ��ض ُمجا ِيلي الخوجة
والقريبين منه والـ ُمق ِّرين بف�ضله الأدبي واالجتماعي ،كما �أنَّ ذلك
ي�أت ��ي تحقي ًقا ِل َما ورد ف ��ي الأثر« :مح َّب ُة الآب ��اء َي ِر ُثها الأبناء» ،وال
ُي�س َت ْغ َر ُب الف�ض ُل ِمن �أهله.
واهلل ول ُّي التوفيق.

9

قصيدة شعرية
الخير� ،أع َلى ُذ ْر َو ِة ال ُّر َت ِب
ِمن ج َّد ِة ِ
لل�شم�سُّ ،
ُّ
لل�شه ُِب
تحث ها ِدي ال ُـخطى
ِ
المجد �سامق ًة
وتمتطي
�صهوات ِ
ِ
مو�سوق� � ًة بروايا العل � ِ�م والأد َِب
�شرع ًة
�أَهَ َّز َك الوج ُد لل ِ
أحباب ُم ِ
القلوب على الأوتاد ُّ
والط ُنب؟
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م َح َّب ِ
ح َّتى ح َل ْلتَ ِ�ض َ
فاف ال ِع ْ�ش ِق ُمت َرع ًة
بجني ال ِّتين وال ُّر َط ِب
كرو ُمها ِّ
باليا�سمين على ُّ
منتظ ًرا
ال�شط� ِآن ِ
ِ
ُل ْقيا مح َّي َ
األستاذ عدنان العوامي
اك في َزهْ ٍو وفي ط َر ِب
		
تمت ُّد نح َو َك �أكبادًا و�أ ْو ِر َد ًة
كيما َت ُ�ض ُّم َك في َخ َّفا ِقها ال َـح ِدب
		
ف�أَ ْل ُف �أه ًال ،و َت ْرحا ًبا ،و َت ْك ِر َم ًة
� ُ
ألف �أه ًال
ُّ
برائد في ال ِكرام الراد ِة الن ُج ِب
ٍ
		
بفار�س في ُذرى ال َعليا ِء ِه َّم ُت ُه
ٍ
تح َّية للأ�ستاذ الكبير ال�شيخ عبد المق�صود
بالمال وال َّن َ�شب
ُ
والنا�س َم ْلهوف ٌة ِ
خوج ��ة� ،أُلقي ��تْ بح�ضرت ��ه بمجل� ��س ال�شي ��خ
درب ُي�ش ْع ِ�ش ُع في 		
هلل َ�س ْع ُيك في ٍ
ِ
ح�سن ال�ص َّفار ،م�س ��اء الأربعاء الموافق  9ربيع
وَهْ ِج ال َيراع ِةَ ،ي�ستن�شي َ�ش َذا ال ُك ُت � ِ�ب
الأ َّول 1425هـ (� 28أبري ��ل 2004م)� أثناء زيارته
للقطيف.
يا َ
زمن 		
القول وال ِ
�صادق ِ
أفعال في ٍ
ُ
ال�صدق َر ْح َب ال َّد ْرب لل َك ِذ ِب
�أخلى به
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َ�س ْلنيُ ،تج ْبك �شراييني و�أن�سجتي 		
بما �إخا ُل َك ُتر َمى منه في ال َّل َب ِب
		
حا ٌل ي�سو�ؤُ َك منها ما لأ ْي َ�س ِر ِه
ألوان من ال َع َج ِب
َتد َمى
ُ
القلوب ب� ٍ
�أهلونَ نحنُ  ،ولك َّنا ُمو َّز َع ٌة 			
ومحتر ِب
وب
�أهوا�ؤُنا بين مح ُر ٍ
ِ
ٌ
		
هلل مج ِل َ�س ُه
أقام َ
بع�ض � َ
مقام ا ِ
ُيفتي بما �شاء ِمن َز ْي ٍف ِومن ِر َيب
الجنانَ لمن يهوى ،وي�سل ُبها 		
ُيعطي ِ
َّ
م َّمن ي�شا ُء متى يهوى ،على الط َل ِب
ويمنح الكف َر َمن يبغي ،بال َ�س َب ٍب 		
ُ
دخ ُل النا َر َمن يجفو ،بال َ�س َب ِب
و ُي ِ
		
فالدِّ ْين ما َ�ص َّح �إ َّال ما َي ُفو ُه به
ِّ
وال�ش ْرك ما �شا َد ِذ ْك ًرا خالدًا ل َن ِب ��ي
�شحا 		
النا�س ُم َّت ً
حتى ا�ستح َّل دما َء ِ
ثوب الجها ِدَ ،ي ُ�س ُّد ال َ
أر�ض بال َّرهَ ِب
َ
		
ك�أ َّنما الدِّ ْينُ ال تع ُد ْو مقا�ص ُد ُه
تمي�س ُم َد َّال ًة على ال ُّر َك ِب
حى ُ
ُل ً
ثوب َتحا�شى َ
ال�ساق ُك َّف ُت ُه 		
و ِن ْ�ص َف ٍ
ك�أ َّن ُه ُ
ثوب ِخ ْي َط لل َه َرب
بع�ض ٍ

وغي َرها ،ال �أراك ُ
		
اهلل! �أفئد ًة
ال�س ُح ِب
ُغ ْل ًفا ُت َح ِّر ُم حتى ُم ْز َن َة ُّ
لكنْ ُت ِح ُّل دما ًء �صانَ بار ُئها			
ِذما َمها ،و َت ِبي ُع الدِّ ْينَ في ال َـج َل ِب
أر�ض قاطب ًة 		
حتى َغ َد ْونا و�أه ُل ال ِ
إلب علينا ،ك�أ َّنا ُب ْ�ؤر ُة ال َع َط ِب
	� ٌ
***
الحب� ،إِنْ �ش َّبتْ ُجذى َق َل ِمي		
يا خوج َة ِّ
أحزان وال ُك َر ِب
محفل ال ِب ْ�شر بال ِ
في ِ
أنفا�س تح ِّر ُ�ضها			
ف�إنما هي � ٌ
والغ�ضب
الخوف
في �أح ُرفي خفقاتُ
ِ
ِ
أم�ستْ ك ُّل َ�أ ْر ُب ِع ِه			
رابي � َ
�أرى ُت َ
ذوات ال َّن ِاب وال َك َل ِب
َن ْه َب
الذئاب ِ
ِ
في ال ُقد ِْ�س �أذ ُر ُع �أطفالي ُمبع َث َر ٌة 		
وفي الغر َّي ْين �أ�شالئي ،ور� ُأ�س �أبي
الريا�ض َح َ�شا َ�ص ْحبيُّ ،
وكف �أخي
وفي
ِ
ً
وجفنُ �أختي رقراقا كما ال َغ َر ِب
َ
الجرح في َو َتري		
فكيف � ِ
أع�ص ُب َنز َْف ِ
وحولي الأُ ْف ُق بركا ٌن من ال َّله َِب؟!
َ
ُع ْذ ًرا �إذا ن َّز حرفي� ،أو �شكا قلمي
واجب الأَد َِب
ي�شكو
الجريح فين�سى َ
ُ

اللغة المهرية المعاصرة بين عرب َّي َت ْين
ت�أليف :د .عامر فائل محمد بلحاف

�أ�ص ��در مركز حم ��د الجا�سر الثقاف ��ي كتاب «اللغ ��ة المهرية
المعا�ص ��رة بين عرب َّي َت ْي ��ن» ،للدكتور عامر فائ ��ل محمد بلحاف
(�أ�ست ��اذ اللغة والنحو الم�شارك ،بكلية العلوم والآداب ب�شرورة-
جامعة نجران).
ويتح� �دَّث ه ��ذا الكتاب ع ��ن (اللغ ��ة المهرية) الت ��ي هي لغ ٌة
محك َّية في جنوب الجزيرة العربية ،وقد تنا َولها بع�ض الدار�سين
كثير منه ��م ع�ص َّي ًة على
من ��ذ
ٍ
�سنوات َخ َل ��تْ  ،وال تزال في نظ ��ر ٍ
الك�شف ،وبحاجة �إلى كثير من البحث والدر�س والتنقيب ،وي�أتي
هذا الكتاب محاولة ُت�ضاف ِل َما �سبقها.
والفك ��رة الت ��ي يق ��وم عليها ه ��ذا الكت ��اب –كم ��ا ي َّت�ضح من
العن ��وان -هي �أن المهرية تقع بين عرب َّي َت ْين؛ الأولى :هي العربية

الجنوبي ��ة بلغاتها :ال�سبئية والمعينية والح�ضرمية ،والثانية :هي كان في ��ه ٌ
حديث ع ��ن داللة بع�ض الأ�سم ��اء ال�شائعة ،مثل� :ألقاب
العربي ��ة الف�صحى ،لغ ��ة القر�آن الكري ��م ،تاج الرً�ؤو� ��س ً و َم ْب َعث الأ�سرة ،و�أع�ضاء الج�سم ،والطير والحيوان� ..إلخ.
الفخ ��ر واالعتزاز .وقد تبدَّت هذه الفك ��رة فر�ضية علمية تحتاج
�إلى �إثبات .و�أ�شار الم�ؤ ِّلف �إلى �أنه كان المنا�سب �أن ي�صطلح على وجم َع الف�ص ��ل الرابع بع�ض المو�ضوع ��ات اللغوية المتنوعة،
المهرية بـ(اللغة) ال بـ(اللهجة)؛ �إذ العنا�صر اللغوية فيها لي�ست
كال�ضمائ ��ر ،والإ�ش ��ارة ،والمو�ص ��ول ،واال�ستفه ��ام ،وال�ش ��رط،
واحدة ،والعادات الكالمية � ً
أي�ضا لي�ست واحدة.
ٌ
و�ص َيغها،
واعتم ��د الم�ؤ ِّلف عل ��ى المنهج الو�صف ��ي التحليلي في المقام والظ ��رف ،والع ��دد ،وفي ��ه تف�صي� �ل ع ��ن� :أق�سامه ��اِ ،
الأول ،وه ��و منه� � ٌج ُيعنى بو�ص ��ف الظاهرة اللغوي ��ة م�ستندًا �إلى وم�ستوياتها ،ونظامها.
اال�ستعم ��ال المعا�صر ،ثم �أَ ْت َب َع ذلك الو�ص � َ�ف ب�شي ٍء من التحليل
َ
والتطبيق ،ول ��م يغفل الإفادة من الم�ص ��ادر اللغوية والدرا�سات �أم ��ا الف�ص ��ل الخام�س فحمل عن ��وان (ن�صو� ��ص ومناق�شات
ال�سامية ،كم ��ا َ
حر�ص على الإكثار من الأمثل ��ة رغب ًة في �إي�صال وت�أم�ل�ات) ،وكان اله ��دف من ��ه ف ��ي مبحث ��ه الأول َع ْر�ض عدد
هي
أمثلة
ل
ا
هذه
لغة
وكانت
مقبولة،
علمية
درجة
اال�ستقراء �إل ��ى
م ��ن الن�صو�ص اللغوي ��ة التي تحدثت عن المهري ��ة ،ومناق�شتها،
العربية الف�صحى.
ُ
ت�أ َّل َف الكتاب من خم�سة ف�صول م�سبوقة بتمهيد مق َت َ�ضب عني وتقويمه ��ا .وهدف المبح ��ث الثاني مناق�ش ��ة العالقة المزعومة
ُ َ
عر�ض ِل ُل َغتهم ،بي ��ن المهري ��ة واللغة الأكادي ��ة القديمةُ .
وخت ��م الف�صل بمبحثه
بالحدي ��ث عن (المه ��رة) ،ه�ؤالء الأقوام الذي ��ن َ
فتحدَّث عن ت�سمية (مهرة) ،وعن تاريخها القديم ،والإ�سالمي ،الثالث :ت�أمالت في �أ�سماء بع�ض ُقرى ال�ساحل المهري.
وتعا ُقب الدول والإمارات عليها.
والف�ص ��ل الأول كان ف�ص�ل ً�ا �صوت ًّي ��اُ ،خ ِّ�ص� ��ص لتبديد فكرة و�أو�ض ��ح الم�ؤ ِّل ��ف �أنَّ هدف هذا الكتاب ل ��م يكن اال�ستق�صاء
�سائدة بوجود �أ�صوات زائدة في المهرية عددها �أربعة �أو خم�سة ،وال�شمول ،بل كان هد ُفه َع ْر�ض فكرة وقوع المهرية بين عرب َّي َت ْين،
وقد اتخذ الف�صل من حرف ال�ضاد الجانبية � ً
أنموذجا لإثبات �أنَّ وتجلية بع� ��ض الغمو�ض الذي اكتنفها منذ زمنَ ،وع ْر�ض الأفكار
ه ��ذا الر�أي غي ��ر دقيق علم ًّيا ،كما ع َّرج عل ��ى بقية تلك الأح ُرف
�أكث ��ر م ��ن تقري ��ر الأحكام ،ل ��ذا قد يج ��د القارئ ف ��ي �صفحات
المزعومة.
ُوعن ��ي الف�صل الثاني بالحديث ع ��ن جوانب في الفعل ،فكان متفرق ��ة من هذا الكتاب �أكثر من فكرة قد ت�صلح للبحث ،و�أكثر
في ��ه كال ٌم على �أق�سام ��ه ،و�أوزانهٍ ،
وبع�ض ِم ��ن ِ�ص َيغه .وكان فيه من فر�ضية قد تحتاج �إلى �إثباث.
� ً
أي�ضا كال ٌم على لواحقه ،وعلى داللته.
وخ ِّ�ص� ��ص الف�صل الثال ��ث لبع�ض جوانب اال�س ��م ،فكان فيه وق ��د �ص ��درت الطبع ��ة الأول ��ى م ��ن الكت ��اب ف ��ي الع ��ام
ُ
وج ْمعه ،وتعريفه ،والن�سبة �إليه ،كما 1437هـ2016/م ،في � 191صفحة من القطع المتو�سط.
حدي � ٌ�ث عن ت�أنيثه ،وتثنيتهَ ،
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الع ْلمية َ
والع َملية
ندوة علمية عن سيرة الدكتور عبدالرحمن الشبيلي ِ
َّنظ ��م مركز حم ��د الجا�سر الثقاف ��ي ندوة ِع ْلمي ��ة بعنوان
«جوانب م ��ن �سيرة الدكت ��ور عبدالرحمن ال�شبيل ��ي ال ِع ْلمية
وال َع َملي ��ة» ،ف ��ي «مجل� ��س َح َم ��د الجا�سر» ف ��ي «دارة العرب»
بالريا�ض ،ي ��وم ال�سبت ُ 21جمادى الأول ��ى 1438هـ الموافق
� 18شب ��اط (فبراي ��ر) 2017م� ،شارك فيه ��ا ك ٌّل من الدكتور
مح َّم ��د الهدل ��ق والدكت ��ور عبدالعزيز ب ��ن �سلم ��ة ،و�أدارها
الدكت ��ور عبدالعزيز المان ��ع .وجاءت هذه الن ��دوة بمنا�سبة
تكري ��م ال�شبيلي م ��ن ِق َبل خادم الحرمي ��ن ال�شريفين الملك
�سلم ��ان ب ��ن عبدالعزيز -حفظ ��ه اهلل -بالجنادري ��ة بو�سام
الملك عبدالعزيز.
وافتتح الندو َة مدي ُره ��ا الدكتور عبدالعزيز المانع بتهنئة
الدكت ��ور ال�شبيل ��ي ،ث ��م تح� �دَّث الدكتور مح َّم ��د الهدلق عن
بدايات ��ه م ��ع ال�شبيلي عندما كان ��ا يد ُر�سان ف ��ي ك ِّلية الآداب
بجامع ��ة المل ��ك �سعود ،وعن التح ��اق ال�شبيلي بع ��د تخ ُّرجه
بوزارة الإع�ل�ام ،وابتعاثه �إلى الوالي ��ات المتحدة الأمريكية
وح�صوله على الماج�ستير ف ��ي الإعالم من جامعة كان�سا�س
ف ��ي ع ��ام 1389ه� �ـ1969/م ،ث ��م عل ��ى الدكتوراه ف ��ي عام
1971/1391م ف ��ي الإعالم � ً
أي�ضا م ��ن جامعة �أوهايو ،وكان
مو�ض ��وع الر�سالة «الإعالم في المملك ��ة العربية ال�سعودية»،
وتط� � َّرق �إلى زمالته له ف ��ي العمل بالجامعة ،ث ��م في ال ِّلجان
التنفيذي ��ة وال ِع ْلمي ��ة بمركز حم ��د الجا�سر الثقاف ��ي ،و�س َّلط
ال�ض ��و َء على نتاجه ال ِع ْلمي في مجال تاريخ الإعالم والأعالم
وال�س َير والتراجم.
ِّ
ور َّك ��ز الهدلق على �إ�سهامات ال�شبيلي ف ��ي ت�أ�سي�س �إذاعة
وتلفزي ��ون الريا�ض� ،إذ عم ��ل مدي ًرا عا ًّم ��ا للتلفزيون خالل
الفت ��رة م ��ن 1397-1391ه� �ـ ،وهو ع�ض ��و المجل� ��س الأعلى
للإع�ل�ام ،بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى عمله �أ�ست ��ا ًذا في جامع ��ة الملك
�سع ��ود ،وتو ِّليه وكال ��ة وزارة التعليم العالي لل�ش ��وون الف ِّنية،
وتعيين ��ه ع�ض ًوا ف ��ي مجل�س ال�شورى لث�ل�اث دورات ،وتحدَّث
ع ��ن ا�شت راكه معه �إلى جان ��ب عدد من الخبراء في َو ْ�ضع
الخطة ال َـخ ْم�سية لوزارة التعليم العالي عام 1404هـ �إذ َر�أَ َ�س
ال�شبيل ��ي الفريق ،و�أو�ضح الهدلق ال َّن ْهج المتم ِّيز لل�شبيلي في
الإدارة.
ف�ص َل في م�ؤ َّلفات ال�شبيلي و ِنتاجه ال ِع ْلمي ،فمن م�ؤ َّلفاته
ثم َّ
ف ��ي مجال الإعالم :الإعالم ف ��ي المملكة العربية ال�سعودية؛
َن ْح ��و �إع�ل�ام �أف�ض ��ل؛ �صفح ��ات وثائقية من تاري ��خ الإعالم
ف ��ي الجزيرة العربي ��ة؛ �أع�ل�ام و�إعالم ،المل ��ك عبدالعزيز
والإع�ل�ام� ،أعالم بال �إع�ل�ام؛ الراحلون م ��ن ر َّواد الإعالم؛

�سوانح و�أقالم؛ في ال�سيا�سة والثقافة والإعالم .ومن م�ؤ َّلفاته
ف ��ي غير الإعالم :في�صل بن عبدالعزيز �أمي ًرا ومل ًكا؛ �صالح
العبداهلل ال�شبيلي؛ مح َّمد ال َـح َمد ال�شبيلي؛ مح َّمد بن جبير؛
َح َم ��د الجا�س ��ر؛ م�ساعد ب ��ن عبدالرحمن؛ خال ��د بن �أحمد
ال�سدي ��ري؛ عبداهلل ب ��ن خمي�س؛ �إبراهيم العنق ��ري؛ ُع َن ْيزة
والرحالة والمف ِّكر
و�أهلها في تراث َح َمد الجا�سر؛ ال�صحفي َّ
الإ�سالمي مح َّمد �أ�سد؛ خالد ال َف َرج؛ عبدالرحمن �أبا الخيل:
وفا ٌء لوفاء ..كما ذكر �أنَّ له عددًا من المحا�ضرات والندوات
وله العديد من الم�شا َركات في الم�ؤتمرات.

ع ��دد ًا م ��ن المنا�ص ��ب ،ور َّكز عل ��ى ُ
توا�ضعه وف ��ن تعا ُمله مع
ال َآخري ��ن ،و�أن ��ه كان �أني ًق ��ا في مظه ��ره ،هاد ًئ ��ا دون برود،
ت�سبق ��ه مكانة اجتماعي ��ة تتم َّثل في معرفة الجمي ��ع ب�أنه �أ َّول
�سع ��ودي يح�صل على الدكتوراه في مجال الإعالم ،و�أنه كان
مدي� � ًرا عا ًّما للتلفزيون ،و َق ْبل ه ��ذا كان مذي ًعا الم ًعا ومقدِّ ًما
لبرام ��ج حواري ��ة ،و َو َ�ص َفه ب�أنه رجل معرف ��ة و�أ�سلوب علمي،
ذو تجرب ��ة ثر َّي ��ة َل ِ�ص ْيق ��ة بموا�ضيع المحا�ض ��رات التي كان
ُيلقيه ��ا �أمام الط�ل�اب ،مثل حديثه عن بع� ��ض التط ُّورات في
وخ�صو�صا التلفزيون ال�سعودي عند تح ُّوله
م�سي ��رة الإعالم،
ً
م ��ن البث الأبي�ض والأ�سود �إلى البث المل َّون الذي انطلق يوم
عيد الفطر عام 1396هـ (الرابع والع�شرين من �شهر �أكتوبر
1976م).

كما تحدَّث عن عناية ال�شبيلي ب ُتراث ال�شيخ َح َمد الجا�سر،
بما في ذلك الكتب التي ت�ش َّكلت من درا�سات ومقاالت لل�شيخ
وال�ص ُحف وتو َّلى مركز حمد
الجا�س ��ر َن َ�ش َرها في المج�ل�ات ُّ
الجا�س ��ر الثقاف ��ي َج ْمعه ��ا ،ون�شره ��ا ه ��ذا الع ��ام ،وقد قام
الدكتور ال�شبيل ��ي بمراجعتها والتعليق عليها ،وهي :درا�سات
ال�س َير و�أ�شار بن �سلم ��ة �إلى �أنه على الرغم من ع�ضوية ال�شبيلي
وبح ��وث في تاري ��خ الملك عبدالعزي ��ز؛ من �أحادي ��ث ِّ
بمجل�س ال�شورى لثالث دورات متتالية وع�ضويته في المجل�س
و�س َير المرث ِّي ْين.
والتراجم (في جز�أين)؛ في الرثاء ِ
واختتم الدكتور الهدلق بالحديث عن الجوانب الإن�سانية الأعل ��ى للإعالم� ،إال �أنَّ ُربع القرن الأخير �شهد عطا ًء علم ًّيا
واالجتماعي ��ة لدى الدكتور ال�شبيلي ،وتم ُّيزه ب ُل ْطف الـ َم ْع َ�شر ،وثقاف ًّيا غزي ًرا للدكتور ال�شبيلي ا َّتخذ ثالثة م�سارات ،الأول:
ودماث ��ة ال ُـخ ُل ��ق و َك َرم ال َّن ْف� ��س واليد و ِل ْين الجان ��ب� ،إ�ضاف ًة الإنتاج ال ِع ْلمي والثقاف ��ي المطبوع من خالل عدد من ال ُك ُتب
�إل ��ى �سعي ��ه الدائم ف ��ي ق�ضاء حوائ ��ج النا�س ،و َو َ�ص َف� � ُه ب�أنه الت ��ي تناولت مختل ��ف ق�ضايا الإع�ل�ام ال�سع ��ودي ،والثاني:
ِّ
َّ
�شخ� ��ص منظم لوقته وحياته ،وه ��ذا ما مكنه من �إنجاز تلك ع�شرات المحا�ضرات والم�شا َركات في الندوات ،م َّما يحتاج
الإ�صدارات الق ِّيمة.
َح ْ�ص ُره �إلى ِ�س ْفر �أو ِ�س ْف َر ْين ،والثالث :الإ�سهام في الكتابة في
كما تح� �دَّث الدكت ��ور عبدالعزيز بن �سلم ��ة -وكيل وزارة
ال�ص ُحف حول �أحداث وظواهر مح ِّلية و�شخ�صيات �سعودية،
ُّ
الثقاف ��ة والإعالم لل�ش�ؤون الخارجية -عن بداياته الأولى مع
بقلم مث َّقف متا ِبع وعارف ب�أه ِّميتها و َقدْرها.
الدكتور ال�شبيلي عندما كان طال ًبا تتلمذ على يد ال�شبيلي في
َ
للمداخ�ل�ات والم�شا َركات التي
الجامعة حي ��ث كان �أ�ستا ًذا له في مادَّة «الإعالم ال�سعودي» ،وفي الخت ��ام ُفتح المجال
ثم عن اال�شتراك ف ��ي العديد من الأعمال بعد تقلُّد ال�شبيلي �أثنى فيها الم�شا ِركون على الدكتور ال�شبيلي وباركوا تكريمه.
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الدكتور صالح ِّ
يتحدث عن صناعة البيئة اللغوية
الش ْثري
َّ
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تح� �دَّث الدكتور �صالح ِّ
ال�ش ْث ��ري �-أ�ستاذ اللغة العربية في ك ِّلية اللغ ��ة ،ومنها البيئ ��ة اللغوية
المل ��ك خال ��د الع�سكرية -عن �صناع ��ة البيئة اللغوي ��ة ومفهومها اال�صطناعي ��ة الت ��ي قد تكون
المعا�ص ��ر و�أنواعه ��ا واال�ستراتيج َّيات في داخل قاعات ال َّد ْر�س.
اللغ ��وي واال�صطالحي
ِ
تكوين بيئة لغوي ��ة جيدة ،وا�ستعر�ض تجرب ��ة البيئة اللغوية خارج
و�أو�ض ��ح ا�ستراتيج َّي ��ات
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
و�س ُب ��ل تكوي ��ن بيئ ��ة لغوي ��ة
الوطن العرب ��ي ،ور َّكز على واقع البيئة اللغوية في تعا ُمل المجتمع ُ
ال�سع ��ودي مع غير الناطقين بها ،ج ��اء ذلك في محا�ضرة بعنوان ج ِّي ��دة لتعلي ��م اللغ ��ة لغي ��ر
(�صناع ��ة البيئ ��ة اللغوية) �ألقاه ��ا في مجل�س حم ��د الجا�سر يوم الناطقين به ��ا ،ومنها �إيجاد
ال�سب ��ت  25رجب 1438ه� �ـ الموافق  22ني�س ��ان (�أبريل) 2017م متك ِّلمي ��ن �أ�صل ِّي ْي ��ن باللغ ��ة،
و�أدارها الدكتور �صالح الغامدي.
والإقام ��ة الدائم ��ة داخ ��ل
و�أ�ش ��ار ِّ
وح ْ�صر
ال�ش ْث ��ري �إلى �أنَّ مو�ض ��وع �صناعة البيئ ��ة اللغوية وا�س ٌع الم� َّؤ�س�سة التعليميةَ ،
و�ص�ل�ات ثقافي ��ة وتعليمي ��ة واجتماعية الحدي ��ث باللغ ��ة العربي ��ة
ومت�ش ِّع ��ب ،وله عالق ��ات ِ
مختلفة ،كما �أنَّ له �أث� � ًرا كبي ًرا في بناء هُ و َّية الأ َّمة ،فمفهوم اللغة و َو ْ�ض ��ع �ضوابط لذلك ،و َن ْ�شر
الوا�سع �أنه ��ا حياة الأ َّمة ،و�صناعة البيئة ُت َع� � ُّد رابع �أركان العملية الإعالن ��ات المكتوب ��ة والتوجيه ��ات الم�سموع ��ة باللغ ��ة العربية،
وتعوي ��د الطالب عل ��ى القراءة وتوفي ��ر المواد المق ��روءة والكتب
التعليمية بعد الطالب والمع ِّلم والمادَّة العلم َّية.
ثم دلف �إلى تعريف البيئة لغ ًة وا�صطالح ًا ،م�ستخل�ص ًا تعريف ًا باللغ ��ة العربية ،وتعويد الطالب عل ��ى اال�ستماع للبرامج الإذاعية
ِ
للتوا�صل بين
علمي� � ًا لمفهومها ب�أنه �إجمال ��ي الأ�شياء المحيط ��ة بالكائن الحي والمحا�ض ��رات باللغة العربية ،وتخ�صي� ��ص �أن�شطة ُ
والم�ؤ ِّث ��رة ف ��ي حياته ،مت�ضمن ًة اله ��واء والماء والترب ��ة والمعادن المتع ِّلمين والمجتمع المتحدِّ ث باللغة العربية.
ِّ
الم�ساعدة ف ��ي نجاح البيئ ��ة اللغوية
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أنَّ العوام ��ل
ِ
والمن ��اخ والكائنات �أنف�سهم ،وو�صفها ب�أنها مجموعة من الأنظمة
بع�ضها مع بع�ضها لدرج ��ة التعقيد ،والتي ت�ؤ ِّثر وتحدِّ د تك ُم ��ن في االختيار الدقيق للمق َّرر الدرا�سي ،والو�سائل التعليمية،
المت�شاب ��ك ُ
بق ��اء الإن�سان في ه ��ذا العالم ،وتتعامل وفق نظ ��ام دقيق متوازن واختي ��ار المعل ��م الك ��فء ،وتقويم المعل ��م ،ومراع ��اة الجودة في
�إدارة المعهد ،وا�ستخدام العربية ال ُف ْ�صحى في التدري�س والحياة
ومتكامل ُيع َّبر عنه بالمنظومة البيئية.
ثم تح� �دَّث عن �أن ��واع البيئة اللغوي ��ة ،فمنها البيئ ��ة الطبيعية العا َّمة.
ث ��م تحدَّث عن عوائق تكوين البيئ ��ة اللغوية ،ومنها عدم وجود
وه ��ي الناطقة باللغة ف ��ي �أ�صلها ،والت ��ي لها َد ْور ف َّع ��ال في تعليم

ناطقي ��ن �أ�صل ِّي ْي ��ن بالعربي ��ة ال ُف ْ�صح ��ى ،و�صعوب ��ة وج ��ود متك ِّلم
كثير من المجتمعاتَ ،
و�ض ْعف ت�ص ُّور �أه ِّمية البيئة في
بالعربية في ٍ
كثير م ��ن القائمين على تعليم اللغة العربية
تعلي ��م المهارات عند ٍ
لغي ��ر الناطقي ��ن به ��ا ،وعدم وج ��ود �إط ��ار نظري مح� �دَّد ودقيق
يت�ض َّمن موا�صفات تكوين البيئة.
وا�ستعر�ض في ختام محا�ضرته نماذج ل�صناعة البيئة اللغوية
خ ��ارج الوطن العرب ��ي ،م�شي ًرا �إلى نج ��اح التجرب ��ة الأندوني�سية
وتف ُّوقها على التجربة الماليزية.
َ
للمداخالت والأ�سئلة التي
و ُفتح المجال في خت ��ام المحا�ضرة
�أَ ْث َرت المو�ضوع.

السبعون من ُ
الع ْمر في حقول الشعراء
�أ�شار الدكتور محمود ع َّمار �إلى �أنَّ ق�ضية ال ُع ْمر �أ َّرقت الإن�سان،
م�ستعر�ض� � ًا نماذج من ال�شعراء الذين ا�ست�شه ��دوا ب ُع ْمر ال�سبعين
بو�صف ��ه نهاي ��ات ،مو�ضح� � ًا �أنَّ هذا العق ��د من ال ُع ْم ��ر يرتفع فيه
م�ست ��وى الح�سا�سية مع قرب النهاية ،له ��ذا ت�أتي ال�شكوى والأنين
وكلم ��ات الوداع والتوبة في ق�صائد معظم ال�شعراء .جاء ذلك في
محا�ضر ٍة �ألقاها في مجل� ��س حمد الجا�سر بعنوان (ال�سبعون من
ال ُع ْمر ف ��ي حقول ال�شع ��راء) ،و�أدارها الدكتور �سال ��م ال�سميري،
وذل ��ك ي ��وم ال�سبت ُ 5جم ��ادى ال ِآخ ��رة 1438هـ المواف ��ق � 4آذار
(مار�س) 2017م.
المحا�ض ��ر �أبيات� � ًا للف ��رزدق والبردون ��ي وح�سين
وا�ستعر� ��ض
ِ
�سرح ��ان و�شوق ��ي والق�صيبي وعبدالعزيز خوجة ،ج ��اء فيها ِذ ْكر
الأربعي ��ن والخم�سين وال�س ِّتين وال�سبعين م ��ن ال ُع ْمر ،مو�ضح ًا �أنَّ
الأربعي ��ن هو �س ��نّ الكمال الب�شري و�أجمل مراح ��ل ال ُع ْمر للرجال
والن�ساء ،فهو يم ِّثل ما ُيط َلق عليه منت�صف العمر� ،إذ يموت الطفل
الذي بداخلنا وتذوي الده�شة التي رافقتْنا في المراحل ال�سابقة،
وقد ا َّتخذ كثي ٌر من الثقافات �سنَّ الأربعين عالمة فارقة.
المحا�ضر �إل ��ى �أنَّ ال�شعراء يك ُث ��رون في الخم�سين من
و�أ�ش ��ار
ِ
ذك ��ر ال ُع ْم ��ر ،فق ��د َر َج َحت �إح ��دى ك َّف َت ��ي الميزان عل ��ى الأخرى
و�أ�صبح ال�شاعر �أدنى �إلى الطرف ال َآخر ،ولكن في الزمن ف�سحة،
وف ��ي البنية ق َّوة ،وفي الأجل متن َّف�س ،ولهذا كانت �أ�شعا ُرهم �أقرب

�إل ��ى ال�صناع ��ة الفني ��ة
و�إبداء البراعة في القول،
ومج ��اراة غيرهم في هذا
المجال.
وب َّي ��ن �أنَّ الرق ��م �سبعة
ُي َع� � ُّد محور ًّي ��ا وال�سبعي ��ن
نهاي ��ات ،ذاك� � ًرا ق ��ول
اب ��ن عط َّي ��ة( :جع ��ل اهلل
ال�سبعمئـــ ��ة وال�سبعـــــ ��ة
وال�سبـــعيـــــ ��ن مواق ��ف
نهاي ��ات لأ�شي ��اء عظام)،
م�ست�شه ��د ًا ب�آيات و�أحاديث و�أمثال .وقال �إنَّ هذا الرقم وما يتف َّرع
عن ��ه انف ��رد ُّ
بال�شهرة دون غيره من الأعداد ،وه ��و الأكثر انت�شا ًرا
وتدا ُو ًال وتوظي ًَفا في تواريخ الأُ َمم القديمة ُ
ويدخل في حركة الكون
وتق�سيم ال َف َلك ،ويك ُثر في عقائد ال�شعوب وعاداتهم االجتماعية.
و�أ َّك ��د �أنَّ كثي ��ر ًا من النا� ��س يعدُّون العق ��د ال�سابع م ��ن ال ُع ْمر
بداي ��ة النهاية في الحياة ،و�أعلى درج ��ات ال�س َّلم ،فال يدري بعده
ه ��ل يدرك دورة العق ��د الثامن �أو تكون تلك نهايت ��ه ،حيث َت ِ�ض ْيق
الطريق ،وتتحدَّد النهاية وتقت ��رب ،فيلملم الإن�سان �أوراقه ويودِّع
رفاق ��ه ،وق ��د بهتت الدني ��ا في عي َن ْي ��ه ،وفقدت كثي ًرا م ��ن بريقها

وجماله ��اُ ،
وبع�ضهم يق ��ف على هذه الق َّمة وقف ��ة المت� ِّأمل �أو وقفة
المودِّع ،ف�سنُّ ال�سبعين ُي َع ُّد فا�صلة زمنية مه َّمة في حياة الإن�سان.
المحا�ضر على ُع ْمر ال�سبعين ف ��ي ق�صائد ال�شعراء في
ور َّك ��ز
ِ
مو�ضح ��ا �أنَّ كثي ًرا من الأدب ��اء والمف ِّكرين
الثقاف ��ات المختلف ��ة،
ً
تق�ص حياتهم عن ��د بلوغهم ال�سبعين ،يد ِّونون فيها
�أ�صدروا كتب ًا ُّ
ويق�ص ��ون �سعادتهم و�شقاءه ��م ،ويلتفتون
خبراته ��م وتجاربهمُّ ،
وراءه ��م �إلى ُع ْم ٍر ممتدّ :م ��اذا �أنجزوا فيه؟ وم ��ا التح ُّوالت التي
ط ��ر�أت عليهم وعل ��ى مجتمعه ��م؟ ويق ِّوم ��ون التجرب ��ة ويقدِّ مون
الن�صائح.
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المعاصرة
والتحديات االستراتيجية
األمة العربية
ِّ
ِ

اختت ��م مرك ��ز حمد الجا�س ��ر الثقافي برنامج ��ه ال�سنوي لعام
1438ه� �ـ بمحا�ض ��رة �ألقاها الأ�ست ��اذ الدكت ��ور ع ّزالدِّ ين مو�سى،
المعا�صرة»،
بعن ��وان «الأ َّمة العربي ��ة والتحدِّ ي ��ات اال�ستراتيجي ��ة
ِ
و�أداره ��ا الأ�ست ��اذ الدكتور علي ب ��ن فائز الجحني ،ي ��وم ال�سبت
� 17شعب ��ان 1438هـ الموافق � 13أ َّي ��ار (مايو) 2017م� ،أ�شار فيها
حا�ضر �إلى �أنَّ َ�ض ْعف الإنفاق على البحث العلمي ُي َع ُّد ِمن �أبرز
الـ ُم ِ
و�ضح ًا هبوط معدَّل النمو
واج ��ه الأ َّمة العربيةُ ،م ِ
التحديات التي ُت ِ
خالل الفت ��رة 2014-2010م ب�سبب الأزم ��ة المالية االقت�صادية
المالي ��ة العالمي ��ة ف ��ي ال�سن َت ْي ��ن 2009-2008م ،و�أ�ش ��ار �إلى �أنَّ
ن�سب ��ة الفقر ُترا ِوح في �أكثر من � 10أقطار عربية بين  %40و،%60
ت�ضاعف م�شكلة
ح�ص ُة الفقراء العاملين عن ا ِّتجاه ��ات ُ
وتك�ش ��ف َّ
الفقر في المناطق العربية .و� َ
يوجه
أو�ض َح �أنَّ النموذج االقت�صادي ِّ
َر ْي� � َع الموارد في المنطقة �إلى م�شاري ��ع عقارية َف ْخمة و�إنفاق غير
ويوجه َريع الموارد �أي�ض ًا �إلى نفقات ع�سكرية
من ِتج للقطاع العامِّ ،
الحظ انخفا�ض د َْخل
و�إنفاق ُيفيد �شريحة �صغيرة في المجتمع ،و ُي َ
�ضاعف عدم
الأ�س ��رة ال�سنوي في ال�سنوات الأخيرة ،وذل ��ك كلُّه ُي ِ
المو�سرين والمعوزين
الم�س ��اواة في المجتمع ،و ُي ْح ِدث نفرة بي ��ن ِ
ويفتح الطريق لل ِّنزاعات ال�سيا�سية.
وق ��ال �إنَّ االقت�صاد العربي ت�أ َّثر بن�سبة عالية على ُ�ص ُعد الحياة
كا َّف ��ة وفق� � ًا لم� ِّؤ�ش ��رات التنمي ��ة التي �أج َم َله ��ا لنا تقري� � ُر التنمية
الإن�سانية للعام 2016م مع م ��ا ُيوا ِف ُقه من تقارير َّ
منظمات الأمم
المتح ��دة� ،إذ ال تتف َّوق منطق ُتنا العربية في نم ِّوها �إ َّال على �أفريقيا
جنوب ال�صحراء.
وتح� �دَّث عن �إفرازات االقت�صاد ال َّر ْيعي� ،إذ �أ�شار �إلى �أنَّ النم َّو

ت�ضاعف
ال�س َّكان ��ي كان � %2سنوي ًا ،ولك ��نَّ الم�شكلة في ُ
عدد ال�سكان ف ��ي الوطن العربي في ال�سنوات الأخيرة
حت ��ى بلغ  366مليون ن�سمة ،و�سي�صل عام 2030م �إلى
 481ملي ��ون ن�سم ��ة؛ �أي �إنَّ الزي ��ادة ُت َقدَّر ب� �ـ ،%33مع
اقت�صاد ا�ستهالكي َر ْيعي و َموارده نا�ضبة!
وب َّي ��نَ �أنَّ ن�سبة العاملين من ع ��دد ال�س َّكان �ضعيفة
ُمقا َرن� � ًة بالمناط ��ق النامي ��ة الأخ ��رى ،فن�سب ��ة القوى
العامل ��ة ف ��ي المناط ��ق العربية ه ��ي  %52.7من عدد
ال�س� � َّكان ،بينم ��ا ن�سبتها في �شرق �آ�سي ��ا (الأق ّل َموار َد
م َّن ��ا) ه ��ي  ،%72.8وف ��ي �أمريكا الالتيني ��ة ،%67.3
ون�سب ��ة البطالة في البالد العربي ��ة عالية جد ًا ُمقا َرن ًة
بالب�ل�اد النامية الأخرى ،فن�سب ُتها في الب�ل�اد العربية  ،%10وفي
جن ��وب �آ�سيا  !%8.6ولكنْ يلحظ االختالف في البالد العربية في
المجموعة المتقدِّ مة منها مث ��ل دول الخليج ( ،)%4ولك َّنها عالية
جد ًا في الدول الأخرى.
وق ��ال �إنَّ المت�ض ِّرري ��ن م ��ن الك ��وارث الطبيعية ف ��ي المناطق
العربي ��ة بين العا َم ْين  2000و2012م بلغ نحو � 10939شخ�ص ًا في
المليون.
و ُي َلحظ َ�ض ْعف الإنفاق على التعليم من الناتج الإجمالي للبالد
العربي ��ة بالمقا َرن ��ة بالدول النامي ��ة الأخرى ،فن�سب ُت ��ه في البالد
العربي ��ة  ،%4.3وف ��ي �آ�سيا و�أمري ��كا الالتيني ��ة  ،%5.2وتختلف
ال ��دول العربية في م� ِّؤ�شرات كثيرة مث ��ل عدد التالميذ ِّ
لكل معلم،
وال ُت�ستثنى دولة من ت�س ُّرب الطالب من التعليم مع اختالف ن�سبته
و�ضح� � ًا �أنَّ هناك َ�ض ْعف� � ًا في تدري� ��س الريا�ضيات
بي ��ن ال ��دولُ ،م ِ
والعلوم البحتة ُمقا َرن ًة بالعلوم النظرية والدِّ ينية.
وا�ستهج ��نَ َ�ض ْع ��ف الإنف ��اق عل ��ى البح ��ث العلمي ف ��ي العالم
َ
العرب ��ي ،حي ��ث بلغ �أقل م ��ن  %0.1م ��ن الناتج الإجمال ��ي للبالد
العربية (�إ َّال في تون� ��س التي بلغت ال ِّن ْ�سبة فيها  ،)%1.1بينما في
(�إ�سرائيل) !%2.1
وق ��ال �إنَّ ِمن �أخطر �إف ��رازات هذه المعطيات هو ال�شعور بعدم
ال ِّر�ض ��ا ع ��ن الجهود المبذولة ف ��ي مختلف ُ�ص ُعد الحي ��اة ،فن�سبة
ال ِّر�ض ��ا ال تتجاوز ع ��اد ًة ِن ْ�ص ��ف الم�ستف َت ْين ،فن�سب ��ة ال ِّر�ضا عن
التعلي ��م  ،%48وع ��ن الرعاي ��ة ال�صحي ��ة  ،%39وع ��ن المحافظ ��ة
عل ��ى البيئ ��ة  ،%36وع ��ن محارب ��ة الف�س ��اد  ،%21م�ؤ ِّك ��د ًا �أنَّ هذه

الإح�ص ��اءات تو ِّل ��د �شع ��ور ًا بالف�شل ل ��دى المجتمع ��ات ،في�صبح
�أه ُله ��ا بين خيا َر ْين �أحالهما ُم ّر� :إ َّما ركود و�إ َّما عنف ،ال�س َّيما في
ع�ص � ٍ�ر �سريع التغ ُّير كثي ��ر التعقيد ،وف�ضاء مفت ��وح ب َف ْ�ضل الثورة
المعلوماتية ،و�شيوع ِق َيم الم�ساواة والعدالة والح ِّرية وطلب ال َّرفاه
وال�صراعات الداخلية والحروب الإقليمية
االجتماعي ،والتو ُّترات ِّ
المدم ��رة في عدد من البالد العربي ��ة والم�ؤ ِّثرة على تلك التي لم
ِّ
ُ
تدخل في �أتونها ،ف�إ َّما النزوح �أو الهجرة �أو اللجوء �أو التم ُّرد.
وق ��ال �إنها جميع� � ًا ظواهر جل َّية وا�ضحة ف ��ي المناطق العربية
ُمقا َرن� � ًة بغيره ��ا من المناط ��ق ،م�ش ِّكل ًة مه ��دِّ دات عظيمة للتنمية
الب�شري ��ة والإن�ساني ��ة� ،إذ �إنَّ تقديرات النزوح وفق� � ًا لمركز َر ْ�صد
الن ��زوح الداخلي في عام 2013م ف ��ي مناطق البالد العربية التي
�شهدت ا�ضطرابات ،بلغت في �سورية  6ماليين نازح ،وفي العراق
 2.4مليون ،وفي ال�سودان  2.5مليون ،وفي ال�صومال  1.1مليون،
وت�صاع َد الرقم في �سورية
وفي فل�سطين انخف�ضت �إلى � 144ألف،
َ
في يوليو 2015م �إل ��ى  11.6مليون! �أ َّما �أعداد الالجئين خارجياً
ف�ل�ا تق ُّل عن ذل ��ك في �شيء؛ ف ُيقدَّر ع ��دد الالجئين في المنطقة
ف ��ي العا َم ْين  2012و 2013م ب� �ـ 10ماليين ،منهم من فل�سطين 5
ماليي ��ن ،ومن �سوري ��ة  3ماليين ،ومن ال�س ��ودان �أكثر من ِن ْ�صف
مليون ،وكذلك العراق.
و� َ
أو�ض � َ�ح �أنَّ ب�ل�اد المنطقة العربية بيئة ط ��اردة با�ستثناء دول
الخلي ��ج النفطي ��ة ولبن ��ان والأردن ،حي ��ث يعي� ��ش  27مليون وافد
في منطق ��ة الخليج ،ويم ِّثلون %80من العمال ��ة الوافدة في العالم
العرب ��ي ،وي�ستقبل لبنان  %14.9من ع ��دد �س َّكانه ،وير�سل ،%22
وكذلك الأردن ي�ستقبل  %14وير�سل .%19
وق ��ال �إنَّ تقديرات ن�سبة ال�شباب في المنطقة العربية ارتفعت
ارتفاع� � ًا كبي ��ر ًا في العق ��ود الأخي ��رة؛ فبلغت ما بي ��ن ،%60-57
ويعي�ش غال ُبهم في مناطق َح َ�ضرية ،وهم �أكثر انفتاح ًا على تقنية
المعلومات.
المعا�ص ��رة ل ��م ُتعا َم ��ل
و�أ َّك ��د �أنَّ التحدِّ ي ��ات اال�ستراتيجي ��ة
ِ
ف ��ي المجتم ��ع العرب ��ي بمعا َلج ��ات جذري ��ة تن ُفذ �إلى ج ��ذور تلك
التحدِّ يات ،فمث ًال الب َّد من تربية تم ِّكن توطين التقانة وتغ ِّير منهج
التعليم تغيير ًا جذري ًا ،وال منا�ص من اقت�صاد من ِتج ال م�سته ِلك وال
م�س َت َغ ّل ِمن ِق َبل ق َّلة من النا�س.

تتمات..
«درا�سات وبحوث في تاريخ الملك عبدالعزيز»
 ...ال ��ذي �أدَّاه الملك عبدالعزيز في تاريخ هذه البالد ،ومقدِّ ًرا الجهود التي بذلها
في �سبيل توحيدها وبنائها وتطويرها والنهو�ض بها ،وال غرو في ذلك؛ فالجا�سر �أحد
كب ��ار الم�ؤ ِّرخين الذين ُع ُنوا بتاري ��خ هذه البالد القديم والحديث بما في ذلك تواريخ
عالمات
قادته ��ا وبلدانه ��ا و�آثارها ومخطوطاته ��ا وقبائلها و�أن�سابها ،فكان ��ت �أعماله
ٍ
م�ضيئ ًة في هذا المجال ،و َمراجع مه َّمة للباحثين.
جاءت �آثار الجا�سر في نطاق تاريخ الملك عبدالعزيز متناثر ًة في ط َّيات ال�صحف
والمج�ل َّ�ات ،وطبيع ُة الأعمال ال�صحفية �أنها محدود ٌة بزمن ،ق َّلما ُيح َت َفظ بها للرجوع
�إليه ��ا عند الحاج ��ة لال�ستفادة والتوثي ��ق ،وال�س َّيما عندما تكون تل ��ك الأعمال قديم ًة
ن�سب ًّي ��اِ ،وم ��ن هنا �أدرك مركز حمد الجا�سر الثقافي �أه ِّمي ��ة َج ْمع هذا ال ُّتراث الق ِّيم،
وتقديم ��ه لطالبي ��ه �سائ ًغا ،ف�أخذ عل ��ى عاتقه َح ْ�صر مقاالت ال�شي ��خ الجا�سر و�أبحاثه
وج ْم َعها من مظا ِّنها ،و�إدخالها حا�سوب ًّيا ،وترتيبها زمن ًّيا،
ال�صحفية في هذا النطاقَ ،
ومراجعتها ،و�إتاحتها للمهت ِّمين.
وق ��د تن َّوعت المقاالت والأبحاث ال�صحفية التي �ض َّم ْته ��ا د َّفتا هذا الكتاب بين ما
يحم ��ل ت�سجي�ل ً�ا لم�شاهدات عيانية ،وما يحم ��ل طاب ًعا ت�أريخ ًّيا بح ًت ��ا ،وجاء معظ ُمها

درا�سات ل ُك ُت ٍب تناولت جان ًبا �أو جوانب من تاريخ الملك الم� ِّؤ�س�س بحيث �ش َّكل
ف ��ي �شكل
ٍ
َن ْق ��د الكتب الج ��ز َء الأكبر من مو�ضوع ��ات الكتاب لكون ال ُك ُتب عم ��اد العمل التاريخي،
ف ��كان ال ب َّد من تمحي�صها ِبذ ْكر الإيجابيات لتعزيزها ،والإ�شارة �إلى ال�سلبيات لالنتباه
وج ًزا يحيط فقط ب�أبرز
�إليه ��ا وت�صحيحها� ،إ َّال �أنَّ الطابع ال�صحفي يجعل ذلك ال َّن ْقد ُم َ
الجوانب التي يجب التط ُّرق �إليها.
وعل ��ى الرغم م ��ن الإيجاز الذي حر� ��ص عليه ال�شي ��خ الجا�سر في مقاالت ��ه و�أبحاثه
ال�صحفية� ،إ َّال �أنَّ ذلك لم يمنع من ا ِّت�سامها بال ُع ْمق المعرفي والإ�شارات الت�أ ُّملية الدقيقة
والت�صويبات المه َّمة ما يجعل من هذا الكتاب �أحد الـ َمراجع المه َّمة في مو�ضوعه.
وه ��ذا الكتاب ي�أتي حلق ًة ف ��ي �سل�سلة العناية بال ُّتراث العلم ��ي ال�صحفي لل�شيخ حمد
الجا�س ��ر ،ويوا�صل مركز حم ��د الجا�سر الثقافي جهوده في َج ْمع ذلك ال ُّتراث وت�صنيفه
ال�س َي ��ر والتراجم ،والتاري ��خ ،والبلدان والموا�ض ��ع ،والأُ َ�سر
وف ��ق مجاالته الكب ��رى ،في ِّ
والأن�س ��اب والقبائ ��ل ،والرح�ل�ات ،وغير ذلك ،ك ��ي ال ت�ضيع تلك الجه ��ود الكبيرة بين
�ات لم َت ُعد ُمتدا َولة ،وكي ي�ستكمل المرك� � ُز ر�سال َت ُه في الحفاظ على ُتراث ع َّالمة
�صفح � ٍ
الجزيرة العربية.
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معوقات انتشار اللغة العربية خارج الوطن العربي
يتحدث عن
الدكتور محمد آل الشيخ
َّ
ِّ
وجهود «العربية للجميع» في َن ْشرها

13

جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية ِد ْرعًا تكريميًا تقديرًا
وبرنامج «العربية للجميع» يهدي َّ
لدَ ْورها في خدمة اللغة العربية.
� َ
أو�ض َح الدكتور مح َّمد بن عبدالرحمن �آل ال�شيخ -رئي�س
مجل� ��س �إدارة «العربية للجميع»� -أنَّ لق َّلة المراكز البحثية
المتخ�ص�ص ��ة في تعليم العربية لغي ��ر الناطقين بها ،وق َّلة
ِّ
الباحثي ��ن المتم ِّيزي ��ن ،و ُب ْعد القائمين عل ��ى مراكز تعليم
اللغة العربية عن ِع ْلم اللغة التطبيقي وما يتبعه من �أ�صول
تعلي ��م اللغات لغير �أهلها ،و ُب ْعد المهت ِّمين بتدري�س العربية
والقائمي ��ن عليه عن ِع ْلم اللغة التطبيق ��ي؛ َد ْور ًا كبير ًا في
تخلُّ ��ف تعليم العربي ��ة لغير �أهلها مقا َرن� � ًة بتعليم كثير من
اللغ ��ات الح َّية .جاء ذلك في محا�ض ��ر ٍة �ألقاها في مجل�س
حم ��د الجا�س ��ر بعن ��وان« :مع ِّوق ��ات انت�شار اللغ ��ة العربية
خ ��ارج الوطن العربي ،و َد ْور «العربية للجميع» في َن ْ�شرها»،
و�أداره ��ا الدكت ��ور �صالح ِّ
ال�ش ْثري ،ي ��وم ال�سبت � 10شعبان
1438هـ الموافق � 6أيار (مايو) 2017م.

االهتم ��ام بالمنهج َّي ��ة ال�صحيحة في تعلي ��م اللغة العربية و�أه ُّمه ��ا �سل�سل ��ة «العربية بي ��ن ي َد ْيك» الت ��ي �صدرت عام
لغي ��ر الناطقين بها وف ��ق ما ا�ستج َّد في ه ��ذا المجال من 1422ه� �ـ ،وكان ��ت ف ��ي حينه ��ا في ثالث ��ة م�ستوي ��ات ،وقد
نظريات و�أبحاث وطرائ ��ق ،واعتماد مناهج و ُك ُتب تعليمية انت�شرت ال�سل�س ��ة -وهلل الحمد -في كثير من ُد َول العالم،
ِّ
متخ�ص�صة م�ؤ َّلفة لغير العرب ُتراعي المنهج َّية ال�صحيحة وه ��ي الآن ُتد َّر�س ف ��ي حوالي  1500معه ��د وجامعة؛ وبعد
في تدري�س مهارات اللغة وعنا�صرها المختلفة ،واالهتمام تجرب ��ة ال�سل�سل ��ة لم� �دَّة ثماني �سن ��وات ُحدِّ ث ��ت في طبعة
بتدري ��ب مع ِّلمي اللغ ��ة العربية عل ��ى المنهج َّية ال�صحيحة
جديدة فيها كثير من االختالفات في ال�شكل والم�ضمون.
ف ��ي تعلي ��م اللغ ��ات ،واختي ��ار المع ِّلمي ��ن المتخ ِّرجين في
المخت�صة ،و َر ْب ��ط الجامعات التي تد ِّر�س اللغة و�أ�ش ��ار د� .آل ال�شي ��خ �إل ��ى �أنَّ ِمن واج ��ب الجميع تنبيه
الجامعات
َّ
المخت�صة داخل الم� َّؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة �إلى �ض ��رورة االهتم ��ام ب ِع ْلم اللغة
العربي ��ة خارج الوطن العربي بالجامعات
َّ
الوط ��ن العرب ��ي ،وتن�شيط االبتع ��اث لها وتب ��ادُل ال ُـخ َبراء التطبيق ��ي ف ��ي تعليم اللغ ��ة العربية ،وت�سهي ��ل تعليم اللغة
م�ساعدة العربية وتحبيبها �إل ��ى متع ِّلميها ،ود َْعم تعليمها في البالد
معه ��ا؛
َ
والم�ساعدة على تكوين بيئة لغوية تعليمية ِ
في الجامعات التي تد ِّر�س اللغة العربية م َّما ُيتيح للدار�سين المختلف ��ة ،وتوطينها ف ��ي البالد الراغبة فيه ��ا ،والتعاون
المما َر�سة ال�صحيحة للُّغة والتع ُّرف �إلى ثقافة �أهلها.
م ��ع م� َّؤ�س�س ��ات تعليم اللغ ��ة العربية داخ ��ل الوطن العربي

و�أ َّك ��د الـ ُمحا�ض ��ر �أنَّ ُب ْع ��د المهت ِّمين بتدري� ��س العربية
والقائمي ��ن عليه عن ِع ْل ��م اللغة التطبيق ��ي �أدَّى �إلى نتائج
�سلبي ��ة منه ��ا؛ ال َـخ ْل ��ط بين تعلي ��م العربي ��ة لأبنائها وبين
تعليم العربية لغير �أبنائها؛ وتعليم عنا�صر اللغة ومهاراتها
متخ�ص�صين
بطريقة غير ف َّعال ��ة ،وتعيين مد ِّر�سين غي ��ر ِّ
ف ��ي مجال تعلي ��م العربية لغي ��ر الناطقين به ��ا؛ والمبالغة
في ا�ستخدام اللغ ��ة الو�سيطة في تعليم العربية؛ والمبالغة
كذلك في َر ْبط اللغة العربية بالدِّ را�سات الإ�سالمية.

أو�ض � َ�ح �أنَّ برنامج «العربية للجميع» ن َّفذ َّ
و� َ
خطة محدَّدة وخارج ��ه ،وتطوير من َتجات تعليم اللغ ��ة العربية ،وت�سخير
خالل الثماني ع�شرة �سن� � ًة الما�ضية ،ا�شتملت على ت�أليف التقان ��ة الحديث ��ة لخدم ��ة تعلي ��م اللغ ��ة العربي ��ة ،و َر ْب ��ط
المناهج
ِّ
المتخ�ص�صة و َن ْ�شرها ،وتدريب المع ِّلمين وال ُّر ّ
قي م� َّؤ�س�سات تعليم العربية مع بع�ضها وتعزيز التعاون بينها.
بم�ستواهم المعرفي والـ َمهاري ،وت�أهيل جيل من المد ِّربين
وفي الختام �أه ��دى برنامج «العربية للجمي ��ع» م� َّؤ�س�سة
المخت�صين ،وال َّر ْبط بين الجامعات ال�سعودية والجامعات
ِّ
ال�شيخ حمد الجا�سر الثقافية ِد ْرع ًا تكريمي ًا تقدير ًا ل َد ْورها
الخارجي ��ة ب َق� �دْر اال�ستطاع ��ة ،والم�شا َرك ��ة الفاعل ��ة ف ��ي
في خدمة اللغة العربية.
الم�ؤتمرات والندوات.

ثم تحدَّث عن اال�ستراتيجيات العامة لبرنامج «العربية
المتخ�ص�صة
و�أ�ش ��ار �إلى �أنَّ برنام ��ج «العربية للجمي ��ع» ر�أى �ضرورة للجمي ��ع» وجه ��وده ،ومنها ت�ألي ��ف المناه ��ج
ِّ
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يتحدث عن (اإلعالم بين ُت َهم اللغويين ُّ
وتأثر المتل ِّقين)
الس َل ِمي
َّ
الدكتور عبداهلل ُّ

بح�ضور عدد من الأدباء والمف ِّكرين ور�ؤ�ساء الأندية الأدبية..
ال�س َل ِمي �-أ�ستاذ اللغة العربية في جامعة
دافع الدكتور عبداهلل ُّ
المل ��ك عبدالعزي ��ز -ع ��ن الإعالميين ف ��ي وجه الحم�ل�ات التي
ي�ش ُّنه ��ا عليه ��م اللغويون لتحميله ��م م�س�ؤولية �ضع ��ف اللغة ،وقال
�إنَّ الط ��روح المت�ش ِّنجة م ��ن اللغويين �أبعدت عنه ��م الإعالميين،
مو�ضحا �أنَّ اللغويين ُيح�سنون النحيب على حال اللغة ،وي�ص ِّورون
ً
ِّ
اللغ ��ة وك�أنه ��ا تعي�ش في حالة ح ��رب ويبحثون عن م َّته ��م ،م�ؤكدًا
�أنَّ هن ��اك مفاهيم تحتاج �إلى �إع ��ادة نظر وقراءة وربما كانت لها
ً
م�ستعر�ضا
عالقة في عدم تج�سير ال�صلة بين اللغوي والإعالمي،
درا�سة علمية تر�سم مالمح ت�أثي ��ر و�سائل الإعالم ،والعالقة غير
الإيجابي ��ة الت ��ي و�ضعها اللغويون بينهم وبين ه ��ذه الو�سائل .جاء
ذل ��ك في محا�ض ��ر ٍة �ألقاها في مجل�س حم ��د الجا�سر يوم ال�سبت
ُ 12جم ��ادى ال ِآخرة 1438هـ المواف ��ق � 11آذار (مار�س) 2017م،
و�أدارها الدكتور خالد الحافي.
وق ��ال �إنَّ هناك مفاهي ��م تك َّر�ست في �أذهانن ��ا زم ًنا ونردِّدها
لأبنائنا وفي طليعته ��ا مفهوم المحافظة على اللغة العربية ،وهذا
ك َّر�س نتيجة �ضدِّ ية؛ فبدل �أن ُنك ِّر�س مفهوم الن�شر �أ�صبحنا نك ِّر�س
مفه ��وم المحا َفظة ،والمفهوم الثاني له عالق ��ة بالمفهوم ال�سابق
وم ��ن نتائج ��ه وه ��و مفه ��وم الخدم ��ة ،مت�سائ ًال :هل نح ��ن نخدم
اللغة �أم اللغة تخدمن ��ا؟ ولماذا نلب�س و�شاح �أننا َخدَم للُّغة وك�أنها
�ضعيفة؟!
و�أو�ض ��ح �أنَّ النحو العرفاني بد�أ يت�ش� � َّكل بو�صفه مدر�سة وثورة
عل ��ى التوليدي ��ة والتح ُّولية والو�صفي ��ة ،وهو يقوم عل ��ى التكا ُملية
بعيدًا عن التفكيكية.
و�أ�شار �إلى �أنَّ تكري�س مفهوم الحفظ الإلهي للُّغة العربية يجب
�أن ُيف َه ��م في �سياقه وال ُي�ساء فهمه ،و�أنه من ال�ضروري �أن ُي�س ِقط
التي ��ار المحا ِف ��ظ ع ��ن وجهه ع ��دم الخوف عل ��ى اللغ ��ة لأنها لغة
للرقي بها بعيدًا
الق ��ر�آن و�أنه كفي ٌل بحفظها ،ويجب تقديم برامج ِّ
مو�ضحا �أنَّ هناك م�سافة بي ��ن �أن ن َّتكئ على الن�ص
ع ��ن اال ِّتكال،
ً
القر�آني وحقيقة �أنه وعاء حافظ للُّغة وبين الن�شر اللغوي.
يوجهها
التوج�سية التي ِّ
وت�س ��اءل :هل يمكن �أن تتح َّول النظ ��رة ُّ
اللغوي ��ون للإعالميين �إلى م�سار �إيجاب ��ي ُي ْ�س ِهم في �إيجاد حوافز
جاذب ��ة ووعاء �شائق وج� � َّذاب؟ ومتى ن�ستطي ��ع �أن نتجاوز الت�ش ُّنج
والريبة �إلى مرحلة الت�صا ُفح؟ وهل يقبل اللغوي �أن يكون ظالـ ًما؟
لتفاعل
تراجع اللغة وهو م ��ر�آة ُ
إعالم م�س�ؤولي ��ة ُ
ولم ��اذا يح ِّم ��ل ال َ
المجتم ��ع ،وانعكا�س للإيقاع اللغوي ال ��ذي ي�سمعه؟ و�أ�شار �إلى �أنَّ
ر�ؤ�س ��اء التحري ��ر والم� َّؤ�س�س ��ات الإعالمية وحت ��ى وزراء الإعالم
يحمل ��ون كثي ًرا م ��ن المق ِّومات اللغوي ��ة؛ لأنَّ اختيارهم
�أحيا ًن ��ا ال ِ

يخ�ضع لإرادة �سيا�سية في الغالب �أكثر من كونها انتقاء للمق ِّومات
اللغوية لديه.
وق ��ال �إنَّ اللغ ��ة تفتقر �إلى البيئ ��ة الحا�ضنة ،وه ��ي تنت�شر من
خ�ل�ال المتح ��دِّ ث بها وه ��و ال�صانع الحقيق ��ي ل�ضعفه ��ا وق َّوتها،
وتحتاج �إلى �إطار ج� � َّذاب النت�شارها ،مب ِّي ًنا �أنَّ القنوات الف�ضائية
حدثها م� َّؤ�س�سات التعليم.
�أحدثت نقلة لغوية ال ُت ِ
و�أع ��رب ع ��ن ا�ستيائه م ��ن نتائج درا�س ��ة لأحد ر�ؤ�س ��اء �أق�سام
الإع�ل�ام ،ب َّي ��ن فيه ��ا �أنَّ ن�صي ��ب اللغ ��ة العربي ��ة ووحداتها داخل
�أق�س ��ام الإعالم في الجامع ��ات بالمملكة لم تبلغ �سوى  ،%6مقابل
زي ��ادة ن�سبة وحدات اللغة الإنجليزية في جامعة الإمام حتى بلغت
 12وح ��دة ،وفي جامع ��ة �أم ال ُقرى  8وحدات ،وف ��ي جامعة الملك
عبدالعزي ��ز  12وحدة ،وكذلك جامعة المل ��ك �سعود� ،أ َّما وحدات
اللغ ��ة العربية ف ��ي الجامعات فكان ��ت في جامعة المل ��ك �سعود 6
و�ص ْف ��ر في جامعة المل ��ك عبدالعزي ��ز ،و 6وحدات في
وح ��داتِ ،
جامعة الإمام ،و 4وحدات في جامعة �أم ال ُقرى.
وت�ساءل :هل هن ��اك م� ِّؤ�شر لنم ِّو العربية؟ وم ��ا الو�سيلة الأكثر
�أث ًرا لتمدُّده ��ا وانت�شارها؟ وما �إذا كان ��ت جامعاتنا ومراكزنا قد
قدَّمت درا�سة لك�شف الم�سافة التح ُّولية للُّغة داخل الوطن العربي
لأهلها ثم لغير �أهلها خالل خم�سين عا ًما الما�ضية ،م�شي ًرا �إلى �أنه
َر َ�ص� � َد تو�صيات كل الم�ؤتمرات منذ ال�ستينيات في القرن الما�ضي
م ��ن م�ؤتمر الجزائ ��ر �إلى � ِآخر م�ؤتمر �أقامت ��ه الجامعة الإ�سالمية
بالمدين ��ة المن َّورة بعنوان (اللغة ومواكبة الع�صر) ،فوجد �أنَّ هذه
الم�ؤتم ��رات وتو�صياته ��ا غير قادرة على َر ْ�ص ��د حركة دقيقة جدًّا
للإيقاع اللغوي.
ث ��م انتقل �إل ��ى محور الدرا�س ��ة العلمية التي ب َّي ��ن �أنَّ منطلقها
كان م ��ن حديث كوندالي ��زا رايز التي قالتْ �( :أَ َ�ض ْعن ��ا �أجيالنا �إنْ
لم نع ِّلمهم العربية) وذلك لدوافع جاءت عقب �أحداث �سبتمبر.
المحا�ض ��ر �أنه اخت ��ار ف ��ي درا�سته قن ��اة (العربية)
و�أو�ض ��ح
ِ
ال�س َير الذاتية لكل مذي ��ع فيهما ،والتقى بعدد
و(الجزي ��رة) وقر�أ ِّ
من المذيعين ،محاو ًال قيا�س الم�ستوى اللغوي للو�سائل الإعالمية،
ف ��و َّزع ا�ستبانات لـ 1800فرد و�أن�ش�أ موق ًع ��ا و�أدخل اال�ستبانة فيه،
ل�صقون
وب ��د�أ بالزي ��ارات ،فوجد �أنَّ اللغويين يبحثون ع ��ن م َّتهم ُي ِ
ب ��ه �أ�سباب �ضعف اللغ ��ة العربية ل َي ْ�س َل ��م جان ُبهم و َت ْب� � َر�أ �ساح ُتهم
وي�صب ��ح دوره ��م دور الق�ض ��اة ،فت ��ار ًة ي َّتهم ��ون الخطب ��اء وتار ًة
المع ِّلمين و�أخرى المتر ِّب�صين باللغة! وفي ال�سنوات الأخيرة بد�أت
وجه لو�سائل الإعالم ،م�ؤ ِّكدًا �أنَّ على اللغويين �أن ُيدركوا
ال ُّتهم ��ة ُت َّ
�أنَّ زمن �إلقاء التبعات على ال َآخرين قد و َّلى.
وكان ��ت الح ��دود المكاني ��ة للدرا�سة في ج� �دَّة ،وف ��ي م َّراك�ش

ف ��ي المغرب ،والبلي ��دة في الجزائ ��ر ،وكواالالمبور ف ��ي ماليزيا،
والمن�ص ��ورة ف ��ي م�ص ��ر ،ولومب ��وك ف ��ي �إندوني�سي ��ا ،وم�سلم ��ي
ريت� ��ش موند ف ��ي مقاطع ��ة كولومبي ��ا البريطانية ،وليب ��ر فيل في
الجاب ��ون ،والح ��دود الزمنية منذ ع ��ام 1430ه� �ـ ،و�أداة الدرا�سة
ه ��ي اال�ستبان ��ات ،م�ؤ ِّك� �دًا �أنَّ الدرا�سة ا�شتملت عل ��ى جميع فئات
المجتم ��ع ،مت�ض ِّمن ًة الناطقين باللغ ��ة العربية من �أهلها ومن غير
�أهلها.
وق ��د �أو�ضحت نتائ ��ج الدرا�سة �أنَّ الم�ست ��وى اللغوي لم�شاهدي
القن ��وات غير الإخباري ��ة  ،%38.3ولم�شاهدي القنوات الإخبارية
 .%87.3وع ��ن ال�سن ل ��دى متابعي القن ��وات الف�ضائي ��ة تب َّين �أنَّ
ن�سبة َم ��ن هم �أقل من ع�شرين �سنة كان ��ت  ،%5ومن ع�شرين �إلى
ثالثي ��ن ِ ،%32ومن ثالثين �إلى �أقل من �أربعي ��ن  ،%6ومن �أربعين
�إلى خم�سين كانت الن�سبة الأعلى وهي  ،%43وخم�سين �سنة ف�أكثر
مو�ضحا �أنَّ ع ِّينة َمن هم في �سنِّ الأربعين �إلى خم�سين عام ًا
،%14
ً
كان ��ت الع ِّينة القادرة على �إيج ��اد �إجابات عل ��ى �أ�سئلة اال�ستبيان
بوعي وح�ضور ذه ��ن ويمتلكون �سمة الن�ضج العقلي ،وهي �شريحة
عا�شت جملة من المتغ ِّيرات في العالم.
وع ��ن النوع ل ��دى متابع ��ي القن ��وات الف�ضائية تب َّي ��ن �أنَّ ن�سبة
الذك ��ور  %72و الإناث  ،%28وعن الحال ��ة االجتماعية كانت ن�سبة
العازبي ��ن  ،%21والمتز ِّوجي ��ن  ،%46والمطلقي ��ن  ،%20والأرامل
وجلو�سا في
 ،%13وبذل ��ك ف� ��إنَّ المتز ِّوجين هم الأكثر ا�ستق ��را ًرا ً
المن ��زل وه ��م الأكثر م�شاه ��دة من الفئ ��ات الأخرى الت ��ي تخ ُرج
خ ��ارج المنزل لق�ضاء �أوقات الفراغ .كما �شملت الدرا�سة مخ َت َلف
الم�ؤهِّ الت الدرا�سية ،وغير ذلك من المتغ ِّيرات.
وقال �إنه وجد �أنَّ  %53من الع ِّينة المدرو�سة يق�ضون � 4ساعات
من �أوقاتهم �أمام و�سائل الإعالم ،وت�ساءل :ماذا لو �أُفي َد من وقت
ه�ؤالء؟!
و�أظه ��رت الدرا�سة � ً
أي�ضا �أنَّ التلفاز جاء في الترتيب الأول من
حيث ن�سبة متابعة الو�سائل الإعالمية ،وقبل �سنتين �سبقتْه و�سائل
التوا�ص ��ل االجتماعي ،وفي الترتيب الثال ��ث المذياع ،وفي الرابع
ُ
ال�صحف ،وفي الخام�س المجالت.
وف ��ي ختام محا�ضرت ��ه ذكر القن ��وات التي تحظ ��ى بم�شاهدة
�أكثر على م�ستوى ع ِّينة الدرا�س ��ة ،هي (الجزيرة) الإخبارية ،ثم
(العربية) الإخبارية ،وروتان ��ا ،والقنوات الريا�ضية ،والـ.mbc
وم ��ن حيث نوع البرامج الأكثر متابعة جاءت البرامج الدينية �أو ًال
ثم الترفيهية فالثقافية.
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خاص في السيرة الذاتية
الدكتور أحمد آل مريع يكشف عن نموذج عربي
ّ
ك�ش ��ف الدكتور �أحم ��د �آل مريع -رئي�س الن ��ادي الأدبي ب�أبها-
عن نموذج عربي خا�ص في ال�سيرة الذاتية ،وذلك في درا�س ٍة قدَّم
فيها مقا َربة لأول َّي ��ات المما َر�سة ال�شفهية لخطاب ال�سيرة الذاتية
و َت َل ِّقيها في التراث العربي ،من خالل تنا ُول ما َو َ�ص َفه بـ(ال ُك ْن ِت َّية)
الذاتية في
أبريلال�سيرة
خطاب
�شفاهية ِمن ِ�ص َيغ
وهي �صيغة لمما َر
2013م
1434هـ -
�سة اآلخرة
جمادى
الأدب العرب ��ي اقترن بحال ��ة ال َف ْقد ،م�ؤ ِّكدًا �أنه ��ا ُتتنا َول لأ َّول م َّرة
في الدرا�س ��ات النقدية والأدبية .جاء ذلك ف ��ي محا�ضر ٍة �ألقاها
في مجل�س حمد الجا�سر بعن ��وان «�أول َّيات خطاب ال�سيرة الذاتية
في التراث العربي» ،و�أداره ��ا الدكتور عادل الغامدي ،وذلك يوم
ال�سب ��ت ُ 19جمادى ال ِآخ ��رة 1438هـ المواف ��ق � 18آذار (مار�س)
2017م.
المحا�ض ��ر ف ��ي درا�ست ��ه عن ��د الإ�ش ��ارة �إل ��ى هذه
وا�ستخ ��دم
ِ
الظاه ��رة ف ��ي عمومه ��ا م�صطل ��ح (ال ُك ْن ِت َّية) وذل ��ك على طريق
الم�صدر ال�صناعي؛ والم�صدر ال�صناعي يد ُّل على حقيقة ال�شيء
خا�ص َّي َتي
وعلى ما ُيحيط به م ��ن الهيئات والأحوال ،وينطوي على ِّ
الت�سمي ��ة والو�ص ��ف م ًع ��ا ،ويق�صد بها هن ��ا :حدي ��ث ال�شيوخ عن
�أنف�سهم بما ُيف َت َخر به حكاي ًة عن الما�ضي :كنتُ  ..وكنتُ .
المحا�ض ��ر �أنَّ مد َّون ��ة (ال ُك ْن ِت َّية) في المعاج ��م العربية
و�أ َّك ��د
ِ
و ُك ُت ��ب اللغ ��ة تك�ش ��ف عن خط ��اب �س ��ردي ا�ستعادي م ��ز َد َوج في
ال�سي ��رة الذاتية ،حي ��ث ت�ستدعي الحياة الما�ضي ��ة و ُتعيد �إنتاجها
على �ساح ��ة الحياة من جديد ،متل ِّم�س ًة ذاته ��ا و�شخ�صيتها ،وهي
على �صعيد المحتوى ُت ْن ِتج ذاتها لي�س من خالل ال�صراع والتم ُّرد،
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بل من خ�ل�ال االنجذاب �إلى
ال ِق َيم االجتماعي ��ةِ ،ومن َث َّم
ُتعيد تكري� ��س مفهوم ح�ضور
(الأن ��ا) وفاعل َّيته ��ا ،وتر ِّكز
ال ��ذاتُ ف ��ي ا�ستع ��ادة الفعل
عل ��ى ال ِق َي ��م التي به ��ا يكون
الف ��رد متم ِّي� � ًزا ومتواف ًقا مع
النظام االجتماعي.
و�أ�ض ��اف �أنَّ ال ُك ْن ِت َّي ��ة
خطاب ف ��ي ال�سي ��رة الذاتية
يق ��ف وراءه دواف ��ع عا َّم ��ة
طبيعية وثقافية ونف�سيةِ ،من
�أبرزه ��ا� :إنزال الذات منزل ��ة البطل ،وداف ��ع تعوي�ضي ،والحاجة
االجتماعية للتقدير.
وق ��ال �إنَّ المتل ِّقي ��ن ف ��ي تعا ُمله ��م مع خط ��اب ال ُك ْن ِت َّي ��ة ف َّرقوا
عاملوه معاملة
بينه وبين خطاب ��ات �أخرى كال�شعر والرواية ول ��م ُي ِ
مو�ضحا �أنَّ الدرا�سة َخ ُل َ�صت �إلى الك�شف -لأ َّول م َّرة -عن
الف ��ن،
ً
مما َر�سة حكائية �شفاهي ��ة في التراث العربي ،والتح ُّقق من وجود
وع ��ي ثقافي عام به ��ذه المما َر�س ��ة وبطبيعته ��ا ،و�أنَّ الدافع الذي
يك ��ون وراء ال ُك ْن ِت َّي ��ة هو طبيعي ونف�سي ال�ستع ��ادة مف َردات الحياة
وممار�س ��ة الوجود/الكينونة ،واال�ستعا�ضة بالما�ضي عن الحا�ضر

واال�ستمت ��اع به ،كما يقف وراءها داف ��ع ثقافي و َن َ�سقي وهو �إحالل
الذات محل البطل.
المحا�ضر �إلى �أنَّ الدرا�سة تنح ��و ناحية تفكيك مد َّونة
و�أ�ش ��ار
ِ
( ُك ْن ��تُ ُ -ك ْن ِت� � ٌّيُ -ك ْن ِت َّي ٌة )..ف ��ي المعاجم اللغوي ��ة العربية و�إعادة
تركيبه ��ا ال�ستنج ��از الم�ض َمر م ��ن دالالتها و�إيحاءاته ��اِ ،ومن َّثم
ا�ستج�ل�اء الوع ��ي اال�صطالحي من جهة ،وطبيع ��ة المما َر�سة من
جهة ثانية؛ وكيفية َت َل ِّقيها على م�ستوى المعرفة والقيمة والمما َر�سة
وعل ��ى م�ستوى من ِتج الخطاب وم�ستق ِبله من جهة ثالثة ،وذلك من
نف�سها على الدرا�سة.
خالل َمحاور �أ�سا�سية تقترحها المد َّون ُة ُ

لمحات عن األدب األفريقي العربي
الدكتور الخضر عبدالباقي يستعرض
ٍ
ا�ستعر�ض الدكت ��ور الخ�ضر عبد الباقي مح َّمد -مدير المركز
النيجي ��ري للبحوث العربية و�أ�ستاذ الإعالم الدولي بك ِّلية الإعالم
واالت�ص ��ال ف ��ي جامع ��ة الإم ��ام مح َّم ��د ب ��ن �سع ��ود الإ�سالمية-
�ات م ��ن الأدب الأفريقي العربي ،وتحدَّث ع ��ن �سماته ووقف
لمح � ٍ
مع م�صطلحاته وتكوينه وتط� � ُّوره ،جاء ذلك في محا�ضر ٍة �ألقاها
ف ��ي مجل�س حمد الجا�سر يوم ال�سب ��ت ُ 28جمادى الأولى 1438هـ
الموافق � 25شباط (فبراي ��ر) 2017م ،و�أدارها الدكتور �إبراهيم
ال�سماعيل.
و�أ�ش ��ار المحا�ضر �إلى �أنَّ �أفريقيا -ومنطق ��ة الغرب الأفريقي
تحديد ًا -تحفل بالعديد من الم�ؤ َّلفات الق ِّيمة ،منها الآثار العلم َّية
الت ��ي ال تزال مغمور ًة ،وهي ال ت ِق� � ُّل روع ًة ع َّما تركه علماء العرب،
بل ُيم ِكن ُ
القول ب�أنَّ من بين تلك الآثار العلم َّية والأدب َّية ما يختلف
الكم
ع ��ن الروائع التي خ َّلفه ��ا العلماء والأدباء العرب م ��ن حيث ِّ
مو�ضحا �أنَّ ِّ
خ�صائ�صها الجغراف َّية
لكل منطقة �أفريق َّي ��ة
والن ��وع،
ً
َ
َ
االختالف بينها وبين غيرها من
والتاريخ َّية والثقاف َّية التي َتجع ُل
مناطق القا َّرة وا ِقع ًا ال يمكن �إنكا ُره.
وب َّي ��ن �أنَّ رحل َة ال�شع ��ر العربي من الجزي ��رة العربية �إلى ربوع
خ�صائ�ص لم
ال�ش ��ام وم�صر ،ثم ال�س ��ودان والأندل� ��س� ،أك�سب ْت� � ُه
َ
بكثير من
تك ��ن متو ِّفرة فيه ف ��ي بيئته ال�صحراوي ��ة ،فلقد ت�ش َّب ��ع ٍ
فتو�سعتْ �آفا ُقه،
ُ�ص َور التعبير ،و�أ�ساليب البناء ،و�ضروب الأخيلةَّ ،
وتع� �دَّدتْ �ألوا ُن ��ه ،ور َّق ��تْ حوا�شيه ،وته َّذب ��تْ �آل َّيات ��ه ،نتيج ًة لثراء
البيئة الطبيعية التي ا�ستق َّر فيها ال�شعراء وتن ُّوعها.
و�أ�ض ��اف� :إنَّ المتت ِّبع لخريطة ال�شع ��ر الأفريقي يجد نوع ًا من
التف ��ا ُوت بي ��ن اتجاهات ��ه وم�سارات ��ه ،ويجد في ه ��ذه االتجاهات
والم�سارات �أجوا ًء �شعري� � ًة مختلفة ،و�صور ًا تعبيري ًة متباينة ،على
ح ��دِّ ما ذهب �إليه �أ�ست ��اذ الأدب العربي في جامعة نيامي الدكتور

يو�س ��ف مكيال حيث قال“ :م َّما
ال َ�ش َّك في ��ه �أنَّ االزدها َر الذي
ح ��دث ل�ل��أدب العرب ��ي ف ��ي
الأندل� ��س قد حدث في �أفريقيا
�أي�ض� � ًا ازدها ٌر موا ٍز ل ��ه� ،سواء
م ��ن حي ��ث ج ��ودة الإنت ��اج� ،أو
تع� �دُّد الأغرا� ��ض ال�شعري ��ة،
و�إنْ كان ث َّم ��ة ف ��ر ٌق فيكون في
الظ ��روف البيئي ��ة والتاريخية
أدب
الت ��ي من �ش�أنه ��ا �أن تطب َع � َ
خا�ص ٍة بها”.
�أ َّم ٍة بمم ِّي ٍ
زات َّ
وع ��ن المعاني الجديدة في
ال�شعر العربي الأفريقي تحدَّث
المحا�ضر ع ��ن التط ُّورات التي
أخ�ص م ��ا �أُ ِن�ش َد تعبي ��ر ًا ع َّما وقع من
ح�صل ��ت لذل ��ك ال�شعر ،وبال ِّ
الخا�ص ��ة المختلفة في حي ��اة ال�شعراء ،وم ��ن المعاني
الأح ��داث َّ
الجدي ��دة والطريفة في هذا ال�شعر َن ْظ َر ُتهم الفل�سفية �إلى الحياة
التي جاءت في �صورة اليقين والت�أكيد.
و�أو�ض ��ح �أنَّ تكوي ��ن ال�شاع ��ر الأفريق ��ي بالعربي ��ة ال ي�صل �إلى
التعبي ��ر باللغ ��ة العربية �إ َّال بع ��د �أن يم َّر بمراح� � َل متد ِّرجة ،ويبد�أ
التكوينُ اللغوي والأدب ��ي العربي عند الأديب الأفريقي من درا�سة
علوم اللغة العربية ،مثل متن الآجرومية في النحو ،وعلم ال َعرو�ض
منحى �أدبي ًا،
والقافي ��ة في ال�شعر ،وي�أخذ تكوي ُنه اللغ ��وي والأدبي ً
يتم َّث ��ل ف ��ي تع ُّرف ال�شع ��ر والنثر م ��ن المع َّلقات ال�سب ��ع ومقامات
يو�سع
الحري ��ري ،و�إلى هن ��ا تقريب� � ًا يتو َّقف تكوي ُن ��ه العلمي ،ث ��م ِّ

ثقافت ��ه الذاتية بنف�سه من خالل �أ َّمهات الكتب المعروفة في ذلك
العهد ،ك ِف ْقه اللغة للثعالبي ،وكتاب �سيبويه ،والقامو�س المحيط،
وه ��ي مرحلة كب ��ار العلماء ،وبالجملة ال ي�ست ��وي تعبي ُره الأدبي �إ َّال
بع ��د �أن يد ُر�س علوم اللغة العربيةَّ ،
ويطل ��ع على �أ َّمهات كتب اللغة
والمعاج ��م المع َت َب ��رة ،وي�صق ��ل مواه َب� � ُه بالتم ُّر�س عل ��ى �أ�ساليب
العرب في التعبير ،هذا كلُّه خالف ًا لل�شاعر العربي.
و�أو�ض ��ح �أنه على الرغ ��م من �أنَّ ال�شع ��راء الأفارقة من الجيل
الأول ل ��م يتع َّر�ضوا كثير ًا لو�صف الطبيع ��ة ،وال اهت ُّموا في الغالب
بو�ص ��ف حيوانات بيئتهم ،ف� ��إنَّ ق�صائدهم تناول ��ت المو�ضوعات
الت ��ي تناولها ال�شعراء العرب قديم ًا ،فو�صفوها كما و�صفها ه�ؤالء
ال�شع ��راء ،وبرع ��وا في و�صف الناقة والفر�س كم ��ا برع العرب في
و�صفها.
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صدر حديثًا عن مركز حمد الجاسر الثقافي:
من أحاديث السير والتراجم "مقاالت وبحوث"
في كالمه َع َر ً�ضا على �سيرة م�ؤ ِّلف الكتاب �أو كاتب الق�صيدة.
وا�س ُتبع ��د م ��ا �سبق ن�ش� � ُره في كت � ٍ�ب للجا�سر �ض َّم ��ت ِ�س َي ًرا
وتراج ��م ،مث ��ل كتاب «اب ��ن عربي ِّ
موط ��د ال ُـح ْك ��م الأموي في
و«رحال ��ة غربي ��ون ف ��ي بالدنا»
َن ْج ��د» (1414ه� �ـ1993/م)َّ ،
(1417ه� �ـ1996/م) ،و«م ��ع ال�شعراء :مخت ��ارات ومطالعات»
كتاب ِمن ُك ُتبه من �إيراد
(1400هـ1980/م)� ،إذ ال يكاد يخلو ٌ
ترجمة �أو �سيرة �أو حديث عن َع َلم.
وكذل ��ك ا�س ُتبع ��دت التراج ��م الت ��ي ت�ض َّمنتْها كت � ٌ�ب ُن�شرت
بعد وف ��اة ال�شيخ الجا�س ��ر مثل كتاب «من �سوان ��ح الذكريات»
ال�س َير والتراجم الت ��ي َن َ�ش َر ال�شيخ
(1427ه� �ـ2016/م)� .أ َّم ��ا ِّ
مقاالت وبحو ًثا ف ��ي �أثناء حياته في �إطار ت�أبين
الجا�س ��ر عنها
ٍ
ُ
عا�ص َرهم ،فقد �أ ْف � ِ�ر َد لها كتاب م�ستق ��ل بعنوان« :في
�ام َ
�أع�ل ٍ
و�س َير المرث ِّي ْين».
الرثاء ِ
وقد ُ�ص ِّنفتْ المقاالت والبحوث في هذا الكتاب في جز�أين:
الجزء الأول� :أعالم ُقدَماء ،و�أُ ِلح َقتْ بهذا الجزء المقاالت
راج َع فيها ال�شيخ الجا�سر كت ًبا تناولتْ بالبحث
والبح ��وث التي َ
�أعال ًما ُقدَماء.
الج ��زء الثان ��ي� :أعالم معا�ص ��رون ،و�أُلحقتْ به ��ذا الجزء
المق ��االت والبحوث التي كتبها لمراجع ��ة ُك ُتب تناولت �أعال ًما
معا�صري ��ن ،وتحدَّث خ�ل�ال مراجعتها ب�إفا�ض ٍة ع ��ن م�ؤ ِّلفيها،
عا�صرة حياة ال�شي ��خ الجا�سر،
والمق�ص ��ود
بالمعا�ص ��رة ه ��و ُم َ
َ
الذي ُول ��د في مطلع القرن الع�شرين المي�ل�ادي تقري ًبا وتو ِّفي
في نهايته.

عندم ��ا كان طال ًبا في المعه ��د ال�سعودي في مكة المك َّرمة بين
عا َم � ْ�ي  1348و1353ه� �ـ ( 1929و1934م) وال�شي ��خ الجا�س ��ر
يحمل قلمه ف ��ي �ش َّتى ميادين الثقافة والعلوم الإن�سانية ،يكتب
المتي�سرة له ،مثل ُ�ص ُحف «�أم
وين�شر في مختل ��ف المطبوعات ِّ
الق ��رى» و«�صوت الحجاز» و«الب�ل�اد» و«الجزيرة» و«الم�سائية»
و«عكاظ» و«المدينة» و«الندوة» و«الريا�ض» و«اليوم» و«ال�شرق
ُ
الأو�س ��ط» ،ومث ��ل مج�ل�ات «الع ��رب» و«اليمام ��ة» و«المج َّل ��ة
العربية» ،و«المنهل» و«عالم المخطوطات» و«الحر�س الوطني»
و«الدرعي ��ة» ،وغيرها من المطبوع ��ات الداخلية والخارجية،
وقد ا�ستم َّر في الكتاب ��ة والت�أليف والبحث والن�شر عبر م�سير ٍة
م ��ن العطاء والإبداع لم تتو َّق ��ف �إ َّال مع تو ُّقف نب�ضات قلبه بعد
�أن تجا َو َز الخام�سة والت�سعين من العمر.
ولقد وجدت اللجنة العلمية في مركز حمد الجا�سر الثقافي
مئات م ��ن المقاالت والبح ��وث الم�ش َّتتة التي لم
�أنَّ ف ��ي تراثه ٍ
تظهر في الكتب الت ��ي �أ�صدرها في �أثناء حياته ،فعقدت الن َّية
عل ��ى َج ْمعه ��ا ف ��ي �سل�سل ِة كت � ٍ�ب يخت� ُّ��ص كل واح � ٍ�د منها بنوع
متجان� ��س من المو�ضوعات ،ور�أت �أن تب ��د�أ بهذا الكتاب الذي
ي�ض� � ُّم مقاال ِته وبحو َثه المبع َثرة ف ��ي ِّ
كل ما له عالقة بالأعالم
ال�س َير والتراجم ونحوها ،بحي ��ث تت َبعه -ب�إذن اهلل -كتب
م ��ن ِّ
مماثلة في بقية المجاالت.
وقد ا�س ُتبعدتْ في �أثناء جمع المادَّة ك ُّل المقاالت والبحوث
الت ��ي هي �أقرب �إلى مو�ض ��وع الأن�ساب و�إنْ �ض َّم ��تْ في ط َّياتها
موجزة لبع� ��ض ال�شخ�ص َّيات ،كم ��ا ا�س ُتبعدتْ
و�س َي� � ًرا َ
تراج ��م ِ
مق ��االتٌ ال تكون ال�سيرة والترجم ��ة فيها محور المو�ضوع ،ك�أنْ
يكون العنوان متع ِّل ًقا بكتاب �أو بق�صيدة ثم ي�أتي ال�شيخ الجا�سر

�صدر هذا الكتاب حدي ًث ��ا بطبعته الأولى 1438هـ2017/م
عن مركز حمد الجا�سر الثقافي في جز�أين بـين د َّف َت ْيهما 837
�صفحة ،بمراجعة وتعليق الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي.
جاء هذا الكت ��اب -بجز�أَ ْيه -نوا َة �سل�سل� � ٍة من الكتب تتت َّبع
المق ��االت والبحوث والأعم ��ال المتناثرة الت ��ي كتبها الع َّالمة
ال�شيخ حمد الجا�سر �أثن ��اء م�سيرته الثقافية الطويلة و َن َ�ش َرها
ال�ص ُحف والمج�ل�ات والدور َّيات ،غير �أنه ��ا لم تظهر في
ف ��ي ُّ
ُك ُتبه.
فمنذ �أن بد�أ نج ُمه في الظهور على الم�شهد الأدبي والبحثي،

موقع مركز حمد الجاسر الثقافي على اإلنترنت ،وصفحاته على شبكات التواصل االجتماعي
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يوا�ص ��ل مركز حم ��د الجا�س ��ر الثقافي �إج ��راء التحديثات
عل ��ى موقعه عل ��ى الإنترنت و�صفحات ��ه على �شب ��كات التوا�صل
االجتماعي .
وم ��ن تل ��ك التحديث ��ات َر ْب ��ط الموق ��ع بو�سائ ��ل ال َّت َوا�ص ��ل
االجتماع ��ي «في�س ب ��وك» و«تويت ��ر» و«يوتي ��وب» ،لت�سهيل مه َّمة
التوا�صل مع المركز ومتابعة �أن�شطته.
كم ��ا يت�ض َّمن الموق ��ع تعري ًفا ب�إ�ص ��دارات المرك ��ز؛ ب�إفراد
نافذة تت�ض َّمن ً
عرو�ضا لها ،و�إتاحة ن�صو�ص بع�ض الإ�صدارات،

ويعت ��زم المركز �إتاحة بع�ضها ال َآخر على الموقع ،بما في ذلك
�إ�ص ��دارات ال�شي ��خ حمد الجا�س ��ر رحمه اهلل تعال ��ى ،لت�سهيل
ِّ
االط�ل�اع عليها ِّ
لكل الباحثين وت�سهيل مه َّمة البحث .كما ي�ض ُّم
ال�صادرة من
الموق ��ع �أر�شي ًفا لأع ��داد المج�ل�ات وال َّن�ش ��رات َّ
المركز ،والأعداد الحديثة من مج َّلة «العرب» ،ويجري تحميل
الأعداد القديمة م ��ن المج َّلة ليت�س َّنى للباحثين االطالع عليها
ب�سهولة.
و ُتتاح المحا�ضرات التي ُتلقى في مجل�س حمد الجا�سر على
موقع «يوتيوب» و ُيحال �إليها م ��ن موقع المركز ،لي�ستفيد منها
�أكب ��ر َقدْر م ��ن المهت ِّمين والمتابعين ،و َت ْ�س ُه ��ل العودة �إليها في
ب�ص َيغ مختلفة
�أيِّ وق ��ت .كما ُت َح َّمل المحا�ضرات ال�سابقة كا َّفة ِ
على الموقع ،ويت�ض َّمن الموقع �أر�شي ًفا َّ
لملخ�ص المحا�ضرات مع
ال�صور ،وتج ��ري �أر�شفة كل اللق ��اءات والمقابالت التلفزيونية
المتع ِّلقة بال�شيخ حمد الجا�سر رحمه اهلل.
وي�ض� � ُّم الموقع � ً
ً
وعرو�ضا
أي�ض ��ا �أخبار ال ��ر َّواد ومقاالته ��م،
لإ�صداراته ��م الثقافي ��ة والفكري ��ة ،وم�شاركاتهم ف ��ي الندوات
والمحا�ضرات والفعاليات المختلفة.
ويت�ضم ��ن �أر�شيف� � ًا خا�ص� � ًا بال�صوتي ��ات لجمي ��ع الفعاليات
القديمة والحديثة لت�سهيل عملية البحث واال�ستفادة منها.

ُت َ
ن�ش ��ر عل ��ى «تويت ��ر» ب�ش ��كل م�ستم ��ر جمي ��ع
�أخب ��ار المرك ��ز وكل جدي ��د م ��ن �إ�صدارات ��ه
و�أن�شطته ،و�أخبار الر َّواد وم�شا َركاتهم ،وذلك
على العنوان.)aljasser_office( :
�أُن�شئ ��ت �صفح ��ة عل ��ى «في� ��س ب ��وك» با�س ��م
(مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ي) ل َن ْ�ش ��ر
وال�ص� �وَر
�أخب ��ار المرك ��ز ،والفيديوه ��ات ُّ
للمحا�ضرات والندوات.
تت�ض َّم ��ن قن ��اة الـ«يوتي ��وب» التابع ��ة للمرك ��ز
�أر�شيف� �اً لجمي ��ع المحا�ض ��رات الت ��ي �أُلقي ��ت
ف ��ي مجل�س حم ��د الجا�س ��ر ،ويُح َّم ��ل الفيديو
عق ��ب كل محا�ض ��رة جديدة مبا�ش ��ر ًة ،لت�صبح
المحا�ضرات متاح ًة للجميع.
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