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 (1)تعليق على سوانح الشيخ اجلاسر

 عن بدايات التعليم يف جند

 

 كتب عالمة اجلزيرة وأستاذ اجليل الشيخ  د اجلاسر ــ وفقه

اهلل ـــ سلســلة مـن املقــاالت يف اجمللــة العربيـة ابتــداء مـن شــهر رجــب     

ة نفسـها, عنونهـا ب حاديـث عـن     هـ حتح ذي احلجة من السـن 1414

بدايات التعليم يف جند, وقد كان جمال احلديث يف تلـك املقـاالت   

كمـــا عنونهـــا عـــن مرحلـــة ت ســـيس التعلـــيم النظـــامي يف اململكـــة 

العربيــة الســعودية عموًمــا ويف منطقــة جنــد خصوًصــا, وملــا كانــت   

ح هذه املرحلة تهم الباحثني يف تاريخ اململكة فقد رأيـت التعليـل علـ   

 بع  ما أورده الشيخ يف تلك املقاالت املنتظمة.

                                                           

ـــ  ــل        1) ـــ ر ــه اهلل ـ ــوطن الشــيخ  ــد اجلاســر ـ ( إن شــيخنا وأســتاذ ال

يف مقاالتــه وقــد تقــديري واحرتامــي وال يقلــل مــن مكانتــه مناقشــة مــا طرحــه  

كان هذا املقال يف حينـه مناقشـة لقضـية طرحهـا الشـيخ ـــ ر ـه اهلل ـــ وقـد          

وقفت علح رد له ــ ر ه اهلل ــ علح مقـالي هـذا يف كتابـه "سـوانح اجلاسـر",      

ــي       و ثــرت نشــر رده يف ذيــل هــذا املقــال رغــم قســوة بعــ  عباراتــه يف الــرد عل

جهـة نظـر الشـيخ ـــ ر ـه اهلل ـــ       وهديف هو أن يطلع القـار  مـرة أخـر  علـح و    

 فيما كتبته وهو  ل تقدير واحرتام)غفر اهلل لناوله(. 

 جملة الفيصل ُنشر هذا املقال) تصًرا( يف. 
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تطــرق الشــيخ العالمــة  ــد اجلاســر للفــرتة الت سيســية يف حيــاة  

التعليم يف اململكة وخصوًصا يف جند, واليت عاصرها عدد كـبري  

ــده يف ســبيل         ــنهم جه ــذل كــل م ــذين ب ــربني ال ــرواد وامل ــل ال مــن جي

ًدا مـنهم أنـه كـان    ت سيس التعلـيم ونشـره والرقـي بـه, ومل يـّدِع أحـ      

ــود     ــل مـــن جهـ ــنهم يقلـ ــًدا مـ ــمع أحـ ــده, ومل نسـ ــارس امليـــدان لوحـ فـ

اآلخرين من املربني الذين انتشروا يف  تلف منـاطل اململكـة, وال   

مسع ب حد منهم ادعح السيطرة علـح التعلـيم يف جنـد وال يف غريهـا     

رغم أن بعًضـا مـنهم لـو ادعـح ذلـك لكـان صـادًقا حيـث أن كـثرًيا          

يف ت سيس التعليم يف جند ويف غريها قبـل عمـل الشـيخ     منهم عملوا

 د اجلاسر يف التعليم بسنوات عديدة. ولن ينسـح النـاس والتـاريخ    

جهود أولئك اآلباء املربني من جيل الرواد الـذين كـان أوهلـم السـيد     

 مد طاهر الدباا ــ ر ه اهلل ــ وكان منهم وعلـح رأسـهم املربـي    

بــن مـانع مـدير املعـارف العامـة لفــرتة     الكـبري فضـيلة الشـيخ  مـد     

طويلة ــ ر ه اهلل ــ وأجزل له املثوبة والغفران, والذي عاصر تعيني 

بــن   مــد وعمــل الشــيخ  ــد اجلاســر يف التعلــيم, وكــان الشــيخ 

مـانع ـــ ر ــه اهلل ـــ ميثـل حلقــة وصـل رئيسـة ومهمــة يف تلـك الفــرتة        

فــــتحني. كمــــا احلرجــــة بــــني العلمــــاء واحلكومــــة واألهــــالي واملت

حياولون تسمية أنفسهم يف تلك الفرتة, وال ُينسح يف هذا املقـام دور  

وولـي عهـده املغفـور لـه      زمؤسس اململكة املغفور له امللك عبد العزي
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ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز ـــــ ر همـــا اهلل ـــــ واملغفـــور لـــه فيصـــل بـــن 

ب ــ ر ه اهلل ــ, الذين كان هلم الدور األكـرب يف التغلـ   زالعزيعبد

 علح الواقع املوجود يف تلك الفرتة.

ويبدو أن الشيخ اجلاسـر ـــ وفقـه اهلل ـــ لديـه العديـد مـن الوثـائل         

املختلفـة عـن التعلـيم يف تلـك الفـرتة, ومـع هـذا فـإن اآلخـرين لـديهم           

مئات الوثائل عـن تلـك الفـرتة ال تـزال  فوظـة, ولعلـها ختـرج بـإذن         

 اهلل علح يد بع  الُكتَّاب.

يف مناقشة ما ذكره الشيخ اجلاسر ـــ وفقـه اهلل ـــ     وقبل الدخول

أود أن أذكر بعـ  املعلومـات العامـة عـن تلـك املرحلـة والـيت قـد ال         

ختفح علح الكثريين لكي تقاس بها حالة التعليم يف جنـد ويعـرف   

بها قدر الرجال الذين عملوا يف تلك الفـرتة الصـعبة, فمـن املعـروف     

ــيم  ختتلــف عــن نظــرة أهــل احلجــاز    أن نظــرة األهــالي يف جنــد للتعل

حيــث كــان أهــل احلجــاز أكثــر إدراًكــا ألهميــة التعلــيم. ولــذلك    

فعند ت سيس املدارس احلكوميـة يف جنـد حوربـت  اربـة شـديدة      

من قبل األهالي عموًمـا وبعـ  املنتسـبني للعلـم مـن املشـايخ يف تلـك        

الفـــرتة, ولـــذلك فـــإن مـــن كـــان يقـــدم علـــح العمـــل فيهـــا يتعـــرض   

الســب واإلهانــة مهمــا كانــت مكانتــه, حتــح لــو كــان للمقاطعــة و

موضع الثقة عند الناس فإنه يسقط مـن أعيـنهم, ومـن األمثلـة علـح      

ذلك الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم بن سليم الـذي يعرفـه الشـيخ  ـد     
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اجلاســر حــل املعرفــة وهــو مــن أوائــل مــن عمــل يف إدارة املــدارس يف  

ــاجنــــد وأول مــــدير ومؤســــس ألول مدرســــة مــــن مــــدار    ضس الريــ

ــ خر عشــر        ــد ت ــيت افتتحــت بع ــة, ال ــة وهــي املدرســة األهلي االبتدائي

الرجل عند قبولـه العمـل    اسنوات تقريًبا عن بقية مدارس جند, هذ

يف املدرسة احلكوميـة كـان إمـام مسـجد, وقـد ثـار عليـه مجاعـة         

, كمـــا أن بعـــ  باملســـجد ومنعـــوه مـــن الصـــالة بهـــم هلـــذا الســـب 

وا يرفضــون أن يبيعــوا عليــه وعلــح أصــحاب احملــالت التجاريــة صــار

يف تلـك الفـرتة, ولعـل العالمـة      سغريه ممن كانوا يعملون يف املـدار 

األوىل الــيت عــانح فيهــا  ةالشــيخ  ــد اجلاســر مل يعــش تلــك املرحلــ

 املؤسسون احلقيقون للتعليم يف جند تلك املعاناة.

مبا أن العمل يف املدارس عند ت سيسها يف جند كان مكروًهـا  

لناس, فإن من تولوا ت سيسها كـانوا يبـذلون جهـوًدا قويـة يف     لد  ا

إقناع من لديه قدرة علـح التعلـيم لاللتحـاق بالعمـل وكـانوا  ـدون       

صعوبة يف ذلك, ولذلك فإن من يقتنع بالعمل يف الغالب هم من أهل 

ــيم, وممــن يضــحون ب شــياء كــثرية         ــر التعل ــوىل أم ــة مبــن يت العالق

غبة فيه يف الغالب بل للشد من عضـد  ويقدم بعضهم علح العمل ال ر

القــائمني عليــه, وإال فكمــا قــال الشــيخ اجلاســر نفســه مل يكــن     

 (1)هناك ما يغري من مرتبات لاللتحاق بالعمل.

                                                           

  .23هـ, ص1414(, شوال 201, العدد)اجمللة العربية( انظر: 1)
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ــح رأســها       ــة املعــارف باململكــة وكــان عل ــاك مديري وكانــت هن

العالمـة الشـيخ  مـد بـن عبـد العزيـز بـن مـانع ـــ ر ـه اهلل ر ــة           

تبعهــــا معتمــــديات للمعــــارف يف القصــــيم    , وكانــــت تــــــ واســــعة

حساء, إضـافة لـبع  مـدارس الريـاض, ثـم افتتحـت بعـد ذلـك         واأل

ألجهزة كانـت حتـت إشـراف    معتمدية للمعارف بنجد, وكل هذه ا

 تلـــك الفـــرتة األمـــري ســـعود بـــن  العزيـــز وولـــي عهـــده يفامللـــك عبـــد 

 العزيز ــ ر هما اهلل ــ.عبد

لي الــذين اقتنعــوا بإحلــاق وكــان أوليــاء أمــور الطــالب مــن األهــا 

أبنــائهم يف املــدارس حريصــني أشــد احلــرص علــح معرفــة مــن يعلــم    

أبناءهم من املدرسني, ولذلك كانوا يتحفظون علح وجود مدرسني 

)أجانب( يعلمون أبنائهم وكان الواعون من مدراء املـدارس يراعـون   

 هذا الواقع وحيرصون عليه أشد احلرص.

سـرًيا حسـًنا وبـدأ يكسـب النـاس       وبعد أن سـار التعلـيم يف جنـد   

قبل أن يلتحل بـه الشـيخ  ـد اجلاسـر سـعح الشـيخ  ـد اجلاسـر         

عند التحاقه بالركب إىل  اولة استقدام بع  املدرسني من بالد 

االبتدائية, وقد قوبـل مبعارضـة شـديدة     سعربية للتدريس يف املدار

, مــن قبــل بعــ  مــدراء املــدارس ومــن قبــل مديريــة املعــارف العامــة   

هذا األمر عند أولياء  ةخصوًصا أن أولئك كانوا يدركون حساسي
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األمور يف بداية ثقتهم بالتعليم النظامي, باإلضافة إىل أن هناك مـن  

 .باخلربات الوطنية من كان يسد احلاجة يف هذا اجلان

وأرانــي هنــا وأنــا )وقــد بــدأ الشــيخ  ــد اجلاســر حديثــه بقولــه:  

صــليت ب نــاس انتقلــوا إىل أحتــدم عــن ذكريــات زمــان مضــح وعــن  

اآلخــرة, وأصـــبح لـــيس يف مســـتطاع أحـــد مـــنهم أن يـــبني زيـــف مـــا  

أحتدم عنه إن كان فيه زيـف فلـيس يليـل بـي أن ينطبـل علـي قـول        

 القائل:

   وإذا ما خال اجلبان ب رض 

 طلب الطعن وحده والنزال

ويواصل الشيخ  د ــ وفقـه اهلل ـــ قولـه: ثـم أنـي أجـل نفسـي أن        

ك ما ليس فيهم أو أن أحتدم عن شيء من مسـاوئهم يف  الصل ب ولئ

ــطفي    ــول املصـ ــاف قـ ــي ف خـ ــاكم  )) :رأيـ ــن موتـ ــروا  اسـ اذكـ

, ولكــين أســـ ل اهلل ســبحانه وتعـــاىل أن   ((وكفــوا عــن مســـاوئهم  

يتغمد اجلميع بر ته الـيت وسـعت كـل شـيء وهـذا ال ميـنعين مـن        

وقــد  (1)أن أوضـح بعـ  أمـور تتعلـل ببـدايات نشـر التعلـيم يف جنـد(,        

بالدعاء ألولئك الرجال الـذين عاصـرهم   ــ وفقه اهلل ــ أحسن الشيخ 

                                                           

(, 199, العـدد) العربيـة  ةاجمللـ من نإ مقال الشيخ  د اجلاسر يف  (1)
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ــه الواســعة و     ــه وهلــم بر ت ــر ل ــوا, نســ ل اهلل أن يغف ــذين رحل ن أوال

َوَنَزْعَنـا َمـا ِفـي    :  عله وإياهم يف يوم القيامـة ممـن قـال اهلل فـيهم    

 .[احلجر]  (47)ُصُدوِرِهم مِّْن ِغلٍّ ِإْخَواًنا َعَلح ُسُرر  م َتَقاِبِلنَي

ومن خالل ما ذكره الشيخ اجلاسر فيما نقلته عنه سابًقا ذكر 

أنه يتحدم عن مساو  أولئك الرجال مـن وجهـة نظـره حيـث قـال ـــ       

ــه يف هــؤالء        ــة نظــر ل ــك, فهــي وجه ــا يف ذل ـــ فكــان دقيًق ــي ـ يف رأي

بع  منهم موجود, وهلم وجهة نظـرهم أيًضـا    لالرجال الذين ال يزا

ة, حيـث عاصـروه يف العمـل    اسر وعملـه يف تلـك الفـرت   يف الشيخ اجل

قرابة سنتني, وكانت هلـم وجهـات نظـر ختتلـف معـه يف كـثري مـن        

ر ـه  ـــ  األحيان, كما أن من مات منهم من أمثال الشيخ ابن مانع 

بقـــي لـــه مـــن تالميـــذه و بيـــه مـــن يعـــرف مواقفـــه يف هـــذه   ـــــ اهلل

ئل خاصـة عـن تلـك    لـديهم وثـا   لكل هؤالء مـن ال تـزا   ناملرحلة, وم

املرحلة اليت حتدم عنها الشيخ ولعلي استعرض بعًضـا ممـا قالـه يف    

 تلك املقاالت.

متَّ تعــيني الشــيخ  ــد اجلاســر معتمــًدا للمعــارف يف الريــاض يف 

هــ, ويبـدو واضـًحا أن املعـارف مل تكـن      1369ذي احلجة من عام 

مرتاحـــة لـــتعني الشـــيخ يف هـــذا العمـــل, وقـــد صـــرك الشـــيخ نفســـه  
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لــيس ألنهــم غــري متطــورين ويريــدون التعلــيم الــديين فقــط     (1)ك,بــذل

نهــم علــح علــم بطبيعــة الشــيخ     بــل أل (2)كمــا يــوحي املقــال بــذلك,   

, وأنه سـيحاول ازدراء عمـل اآلخـرين واحلـط منـه و اولـة       اجلاسر

ــنهم وبــني املعــارف العامــة,      ــة التقــارير للمســئولني واإليقــاع بي كتاب

جلاسر كان حريًصـا علـح إ ـاد    كما كانوا يعتقدون أن الشيخ ا

مؤسسة خاصـة بـه ولـو علـح حسـاب هـدم مديريـة املعـارف أو بعـ           

املـدارس القائمـة إذا لـزم األمـر, وسـيكون جـاًدا يف االنفصـال عـن         

املديرية وإ ـاد مديريـة خاصـة للمعـارف يف جنـد مسـتقلة بالكليـة        

ــارف العامــة باململكــة,    ــة املع ــة وقــد صــدق ظــن   (3)عــن مديري مديري

اخلـالف والشـقة بـني الشـيخ      د, وهذا مـا زا عارف واملنتسبني إليهاامل

 د اجلاسر من جهة وبني منسوبي املعارف العامة نفسها واملنتمني 

 هلا يف الرياض وما جاورها من جهة أخر .

وقــد ذكــر الشــيخ  ــد اجلاســر أن مديريــة املعــارف تعمــدت        

ف بعـد  تقليإ نفـوذه حيـث يقـول: )كـان أول عمـل قامـت بـه املعـار        

تعييين أن فصلت مدارس القصيم عن مدارس جند وعينت )معتمًدا 

                                                           

 .23(, ص199, العدد)اجمللة العربيةنظر: ( ا1)

 .23(, ص199, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (2)

( توجــد بعــ  الوثــائل املتعلقــة بهــذه القضــية بــذاتها  ثــرت عــدم نشــرها  3)

اآلن, كما أن ولي العهد  نذاك سعود بن عبد العزيز ــ ر ه اهلل ـــ كـان لـه    

  ض فيها.موقف مشهور حول تلك األحدام  ثرت عدم اخلو
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هلــا( ولــيكن هــذا ففيــه ختفيــف عــين... واســتمرت صــلتها مبــديري   

املدارس يف أمور هي من اختصاص املعتمد, ولكنها مل تعب  بهذا, 

بــل كانــت تكلــف بعــ  مــديري املــدارس بإعــداد مــا يلــزم لت ثيــث 

ــها(. ــد  (1)بعضـ ــاك العديـ ــت هنـ ــت يف   وكانـ ــد افتتحـ ــدارس قـ ــن املـ مـ

الرياض وغريها من املناطل اجملاورة هلـا قبـل وجـود الشـيخ اجلاسـر      

نفســه, وكــان للعــاملني فيهــا جهــوًدا ال تنكــر يف جمــال التعلــيم        

والنهــوض بــه قبــل إ ــاد معتمديــة املعــارف بنجــد, بــل إن معتمديــة    

املعارف بالقصـيم يف تلـك الفـرتة فتحـت بعـ  املـدارس القريبـة مـن         

الريــاض ومــن ذلــك مدرســة ثــادق, حيــث كانــت معتمديــة القصــيم  

أكثــر خــربة يف فــتح املــدارس يف تلــك الفــرتة, وكــان ارتبــاط تلــك   

ــيت كــان علــح        ــة العامــة للمعــارف ال ــدارس واملعتمــديات باملديري امل

رأسها العامل الفاضل الشيخ  مد بن مانع ــ ر ه اهلل ــ, وكانت 

ــيم    ــة املعــارف تراقــب التعل ــع   مديري ــه جلمي ــالتفتيش والتوجي وتقــوم ب

املدارس القائمة و اولة تطويرهـا قبـل إ ـاد معتمديـة املعـارف يف      

 (2)جند)الرياض(.

                                                           

 .21هـ, ص1414(, رجب198, العدد)اجمللة العربية( انظر: 1)

اجمللـة  ( انظر: تقرير جملس التعليم الذي أورده الشيخ  د اجلاسر يف 2)

 .22(, ص199, العدد)العربية
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وقد ذكر الشيخ اجلاسر يف أثناء حديثه عـن بـدايات التعلـيم يف    

جند أنه بعد تعيينه يف معتمدية املعارف يف جند كلم امللك سعوًدا ــ 

)أن عـدد املـدارس الـيت مت فتحهـا      نذاك ه اهلل ــ وهو ولي العهد ر

 (1)يف جند خالل تسع سنوات كـثرية, ولكنهـا ليسـت ذات جـدو (.    

وإنــي أســتغرب مثــل هــذا الكــالم مــن عالمــة اجلزيــرة الــذي كــان   

 ور مقاالته عن التعليم. كيف يكون التعليم ومدارسـه غـري ذات   

رتكيز جدو , ويعرب الشيخ اجلاسر يف املقال نفسه علح أنه أراد ال

علح إصالك املدارس قبل اإلكثار منها. وأحب أن أذكـر أن الشـيخ   

 مد بن مانع ــ ر ه اهلل ـــ ومن عمل معه يف التعليم طيلة سـنوات  

 تعديــدة كـــانوا يعـــون أهميـــة نشـــر املـــدارس وإصـــالحها يف الوقـــ 

نفســه, أمــا أن يــ تي إنســان ليكــون عوًنــا هلــم فيــذهب مــن ورائهــم   

لني وأن املدارس اليت عملوا علـح ت سيسـها غـري    ليتهمهم أمام املسئو

ذات جدو  وحتتاج إىل إصـالك فهـذا أمـر غـري مقبـول, ولـذلك فـإن        

الشيخ ابن مانع ــ ر ه اهلل ــ رد علح الشيخ  د اجلاسر يف حياته 

يف خطابه الذي نشره الشيخ  د موضًحا أن اإلكثار من املدارس 

العامة للمعارف حيـث قـال:   يف جند كان هدًفا من أهداف املديرية 

                                                           

ــدد) 1) ــ( مــن 99( انظــر: الع ــة ةاجملل ــب أن الشــيخ  20, صالعربي , والغري

دارس يف الريــاض ومــا جاورهــا. اجلاســر نفســه افتخــر بافتتاحــه عــددًا مــن املــ 

 .20هـ, ص1414( ذي احلجة 203, العدد)اجمللة العربيةانظر: 
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رفع تقرير وإمنا نريد العمل علح كل ما يكفل إنهاض  د)إننا ال نو

التعليم ورفـع مسـتواه, حنـب اآلن أن نكثـر مـن املـدارس االبتدائيـة        

بنجد ويرتفـع شـ نها حتـح إذا أنتجـت اإلنتـاج احلسـن ن خـذ يف فـتح         

ـــ     ــذل يف التعل ــا بـ ــود مـ ــن اجلهـ ــذل مـ ــاك ونبـ ــة هنـ ــدارس الثانويـ يم املـ

ــيم العــالي(.     ــد للتعل ــتمكن مــن التمهي ــدائي وبهــذا ن ــم لقــد   (1)االبت نع

كان الشيخ ابن مانع ــ ر ه اهلل ــ يـدرك أن املرحلـة تتطلـب جهـًدا     

مضاعًفا يف نشر التعليم االبتدائي يف كل رقعة ممكنة يف جند يف 

ــيم العــالي     تلــك الفــرتة, ومل يغــب عنــه اإلصــالك وال التخطــيط التعل

هـو واضـح مـن رسـالته      ن يدركه ــ ر ـه اهلل ـــ كمـا   وهذا ما كا

 )اليت تكرم بنشرها(.للشيخ اجلاسر

وواضح مـن خـالل حـديث الشـيخ اجلاسـر أن هنـاك خالًفـا بينـه         

وبني املعـارف منـذ تعيينـه, وخصوًصـا مـع الشـيخ  مـد بـن مـانع ـــ           

ة ملقابلـة الشـيخ   )فال بد من السفر إىل مكَّـ يقول ر ه اهلل ــ ولذلك

بن مانع ــ مدير املعارف العـام ـــ حملاولـة إزالـة مـا علـل بذهنـه          مد

عــين حينمــا كنــت مدرًســا يف املعهــد وحتضــري البعثــات قبــل عشــر   

ومن هذا املنطلل فـإن الشـيخ  ـد كـان يتجـاوز كـثرًيا        (2)سنوات(.

الشــيخ  مــد بــن مــانع, حيــث حيــاول باســتمرار رفــع التقــارير إىل   

                                                           

 .22(, ص99, العدد)اجمللة العربية( انظر: 1)

  .20هـ, ص1414(, رجب 198, العدد)اجمللة العربية( انظر: 2)
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بــن عبـد العزيـز يف تلــك الفـرتة, ومــع    مسـو ولـي العهــد األمـري سـعود     

حييـل بعـ  تلـك التقـارير إىل     ـــ  ر ـه اهلل  ـــ  ذلك فقد كان سعود 

الشيخ ابن مانع يف مديرية املعارف العامـة, وقـد رد جملـس املعـارف     

ــح تقر ــم: )    علـ ــالقرار رقـ ــر بـ ــد اجلاسـ ــيخ  ـ ــر الشـ ــاريخ (81يـ  :بتـ

, ســر بنشــره يف مقالــههـــ والــذي تكــرم الشــيخ اجلا26/4/1369

)أن النتـائج ناطقـة بهـذا الشـكل احلميـد السـار,       وكانت خالصته

وارتيابه هذا قد يكون عن عدم درايته بواقع هذه املـدارس حلداثـة   

نـه معتمـًدا بالريـاض والنتـائج واألرقـام تشـهد علـح خـالف         يعهد تعي

كمـــا أن اجمللـــس يف التقريـــر نفســـه رد علـــح مـــا ذكـــره  (1)قولـــه(,

جنـد ضـعيفة بـ ن قـارن اجمللـس  بـني       الشيخ اجلاسر من أن مدارس 

ــائج        ــني نتـ ــة وبـ ــهادة االبتدائيـ ــان الشـ ــد يف امتحـ ــدارس جنـ ــائج مـ نتـ

مدارس احلجاز, علًمـا أن التصـحيح جلميـع املـدارس كـان يـتم يف       

احلجاز . ولقـد قـام الشـيخ  ـد بغمـز العلمـاء ومديريـة املعـارف يف         

 مـد   وعلح رأسـهم الشـيخ   واحد متهًما العلماء بطريل مباشروقت 

بن إبراهيم ــ ر ه اهلل ــ بعرقلة التعليم والتساهل فيـه وإلغـاء مـادة    ا

تقويم البلدان واهلندسة ومع ذلك عدوا الطالب ناجحني يف الشهادة 

                                                           

ــة العربيــةانظــر: مقالــة الشــيخ  ــد اجلاســر يف   (1) ( 199, العــدد)اجملل

 .21ص هـ,1414شعبان 
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أن هـذا العمـل    ــ وفقه اهللــ وقد تناسح الشيخ اجلاسر  (1)االبتدائية,

مل يكن يف مجيع املدارس, حيث إن بعضها كان يدرس اهلندسـة  

وتقــويم البلــدان ومنهــا املدرســة األهليــة الــيت كــان مــديرها الشــيخ   

, رس هــذه املــواد األســتاذ  مــد عبــدهعبــد اهلل بــن ســليم, حيــث د

)عمران العمــران(   صــل أحــد طــالب املــدارس وهــو األســتاذ     وقــد ح

األول علــح مســتو  اململكــة رغــم     زاألديــب املعــروف علــح املركــ   

ــيخ  ــة الشـ ــدا    اولـ ــتهانة مبـ ــر االسـ ــاضاجلاسـ ــت رس الريـ , يف وقـ

يفرتض فيه أن يكون املدافع عنهـا, وهـذا يـبني مـد  انتمائـه هلـا,       

أما عمل العلمـاء علـح إلغـاء هـذين املقـررين يف بعـ  املـدارس الـيت         

وقـد   ,ع  مدرسيه, فكـان ذكًيـا ويف  لـه   كانوا خيشون من ب

جنب املدارس غضبة بع  أهالي جند الذين رفـ  كـثري مـنهم يف    

ود املــدارس وإدخــال أبنــائهم فيهــا بســبب هــذه املــواد تلــك الفــرتة وجــ

, لـذلك فـإن إلغـاء    املدرسـني األجانـب الـذين يدرسـونها    واخلوف من 

, ولعـل  دارس كان متمشًيا مع تلـك الظـروف  هذه املواد يف بع  امل

يف الشـــيخ اجلاســـر ال يـــدرك ذلـــك ألنـــه مل يعاصـــر فـــتح املـــدارس   

عاصروا ذلـك فكـانوا    , أما الذينالرياض واجلدل الذي دار حوهلا

, وقـد بـذل الشـيخ    ع الـذي وجـدت فيـه   أدر  بها ومبا يناسـب اجملتمـ  

 د اجلاسر كما ذكر  اولة مـع األمـري سـعود بـن عبـد العزيـز       

                                                           

 .24(, ص199, العدد)اجمللة العربية( انظر: 1)
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ـــ  ولــي العهــد  نــذاك ومــع الشــيخ  مــد بــن إبــراهيم     ـــ ر ــه اهللـ  ـ

, ولكن الشـيخ  مـد   ك املقررات علح املدارس ومدرائهالفرض تل

ــراهيم ا ــن إب ـــ  ب ـــ  ر ــه اهللـ ــادة    ـ ــا ورد يف م رغــم عــدم معارضــته مل

وممــا  (1)اهلندسـة وتقــويم البلــدان رأ  عــدم تدريسـها يف تلــك الفــرتة,  

 در ذكره أن الشيخ اجلاسر استدرك يف العدد التـالي شـيًئا ممـا    

قاله عن مفيت الديار السعودية  نذاك, حيث قال عن الشيخ  مد 

أحسست من حسن مقابلته رغبتـه القويـة   )ــ ر ه اهللــ بن إبراهيم ا

يف العنايــة بشــؤون التعلــيم وحرصــه علــح أن يثمــر الثمــرة املرجــوة        

ــار العــاملني الــذين يرجــح مــن ورائهــم نفــع,      بتنظــيم املــدارس واختي

وأدركت أنه مل يكن ممن ينظر إىل التعلـيم النظـرة السـيئة, وأنـه     

أخــالق  كــان حيــاذر أن يكــون وســيلة مــن الوســائل الــيت تــؤثر يف    

 (2)النشء(.

وقد حاول الشيخ  د اجلاسر البحث عـن تناقضـات يف تقـارير    

مديريــة املعــرف العامــة عــن عــدد املــدارس الــيت افتتحــت يف جنــد,     

وك نــه ال ينتمــي إليهــا وللتعلــيم, وبــذلك حيــاول التقليــل مــن جهــد    

املديرية العامة للمعارف وعلح رأسها الشيخ  مد بن مانع ـــ ر ـه   

وحنن هنا لسنا بصدد التتبع هلذه املـدارس وعـددها لنؤكـد    اهلل ــ, 

                                                           

 .22(, ص198, العد)اجمللة العربيةانظر:  (1)

 .20هـ, ص1414( رمضان200, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (2)
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ــه الشــيخ اجلاســر       ــر املعــارف العامــة أم مــا كتب أيهمــا أصــدق تقري

ولكن الواضح من كتابته  اولة التقليل من جهد املعارف العامـة  

 يف هذا اجملال.

كمــا أنــه حــاول الطعــن يف مــدراء املــدارس, وأنهــم مل يكونــوا   

ـــ   وفقـه اهلل ـــ  دائيـة يف تلـك الفـرتة, والشـيخ     االبت ةحيملون, الشهاد

يعلم أنه مل يكن هنـاك مـدارس ابتدائيـة وال غريهـا لـذلك اجليـل,       

ــيم       ــات التعل ــب واملســاجد وحلق ــم مــن خر ــي الكتاتي ــالي فه وبالت

؟ فيها, فكيف حيمل هؤالء الشهادة االبتدائية وهي ال توجد أصـالً 

دم قدرتهم علح العمـل,  وبالطبع فإن عدم  لهم للشهادة ال يعين ع

علح مدير مدرسـة   ءيف الثنا ــ وفقه اهللــ وقد أحسن الشيخ اجلاسر 

 ـــ  ر ـه اهلل ـــ  وهو أهـل لـذلك    (1)الشقراء الشيخ عبد اجمليد حسن,

 وجز  اهلل الشيخ اجلاسر خرًيا علح ذلك.

كــان  هومــن املالحــ  فيمــا كتبــه الشــيخ نفســه أنــه أثنــاء عملــ   

ولني عنـه يف مديريـة املعـارف, ولـذلك بتعمـده      يتجاوز غريه من املسئ

ــــ  االتصــال بــولي العهــد باســتمرار دون الرجــوع إلــيهم مــع أن ســعوًدا 

كان ذكًيا وحييلـه يف كـثري مـن األحيـان إىل مديريـة       ــ ر ه اهلل

املعارف, ومـع ذلـك كـان الشـيخ اجلاسـر يصـر علـح االسـتمرار يف         

                                                           

 .23(, ص200, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (1)
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سـه يلـوم مـديري املـدارس     جتاوز املديرية, والغريب أنه يف الوقـت نف 

 .(1)علح جتاوزه.

وقد طلب الشيخ اجلاسر عدًدا من األسـاتذة املصـريني للعمـل يف    

دون أن ــــ  ر ـه اهلل ـــ  مـن مدرسـة أبنـاء امللـك سـعود       التـدريس لـيالً  

بهــذا  ــــ حفظــه اهلل ووفقــهــــ حيـيط مــديرها الشــيخ عثمــان الصــاحل  

اتين أن مـن األوىل أن  فـ  األمر, واعتذر الشيخ اجلاسـر بقولـه: )وقـد   

ومل يكــن هــذا التــدخل مــن   (2)بــاألخ عثمــان قبــل ذلــك(,  أتصــل أواًل

قبــل الشــيخ  ــد يف هــذه القضــية وحــدها, بــل إنــه حــاول معانــدة     

غــري  س بنقــل بعــ  مدرســيهم ومــوظفيهم نقــالً  بعــ  مــدراء املــدار 

مدروس وقد وقفت مديرية املعارف من هذا العمـل موقًفـا حامًسـا ,    

ته وكتبــت إىل مــديري املــدارس عــدم تنفيــذ قراراتــه ولــذلك عارضــ

 (3)تلك.

ــح ولــي العهــد إنشــاء       ــه اقــرتك عل ولقــد ذكــر الشــيخ اجلاســر أن

مدرسة ليلية للمعلمني, وقد أسست هذه املدرسة وقامت وعمـل بهـا   

 (4)املعلمون واألساتذة يف وقت كان فيه الشيخ  د خارج الريـاض, 
                                                           

 هـ.1414(, شعبان198, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (1)

  .22هـ, ص1414(, رجب198, العدد)العربية اجمللة( انظر: 2)

 ( املرفقة صورتها.2( والوثيقة رقم)1( انظر: الوثيقة رقم)3)

, اجمللــــة العربيــــةالشــــيخ  ــــد اجلاســـر يف   ه( انظـــر: إىل مــــا ذكـــر  4)

 .22هـ, ص1414(, رجب198العدد)
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ــا كــل مــن الشــيخ    وقــد اشــرتك يف التخطــيط للمدرســة والع   مــل به

ليم, وقـد خططـا   عثمان الصاحل والشيخ عبد اهلل بن إبراهيم بن سـ 

, وكانـــت املدرســـة تـــرتبط مباشـــرة مبديريـــة  للمنـــاهج وأعـــدا هلـــا

ومل يكــن للشــيخ  ــد أي دور يف تنفيــذ ذلــك      (1)املعــارف العامــة, 

 االقرتاك  وهذا ما أغضبه , ولذلك فإنه يهجم علح الشيخ عبـد اهلل 

م وعــده مــدرس حنــو متناســًيا إدارتــه هلــذه املدرســة والقيــام بــن ســليا

مبهامها. ومما قاله الشيخ اجلاسر: )فاألستاذ عثمان يدرس اإلمالء 

واخلط, وهو أحد مـديري املـدارس الـذين مـن املفـروض أن يكـون       

من بني من يتلقح بع  التمارين علح طرق التدريس احلديثة يدرس 

ر حتـــدم عـــن اقرتاحـــه هـــو بفـــتح ومـــع أن الشـــيخ اجلاســـ (2)النحـــو(.

املدرسة فإنه مل يشر ملن قام بتنظيمها وإدارتها بل حاول التقليل مـن  

الشــيخ عثمــان الصــاحل والشــيخ ابــن  ,شــ نهم, وهــم كمــا ذكــرت

سليم, ويبدو أنه كانـت بـني الشـيخ اجلاسـر وبـني الشـيخ عبـد اهلل        

 بن سليم خالفات كبرية, ومن املعـروف ـــ كمـا ذكـرت سـابًقا ـــ      ا

أن الشيخ ابن سليم كان أول مدير ملدرسة حكومية بالرياض قبـل  

ني الشـــيخ تعـــيني الشـــيخ اجلاســـر يف معتمديـــة املعـــارف, وحـــني تعـــ

ــن سليم   ــك     اجلاســر مل يكــن اب ــاد( كمــا عــرب عــن ذل )ســهل االنقي

                                                           

  (, املرفقة صورتها.4(, ورقم)3( انظر: الوثيقة رقم)1)

 .22هـ, ص1414(, رجب198, العدد)يةاجمللة العرب( انظر: 2)
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الشيخ اجلاسر, ولذلك مل يكن له علم مبدرسـة الشـيخ ابـن سـليم     

سمع مـن النـاس عنهـا كمـا     وال يعرف شيًئا عن أحواهلا, بل كان ي

عرب عن ذلك بقوله: )املدرسـة األهليـة يف الريـاض مـديرها عبـد اهلل      

بن إبراهيم السـليم مـن تالميـذ املشـائخ مـن  ل سـليم يف بريـدة ويف        ا

 (1)املدرسة تسعة عشر مدرًسا ومثانية من اخلدم علـح مـا ذكـر لـي(.    

أي بيـان   إذ مل يقدم لـي بقوله: ) شوقد علل الشيخ اجلاسر يف اهلام

وبذلك فإن هنـاك خالفـات يف    (2)عن عدد أساتذة مدرسته وطالبه(,

وجهــات النظــر بــني الشــيخ اجلاســر والشــيخ ابــن ســليم وقــد تــدخل    

الشيخ  مد بن مانع أكثر من مرة بني الطرفني, فكـان يكتـب   

ــد اهلل بــن ســليم مؤكــًدا عليــه االســتمرار يف العمــل      إىل الشــيخ عب

 مـد   لكالم الفارا كما عرب عنه الشـيخ  والتعليم دون االلتفات ل

ـــ بـــن مـــانع ا ــليم   ـــــ ر ـــه اهللــ ــالة املوجهـــة للشـــيخ ابـــن سـ يف الرسـ

 (3)واملنشورة صورتها.

وحنــن نعــرف أن طلبــة العلــم والعــاملني بــالتعليم قــد جتــري بيــنهم 

مثـل هــذه األمــور فيتناســونها مـع مــرور األيــام, وإن مل يتناســوا فهــم   

شيخ اجلاسر يف السوانح تعمد القدك يف ينصفون غريهم, ولكن ال

                                                           

 .23هـ, ص1414( رمضان 200: العدد)اجمللة العربية ( انظر:1)

 .23هـ, ص1414( رمضان 200, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (2)

 (5( انظر: صورة الوثيقة: رقم)3)
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الشيخ ابن سليم وكرر ذلك يف عدة مواضـع, كمـا مل يسـلم بقيـة     

مدراء املدارس منه, ومن املعروف أن الشيخ عبد اهلل بن سليم ُرشح 

ــاء      ــل علم ــاض مــن قب ــة افتتحــت يف الري إلدارة أول مدرســة حكومي

نــاع النــاس  لثقــة النــاس بــه وملــا هلــذه الثقــة مــن دور يف إق       ضالريــا

أبنائهم يف املدرسة اليت يديرها مـن عرفـوه مـديًرا للمدرسـة      لبإدخا

االبتدائية يف مدينة بريدة, وقـد فتحـت قبـل مدرسـة الريـاض بعشـر       

ســنوات, وقــد قــدم الشــيخ ابــن ســليم إىل الريــاض الفتتــاك املدرســة   

ــاء         ـــ وبرتشــيح مــن علم ـــ ر ــه اهلل ـ ــز ـ ــد العزي ــك عب ــب مــن املل بطل

ذلك يقول عنه الشـيخ اجلاسـر وإن مل يسـمه بإمسـه:      الرياض, ومع

)ولكــنين ال أســتطيع أن أنســح وال أجتاهــل مواقــف  خــرين بــدا لــي 

من تصرفهم ما حيملين ــ وأنـا أحتـدم عـن أمـور مضـت وانقضـت ـــ        

علــح االعتقــاد بــ ن تلــك التصــرفات كــان هلــا مــن اآلثــار الســيئة يف  

ضاضـة يف أن أشـري إىل   عرقلة سري التعليم يف ذلك الوقت وال أجد غ

بعضهم, هما مديرا مدرستني من كربيات مدارس املنطقة يتمتعان 

مبكانة حسنة يف جمتمعهمـا, فقـد أدركـا مـن جوانـب املعرفـة مـا        

أهلهما لتلك املكانة, واستطاعا مبا أوتيا مـن ذكـاء وتصـريف مـا     

يسند إليهما القيام به من األعمال علح ما يـرام علـح ـــ مـا يهويـان ـــ       

خـتري إلدارتهـا ـــ    أقدرة ودهاء, أحدهما أسـندت إليـه إدارة مدرسـة    ب

ــة         ــة ومعروف ــه مــن أســرة علمي ـــ إن ــارف ـ ــة املع ــل مديري مــن غــري طري
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ومعروف يف بلده مبزاولـة بعـ  أعمـال التـدريس وغـريه, وهـو علـح        

درجــة مــن احملافظــة علــح مــا ُعــرف عــن أســرته مــن حســن الســمت    

بلدتــه لتســند إليــه إدارة   احلســن, فــدعي مــن    روالظهــور يف املظهــ 

املدرسة, فلم يكن بالسهل االنقياد بل أبد  ننًعا وأخرًيا استجاب 

طم ن لتحقيـل رغباتـه الـيت تكفـل لـه العـيش ـــ بعيـًدا عـن          إبعد أن 

بلدته وأسرته ــ براحة واطمئنان, كما فوض إليه ــ وفل مـا طلـب ـــ    

الـيت بـين هلـا     ةأن يتوىل تعيني العـدد الكـايف للعمـل معـه يف املدرسـ     

أنشـئت املدرسـة    بناًءا خاًصا يتالءم بتنظيمه وسعته مع املناسبة اليت

 جلها.أمن 

ــً عــد    ـــ حنــ     دوفتحــت املدرســة وبل ــول مــديرها ـ ـــ بق ــذها ـ و تالمي

, وفيهـا مـن اخلـدم مثانيـة     (,19األلف, وقيل لي إن عدد موظفيها)

ــان اثنان  ــر للوضــوء    وخصــإ حيوان ــاء مــن البئ ) ــاران( إلخــراج امل

للصلوات تدفع مالية الرياض للقيام عليهما ألـف ريـال, ومل اسـتطع    

التثبت من ذلك فجداول األمساء تبعث ملديرية املعـارف, سـواء منهـا    

ما يتعلـل بعـدد الطـالب أو بتسـجيل حضـور وغيـاب األسـاتذة وبيـان         

  (1)عددهم(.

                                                           

ــدد)    1) ــر يف العـــــ ــد اجلاســـــ ــيخ  ـــــ ــه الشـــــ ــا كتبـــــ (, ذي 202( ممـــــ

 .21, 22هـ, ص1414القعدة
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وأجدني هنا أعتذر للقار  مـن إيـراد هـذا الـنإ املطـول, كمـا       

ض فيـه, لقـد هـدف    مـو ت نفسه أحب أن أبني بعـ  الغ أنين يف الوق

الشيخ اجلاسر يف العبارات السابقة اإلساءة إىل الشيخ عبـد اهلل بـن   

إبراهيم بن سليم فهو املقصود بذلك ومدرسته هـي املقصـودة, وقـد    

وأحــب أن أبــني  (1)مــن اجمللــة العربيــة, ( 200)صــرك بــذلك يف العــدد 

أن الشـيخ ابـن سـليم حـي     ـــ   اخلريختم اهلل لنا وله بــ للشيخ اجلاسر 

يرزق ولديـه مـن التالميـذ واألحبـاب مـن يعرفـون تارخيـه, كمـا أن         

ــاض      ــا وبالريـ ــد عموًمـ ــيم بنجـ ــدايات التعلـ ــن بـ ــائل عـ ــن الوثـ ــه مـ لديـ

خصوًصا الشيء الكثري بعضـها خبـط الشـيخ اجلاسـر نفسـه لعلـها       

 .ــ بإذن اهللــ تر  النور 

 سـيس أول مدرسـة ابتدائيـة    وقد توىل الشيخ ابن سـليم افتتـاك وت  

يف الرياض بناء علح طلب خاص من امللك عبد العزيز ــ ر ه اهلل ــ 

وبرتشيح من علماء الرياض الذين يعرفون ابن سليم وأحّلوا عليـه يف  

قبــول العــرض ــــ كمــا ذكــرت ذلــك ســابًقا وكــان هــذا قبــل عمــل   

الشــيخ اجلاســر يف التعلــيم مبنطقــة الريــاض بعــدة ســنوات, ولــذلك   

قدر الشـيخ ابـن سـليم تقـديًرا     فإن مديرية املعارف يف أيامه كانت ت

, ويتصل بها مباشرة دون الرجوع إىل املعتمدية اليت أنشـ ت  كاماًل

اشـرتك يف ت سـيس أول مدرسـة حكوميـة يف      هبعـد ذلـك, كمـا أنـ    
                                                           

 .20هـ, ص1414(, رمضان200, العدد)اجمللة العربيةانظر:  (1)
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بريدة ثم أصبح مديًرا هلا وعين برتتيبهـا. وقـد سـبل للشـيخ اجلاسـر      

ــا وهــو مــدير   ــك الفــرتة,     أن زاره فيه ــذ تل ــات من  (1)هلــا وبينهمــا كتاب

)معروف يف خ اجلاسر االستهانة به يف تعبريهوليس كما حاول الشي

بلده مبزاولة بع  أعمال التـدريس( كمـا أن الشـيخ ابـن سـليم هـو       

ــيت ذكــر        ــوير املعلمــني وال ــة اخلاصــة بتط ــذي أدار املدرســة الليلي ال

ن أدارها ــ ولـذلك فقـد   الشيخ اجلاسر أنها من اقرتاحه ــ ومل يبني م

كان يقوم يف أيامه بعملني رئيسيني ليس ملعتمديـة املعـارف التـدخل    

فيهما وكان رجوعه للمديريـة العامـة للمعـارف ,لـذلك فـإن الشـيخ       

لـك قولـه: )فلـم يكـن سـهل      اجلاسر حيمل علـح الرجـل, ويؤكـد ذ   

, ولـذلك يقـول: )وأخـرًيا اسـتجاب بعـد أن اطمـ ن لتحقيــل       االنقيـاد( 

رغباتـه الـيت تكفـل لـه العـيش ـــ بعيـًدا عـن بلدتـه وأسـرته ـــ براحـة             

(, وأعود ألكرر القول ب ن الشيخ ابـن سـليم قـد عمـل يف     نواطمئنا

سر يف معتمدية الرياض بعـدة  ت سيس املدرسة قبل عمل الشيخ اجلا

تحدم عن شيء ال علم له به؟و, , فكيف يتهم نية الرجل ويسنوات

ولكن ال غرابة فالشيخ اجلاسر مل يكتف بـذلك, بـل حـاول غمـز     

الشــيخ ابــن ســليم يف احلــديث عــن  ــري ختــرج املــاء للمــدارس وهلــا 

ميزانية كبرية, فهـو كمـا صـرك هنـا ويف مواضـع أخـر  ال يعـرف        

عن املدرسة سو  ما يسمعه من الناس, أي أنه ال عالقة له بها, بـل  

                                                           

 (.9( انظر: الوثيقة رقم)1)
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يــدخل املدرســة ــــ حســب علمــي ــــ حيــث كــان الشــيخ ابــن ســليم   مل

ر ـه  ـــ   زيتصل باملعـارف مباشـرة, كمـا يتصـل بامللـك عبـد العزيـ       

وكــانوا يقدرونــه  ــــ  ر ــه اهللــــ وبــولي العهــد األمــري ســعود  ــــ اهلل

وقد حـاول الشـيخ اجلاسـر التعـرض لـه أكثـر مـن         (1)تقديًرا خاًصا,

ــع     ــارف تقــف م ــت املع ــذ ت ســيس مدرســة    مــرة وكان ــه من مــن عرفت

الريـــاض األوىل وقبـــل ذلـــك, ولـــذلك فقـــد أبطلـــت قـــرارات الشـــيخ  

ــن    ــا مــ اجلاســــر بنقــــل بعــــ  مدرســــي املدرســــة و اولــــة تفريغهــ

 (2)املدرسني.

واحلــديث يف هــذا املوضــوع يطــول, ولعــل بقيــة مــن تعــرض هلــم     

ــيم يف جنــد قــد طــ     ــه عــن بــدايات التعل هلم االشــيخ اجلاســر يف حديث

جحــاف والظلــم, حيــث أســاء لكــثري مــنهم بطريقــة       شــيء مــن اإل 

مباشرة, لعلهم أن يناقشوا مـا طرحـه, كمـا أنـين أدعـوا البـاحثني       

علــح وجــه  ــــ ر ــه اهللــــ إىل احلــديث عــن الشــيخ  مــد بــن مــانع  

اخلصوص, وبيان ما قام بـه مـن دور يف بـدايات التعلـيم باململكـة,      

 سوء الظن. نس ل اهلل أن يظهر احلل وأن يطهر القلوب من

ــر       ــد اجلاسـ ــيخ  ـ ــدرون الشـ ــن يقـ ــين ممـ ــد أنـ ــب أن أؤكـ وأحـ

ويقرؤون له, بل ويفخرون به وبعلمه وب مثاله من أعالم هـذا البلـد,   
                                                           

  (.6, 7, 8( انظر: الوثيقة, رقم)1)

 (.1: الوثيقة, رقم)انظر( 2)
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ــه يف هــذه        ــه عن ــا مــا كتبت ــنقإ منه ــة كــبرية ال ي ــه عنــدي منزل فل

الصفحات, لكنين مل أصرب علح رؤية بعـ  املغالطـات فـ ردت أن    

دي مـن وثـائل توضـح احلقيقـة عـن      أبدي رأيـي فيمـا أعرفـه وفيمـا لـ     

تلك الفرتة, وإنين بهذه املناسبة أطلب مـن كـل مـن الشـيخ األسـتاذ      

ـــ  عثمــان الصــاحل ـــ وفقــه اهللـ بــن إبــراهيم بــن   , والشــيخ عبــد اهللـ

وغريهـم  ـــ   ر ـه اهلل ــ سليم, وأبناء وتالميذ الشيخ  مد بن مانع 

اجلاســر عــن ســوانح الشــيخ "ممــن ورد ذكــرهم أو التلمــيح هلــم يف  

أن يـدلوا بـدلوهم حـول القضـية التارخييــة      "بـدايات التعلـيم يف جنـد   

الــيت أثارهــا, والــيت هــي ملــك للجميــع, خصوًصــا أن لــد  الكــثري  

منهم وثائل مهمة عن تلك املرحلة يود القراء اإلطالع عليها, وختاًما 

ــا إىل      أســ ــا ولشــيخنا  ــد اجلاســر وأن ال يكلن ــر لن ل اهلل أن يغف

 فهو وحده املستعان وعليه التكالن.أنفسنا, 

 (2) الوثيقة رقم:
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 املكرم مدير املدرسة األهلية بالرياض

ــم    ـــ نشـــــــري إىل مـــــــذكرتكم رقـــــ ــة ــــــ يف  334بعـــــــد التحيـــــ

 (عبــد الوهــاب كلــننحــول طلــبكم إلغــاء انتداب) 18/12/369

ألن انتدابــه يضــر مبصــلحة مدرســتكم فعليــه مــربكم أن انتــداب 

يف  3296 :ر مــن مســو ولــي العهــد املعظــم رقــماملــذكور كــان بــ م

ــم     15/11/369 ــث إنكـــ ــرج وحيـــ ــة اخلـــ ــلحة إدارة مدرســـ ملصـــ

ــده      ــذا نرغــب تعمي ــه يضــر مبصــلحة مدرســتكم ل تــذكرون إن نقل

 بالعودة إىل عمله.

 ولذا حرر,,

 مدير املعارف العام

  مد بن مانع 
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 (:3) الوثيقة رقم

 

 

 

 

 

 

 بالرياض املكرم مدير املدرسة األهلية

ــم    ــذكرتكم رقـ ــري ملـ ـــ نشـ ــة ــ ــد التحيـ  23/8/70يف  326 :بعـ

درســتكم يف االمتحــان واملرفــل بهــا أســئلة امتحــان النقــل لطــالب م

ــام)  ــائي لع ــح األســئلة       (1370النه ــد  االطــالع عل ــه ل ومــربكم أن
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ــالغرض ومســتقيمة مــع      املــذكورة وجــدت مطابقــة للمــنهج ووافيــة ب

ــة الصــحيحة وال يســعن   ــك إال نقــدم لكــم   األوضــاع الرتبوي ا أمــام ذل

 جزيل شكرنا علح عنايتكم ــ واهتمامكم ب عمال مدرستكم.

 ولذا حرر,,

 مدير املعارف العام

  مد بن مانع  

 (:4الوثيقة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرة املكرم مدير املدرسة الثانوية بالرياض املوقر.
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يف  136بعـــــد التحيـــــة ـــــــ تعيـــــد إلـــــيكم مـــــذكرتكم رقـــــم  

نــات طلبــة مدرســة املعلمــني الليليــة ومــربكم   حــول بيا 28/3/70

ب نه ال ب س من إرساهلا رأسـًا باعتبـار املدرسـة يف مسـتو  املـدارس      

 الثانوية ولذا حرر,,

 مدير املعارف العام

  مد بن مانع   

 (:5)الوثيقة رقم 

 

 

 

 

 

جناب األفخم األستاذ عبد اهلل بن إبراهيم السليم مدير املدرسة األهلية 

 .بالرياض

السالم عليكم ور ة اهلل وبركاته وكتابك وصـل ومـا عـرفتم بـه     

صار معلومًا ثم ال خيفي علح جنابكم أن املقصـود مـن الوظـائف القيـام     

باألعمال وأما التشويش والكالم الفارا فهذا يـذهب األعمـار واألعمـال    

بال جدو  و نت تعلم إن مـدير املدرسـة هـو املسـئول عـن مدرسـته فكـل        
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ك مـن موظـف خيـل بـالتعليم فـال ينبغـي لـك قبولـه وراجـع          أمر يصـدر إليـ  

مرجعك فيه واملعتمد عرض كشـفًا فيـه نقـل مـوظفني فلـم أوافقـه علـح        

شيء من ذلك وأخربته إن املصلحة توجب إبقـاء مـا كـان علـح مـا كـان       

ف نت ال تسمع كالمًا من أحد كائنا من كان خيـل مبصـلحة املدرسـة    

الكــالم الفــارا هــذا مــا لــزم وبلــً      ومرجعــك إدارة املعــارف وال يهولــك   

  .سالمي املشايخ ومن لدينا العيال يسلمون والسالم

 مدير املعارف العام

  مد بن مانع  

 (:6الوثيقة رقم )

                           

         

 

 
 

إىل حضـرة األسـتاذ الفاضــل األخ الشـيخ عبـد اهلل بــن إبـراهيم بــن      

 عليكم ور ة اله وبركاته:, السالم سليم حرسه اهلل تعاىل

وفهمـت شـريف خطـابكم ويف خصـوص     وصل ِإلـيَّ كتـابكم,   

ــ مر ولــي      ــتم ب نقلكــم إىل بريــدة فــال خيفــاكم أنكــم خاصــة ُطلب

العهــد, وقــد ذكــرت لــه بكتــاب مــن جهــة املعتمــد وحالتــه معكــم  

ــة        ــت احلكومـ ــإذا كانـ ــرب اآلن فـ ــت اصـ ــارة ف نـ ــبيل اإلشـ ــح سـ علـ

ــد    ــك قـ ــون لـ ــايخ يعرفـ ــارف واملشـ ــك..   واملعـ ــال يهمـ ــادك فـ رك واجتهـ
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املــوظفني وهــذه عــادة جاريــة, رأيــت يف كتــابكم لعبــد العزيــز: أن  

ــال      ــد( فـ ــارف جنـ ــوب عليها)معـ ــة مكتـ ــم قطعـ ــل لكـ ــد أرسـ املعتمـ

التفرقـة ال ترضـاها    هتقبلوها, أو أهملـها ألن املعـارف واحـدة, وهـذ    

ــي      ــامتنع, وأخربنـ ــرها فـ ــد بنشـ ــم املعتمـ ــإن راجعكـ ــة, فـ احلكومـ

بنتيجــة اجمللــس الــذي أشــرمت إليــه يف كتبــاكم   رمسًيــا, وأخربنــي

وبلـً سـالمي العيـال     ممـا لـز   العبد العزيـز علـح وجـه التفصـيل, هـذ     

 .لدينا العيال يسلمون والسالم نواملشايخ, وم

 مدير املعارف العام 

  مد بن مانع 

 (:7الوثيقة رقم )

                                       

  

 

 

 

 

 

 احملرتم  رية الليلية بالرياض املكرم مدير املد
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بعد التحية حسـب أمـر سـيدي ولـي العهـد املعظـم تقبلـون صـاحل         

ــد اهلل  ــدي وعب ــل و    الربي ــن هلي ــد ب ــارك و م ــن عثمــان   املب ــد ب  م

 للدخول يف املدرسة الليلية.

 ودمتم

 مساعد رئيس ديوان ولي العهد

 

 

 (:         8الوثيقة رقم )  
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 احملرتم  الليلية  املكرم مدير املدرسة

اليوسـف يف   زحسـب أمـر سـيدي تـدخلون عبـد العزيـ       ةبعد التحيـ 

 املدرسة الليلية للدراسة. ودمتم.

 

 

 

 

 (:9الوثيقة رقم )

                              

 

 

 

 

إىل حضــرتي الصــديقني الكــرميني, األســتاذين الفاضــلني, األخ   

ــاحل الســ     ــراهيم  ل ســليم, واألخ ص ــن إب ــد اهلل ب ــريعب  ليمان العم

. سالم عليكما ور ة اهلل وبركاته, وأرجـو مـن اهلل   سلمهما اهلل

ــذا     ــًدا للعهـــد كتبـــت هـ ــا دوام كـــل صـــحة وســـرور, وجتديـ لكمـ
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الكتــاب, وأنــا يف الريــاض متوجــه إىل الطــائف, وأكــون مســروًرا  

بقضاء ما يلزم لكمـا, وأرجـو أن تكـون مدرسـتكما مسـتمرة يف      

ا, وأن تكــون زيــادة املعــارف يف  ســريها, متقدمــة يف مجيــع أحواهلــ 

أبشـركما بـ ن معـالي     االرواتب قد نالت املدرسة منه قسًطا, كمـ 

الوزير قـد وعـد باالعتنـاء واالهتمـام مبـدارس جنـد وعـزم علـح فـتح          

مدرســـة يف اخلـــرج, ليســـت مرتبطـــة باملعـــارف إال يف املـــنهج, وقـــد 

 هـذين  وكل ِإليَّ اختيار مدير وأساتذة هلا, وستفتح إن شـاء اهلل يف 

عليكمــا  يالشــهرين, وال شــك أن هــذا اخلــرب يســركما, وســالم   

 وعلح كافة أساتذة املدرسة واهلل تعاىل حيفظكما.

 أخوكما  د اجلاسر      

 حول فصل )مدارس جند( عن املعارف

 

 لقــاعلـح امل  رُنشـر رد بقلــم املرحـوم الشــيخ  ـد اجلاســ   

ـــ الســابل واحرتاًمــا للشــيخ   ـــ ر ــه اهللـ وتقــديًرا لعلمــه  ـ

 نا أعيد نشـر نـإ تعقيبـه علـح مقـالي مـع       فومكانته, 

 بع  املالحظات عليه يف اهلامش.

                                                           

    ,اجلـزء الثـاني, الطبعـة    مـن سـوانح الـذكريات   انظر:  ـد اجلاسـر ,

 م.2006هـ/ 1427األوىل 
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ولعـل يف قـولي خطـ  ويف قولـه صـواب أو العكــس واهلل      

أعلــم, ورحــم اهلل الشــيخ وادخلــه فســيح جناتــه, )وغفــر  

 لنا وله(.

 

 لي مقـاٌل مطـول تقـع صـورته يف تسـع صـفحات      سررت حني ُقدَِّم 

, ومبعـث هـذا السـرور أن    مـا أضـيف ِإليـه مـن أوراق ملحقـة بـه       عدا

تعليل علح سوانح اجلاسر عن بدايات التعلـيم  "ذلك املقال معنون بــ  

 بقلم الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري. "يف جند

 ولقد كان سروري من نواحي: ــ

وضـوع أتطلـع دائًمـا ِإىل أن َأتلقـيَّ مـن القـراء       أوالها: أنه يتعلل مب

ما أصحح به مـا وقـع مـين مـن خطـِإ, أو أسـتدرك بـه مـا فـاتين, أو          

كنـــت أجهلهـــه, وكمـــا يف األثـــر   أضـــيفه ف ســـتفيد بإضـــافته مـــا

 .((ُكل  بين  دم َخطَّاء)) الشريف:

الناحيــة الثانيــة: تــومسي بالكاتــب الكــريم خــرًيا مــا دام حيمــل  

 هلا مكانتها وقدرها يف النفوس. إجازة علمية,

الناحية الثالثة: أن الكاتب ينتمي إىل أسرة كرميـة كانـت لـي    

صــلة بــبع  أفرادهــا كالشــيخ  مــد بــن  ــد الُعمــري, وهــو ذو   

أخـــالق فاضـــلة, باإلضـــافة إىل إملامـــه بـــ طراف العلـــوم ممـــا دفعـــه  

لالهتمــام جبمــع الكتــب النــادرة وقــد عمــل فــرتة طويلــة موظًفــا يف    
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وان امللكــي وقامــت صــليت بــه علــح أســاس إحتــايف ــــ يف بعــ   الــدي

الفرتات ــ بإطالعي علح بعـ  مـا حتويـه مكتبتـه مـن نـوادر, وقـد        

تـويف ـــ ر ـه اهلل ـــ وانتقلـت بعـ  كتبـه إىل احـدي اجلامعـات يف          

 هـ.1362الرياض, كما عرفت منذ سنة 

ــت        ــن ســليمان الُعمــري, وبقي ــك األســرة األســتاذ صــاحل ب مــن تل

ة بــه تتجــدد حتــح كــان عملــه يف إحــد  الصــحف مــا قواهــا     الصــل

 باالتصال مبطابع الرياض اليت أنش تها وكنت أشرف علح إدارتها.

ولقد عرفت ما بني أسرة الدكتور عبد العزيـز وبـني أسـرة أحـد     

مديري املدارس, الذين حتدثت عنهم يف بع  السوانح عـن التعلـيم   

ـــ )   ــها,  100يف جنــد كالســاحنة ال ــا قبل ــال    ( وم ــن مق ــي م ــر ل وظه

الدكتور عبد العزيز يف أولـه ويف أثنائـه مـن الثنـاء علـي مـا  لـين        

علح االعتقاد ب نه سيعاجل املوضوع الـذي حتـدثت عنـه متجـرًدا مـن      

ومل أكـن أتصـور أن   ال تهدف إىل البحث عـن احلقيقـة,    كل غاية

ســـــرتني الكرميتني)الُعمِريَّـــــة(  يكـــــون لصـــــلة القرابـــــة بـــــني األ   

ِميَّة( ــ كاخلؤولة واملصاهرة وغريهما من الـروابط القويـة ـــ    )السَِّلْيو

من الت ثري ما أتضـح لـي بعـد أن واصـلت قـراءة املقـال لقـد أدركـت         

طغيــان العاطفــة يف كــل ســطر مــن ســطوره, كمــا أتضــح لــي أنــه    



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

189 

ينصــب يف غايتــه ومرمــاه إىل اإلثــارة والتحــري , وهمــا أمــران ال       

   يت ثر بهما إال الضعفاء.

يف الثنـاء علـيَّ    ت أود  أن الـدكتور عبـد العزيـز مل ُيغـال    لقد كن

)أســتاذ اجليـــل( وب نــه ممـــن   حبيــث وصــفين بـــــ)عالمة اجلزيــرة( و   

ــه        ــل ويفخــرون ب ــه, ب ــرأون ل يفتخــرون بالشــيخ  ــد اجلاســر, ويق

وب مثاله يف هذا البلد, فلـه عنـدي منزلـة كـبرية ال يـنقإ منهـا مـا        

هـذه العبـارات الـيت كنـت     كتبته عنه يف هذه الصـفحات, وأمثـال   

أود أنه وازن بينها, وبني ما وصمين به من مساو  أنا واثل ب نه هـو  

ــار طغيــان عاطفــة           ــر مــن  ث ــا بهــا, وإمنــا هــي أث نفســه لــيس مقتنًع

القرابة, وهذا ما حيملين علح أن أنظـر إىل مجيـع مـا وّجـه ِإلـّي مـن       

ــل:    ــح املثـ ــّيًرا علـ ــدة َسـ ــرة واحـ ــدك نظـ ــدَّك  أو قـ ــاُؤُه َمـ ــل )بيضـ م تقابـ

   َسْوَداَءهم(.

                                                           

 خ  د اجلاسـر وغفـر لنـا ولـه(,     ال أعلل هنا إال بالقول: )رحم اهلل الشي

 املؤلف.

              كان معروًفا منـذ عهـد غـري بعيـد إبـراز مـا  ـري مـن بعـ  مشـاهري

القــوم ممــا كــان غريًبــا مــن أفعــاهلم يف اجملتمعــات العامــة ك يــام ِمَنــح وقــت    

احلج فيسري املـرء راكًبـا راحلتـه بـني مضـارب احلجـيج رافًعـا عقريتـه: )بـي           

كذا وفعل كذاوو( وقد ي تي منـاِد  خـر: )سـود اهلل     اهلل وجه فالن.. فقد فعل

وجــه فــالن فقــد فعــل كــذا وكــذا( وحــدم أن مــرَّ ب حــد شــيوخ قبيلــة عتيبــة    

ــه        ــدعو بيــاض وجهــه واآلخــر بســواده فالتفــت إىل مــن حول ــان أحــدهما ي منادي
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ــذا ال    ــز, ِإاّل َأن هـ ــد العزيـ ــبري عتـــب للـــدكتور عبـ ــُه كـ وال ُأَوجِّـ

مينعين من أن ُأْبدي مالحظات حول ما كتبه, مما أخشح أن يبقح 

عالًقا يف ذهنه, أو ذهن من قرأ كتابته ِمْن تصو ر األمـور علـح غـري    

 حقيقتها.

مـن إنسـان حيمـل     يةمل استغرب ما وقع يف املقال من أخطاء حنو

 ــ.1)مل َيدَِّع َأحًدا( ــ صشهادة علية: ــ 

 ــ.3و)ال يزال بعضهم موجود( ــ ص

 ــ. 5و)استدرك يف العدد التالي شيء مما قاله( ــ ص

 ــ. 5و)مع ذلك عدوا الطالب الناجحون( ــ ص

  ــ. 7و)ال يعرف  د شيء عن أحواهلا( ــ ص

 ن الصفحات.)مدراء( يف كثري مأو مجع )مدير( علح

                                                                                                                                              

قــائاًل: )يــا والد مــا تــنطح ســاداهم باضــاهم( أي: يــا أوالد أال تقابــل بيضــاؤهم   

 ف صبح سامًلا(. ملدك بالقدك سوداءهم؟ أي ا

وأقول إن ما ذكرتـه يف مقـالي عـن مكانـة الشـيخ  ـد اجلاسـر العلميـة         

هو احلقيقة,وله مكانته ــ ر ه اهلل ــ, وأما مناقشته ما كتبه الشـيخ  ـد   

مـن بـاب احرتامـي     اأو يكتبه أي إنسان  فوارد, فال عصمة إال لنيب , وهاأنذ

 شره إنصاًفا وتقديًرا له, املؤلف.للشيخ انشر رده عسح أن يكون ن
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وأمثال ذلك من األخطاء النحوية اليت ال تقبل من طالب الدراسة 

   االبتدائية.

مل أســتغرب هــذا, بــل قلــت لعــل الكاتــب الكــريم وقــد أكمــل 

دراسته يف قسم االجتماع, ممَّـْن مل ُيْعـَن باللغـة العربيـة, وإن كـان      

 من أوجب ما ينبغي أن ترتكز عناية اجلامعة الـيت ختـرج فيهـا علـح    

لغة القر ن الكريم, فهي حتمل امًسا يتطلب أن تكون عنايتها بها 

 تتالءم مع الغاية اليت أنشئت اجلامعة من أجلها.

ومل أت ثر مبا وصمين به من أنين أحتقـر جهـود اآلخـرين وأدَّعـي     

)علح ــــ. وأن مديريــة املعــارف 1د ــــ صالســيطرة علــح التعلــيم يف جنــ

راء عمل اآلخرين واحلـط منـه(   علم بطبيعة  د, وأنه سيحاول ازد

ـــ ص ــر      3ــ ــح تقريـ ــال علـ ــدور املقـ ــيت يـ ــارات الـ ــذه العبـ ــال هـ ـــ وأمثـ ــ

 مضمونها.

ــه    ــح قريبـ ــفاه علـ ــا أضـ ــرِتْم مبـ ــاء  ومل أكـ ــات يف الثنـ ــن مبالغـ مـ

)أول مدير ومؤسس ألول مـدارس الريـاض االبتدائيـة(    كوصفه ب نه

ح ـــ. إذ كـل هـذا مـن تـ ثري العاطفـة, ومتـ        2/7/8ـــ   تيف الصفحا

غلبــت العاطفــةُ  فُقــلْ : علــح العقــل والعلــم وَتَحــرِّي علــح احلقــائل         

 السالم.

                                                           

  .)ال أعلل هنا إال بالقول: )رحم اهلل الشيخ  د اجلاسر وغفر لنا وله 
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أما ما حيويـه املقـال مـن مبالغـات كقولـه عـن مـن يـدافع عـنهم:          

)لديهم  الف الوثائل عن تلك الفرتة, ال تزال  فوظة ولعلـها ختـرج   

 ــ. 1بإذن اهلل علح يد بع  الكتاب( ــ ص

ــح      ــا عل ــي القــول فيه ــب يلق عواهنــه دون تفكــري كــ ن   فالكات

ــي  ــة   ميقـــول: )بـــ ن معتمديـــة املعـــارف يف القصـ ُفِتَحـــْت قبـــل معتمديـ

ــ أو قوله: عن استقدام بع  املدرسني مـن   2املعارف يف جند( ــ ص

بالد عربية للتدريس يف املدارس االبتدائيـة )قوبـل مبعارضـة شـديدة     

ه مــن بعــ  مــدراء املــدارس ومــن قبــل مديريــة املعــارف العامــة( ألنــ    

 هل شؤون التعليم, و هل تاريخ إنشـاء معتمديـة القصـيم, كمـا     

يء قبــل جمــ ض هــل أن املــدارس االبتدائيــة وجــدت يف مدينــة الريــا

هــ 1366)املدرسة السعودية( سنة صاحبه إليها, إذ سبل أن أنشئت

ــا ســنة      ــوج مــن طالبه ــا أول ف ــيت   1368وختــرج منه ـــ يف الســنة ال هـ

(, وقبل)املدرســـــــة الســـــــعودية( أنشـــــــئت فيها)املدرســـــــة األهليـــــــة

)مدرسة أبنـاء ولـي العهـد(, وهـو     كانت)مدرسة أبناء امللك( وبعدها

ــوىل إدارتهــا صــاحبه مل تســتكمل       هــل أيًضــا أن املدرســة الــيت ت

 سنواتها االبتدائية الست أثناء وجودي مشرًفا علح التعليم.

ولن أتوسع يف تتبع ما تعرض له كاتب املقـال مـن أمـور سـبل أن     

حت املهم منها, ولن أشغل القارَ  بغريها, بل س حصر حديثي أوض

يف موضوعني ما كنت أود احلـديث عنهمـا, إذ أحـدهما يتعلـل بـي      
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وهــذا مــا ال يعــين غالــب القــراء, ولــئال يتــوهم متــوهم ممــا ذكــره      

 لدكتور خالف الواقع أردت إيضاحه.ا

 )املعارف(: ِفرَّية فصل)مدارس جند( عن

هل السبب إللصـاقها بـي, إال أن صـاحب    هي فرية حقًّا كنت أج

 املقال أوضح لي جوانب استطعت ِإدراك حقيقة ما حدم.

قال يف كالمه عن املعارف: )يعتقدون أن الشـيخ اجلاسـر كـان    

ــو علــح حســاب هــدم          ــا علــح إ ــاد مؤسســة خاصــة بــه, ول حريًص

مديرية املعارف, وسيكون جادًّا يف االنفصال عن املديرية, وإ اد 

ــة خ ــة      مديري ــة عــن مديري ــارف يف جنــد, مســتقلة بالكلي اصــة للمع

 لاملعارف باململكة, وقد صدق ظـنَّ مديريـة املعـارف العامـة(, وعلـ     

علح هذا بقوله: )توجـد بعـ  الوثـائل املتعلقـة بهـذه القضـية بـذاتها        

 ثرت عدم نشرها اآلن, كما أن ولي العهد  نذاك كان لـه موقـف   

 وض فيه( انتهح.مشهور حول تلك األحدام  ثرت عدم اخل

 ويتضح هذا األمر للقاريء الكريم من أمور: ــ

مـــا شـــعرت يف صـــبحية يـــوم مـــن شـــهر رجـــب ســـنة   .1

هـ وأنا يف مقر عملـي إال بثالثـة ضـباط يـدخلون علـي, وبعـد       1371

حــدهم: نريــد أن نتحــدم معــك علــح   أأن اســتقر بهــم اجللــوس قــال  

وس قـال  انفراد, فقمنا إىل حجرة جماورة وبعد أن اسـتقر بهـم اجللـ   
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ــة       ــا بهــا, ولقــد وردت برقي ــة الــيت ُكلَّفن ــن مــربك بالغاي أحــدهم: ل

جلاللة امللك من مدير املعارف ب نـك أبلغـت مـديري املـدارس بفصـل      

ــات       ــة املعــارف العامــة(, وأنــك وضــع الفت مــدارس جنــد عــن )مديري

للمدارس تدل علح هذا, فعلـح أيِّ أسـاس تصـرفت هـذا التصـرف؟      

حـد اجلالسـني يف املكتـب, وطلبـت     فتحت باب احلجـرة وكلمـت أ  

البيـت وهـي حتمـل كتابـة هـذا       منه إحضار الالفتـة الـيت يف مـدخل   

اململكـــة العربيـــة الســـعودية, مديريـــة املعـــارف العامـــة,      نصـــها: )

ــنة     ــت سـ ــد, أسسـ ــارف يف جنـ ــة املعـ ــان يف  1366معتمديـ ـــ( وكـ هـ

املســـتودع الفتـــات لـــبع  املـــدارس, فطلبـــت إحضـــار واحـــدة منهـــا 

فيها )معتمدية املعارف يف جنـد, مدرسـة سـدوس,    وكان مكتوًبا 

ــئت ســنة  ــتني, فقــال أحــدهم: هــذه ــــ      1370أنش ـــ وأريــتهم الالفت ه

املعارف( وسـبب ذلـك أن   الفتة املدرسة ــ لـيس فيهـا اسـم)   مشرًيا إىل 

الالفتـــة صـــغرية وال تتســـع لكتابـــة اســـم اململكـــة ثـــم املعـــارف ثـــم 

يد علح نصف مرت عملـت  املعتمدية ثم املدرسة ثم التاريخ, فهي ال تز

بهذا املقاس اضطراًرا لقلة املبلً املقرر لعمل الالفتات, اقتنعوا بـ ن  

)مديريــة املعــارف( ومل  لمة)معتمديــة املعــارف( تغــين عــن كتابة   ك

 حيدم منهم شيء أكثر من هذا.

وقد سبل أن مـدير املعـارف ـــ حـني عينـت بـدون موافقتـه ـــ أبـرق          

يصــفين بــ نين ال أصــلح لإلشــراف  للملــك يصــمين بَ ْســَوِإ وصــمة, و 
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علح التعليم يف جند, ولكن سعوًدا ــ ر ه اهلل ــ أقنـع امللـك بـ نين    

مل ُأَعــيَّن إال بعــد استشــارة الشــيخ  مــد إبــراهيم وموافقتــه, وهــو   

أعرف بي مـن مـدير املعـارف, فـانتهح األمـر عنـد هـذا احلـد, وقـد          

فـذهبت ملقابلـة   خشيت أن يكون لزيارة الضباط مـا ال أرتـاك ِإليـه,    

ســعود ــــ ر ــه اهلل ــــ وأخربتــه مبــا حــدم فطمــ نين بعــد أن دعــا          

املسؤول عن الربقيات يف ديوان جاللة امللك, فحضر إليه, فخرجت 

من عنده, وكان هذا كل ما عرفته عن هذا األمر حتح جتلت لـي  

 أسبابه واضحة فيما بعد.

كانت صليت حسنة باملعارف قبل ذلـك العهـد أثنـاء     .2

السيد طاهر الدباا ــ ر ه اهلل ــ حني كنت ُأَدرُِّس يف املعهـد   إدارة

ة, وقد يتصل بي بع  موظفي التعلـيم يف  وحتضري البعثات يف مكَّ

وممـن عرفـت تلـك    مدارس جند, فابذل مـا أسـتطيع مـن مسـاعدة,     

ــاء ممــن اتصــل   ــراهيم بــن ســليم     األثن ــد اهلل بــن إب ــي األســتاذان عب ب

بعد ذلك زرت مدينة)بريدة( يف مجـاد   وصاحل السليمان الُعمري, و

هــ وزرت املدرسة اليت كانا يعمالن فيهـا ف بـديا   1362اآلخرة سنة

لي من حسن االستقبال والرعايـة واإِلكـرام مـا  لـين بعـد عـودتي       

ــا يف  إىل الريـــاض يف طريـــل مكَّـــ  ــا مؤرًخـ ــا كتاًبـ ــت هلمـ ة أن كتبـ

 هـ نصه:10/6/1362



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

196 

ستاذين الفاضـلني, األخ  )إىل حضرتي الصديقني الكرميني, األ

ــليمان العمـــري    عبـــد اهلل بـــن إبـــراهيم  ل ســـليم, واألخ صـــاحل السـ

 سلمهما اهلل.

ســالم عليكمــا ور ــة اهلل وبركاتــه, وأرجــو مــن اهلل لكمــا    

دوام كــل صــحة وســرور, وجتديــًدا للعهــد كتبــت هــذا الكتــاب,  

وأنــا يف الريــاض متوجــه إىل الطــائف, وأكــون مســروًرا بقضــاء مــا  

كمــا, وأرجــو أن تكــون مدرســتكما مســتمرة يف ســريها,   يلــزم ل

متقدمة يف مجيع أحواهلا, وأن تكون زيادة املعارف يف الرواتب قـد  

أبشـركما بـ ن معـالي الـوزير قـد       انالت املدرسة منـه قسـًطا, كمـ   

وعد باالعتناء واالهتمـام مبـدارس جنـد وعـزم علـح فـتح مدرسـة يف        

نهج, وقــد وكــل ِإلــيَّ   اخلــرج, ليســت مرتبطــة باملعــارف إال يف املــ    

اختيار مدير وأساتذة هلا, وستفتح إن شاء اهلل يف هذين الشـهرين,  

عليكمـا وعلـح كافـة     يوال شك أن هذا اخلرب يسـركما, وسـالم  

 )التوقيع(.رسة واهلل تعاىل حيفظكما. أخوكماأساتذة املد

ــا يف       ــا مؤرًخـــ ــا كتاًبـــ ــن أوهلمـــ ــا مـــ ــت جواًبـــ ــان أن تلقيـــ فكـــ

 هـ ونصه:20/6/1362

رة األجمد األفخم, األستاذ الفاضل الشيخ  د بن  مد )حض

 اجلاسر حفظه اهلل تعاىل  مني.
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 وبعد التحية واالحرتام, أرجو أن حضرتكم بكمال الرفاهية.

ــا وصـــاحل        ــذي لـــي أنـ ــريم الـ ــذت كتـــابكم الكـ ــزي: أخـ عزيـ

الُعمري, حامـًدا اهلل تعـاىل علـح صـحتكم, شـاكًرا حلضـرتكم       

 نيتكم, وفقكم اهلل تعاىل. علح وفائكم, الدال علح حسن

عزيزي: أحسنتم اإلفادة من خصـوص فـتح املدرسـة, وزادنـا األخ     

ســــليمان بــــن حجِّــــي أن الــــوزير وَكــــَل موظفيهــــا إىل حضــــرتكم  

واختيـــاركم, ولعمـــري إنَّ هـــذه لنعمـــة أخـــر  إْذ ُوِســـَد األُمـــَر وهلل  

 احلمَد إىل أهله.

ــيت     ــام الـ ــك األيـ ــذكر تلـ ــا أتـ ــي دائًمـ ــيدي: واهلل إنـ ــيناها سـ قضـ

ة, وحتصل املشـاهدة حلضـرتكم, وأدعـو لكـم, َسـرََّنا اهلل      مبكَّ

تعاىل مبشاهدتكم عند بيته احلرام, إْذ رأينـا عواطـف فضـلكم,    

ــن ســــوانح نعمــــه       ــم اهلل تعــــاىل مــ ــم الفاضــــلة, زادكــ وأخالقكــ

وحفظكــم, وال أعــدمنا وجــودكمِّ, واهلل يــا ســيدي إنــي يف خجــل  

فــوًرا حــني وصــولي,  عظــيم مــن حضــرتكم, إْذ مل اكتــب لكــم   

ــامكم علـــح أخـــيكم    أشـــكر حضـــرتكم علـــح فضـــلكم, وإنعـ

ــرة األعمــال لعــدم خفــاء      املقصــر, لكــين واهلل ال حيصــل لــي لكث

أخالق أهل البالد علح حضرتكم, ونود  أن َّ كـل إنسـان يـَر , إذ    

من الطلبـة مـا يزيـد علـح األربـع مئـة تلميـذ,        لًيا املوجود باملدرسة حا
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ـــ ليلــون, ولكــن واألســاتذة األكفــاء ق النــاس معهــم  ــــ وهلل احلمــدـ

ــيم, وبعـــ   ــرة التعلـ ــال, َورأوا مثـ ــرة     إقبـ ــن مثـ ــح مـ ــة إال وجنـ الطلبـ

ــذي     ــن طــالب املدرســة ال ــه, إذ توظــف م ــوا الســنة  نأعمال األوىل  بلغ

( وكـل هــؤالء ينظـر النــاس   80)( إىل40االبتدائيـة مجـٌع مــنهم مـن)   

وفالن مـع أنهـم    إليهم, ويشجع بعضهم بعًضا, انظروا إىل ابن فالن

ــا    ــهم ممـ ــا يف نفوسـ ــل مـ ــة زال كـ ــتهم, واحلقيقـ ــوا دراسـ مل يكملـ

ــن يبشــر        ــتقبل حس ــا مس ــح هل ــول اهلل يرج ــاكم, واملدرســة حب خيف

 بنجاك باهر, حبول اهلل وقوته.

بيانه وأرجو تشريفي مبا يلزم أية شـيء حتـب قضـاءه     مهذا ما لز

ــزم, وأنــت أهــل     ــا يل ــة, ومســتعد مل ــ ُخْوَك برســم املمنوني الفضــل,  َف

جــزاك اهلل عنــا خــرًيا و منــا الســالم علــح األســتاذ عبــد الكــريم          

اجلهيمان, والعزيز لديك مـن غـري أذكـر امسـه, كمـا منـا صـاحل        

ــبكم      ــتم حملـ ــالم, ودمـ ــل السـ ــدونكم جزيـ ــاتذة يهـ ــري واألسـ الُعمـ

  )التوقيع(.(, ثموالسالم, احملب

يف  خــر ذي احلجــة ســنة  ضملــا وصــلت مدينــة الريــا  .3

ستاذ ابن سليم أكثر موظفي التعليم يف الرياض هـ كان األ1368

ارتباًطا بي, وأقواهم صلة, حبيث كـان يالزمـين يف مجيـع أوقـات     

فراغه مـن عملـه, ويظهـر لـي مـن لطفـه وحسـن معاملتـه مـا  لـين           

علح أن ُأوليه ثقيت, وَأِكُل ِإليـه كـثرًيا مـن األمـور املتعلقـة بشـؤون       



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

199 

ي املـدارس, بـل بلـً األمـر     التعليم, اليت يـراجعين عنهـا بعـ  مـدير    

إىل أن ِصرت ُأَكلُِّفه ِبقضاء أكثر شـؤوني اخلاصـة والعامـة, فقـد     

عهــد إليــه بالبحــث عــن دار مالئمــة لتكــون مقــًرا للمعتمديــة, وأن    

خيتــار لــي مــن يــراه مــن املــوظفني يف املكتــب, فاختــار ابــن عــم لــه    

ــان مــن        ــه اثن ــب ومع ــا للمكت ــان  ل ســليم رئيًس ــدعح  مــد العثم ي

أن وافقت علح الـدار رغبـت ِإليـه بـ ن يتـوىل ت ثيثهـا,        درفه, وبعمعا

 فقام جبميع ذلك.

ل من عيوبي وما كان خيامرني أي شك يف حسن تصرفاته, ولع

)املؤمن ِغرِّ غافل( فإذا ارحتت إىل ما ظهـر  أنين ينطبل علي الوصف

دون أن أســري علــح  لــي مــن إنســان ذي صــلة بــي أوليتــه كــل ثقــيت,  

)َأْحِبْب حبيبـك َهْونَّـا مَّـا, عسـح أن يكـون عـدوك       ةاحلكمة القائلـ 

يوًما ما(, وهكذا ِسـْرُت مـع األسـتاذ ابـن سـليم مل أفكـر بـ ن مـا         

يظهر لي من حتبب ومالطفة وتقـرب خيفـي َوَرَاَء ذلـك أشـياء أخـر       

 تكشفت فيما بعد.

 حكنت طلبت من وزيـر املاليـة مبلـً ألفـي جنيـه علـ       .4

م ملــدارس جنــد, مــن   بهــا لــواز حســاب )مديريــة املعــارف( ليشــرت     

)خرائط وأطـالس( وأدوات هندسـية, مـع كتابـة     مصورات جغرافيـة 

الفتات ب مساء املدارس, جر  حتويل املبلـً إىل عبـد اهلل اإلبـراهيم    

صــرفه, واتفقــت مــع خطــاط   الفضــل الــوزير املفــوض يف مصــر ومت 
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)البطراوي( علح كتابة ثالثـني الفتـة ب مسـاء مـدارس     مصري يدعح

ــد, ِإ ــة     جنـ ــ جرة كتابـ ــوازم, وبـ ــك اللـ ــثمن تلـ ــف بـ ــً مل يـ الَّ أن املبلـ

الالفتات اليت كان من املقرر أن تكون بقياس مرت مربـع, فـاقرتك   

 اخلطاط أن جتعل يف نصف مرت من القماش وأن ختتصـر الكتابـة.  

 

عهدت إىل األستاذ ابن سليم بـ ن ُيِعـدَّ مـا سـيكتب      .5

تســع مســاحة الالفتــة علــح الالفتــات مــع  اولــة االختصــار, إْذ ال ت 

ألكثر من ثالثة سطور, فكـان أن قـدم لـي بياًنـا ب مسـاء املـدارس       

)معارف جند( ف مرت بتغيري الكلمـة  رسة كلمةوفوق اسم كل مد

األوىل لتكون)معتمدية املعارف يف جند( ف ظهر لي أن من األحسن 

إال تتصــل مــدارس جنــد باملعــارف, ويبــدو أنــه َأَحــسَّ مــين شــيًئا مــن  

وانتهي األمر عند هذا احلد وكتبت الالفتـات وقـد يكـون     الت ثر,

مــن بينهــا مــا هــو خبــالف تلــك الصــورة ممــا مل أطلــع عليــه هلــو  يف  

 نفسه أتضح فيما بعد.

هـو الـدكتور يكشـف عـن أمـر كنـت أجهلـه         وها .6

وهو كتاب موجه من مدير املعـارف العـام   , (6مبا مساه )وثيقة رقم

 هـ ونصه:5/6/1371بتاريخ 

                                                           

 .أترك احلكم للقار , املؤلف 



 

 

 

 

 
 لوحات وطنية

201 

ة األستاذ الفاضل األخ الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم بـن  )إىل حضر

 سليم حرسه اهلل تعاىل, السالم عليكم ور ة اله وبركاته:

وصل ِإلـيَّ كتـابكم, وفهمـت شـريف خطـابكم ويف خصـوص       

ــ مر ولــي     هنقلكــم إىل بريــد  ــتم ب فــال خيفــاكم أنكــم خاصــة ُطلب

العهــد, وقــد ذكــرت لــه بكتــاب مــن جهــة املعتمــد وحالتــه معكــم  

ــة     ــإذا كانـــت احلكومـ ــرب اآلن فـ ــت اصـ ــارة ف نـ ــبيلي اإلشـ ــح سـ علـ

املـوظفني   عرفون لك قدرك واجتهادك فال يهمكواملعارف واملشايخ ي

ــز: أن املعتمــد       ــد العزي ــابكم لعب ــت يف كت ــة, رأي وهــذه عــادة جاري

أرســل لكــم قطعــة مكتــوب عليها)معــارف جنــد( فــال تقبلوهــا, أو  

قـة ال ترضـاها احلكومـة,    التفر هأهملها ألن املعـارف واحـدة, وهـذ   

فإن راجعكم املعتمد بنشـرها فـامتنع, وأخربنـي رمسًيـا, وأخربنـي      

بنتيجــة اجمللــس الــذي أشــرمت إليــه يف كتبــاكم لعبــد العزيــز علــح   

لدينا  نوبلً سالمي العيال واملشايخ, وم مما لز اوجه التفصيل, هذ

 العيال يسلمون والسالم. مدير املعارف العام)التوقيع(.

ــاب,   يكــاد خيــ  .7 ــكيف يف صــحة هــذا الكت امرني الشَّ

ــعب   ــن الصـ ــد مـ ــين أجـ ــيالً   ألنـ ــا جلـ ــرء أن عامًلـ ــور املـ ــوىل  أن يتصـ يتـ

اإلشراف علح هذا املنصب الرفيع, ينـزل إىل مسـتو  إيقـاع أسـباب     

الشقاق بني ُمـَوظَّفْين مـن موظفيـه أو أن ُيغٍْـرَي موظًفـا علـح الكيـد        

الـرئيس, هـذه أمـور     لإلضرار بذلك ملرئيسه, أو أن يعمل يف الظال
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ُأِجل  مـدير املعـارف أن ُتْنسـب إليـه, ولكـن مـاذا افعـل وهـذا أخونـا          

)وثيقـة( لكـي ينسـب ِإلـيَّ مـا      ل يتخذ مـن هـذا الكتاب  كاتب املقا

أثــر مــن  ثــار صــاحبه الــذي  ةأنـا منــه بــريء؟, بــل مــا هــو يف احلقيقــ 

ــاه      ــا دعــ ــاول مــ ــذا ألتنــ ــع يف هــ ــن أتوســ ــه, ولــ ــدفاع عنــ ــدَّ  للــ تصــ

ثـــائل( ال أســـتبعد أن تكـــون كلـــها علـــح منـــط الوثيقـــة  الكاتب)و

ــروف بعلمــه وفضــله,        ــارف املع ــِديَر املع ــا ُأجــل  ُم املتقدمــة, وهــذا م

)الوثــائل( الــيت مــن  مــن أن ُتْنســب إليــه مــا حتويــه تلك   وطهــارة قلبــه

ولو ثبَتْت نسبتها إليه لكان لـه   احملتمل أن تكون مدسوسة عليه,

ما تعد تلك صـغائر بالنسـبة إليهـا,     من أعماله اجلليلة, وحسن نيته

ويرجح لـه مـع كـل ذلـك أن يتغمـده اهلل بواسـع مغفرتـه ورضـوانه,         

ولعلَّ من أسوأ ما يف هذا املقال نسبة تلك األمـور لرجـل ذي مكانـة    

سامية يف النفوس, ملا عرف من فضـله وعلمـه, وكـان جـديًرا بـ ن      

                                                           

         ,أقول رحم اهلل الشيخ العالمة  مـد بـن مـانع مـدير املعـارف يف حينـه

لــيم يف الــذي مل يقــدر كمــا ينبغــي, والــذي أر  أنــه مــن أهــم مــن خــدموا التع  

 زعبد العزياململكة, بل هو الذي أسس التعليم النظامي يف عهد املوحد امللك 

ــ ر ه اهلل ــ وكنـت وال أزال أدعـو البـاحثني للكتابـة عـن هـذا العـامل املعلـم         

الفذ, وإعطاء حقه من البحث والدراسة والكتابـة وأحـس أنـه صـاحب فضـل      

عة, )وكيــف تعــد وثيقــة علــح كــل معلــم يف هــذا البلــد ر ــه اهلل ر ــة واســ 

يف حقه(, فهو مل يس  ألحد  صاحب الصالحية يف حينه مسيئةأصدرها وهو 

الفـردوس األعلـح مبـا     عوإن كان البع  أساء فهمه, أسكن اهلل الشيخ املـان 

 قدم ألهل هذه البالد. املؤلف.
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ــوىل جــل      وعــال أن تســتعاد ذكــراه بالتقــدير واالحــرتام, وســؤال امل

يتوىل جزاءه مبثوبته, وواسع ر ته, ملا قام به يف سبيل خدمة أمته 

وبالده ابتغاء وجهه تعاىل, ال أن تنسب إليـه أمـور ال يعقـل أن تصـدر     

سـو    إليـه ممن هـو دونـه مكانـة وعلًمـا, ولـو مل يكـن يف ِنْسـبتها        

ــر الشــريف:     ــا ورد يف األث ــة م ــاكم,   ))الف اذكــروا  اســن موت

 .لكفح بذلك راِدًعا(( ن مساوئهموُكفيفوا ع

وإن من أغبح الغباء وأجهل اجلهل أن ُتَعدَّ تلك السـقطات مناقـب   

ــه بــني رئــيس       ملــن تنســب إليــه, إذ هــي مــن أســوأ املثالــب, ملــا حتدث

ومرؤوســيه مــن إثــارة أســباب اخلــالف, وإيغــار الصــدور بــ مور ال        

احلـديث  حقيقة هلا إىل غري ذلك مما أر  من اخلري عدم التوسـع يف  

 عنه.

 

       

 مشاركة العلماء

 

يـوم   اطلعت علح ما نشرته جريدة االقتصادية يف عددها الصـادر 

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 


