ن�شرة ف�صلية ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف  -العدد الثاين  -جمادى الأوىل 1429هـ

جائزة الملك فيصل العالمية احتفلت
بمنح جائزتها للفائزين في عامها الثالثين
�أه���دى خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود جائزة
امل��ل��ك في�صل العاملية خل��دم��ة الإ���س�لام
التي ت�سلمها �إىل كل امل�سلمني قاطبة يف
كل مكان من دي��اره��م ،وق��ال خ�لال كلمة
يف حفل اجل��ائ��زة�« :أ�صارحكم ب ��أن �أول
ما خطر بذهني حني �سمعت برت�شيحي
للجائزة خلدمة الإ���س�لام �أن �أب���ادر �إىل
االعتذار ،فهناك من امل�سلمني من له من
الأعمال والت�ضحيات ما يجعله �أحق مني
بهذا التكرمي ،ولكن ح�سن الظن ب�أع�ضاء
اجلائزة جعلني بعد تردد �أن �أ�ستخري اهلل
و�أقبل اجلائزة».
وقد مت اختيار خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لنيل جائزة
امللك في�صل العاملية خلدمة الإ�سالم لهذا
العام.
ً
وي�أتي هذا االختيار تقديرا جلهوده � -أيده
اهلل  -يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني وهو
�أهل لذلك عمال ًوقو ًال.
وق��ررت جلنة االختيار حجب اجلائزة
يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية ،التي كان

األمير سلمان

األمير سلمان
يرأس مجلس
األمناء السادس
مو�ضوعها (�أحكام العالقات الدولية يف
الإ�سالم يف حالتي ال�سلم واحلرب) لعدم
ا�ستيفاء الأعمال املر�شحة �شروط منحها.
ومنحت اجلائزة يف جمال اللغة العربية
والأدب ومو�ضوعها «ق�ضايا امل�صطلحية
يف اللغة العربية) منا�صفة بني �أ�ستاذ
البالغة والنقد رئي�س املجمع العلمي
العراقي بالوكالة �أحمد مطلوب النا�صري

(عراقي) ،و�أ�ستاذ اللغة العربية رئي�س
ق�سم اللغة العربية يف كلية الآداب يف
جامعة ال�سلطان قابو�س �سابقاً حممد ر�شاد
حممد ال�صالح حمزاوي (تون�سي).
�أم��ا جائزة امللك في�صل العاملية للطب
التي ك��ان مو�ضوعها (ط��ب احل���وادث)
فمنحت منا�صفة بني �أ�ستاذ اجلراحة يف
ق�سم اجلراحة العامة يف جامعة �أوريغن

لل�صحة والعلوم الربوفي�سور دونالد
دين ترنكي (�أمريكي) و�أ�ستاذ اجلراحة
الإكلينيكي يف مركز العلوم ال�صحية يف
جامعة تك�سا�س الربوفي�سور با�سل �آرثر
بروت (�أمريكي).
ومنحت اجلائزة يف جمال العلوم ومو�ضوعها
(علم احلياة) للأ�ستاذ يف جامعة زيورخ يف
�سوي�سرا رودغر فيرن (�أملاين).

وي��ع��ت�بر ي���وم الأح����د غ���رة رب��ي��ع الأول
1429هـ  9/مار�س 2008م يوماً تاريخياً
يف تاريخ جائزة امللك في�صل العاملية حيث
احتفلت مبنا�سبتني الأوىل منح جائزة
خدمة الإ�سالم خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك ع��ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز ،والثانية
مبنا�سبة م��رور ثالثني عاماً على �إن�شاء
اجلائزة يف عام 1399هـ 1979 /م.

ي��ع��ق��د جم��ل�����س �أم���ن���اء
م ��ؤ���س�����س��ة ح��م��د اجل��ا���س��ر
اخلريية بالريا�ض اجتماعه
ال�ساد�س يف «دارة العرب»
منزل ال�شيخ حمد اجلا�سر،
رحمه اهلل ،م�ساء يوم الثالثاء
 22جمادى الأوىل 1429هـ
امل��واف��ق � 27أي���ار (م��اي��و)
2008م ,وذل����ك بح�ضور
جمل�س الأمناء.

ندوة عن مجلة اليمامة في فترة رئاسة
مؤسسها الشيخ حمد الجاسر رحمه اهلل
ينظم مركز حمد اجلا�سر الثقايف ندوة
علمية عن جملة اليمامة يف �أعدادها الأوىل
(يف ال�سنتني الأول��ي�ين) وذل��ك ي��وم االثنني
 21جمادى الأوىل 1429ه��ـ يف مركز الأمري
�سلمان االجتماعي ،وي�شارك فيها عدد من

الأ�ساتذة الكتاب الذين �شاركوا يف الكتابة
يف اليمامة �آن��ذاك �أو �أ�شرفوا �أو كانت لهم
اهتمامات علمية وبحثية حول جملة اليمامة،
وهم الأ�ستاذ �سعد بن عبدالرحمن البواردي،
والأ���س��ت��اذ عبداهلل بن �إدري�����س ،والأ�ستاذ

عمران العمران ،والدكتور عبدالعزيز بن
�سلمه .ويدير اللقاء الدكتور عبدالرحمن بن
�صالح ال�شبيلي .وموعد الندوة بعد �صالة
الع�شاء (ال�ساعة الثامنة والن�صف) م�ساء
يوم االثنني .والدعوة عامة للجميع.

الرحلة إلى حضرموت
ق��ام وف��د ���س��ع��ودي م��ك��ون م��ن رواد
خمي�سية ال�شيخ حمد اجلا�سر � ،إ�ضافة �إىل
عدد من املثقفني واملفكرين ورجال الأعمال
بزيارة �إىل ح�ضرموت خالل الفرتة من 19
  21فرباير 2008م ،بهدف االطالع علىح�ضارتها وثقافتها ومنجزاتها  ،وذلك يف
�إطار التبادل املعريف والثقايف بني البلدين
اململكة العربية ال�سعودية واليمن ال�شقيق.
وك��ان الوفد حمل حفاوة وتكرمي من
قبل املثقفني واملفكرين اليمنيني واطلع
الوفد على املعامل الآثارية والتاريخية ملدن

ح�ضرموت العزيزة  ،وماتتميز به من مناظر
خالبة  ،وما تزخر به من تراث �أ�صيل.
وقد كانت هذه الزيارة بدعوة كرمية
من ال�شيخ عبداله �سامل باحمدان وال�شيخ
عبداهلل �أحمد بق�شان و�أ�شرف على التنظيم
�سعادة الدكتور عمر باحم�سون .ويف نهاية
ال��زي��ارة ع�بر �أع�ضاء ال��وف��د ع��ن �شكرهم
وتقديرهم جلميع من �ساهم يف ترتيب هذه
الزيارة ،و�أبدوا �إعجابهم مبا �شاهدوه من
�إجن��ازات ح�ضارية عريقة وثقافة علمية
قيمة (مزيد من التفا�صيل �....ص 5و)7

إعادة طباعة بعض إصدارات دار اليمامة
�أ���ش��رف مركز حمد اجلا�سر الثقايف على
�إعادة طباعة بع�ض الكتب ال�صادرة عن دار
اليمامة للبحث والرتجمة والن�شر.
ومن �ضمن تلك الكتب مايلي:
 -1كتاب «الدرر الفرائد املنظمة يف �أخيار
احل���اج وط��ري��ق مكة امل��ع��ظ��م��ة» ،و يحوي
�أخبار احلج وحوادث منذ �أن فر�ض �إىل مابعد

منت�صف القرن العا�شر الهجري  ،مع و�صف
مف�صل ل��ط��رق احل��ج و�أح��ك��ام��ه��ا واملنا�سك
وجممل تاريخ املدينتني الكرميتني  ،ويقع
الكتاب يف ثالثة جملدات يف � 2313صفحة  ،من
ت�أليف عبدالقادر بن حممد اجلزيري احلنبلي ،
حتقيق  :حمد اجلا�سر.
 -2ك��ت��اب «:ج��م��ه��رة �أن�����س��اب الأ���س��ر

املتح�ضرة يف جند» الذي يرجع �أن�ساب �أ�شهر
الأ�سر النجدية �إىل �أ�صولها القدمية ،ويقع يف
جزءين يف � 923صفحة ،ت�أليف  :حمد اجلا�سر.
 -3كتاب « :تاريخ املخالف ال�سليماين»
يتحدث عن تاريخ تهامة منذ �صدر الإ�سالم
حتى العهد احلا�ضر  ،ويقع يف جزئني يف 1218
�صفحة  ،ت�أليف  :حممد بن �أحمد العقيلي .

موقع مركز حمد اجلا�سر الثقايف :طالعوا كل جديد عن جمل�س الأمناء واللجنة التنفيذية واللجنة العلمية وجملة العرب و�إ�صدارات املركز و لقاءات اخلمي�سية
املوقع على الإنرتنت هو www.hamadaljasser.com - www.hamadaljasser.net
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ضحوية الخميسية

ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد الثاين  -جمادى الأوىل 1429هـ

خصائص الشخصية العصامية

مـن رواد الخميسية
معايل د.عبدالعزيزاخلويطر

ه ��و م� �ع ��ايل ال��دك �ت��ور
ع �ب��دال �ع��زي��ز ب� ��ن ع �ب��داهلل
اخل��وي �ط��ر ،ول ��د يف عنيزه
بالق�صيم عام 1344هـ،التي
بد�أ بها تعليمه االبتدائي،ثم
�أكمل املرحلة االبتدائية يف
امل��در� �س��ة ال���س�ع��ودي��ة مبكة
املكرمة.
فقد
املتو�سط
تعليمه
أما
�
معايل الدكتور عبد العزيز اخلويطر
كان يف مدر�سة القلعة مبكة
املكرمة ،وكذلك تعليمه الثانوي الذي �أمته يف املعهد العلمي ال�سعودي
عام 1365هـ.ح�صل على ال�شهادة اجلامعية يف جمال الدرا�سات العربية
والإ�سالمية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1371هـ،ثم ح�صل
على درجة الدكتوراة من اململكة املتحدة عام 1380هـ.
با�رش العمل الر�سمي بعد ح�صوله على الدكتوراة عام 1380هـ
�أمينا عاما جلامعة امللك �سعود،وبعد �سنة عني وكي ًال للجامعة حتى
عام1391هـ.
ثم اختري رئي�سا لديوان املراقبة العامة يف الفرتة من عام 1391هـ
وحتى ع��ام 1393ه� �ـ .بعدها ع�ين وزي���ر ًا ل ��وزارة ال�صحة يف الفرتة
من عام 1393ه �ـ وحتى 1395ه�ـ،ث��م عني وزي��را للمعارف .ويف تاريخ
1407/5/18هـتوىلالعملوزيراللتعليمالعايلبالنيابةمايقاربخم�س
�سنوات �إىل جانب عمله وزير ًا للمعارف ،ثم عني وزيرا للدولة وع�ضوا
مبجل�س الوزراء بتاريخ 1416/3/6هـ ومازال.
وللدكتور عبد العزيز بن عبداهلل اخلويطر جمموعة من امل�ؤلفات منها:
 -1عثمان بن ب�رش ،عام 1390هـ.
 -2ال�شيخ احمد املنقور(حتقيق) عام 1390هـ.
 -3يف طرق البحث ،عام 1395هـ.
 -4الرو�ض الزاهر يف �سرية امللك الظاهر(حتقيق)  ،عام 1396هـ.
 -5امللك الظاهر بيرب�س ،عام 1396هـ.
 -6ح�سن املناقب ال�رسية املنتزعة من ال�سرية الظاهرية(حتقيق)،
عام 1396هـ.
 -7من حطب الليل  ،عام 1398هـ.
� -8أي بني (خم�سة �أجزاء بني عامي 1409و1414هـ).
 -9قراءه يف ديوان ال�شاعر حممد بن عبداهلل بن عثيمني ،عام 1412هـ.
� -10إط�ل�ال ��ه ع �ل��ى ال �ت��راث (� �س �ت��ة ع ���شر ج� ��زءا ب�ي�ن عامي
1414و1418هـ).
 -11يوم وملك ،عام 1418هـ.
 -12ملء ال�سلة من ثمرة املجلة ،عام 1419هـ.
 -13حديث الركبتني ،عام 1419هـ.
 -14ملحه من تاريخ التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ،عام
1424هـ.
 -15دمعة حرى (يف جزذين بني عامي 1425هـ و1428هـ).
 -16و�سم على �أدمي الزمن-ملحه من الذكريات( ،ع�رشة �أجزاء بني
عامي1426و1429هـ).
 -17بعد القول قول ،عام 1428هـ.
 -18ر�صد ل�سياحة الفكر ،عام 1428هـ.
 -19ال�سالم عليكم ،عام 1428هـ.
 -20نزع الرياع ،عام 1429هـ.
ويحر�ص معاليه على ح�ضور اخلمي�سية وامل�شاركة الفاعلة فيها
بالتعليق والنقا�ش الذي يرثي احلوار.

�ألقى الدكتور عبداهلل النافع �آل �شارع �أ�ستاذ
علم النف�س ووكيل جامعة امللك �سعود �سابقا
حما�رضة يف �ضحوية اخلمي�سية التي تعقد يف
دارة العرب مبنزل ال�شيخ حمد اجلا�رس رحمه
اهلل ،وكانت حتت عنوان :خ�صائ�ص ال�شخ�صية
الع�صامية.
وب��د�أ حما�رضته بتو�ضيح مفهوم ال�شخ�صية
يف امل�ف�ه��وم ال�ع��ام مبين ًا �أن كلمة ال�شخ�صية
من الألفاظ الدارجة لدى عامة النا�س ،فهناك
�شخ�صية ج��ذاب��ة وق��وي��ة و�ضعيفة وعدوانية
وغام�ضة ،وانطوائية �...إل��خ.وي�ق���ص��د بذلك
منط ال�سلوك الظاهري املتكرر والغالب على
ت�رصفات ال�شخ�ص يف تعامله م��ع الآخرين.
وه��ذا �سهل لأن��ه ينظر �إىل املظهر اخلارجي
لل�شخ�ص .وهذا املفهوم له ارتباط ب�أ�صل كلمة
ال�شخ�صية التي ا�شتقت يف الثقافة الغربية من
كلمة  Personaالالتينية التي تعني القناع
ال��ذي كان املمثلون يف امل�رسح اليوناين القدمي
ي�ضعونه على وجوههم لكي يعطوا انطباعا عن
الدور الذي يقومون فيه دون معرفة ال�شخ�ص
احلقيقي الذي يختفي وراء هذا القناع.
بعد ذلك عر�ض املحا�رض لل�شخ�صية يف املفهوم
العلمي قائ ًال ب�أنه تعددت التعريفات ولكن ميكن
�إجمالها فيما يلي :
«املكونات الكلية للفرد من النواحي اجل�سمية
والعقلية واالنفعالية التي تتكامل مع بع�ضها
ال�ب�ع����ض وت�ت�ف��اع��ل م��ع ال �ع��وام��ل وامل� ��ؤث ��رات
اخلارجية لتُك ِون التنظيم العام والنمط ال�سلوكي
اخلا�ص واملتميز للفرد .فهذا التعريف ينظر �إىل
ال�شخ�صية ككيان متكامل بجزئيه الداخلي
واخلارجي يف حالة من التفاعل امل�ستمر والنمو
يف تكوين النمط وال�سلوك املميز للفرد».
ث ��م ب�ي�ن امل �ح��ا��ض�ر م �� �س �ت��وي��ات ال�شخ�صية
حيث ميكن حتديد ثالثة م�ستويات يف حتديد
ال�شخ�صية :
�أوال:م�����س��ت��وى املعايري الكلية العامة
لل�شخ�صية:
ويتمثل ذل��ك يف اجل��زء امل�شرتك يف ال�شخ�صية
بني النا�س جميعا ف�شخ�صية الفرد ج��زء من
ال�شخ�صية الإن�سانية لأف��راد الب�رش جميعا.
فكل �إن�سان ي�شبه يف كثري من خ�صائ�صه كل
النا�س فاملكونات الف�سيولوجية واح��دة وهو
يخ�ضع لنف�س العوامل الوراثية ومي��ر بنف�س
مراحل النمو وهو ي�شارك �أبناء جن�سه يف �شكل
اجل�سم واع�ت��دال القامة ومن��و وتطور جهازه
الع�صبي وتكوينه العقلي واالنفعايل.كما �أنه
ك�ك��ائ��ن اج�ت�م��اع��ي يتكيف م��ع اجل�م��اع��ة التي
يعي�ش فيها ويخ�ضع للنظم وال�ق��وان�ين التي

تنظم التفاعل والعالقات املتبادلة مع الآخرين
يف املجتمع.وهذا التوافق امل�شرتك ميثل �أهمية
كبرية يف بناء املجتمعات ويف االنتماء والت�آلف
والتعاون بني الب�رش جمعيا.
ثانيا  :املعايري اجلمعية لل�شخ�صية:
وي�ت�م�ث��ل ذل ��ك يف ان �ت �م��اء ال �ف��رد �إىل جمموعة
م�ع�ي�ن��ة م��ن ال �ن��ا���س ي �ت��واف��ق م�ع�ه��م يف �سلوك
ويف ع��ادات وخ�صائ�ص م�شرتكة كالبدوي يف
ال�صحراءوالبحار الذي يعمل يف البحر.
كما ميكن �أن ن�صنف ال�شخ�صية �إىل �أمناط
متعددة فمثال عندما نتحدث عن �شخ�ص ب�أنه
انطوائي �أو انب�ساطي �أو �أنه من النمط البدين
�أو الهزيل �أو الريا�ضي ف�إننا ن�شري يف هذه احلالة
�إىل �أنه ي�شبه جمموعة من النا�س تنتمي �إىل هذا
النمط يف خ�صائ�ص ج�سمية �أو نف�سية معينة.
وكذلك عندما نتحدث عن جمموعة الأعرا�ض
الع�صامية �أو الذهانية عند فرد ما ف�إننا نن�سب
ه��ذا ال�ف��رد �إىل املجموعة التي ت�شرتك يف هذه
ال�سمات ب�رصف النظر ع��ن امل�ك��ان واملجتمع
الذي يعي�شون فيه.
ث��ال��ث��ا:امل��ع��اي�ير ال���ف���ردي���ة اخل��ا���ص��ة
لل�شخ�صية:
ويتمثل ذلك يف اخل�صائ�ص وال�سمات اخلا�صة
ب�ك��ل ف��رد وال �ت��ي مت �ي��زه ع��ن غ�ي�ره وجت �ع��ل له
�شخ�صيته امل�ستقلة التي ال ي�شبه فيها �أي �إن�سان
�آخ ��ر 0فلكل ف��رد طريقته و�أ��س�ل��وب��ه اخلا�ص
يف الإدراك وال�شعور وال�سلوك ال��ذي يطبعه
بطابع مميز فالنا�س يف تفردهم �أ�شبه بب�صمات
الأ��ص��اب��ع تبدو يف الظاهر مت�شابهه ولكن يف
احلقيقة ال ميكن �أن جتد ب�صمتني مت�شابهتني
ل�شخ�صني خمتلفني.
وبهذا فاخلا�صية املميزة للإن�سان هي فرديته
فهو م�ستقل مكانيا عن غ�يره وم��ع �أن��ه ينتمي
�إىل نظام عام م�شرتك �إال �أن له نظامه الداخلي
اخلا�ص الذي ال ميكن �أن يتماثل فيه مع غريه.
ولو كان النا�س جميعهم مت�شابهني يف كل �شيء
ملا كان هناك حاجة لظهور مفهوم ال�شخ�صية.

ثم �أو�ضح املحا�رض �أن ال�شخ�صية قابلة للتعديل
والتغري والنمو .فال�شخ�صية الإن�سانية لي�ست
جامدة وه��ذه القابلية للتعديل والتغري تتجلى
يف امل��رون��ة يف ال�سلوك والتكيف م��ع العوامل
املحيطة بالفرد والتقبل للتطبيع االجتماعي
وه��ذه املرونة هي التي تكون الفروق الفردية
يف م�ظ��اه��ر ال���س�ل��وك ب�ين ف ��رد و�آخ� ��ر وجتعل
�شخ�صيته تختلف عن �شخ�صية الآخر.لي�س
ثمة تناق�ض يف احلقيقة بني قابلية ال�شخ�صية
للتعديل والتغري وبني الثبات الن�سبي يف بع�ض
اخل�صائ�ص وال���س�م��ات ب��ل ميثل ذل��ك تكامال
وان�سجاما يف وج��ود اخل�صائ�ص الأ�سا�سية
يف ال�شخ�صية ال�ت��ي تتميز ب�ق��در م��ن الثبات
واال�ستقرار وبع�ض اخل�صائ�ص الأخرى القابلة
للتغري والتعديل مبا ي�ضفي نوعا من الدينامكية
يف منو ال�شخ�صية وتكاملها.
و�أخ��ي� � ً
را ب�ي�ن � �س �ع��ادة د� .آل ���ش��ارع بع�ض
خ�صائ�ص ال�شخ�صية الع�صامية وذك��ر �أنها
تتميز بخ�صائ�ص و�سمات تكون ب��ارزة فيها
�أكرث من ال�شخ�صيات الأخرى بحيث تكون هذه
ال�سمات النمط ال�سائد يف هذه ال�شخ�صية وذلك
على الوجه التايل :
 1ـ القدرة على �صنع الذات واالعتماد على النف�س.
 2ـ الر�ؤية وحتديد الأهداف .
 3ـ قدرة عالية يف الإبداع واحللول الإبداعية.
 4ـ املبادرة واملخاطرة.
 5ـ م�ستوى عال من الطموح.
 6ـ التفا�ؤل وعدم الي�أ�س والقنوط.
 7ـ طاقة عالية للعمل وبذل اجلهد.
 8ـ الإ�رصار واملثابرة .
 9ـ قوة الإرادة والعزم والت�صميم.
 10ـ االعتداد بالذات والثقة بالنف�س.
ويف ن �ه��اي��ة امل �ح��ا��ضرة ع � ّل��ق ب�ع����ض املثقفني
واحلا�رضين على ما جاء فيها ،وقدموا بع�ض
الأ�سئلة ،و�أجابهم �سعادة د� .آل �شارع على ما
تف�ضلوابه و�شكرهم على مداخالتهم التي �أثرت
املحا�رضة.

برنامج خميسية حمد الجاسر الثقافية  /للموسم 1429هـ 2008 /م ( الفصل الثاني )
اخلمي�س

عنوان املحا�ضرة

املحا�ضر

مدير املحا�ضرة

� 14صفر 1429هـ  21 -فرباير 2008م

رحلتيمعالطريان

الفريق عبدالعزيز الهنيدي

عميد ركن� /سب�أ باهربي

� 21صفر 1429هـ  28 -فرباير 2008م

رهاب اللغة :قراءة يف خطاب التطرف

د� .سعيد م�صلح ال�سريحي

د .حممد الهدلق

� 28صفر 1429هـ  6 -مار�س 2008م

امل�أ�سونية :تاريخ ملتب�س وطقو�س مع ّقدة وغمو�ض مريب

�أ .عبداهلل ال�شهيل

د .من�صور احلازمي

 5ربيع الأول 1429هـ  13-مار�س 2008م

الرحلة العملية يف اخلارج :مالمح من جتربة �شخ�صية

�أ .عبداهلل النا�صر

�أ .حمد القا�ضي

 12ربيع الأول 1429هـ  20 -مار�س 2008م

الدرعيةيفالكتاباتالفرن�سية

 19ربيع الأول 1429هـ  27 -مار�س 2008م

ال�صراع الفكري بني العادات والعلم

د .حممد خري البقاعي
د .عدنان ّ
ال�شطي

د .عبداهلل املط ّوع
د .عبداهلل النافع

 26ربيع الأول 1429هـ � 3 -أبريل 2008م

ت�أبني ال�شاعرين عبداهلل اجل�شي وعبدالرحمن املن�صور

�أ .عدنان العوامي � -أ .حممد الق�شعمي

�أ .خالد اجلريان

خطة ا�سرتاتيجية

تقوم اخلمي�سية بدور بارز يف �إث��راء امل�شهد الثقايف يف
مدينة الريا�ض؛ ونظ ًرا لأهمية هذا الدور ف�إن ذلك يتطلب
ا�ستمرار اخلمي�سية بفعالية و�أن تت�سع دائرتها �إىل خارج
مدينة ال��ري��ا���ض .ولتحقيق ذل��ك ه��ن��اك ح��اج��ة �إىل و�ضع
ا�سرتاتيجية عملية تت�ضمن خطة عامة لها �صفة املرونة يف
قابلية التغيري والتعديل عند احلاجة.
ويعتمد على خطة مكونة من ثالثة عنا�صر هي :العن�صر
الأول يتعلق بالأ�سماء املر�شحة لتقدمي املحا�ضرات يف
اخلمي�سية .والعن�صر الثاين يتعلق باملو�ضوعات التي ميكن
تناولها مع مراعاة �أهميتها العلمية وجاذبيتها للجمهور.
والعن�صر الثالث هو توثيق اخلمي�سية بال�صوت وال�صورة
والكتابة،وهذا التوثيق يتيح الفر�صة للإفادة من اخلمي�سية
على نطاق �أو�سع وبخا�صة حينما تتاح املحا�ضرات على
الإنرتنت �أو تطبع يف جملة اخلمي�سية؛ مما ي�ضمن زيادة
�شريحة املتلقني� .إ�ضافة �إىل �أن هذا التوثيق يعطي اخلمي�سية
جم��اال �أف�ضل للبقاء للأجيال ال��ق��ادم��ة؛ وب��ه��ذا ت�ستطيع
اخلمي�سية �أن تتو�سع مكانيًا و�أن متتد زمانيًا لفرتات غري
حم�صورة بزمن معني.
وي��راع��ي برنامج اخلمي�سية ج��وان��ب متعددة تتعلق
باملحا�ضرين من حيث التخ�ص�ص ومن حيث املو�ضوعات
املطروحة بهدف التنويع والإف��ادة من الوقت مع مراعاة
ال�ترك��ي��ز على الق�ضايا ال��ت��ي ت�شغل ب��ال املجتمع وتهم
�شرائحه� ،إ�ضافة �إىل ا�ستثمار العقول املتميزة من ال�ضيوف
العرب وغري العرب ممن يفدون �إىل الريا�ض لكي يقدموا
حما�ضرات �أو ي�شاركوا يف لقاءات ونقا�شات معرفية ترثي
احلوار وتقدم مناذج من الفهم للق�ضايا الفكرية والعلمية
التي يعنى بها رواد اخلمي�سية.

من محاضرات الخميسية
❊ ا�ستعر�ض �سعادة الفريق املتقاعد عبدالعزيز الهنيدي تاريخ
الطريان وذل��ك يف حما�ضرة بعنوان « :رحلتي مع الطريان»،
�ضرب فيها �أمثلة كثرية من جتاربه و�شهاداته على مواقف
خمتلفة من الطريان.
❊ ك�شف الأ�ستاذ عبداهلل ال�شهيل عن بع�ض الطقو�س املع ّقدة
للم�أ�سونية يف حما�ضرة �ألقاها بعنوان «:امل�أ�سونية :تاريخ
ملتب�س وطقو�س معقدة وغمو�ض مريب» ،مو�ضحاً ما ي�صاحب
امل�أ�سونية م��ن التبا�س متداخل حتى يف تاريخها ورموزها
ومبادئها.
❊ قدم الدكتور حممد خري البقاعي حما�ضرة بعنوان « :الدرعية
يف الكتابات الفرن�سية» ،ا�ستعر�ض فيها ما كتبه الفرن�سيون عن
الدرعية يف فرتات زمنية خمتلفة.

�إجازة الربيع تبد�أ بنهاية دوام  3ربيع الآخر 1429هـ وتنتهي بنهاية يوم اجلمعة  12ربيع الآخر
الع�صبيّات و�أثرها االجتماعي

د .مرزوق بن تنباك

د .عبدالعزيز املانع

 25ربيع الثاين 1429هـ  1 -مايو 2008م

الدعاوى املقامة �ضد اململكة يف املحاكم الأمريكية

د .زياد بن عبدالرحمن ال�سديري

د .عبدالرحمن ال�شبيلي

 18ربيع الثاين 1429هـ � 24 -أبريل 2008م

خميسية الجاسر

 3جمادى الأوىل 1429هـ  8 -مايو 2008م

العالقات الثقافية اليمنية ال�سعودية

د .عمر بن عبداهلل باحم�سون

د� .أحمد عمر زيلعي

 10جمادى الأوىل 1429هـ  15 -مايو 2008م

ت�أمالت يف مناظرة احلامتي للمتنبي

د .حممد بن عبدالرحمن الهدلق

د� .أحمد بن حممد ال�ضبيب

 17جمادى الأوىل 1429هـ  22 -مايو 2008م

مرور خم�سني عاما على �صحيفة الق�صيم

�أ.عبدالعزيزحممدالتويجري�،أ .حممد الق�شعمي�،أ.عليال�صانع

د .عبداهلل الو�شمي

 24جمادى الأوىل 1429هـ  29 -مايو 2008م

ذكرياتي يف الريا�ض

د .ح�سن ال�شماع

د .عبدالعزيز املانع

 1جمادى الثاين 1428هـ  5 -يونيو 2008م

ر�ؤية يف حتديد بع�ض املوا�ضع اجلغرافية القدمية

د .ف�ضل بن عمار الع ّماري

د .عبدالرحمن اخلاجني

 8جمادى الثاين 1428هـ  12 -يونيو 2008م

فريد وجدي والزهاوي

�أ .عبدالفتاح �أبو مدين

�أ .حممد ر�ضا ن�صر اهلل

❊ �شارك الأ�ستاذ عدنان العوامي والأ�ستاذ حممد الق�شعمي يف
ت�أبني ال�شاعرين عبداهلل احلب�شي وعبدالرحمن املن�صور اللذين
توفيا قبل فرتة وجيزة  -رحمهما اهلل  -و�أ�سكنهما ف�سيح جناته.
❊ �أو�ضح الدكتور �سعيد ال�سريحي يف حما�ضرته القيّمة عن
«ره���اب للغة :ق���راءة يف خطاب ال��ت��ط��رف» ،ع��ن �سمات اللغة
املتطرفة التي تق�صي الآخرين من �أجل اال�ستحواذ على ال�سيطرة
الفكرية.

بداية االختبارات :ال�سبت  10جمادى الآخرة 1429هـ  -بداية الإجازة ال�صيفية بنهاية يوم الأربعاء  21جمادى الآخر 1429هـ  /بداية العام الدرا�سي اجلديد يوم ال�سبت � 11شوال 1429هـ

نشرة
الخميسية

اإلشراف العام

محرر العدد

د .نا�صر احلجيالن

ماجد اللحيدان

المحررون

علي ال�سمحـي  -عبداهلل اخلويطر
منيــــر زكـــي  -حممــد املقـرمــي

التصوير

اإلخراج

�أحمد د�سوقي

�أحمد ال�سيد

هــاتف2178221 :
فـاك�س2178223:
�ص.ب66225 :
الرمز الربيدي11576 :

بريد إلكتروني
info@hamadaljasser.com
tohjcc@gmail.com

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد الثاين  -جمادى الأوىل 1429هـ

عالمة الجزيرة العربية

مواقف

تراث حمد الجاسر
عرفت ال�شيخ حمد اجلا�رس – رحمه
اهلل – عن قرب منذ بداية درا�ستي يف
جامعة الريا�ض (جامعة امللك �سعود)
عندما كنت �أدر� ��س ال�ت��اري��خ ،وكان
ك�ت��اب «م��دي�ن��ة ال��ري��ا���ض ع�بر �أط��وار
ال�ت��اري��خ» ال��ذي �صدر يف رج��ب �سنة
1386هـ1966 /م �أَ َو َل كتاب �أقر�ؤه
لل�شيخ حمد� ،أم��ا مقاالته ال�صحفية
ف �ك �ن��ت م �ت��اب � ًع��ا ل �ه��ا م �ن��ذ ال�صغر،
وعندما ذهبت يف بعثة درا�سية خارج
الوطن كان جمال درا�ستي عن الآثار
الإ�سالمية يف اجلزيرة العربية ،ومل
يدر بخلدي يف ذلك الوقت �أن ت�ستمر
�صلتي وتوا�صلي بال�شيخ اجلا�رس؛

لكن البحث العلمي ال ح��دود له وال
نهاية ،والبد من الرتحال والوقوف
ع�ل��ى الأط �ل�ال وا�ستنطاقها ،ولكن
كيف وما هي الو�سيلة؟!
وكانت �أوىل ال��درو���س التي تعلمتها
يف حياتي على يد ال�شيخ اجلا�رس يف
بريوت حيث كانت املحطة التي �أتوقف
فيها عند مغادرتي الريا�ض �أو العودة
�إليها؛ كان يتابع ن�رش جملة العرب
التي تعنى بتاريخ ال�ع��رب و�آدابهم
وتراثهم الفكري ،وكان يحقق نوادر
املخطوطات اجلغرافية عن اجلزيرة
العربية ،وكنت يف مقابالتي الق�صرية
ُ�ص عليه املناطق التي جتولت
معه �أَق ُ

ف�ي�ه��ا ب��اح � ًث��ا ع��ن الآث� � ��ار ،وغريها
م��ن امل�ن��اط��ق ال �ت��ي �أن� ��وي زيارتها،
وك��ان يحدثني عن القبائل واجلبال
والوديان وال�صحاري و�أقول له« :يا
�شيخ حمد �أنا �أريد الآثار فقط» فيقول
يل بلطف« :هذه �ستغنيك عن مطلبك»،
وفع ًال ا�ستفدت كث ًريا من علم ال�شيخ
حمد ،ومن حتقيقاته وتعليقاته على
الكتب التي توىل حتقيقها وطباعتها؛
وم��ن �أ�شهرها كتاب «ب�لاد العرب»
للغدة الأ�ص َفهاين ،وكتاب «املنازل
للحربي».
مل يبخل ال�شيخ حمد بعلمه على �أح ٍد
وكان ي�شجع الباحثني املبتدئني من

�أم�ث��ايل ،ويفرح لهم عندما ي��رى لهم
�شي ًئا مطبو ًعا �أو من�شو ًرا ،وتراه
ي�ستقبل ط�لاب��ه بكل لطف وحمبة،
وي �ق��ر�أ م��ا يكتبونه ،وي�ع�ق��ب كتاب ًة
ووفا ًء وعرفانًا لهم ،وت�شجي ًعا ملتابعة
البحث والتحقيق؛ تهللت �أ�ساريره
عندما �أطلعته على ر�سالة الدكتوراة
بعد ع��ودت��ي م��ن الغربة عندما ر�آها
مطبوعة لأول مرة ولكن بلغة �أجنبية،
فرحا عظي ًما عندما قر�أها يف
وف��رح ً
�سفر كبري مطبوع باللغة العربية،
وك��ان��ت ف��رح�ت��ه غ��ام��رة ع�ن��دم��ا علم
بالك�شف الأث���ري يف م��وق��ع الربدة
الإ�سالمي.

مع الشيخ حمد الجاسر

�أ .د� .سعد بن عبدالعزيز الرا�شد

تعلمت من ال�شيخ حمد �أال �أدع الي�أ�س
ي �ق��ف يف ط��ري �ق��ي مل��وا� �ص �ل��ة البحث
العلمي ،و�أن العلم ر�سالة و�أمانة.

من أساتذة الشيخ حمد الجاسر  -رحمه اهلل -
تع ّلم ال�شيخ حمد اجلا�رس رحمه اهلل على يد �أ�ساتذة
كثريين  ،وك��ان لهم �أث��ر وا�ضح يف حياته العلمية،
ومن �أولئك الأ�ساتذة ال�شيخ حممد عبدالرازق
حمزة رحمه اهلل ،امل ّدر�س يف احلرم املكي.
ً
وك��ان �أث��ره يف ال�شيخ حمد اجل��ا��سر ك �ب�يرا� ،إذ مل
يكتف بالتع ّلم عليه يف املعهد ،بل تعداه �إىل ح�ضور
درو�سه يف احلرم املكي ،وكان يجتمع به بعد الع�رص
يف ح �ج��رة ال���س��اع��ات ال �ت��ي ك��ان��ت ملحقة باحلرم،
وق��د ي�ستعري منه بع�ض الكتب �أو ال�صحف ،وقد
ي�ست�شريه يف بع�ض �ش�ؤونه اخلا�صة.
�أما �سرية ال�شيخ حممد بن عبدالرازق حمزة رحمه
اهلل ،فيمكن �إيجازها فيما يلي:
مولده:
ولد ال�شيخ حممد عبد الرزاق حمزة عام 1308هـ
يف قرية كفر عامر التابعة ملركز بنها مب�رص وينتهي
ن�سبه �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم � ،أي �أنه
من �آل البيت ،وقد تربى يف و�سط ريفي بني �أبوين
كرميني ،تغلب عليهما ال�سماحة والوداعة ،و�صفات
�أهل الورع والتقوى.
درا�سته وحت�صيله:

ل�ق��د ت�ل�ق��ى امل �ب��ادئ الأوىل م��ن ال �ق��راءة والكتابة
وال �ق��ر�آن ال�ك��رمي يف ُك � َّت��اب ال�ق��ري��ة ،فحفظ القر�آن
الذي يعد مطمح ًا ال يناله �إال �أولو العزم واجللد ثم
وك��ذل��ك ك��ان ال�شيخ حممد
انتقل �إىل الأزهر.
عبد الرزاق حمزة �أحد �أولئك الذين دخلوا الأزهر
يف عهد ال�شيخ �سليم الب�رشي ،وكان م�شايخ الأزهر
يف تلك الأيام متميزين يف املجال العلمي والتحقيق،
وك��ان ال�شيخ حممد عبد ال��رزاق حمزة فر ًعا لتلك
الأ� �ص��ول ال �ق��وي��ة ،وم�ت�ق��د ًم��ا ع�ل��ى �أق��ران��ه ك�م��ا هو
معروف بح�ضور البديهة ،د�ؤو ًب��ا على التح�صيل
والغو�ص يف بحر امل�سائل العلمية العوي�صة وحلها
والإفادة منها.
انتقاله �إىل احلجاز:
يف عام  1344هـ ق�صد ال�شيخان ال�شيخ حممد عبد
الرزاق حمزة وال�شيخ عبد الظاهر �أبو ال�سمح مكة
املكرمة لأداء فري�ضة احلج ،وكان امللك عبد العزيز
حاجا فات�صال به مع العلماء القادمني
�آل �سعود ً
من العامل الإ�سالمي ،وتكررت اللقاءات معه فعرف
الكثري عن ن�شاطهما ،وعر�ض عليها االنتقال �إىل مكة
املكرمة واملدينة النبوية لإمامة احلرمني ال�رشيفني

والقيام بخطابة اجلُمع والتدري�س فيهما.
فانتقل ال�شيخان ب�أهلهما و�أوالدهما �إىل مكة املكرمة
�سنة 1347ه�ـ (1929م) و�أ�صدر امللك عبد العزيز
�أمره الكرمي بتعيني ال�شيخ عبد الظاهر حممد �أبي
ومدر�سا يف امل�سجد احلرام،
ال�سمح �إما ًما وخطي ًبا
ً
وت�ع�ي�ين ال���ش�ي��خ حم�م��د ع�ب��د ال� ��رزاق ح �م��زة �إما ًما
ومدر�سا بامل�سجد النبوي باملدينة.
وخطي ًبا
ً
م�ؤلفاته و�آثاره العلمية:
● كتاب ال�صالة.
● كتاب ال�شواهد والن�صو�ص يف ال��رد على كتاب
(هذي هي الأغالل) .
● ر�سالة يف الرد على بع�ض �آراء ال�شيخ الكوثري .
● كتاب ظلمات �أبي رية .
● الإمام الباقالين وكتابه التمهيد.
مر�ضه ووفاته:
عانى رحمه اهلل من عدة �أمرا�ض منذ �سنة 1385هـ،
فدخل م�ست�شفى مكة والطائف ثم �سافر �إىل بريوت
للعالج وع��اد بعدها �إىل مكة املكرمة �إىل �أن وافاه
الأج��ل املحتوم يف يوم اخلمي�س � 22صفر 1392هـ
تغمده اهلل بوا�سع رحمته.

صورة وتعليق
ه���ذه ���ص��ورة لل�شيخ
حمد اجلا�سر يف �أول رحلة
له �إىل �أمريكا ،وذلك بتاريخ
1380/3/29ه���ـ املوافق
1960/9/20م ،يف مدينة
�سان فران�سي�سكو  -والية
كاليفورنيا  .وكانت بدعوة
من «�أرامكو».
وق���د و���ض��ع��ت �شركة
«���س��ت��ان��ف��ورد» ب��رن��اجم �اً
ليومني ي�شتمل على تناول
الغداء مع نائب الرئي�س،
ومقابلة رئي�س العالقات
العامة ،وااللتقاء بالطالب
ال�����س��ع��ودي�ين ب��ج��ام��ع��ة
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ،ث��م زي���ارة
املناطق ال�سياحية.
* امل�صدر :من كتاب «�سوانح
الذكريات» ج� ، 1ص102

تكريم قادة مجلس
التعاون للجاسر
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نال ال�شيخ حمد اجلا�سر رحمه اهلل جوائز ع ّدة ،وك ّرم من جهات كثرية ،وقد �سبق ذكر بع�ض
اجلوائز التي ح�صل عليها يف العدد الأول من هذه الن�شرة .ومن جوانب التكرمي له قام قادة
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربي يف القمة العا�شرة ل��دول املجل�س ب�سلطنة عمان عام
1410هـ بتكرميه وذلك نظري ما ق ّدمه من جهود يف خدمة الرتاث العربي ،وخدمة الأمة العربية
وا لإ�سالمية.

ك��ان ال�شيخ حمد اجل��ا��سر  -رحمه
اهلل  -ي�ح��دث�ن��ي ع��ن وال� ��دي عندما
ك ��ان ي�ط�ل��ب ال�ع�ل��م ب��ال��ري��ا���ض وقبل
انتقاله ملكة املكرمة ليدر�س باملعهد
ال�سعودي هناك–و�أعتقد �أنه يق�صد
�أع ��وام (ع�رش الأرب �ع�ين) فيقول عن
وال ��دي�:إن ��ه يهتم مب�ظ�ه��ره ونظافة
مالب�سه ويكرث ا�ستعمال الطيب.
وق� ��ال � �ض��اح �ك��ا:و�إن��ه ع�ل��اوة على
ذلك(مزواج)فيقول �إنه حينما مي�شي
ب�شارع مع �أحدهم وي�شم ريحة طيب
نفاذة نقول:هذا فالن من باب متيزه
مبثل هذه ال�صفات – حتى �أنني حينما
زرته مع �أمني مكتبة امللك فهد الوطنية
الأ�ستاذ علي بن �سليمان ال�صوينع يف
1418/7/18ه� � �ـ و�أه ��داين الطبعة
الثانية من كتاب الدكتور علي جواد
الطاهر «معجم املطبوعات العربية
يف اململكة العربية ال�سعودية» والذي
�أع��اد ال�شيخ طبعه بعد وف��اة م�ؤلفه
كتب �إه ��داء جميال �أف�ت�خ��ر ب��ه يقول
ف �ي��ه  ( :ل�لاب��ن احل �ب �ي��ب حم �م��د بن
عبد ال��رزاق الق�شعمي ال��ذي يذكرين
بب�رشه وطالقة وجهه وظرفه و�أدبه
ب��وال��ده اجل�ل�ي��ل ال�شيخ عبدالرزاق
–غفر اهلل له– ووفق حممدا و�أ�سعده
يف دنياه و�آخرته 1 ،رجب 1418هـ من
�أخيه حمد اجلا�رس).
ك �ن��ت �أزور ال���ش�ي��خ ح �م��د اجلا�رس
رح �م��ه اهلل ب�ع��د م �غ��رب ذات ي ��وم يف
منزله مبنا�سبة فوزه بجائزة الدولة
ال�ت�ق��دي��ري��ة يف الأدب ع��ام 1404ه� �ـ،
ووج ��دت معه �صديقيه الأ�ستاذين
ع�ب��دال�ك��رمي اجلهيمان وعبدالرزاق
الري�س.
ال �أن�سى ذلك اللقاء فقد كان يتحدث
ع��ن �سنه وم��زام�ل�ت��ه ل�صديق عمره
�أب� ��ي ��س�ه�ي��ل الأ�� �س� �ت ��اذ عبدالكرمي
اجلهيمان .ف�ي�ق��ول� :إن��ه �أ��ص�غ��ر من
زميله اجلهيمان ،بدليل �أنه قدم ملكة
لغر�ض ال��درا��س��ة باملعهد ال�سعودي
يف ح��دود ع��ام 1346ه��ـ1926م،و�أن��ه
كان حايف القدمني وبدون غرتة تغطي
ر�أ� �س��ه،ف �ه��ذا دل �ي��ل ع�ل��ى ان ��ه م ��ازال
يرا ،بينما الأ� �س �ت��اذ اجلهيمان
��ص�غ� ً
يعمل يف الهجانة الع�سكرية ويلب�س
امل�شلح «الب�شت» �أي �أنه رجل كبري،
وهذا دليل على �أنه �أكرب منه� ،صحيح
�أنهما دخ�لا املعهد مع ًا ولكن فارق
ال�سن وا�ضح.
وتعددت الزيارات واللقاءات وكان
يطلب مني يف بع�ض الأحيان �إح�ضار
كتاب �أو بع�ض الأع �م��ال م��ن مكتبة
امللك فهد الوطنية ،و�أذك��ر �أن �آخر

�أ .حممد عبد الرزاق الق�شعمي

لقاء معه قبل �سنة من وفاته حينما
زرت��ه مع الدكتور �أب��ي بكر باقادر،
�أ�ستاذ علم االجتماع بجامعة امللك
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ب�ج��دة وع���ض��و جمل�س
�إدارة ال �ن��ادي الأدب���ي ه�ن��اك والآن
وك��ي��ل وزارة ال �ث �ق��اف��ة والإع� �ل��ام
للعالقات الدولية ،ويرافقه الأ�ستاذ
ح�سني ب��اف�ق�ي��ه .وحينما جئنا �إىل
م�ن��زل ال�شيخ حمد وه�ن��اك وجدناه
بني موظفي جملة (العرب) يف امللحق
املخ�ص�ص للمجلة واملكتبة ،وبعد �أن
قدمت له ال�ضيفني رحب بهما وطلب
�أن ننتقل �إىل املجل�س حيث ي�ستقبل
�ضيوفه هناك ،كان �أذان الظهر على
و�شك �أن يرفع ،فحاولت �أن �أطلب
منه �أن ال يكلف نف�سه باالنتقال �إىل
هناك بل ميكن �أن نبقى بجواره ،لأن
الأ�ستاذ باقادر لديه مهمة بعد ال�سالم
�أن ي�أخذ موافقته على اال�شرتاك يف
جلنة الإ� �ش�راف على جملة النادي
اجلديدة (اجل��ذور) .ف�أ�رص على �أن
نذهب �إىل هناك قبل �أن يلحق بنا�،إذ
�إن��ه ال ي�ستطيع امل�شي مبفرده ،فهو
يتنقل داخل املنزل بوا�سطة (عربة)
تدفع ب��ه ،التحق بنا بعد قليل وقد
انفرجت �أ�ساريره فرحا ومرحبا،
وب��د�أ يتكلم عن �أ�صدقائه من اليمن
مثل «الأك� ��وع» وحم�م��د �أن�ع��م غالب
وم�ؤلفاتهما وغريهما.
وبعد تناول القهوة وت�ن��اول ال�شاي
وت�ن��اول املرطبات ا�ست�أذنا للخروج
على �أن نلتقي بعد ذلك ،فطلب مني �أن
�أح�رض له �أوراقا من املكتبة يحتاجها
يف م�رشوعه القادم عن تاريخ التعليم
يف جند.
مل يتحقق له ماطلب� ،إذ مل �أجد بغيته.
و��س�م�ع��ت ب�ع��د �أ� �ش �ه��ر �أن ��ه دخ��ل �إىل
امل�ست�شفى ،وهممت بزيارته �إال �أنه
انتقل �إىل �أمريكا ال�ستكمال العالج،
ومل يلبث طويال حتى نعاه الناعي.
رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

من أقوال الشيخ
(من املعلوم �أن التعليم يف هذه البالد منذ �أقدم ع�صوره – وال يزال –
يتوخى االجتاه للعناية باجلوانب الروحية اخللقية ،وعلى هذا تركزت
مواده الأ�سا�سية ،وما �أحدث من تطوير يف بع�ض مناهجه مما يتناول
جوانب احلياة ب�صفة عامة ال يعدو �إدخال مواد حديثة قليلة من املبادئ
الأ�سا�سية الكت�ساب املعارف)
جاء القول ال�سابق يف �سياق احلديث عن �سرية التعليم احلديث يف اململكة العربية
ال�سعودية من حيث املناهج الدرا�سية وم�ضمونها ،و�أنها تهتم باجلانب الديني
�أكرث من غريه من اجلوانب ،ولذا فاملواد الدرا�سية التي تعنى باجلانب الديني
كثرية مقارنة باملواد الدرا�سية الأخرى ،وما زالت كذلك يف التعليم .كان ذلك
حتت مو�ضوع  :ملحة عن �سري التعليم احلديث يف البالد.
امل�صدر :كتاب « من �سوانح الذكريات» ج � ،2ص 599
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كلمة شكر لمن يستحق الثناء
هذه لي�ست مداخلة ..و�إمنا كلمة �شكر ملن ي�ستحق الثناء..
ثنائي غني برثائه امل��ادي ..وثنائي بعطائه الوطني..كان
لنا معهما لقاء حميمي �أح�س�سنا معه �أننا بني �أهل وع�شرية
نعرفهم ِع َّز املعرفة .ون�ألفهم بكل ما تعنيه كلمة الألفة من
معنى..
عبداهلل باحمدان ..وعبداهلل بق�شان ..علمان يف دنيا الإدارة.
وامل��ال..وع�لام �ت��ان ب��ارزت��ان ق��ر�أن��اه��ا وا�ستقر�أناهما يف
ح�رضموت على تاريخ وطن �أجنبهما فا�ستجابا له وفاء..
ولإن�سانه ِب� ًّرا وعطاء ..حيث حللنا .وحيث رحلنا بدعوة
�أ� .سعد البواردي
كرمية منهما عرب وادي ح�رضموت الأ�صيل .وعرب جزيرة
�سوقطرة العذراء اجلميلة كانت مالمح ال�صورة .وال�سرية تتحدث عن نف�سها دون �س�ؤال..انتماء.
ووفاء .وعطاء هذا هو العنوان الذي ي�شري �إليهما ..ملحه على وجوه النا�س الطيبني ..هذا ما ن�شهده
مر�سو ًما على حائط اجلغرافيا على �شكل م�شاريع �إمنائية .وا�ستثمارية .وخدمية .وخريية�..أما
نحن رفقاء ال��درب املدعوون فقد عدنا والعود �أحمد بح�صيلة ثرة من احلفاوة تعجز عن وفائها
كلمات �شكر..وطن �شقيق زدنا به معرفة ..و�إخوة �أ�شقاء ازددنا لهم �ألفة وحمبة..
لهما من اجلميع ال�شكر .وجميل الذكر ..وجزيل االمتنان ..مرح ًبا بهما يف خمي�سية راحلنا اجلليل
ال�شيخ حمد اجلا�رس الذي كان وف ًيا حل�رضموت بقدر وفائها له..
�شك ًرا باحمدان� ..شك ًرا با بق�شان ..ولكل الذين �أجهدناهم يف رحلتنا اجلميلة وعلى ر�أ�سهم ال�صديق
الدكتور عمر باحم�سون الذي الزمنا طوال الرحلة فكان نعم الرفيق ،وكان � ً
أي�ضا يف خمي�سية هذا
اليوم نعم املحا�رض احلا�رض الذي �أخذنا معه يف رحلة تاريخية ممتعة عن «الت�أثريات الثقافية بني
منوذجا»» و�شك ًرا،،،
اليمن وال�سعودية «ح�رضموت ً

زيارة ال ُتنسى
يف ي��وم ال�ث�لاث��اء � 12صفر 1429ه� �ـ،
ق�م��ت وجم �م��وع��ة م��ن �أ� �س��ات��ذة �أج�ل�اء
و�إخ� ��وة �أع� ��زاء م��ن م�ن���س��وب��ي مركز
حمد اجلا�رس الثقايف برحلة ال تن�سى
�إىل ب�ق�ع��ة ع��زي��زة م��ن وط �ن �ن��ا الغايل
 ح ���ضرم��وت – وك ��ان ذل��ك بدعوةكرمية من �أخوين كرميني� :أبي كمال،
الأخ الأ��س�ت��اذ ع�ب��داهلل باحمدان و�أبي
في�صل� ،أخي احلبيب املهند�س عبداهلل
بن �أحمد بق�شان.
ل �ق��د ك��ان��ت رح �ل��ة ال ت�ن���س��ى جلمالها
وروع�ت�ه��ا ،واحل��قّ �أن ل�سان اجلميع
ي�ل�ه��ج ب��ال�ث�ن��اء وال �ت �ق��دي��ر لأب ��ي كمال
و�أبي في�صل على �إتاحة تلك الفر�صة
ل�ن��ا ل�لاط�لاع ع�ل��ى امل �ع��امل احل�ضارية
يف ج��زء م��ن �أج��زاء اجل��زي��رة العربية
عزيز على قلوبنا� .أما الأخ احلبيب د.
عمر باحم�سون وال��ذي ك��ان م�س�ؤو ًال
عن التنظيم و�إج��راء كافة الإعدادات
لهذه الرحلة التي ا�ستمرت �أربعة �أيام
وث�لاث ل�ي��ال فقد �أ��سرن��ا بطيب خلقه
واب�ت���س��ام�ت��ه ال �ت��ي مل ت �ف��ارق حمياه.
لذلك �أ�شعر �أننا مدينون لأب��ي عبداهلل
ب� ��أن �أ� �ض��اف ع�ل��ى ه��ذه ال��رح �ل��ة روح
الأخوة واملرح.
لقد �شملت الرحلة مدن �سيئون وترمي
و�شبام ووادي دوع��ن وخيلة بق�شان
وامل �ك�لا وج��زي��رة ��س��وق�ط��رة العجيبة
وغ�يره��ا م��ن امل�ن��اط��ق وامل ��دن واملعامل
ال�سياحية اجلميلة حل�رضموت.
ل�ق��د ت�ع� ّرف�ن��ا ع�ل��ى م �ع��امل ك �ث�يرة لتلك
البالد منها الطابع املعماري العريق
امل �ت �م �ي��ز يف ت �� �ص �م �ي �م��ه الهند�سي،
واملده�ش يف بقائه عرب الزمن �شاهقًا
و�شاخمً ا مبادته الطينية ،وخري مثال
لذلك ق�رص بق�شان التاريخي املبني
من الطني والذي ي�سمو ت�سعة طوابق
وال��ذي ُيع ّد �شاه ًدا على ج��ودة العمل
ودقّة الت�صميم ،وهو بحق حتفة �أثرية
ورم ��ز ل�ل�ع�م��ارة ال�ط�ي�ن�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة يف
ح�رضموت.
ك �م��ا ��س�ررن ��ا غ��اي��ة ال� ���س�رور �أث��ن��اء
تنقّالتنا املختلفة يف ربوع ح�رضموت،
وا�ستفدنا من االطالع على تلك املعامل
الأثرية التي تزخر بها البالد والتي
ت��ؤرخ حلقب تاريخية موغلة يف القدم
حت�ك��ي ت��را ًث��ا متما�س ًكا يعترب عالمة
على الأ��ص��ال��ة العربية يف ه��ذه البقعة
الغالية من وطننا العربي.

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد الثاين  -جمادى الأوىل 1429هـ

التأثيرات الثقافية بين اليمن والمملكة العربية السعودية
«حضرموت نموذ ًجا»

ق ��دم ال��دك �ت��ور ع �م��ر ب��احم �� �س��ون حم��ا��ض�رة يف
اخلمي�سية �أدراها الدكتور �أحمد عمر زيلعي حتدث
فيها عن الثقافة بني ح�رضموت وال�سعودية .ومن
املحاور التي تناولها مايلي:
ن�ش�أة العالقة:
��س�ل��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال��ت���أث�ي�رات ال�ث�ق��اف�ي��ة بني
�شعبي �شبه اجلزيرة العربية يف اململكة واليمن
و�أ�صولهما امل�شرتكة.
تاريخ الت�أثريات القافية:
يرجع تلك الت�أثريات �إىل جمموعة عوامل منها
ت�أثري القبائل التي �سكنت تلك البالد وك��ان لها
ام�ت��داد بني البلدين �إىل العالقات املختلفة التي
�ساهمت يف تبادل اخلربات الثقافية.
�سوق عكاظ:
وك��ان��ت ه��ذه ال���س��وق ملتقى ثقافيا ف�ي��ه ين�شد
ال�شعراء �أ�شعارهم ويتبادلون اخل�برات النقدية
يف ال�شعر.
الإ�سالم وحد اجلزيرة:
دخلت قبائل اليمن الإ��س�لام كما �أوف��د الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ع��دد ًا من �أ�صحابه لتعليم
�أهلها الإ�سالم ومنهم معاذ بن جبل.
�شغف كندة بال�سلطة:
بعد وف��اة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ارتدت

قبيلة ك �ن��دة ع��ن الإ� �س�ل�ام  ،ف�ح��ارب�ه��م �أبوبكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه حتى �أعادهم للإ�سالم.
تبادل الهجرات بني الإقليمني وت�أثريها:
للهجرات املتبادلة بني الإقليمني ت�أثريهما على
احلياة عامة من ذل��ك ق��دوم ال�صحابة �إىل اليمن
وم�شاركة �أه��ل اليمن يف الفتوحات الإ�سالمية
كذلك يف الع�صور الإ�سالمية املتوالية وماجرى
فيها من تبادل للت�أثريات .ويف مقابل ذل��ك وجد
بني الطرفني دور لل�شافعية يف منطقتي الأح�ساء
واحلجاز وماكان يقوم رجاالتها من ت�أثري على
العوام من النا�س.
من العلماء:
ال�شيخ عبدالرحمن اخلطيب وعمر بن بامغرمة يف
املدينة  ،وال�سقاف و�آل فدعق يف مكة وجدة  ،ويف
ال�صحافة والإع�لام برز ح�سن عبداهلل با�سالمة ،
وكذلك عبداهلل بلخري  ،وحممد با�شميل وعبداهلل
اجل��اب��ري .ويف املقابل ه��ذا ال�ت��أث�ير وج��د الدور
ال�سعودي يف ال�شمال عن طريق مدار�س الفالح
التي �أ�س�سها �آل الدباغ يف املكال وعدن و�آل كامل
يف عدن وحلج وكذلك القبائل احل�رضمية املجاورة
للحدود ال�سعودية .وقد ت�أثر عدد كبري بالدعوة
ال�سلفية كما ت�أثروا باللبا�س يف احلجاز وبامل�سيقى
والأ�صوات احل�رضمية.

االهتمام مبكتبة الأحقاف

اال�ستثمار العلمي للزيارة

�أ.د .عبدالعزيز املانع

�أ.د� .أحمد ال�ضبيب

�أو ًال �أ�شكر ال�شيخني اجلليلني على
كرمهما وح�سن �ضيافتهما وال زلت
�إىل ال �ي��وم �أح ����س ب �ل��ذة ح�رضموت
وع���س�ل�ه��ا .تعليقي ه��و ع�ل��ى مكتبة
الأح�ق��اف ،وق��د كنت من زم��ن عندما
ك �ن��ت يف ال ��درا�� �س ��ة يف اخل � ��ارج مع
زميلناالدكتور ح�سن وكان يحدثني
دائ ًما عن مكتبة الأح�ق��اف وم��ا فيها
من الرتاث ،وعند زيارتنا لها عجبت
كث ًريا ج�دًا لو�ضعها ال��ذي هي عليه،
وك� ��م ك �ن��ت �أمت� �ن ��ى م ��ن ال�شيخني
اجلليلني �أن يعطيا ه��ذه املكتبة من
العناية واالهتمام ،ما هي جديرة به،
و�أعرف من زمالئي من هم م�ستعدون
للتعاون �إىل �أق�صى ح��دود التعاون.
و�أ�شكر � ً
أي�ض�أ الدكتور ال�ضبيب الذي
�أث ��ار مكتبة الأح �ق��اف ف��ذك��رين ب�أن
�أتذكر و�أحتدث عنها.

�أ .معن بن حمد اجلا�سر

لقد قوبلنا ب�ح�ف��اوة ا�ستقبال رائعة
م��ن ق �ب��ل ج�م�ي��ع امل �� �س ��ؤول�ين و�أه� ��ايل
ت�ل��ك ال �ب�لاد ف�ق��د ك��ان ك��رم م�ضيفينا
�أ� �س �ط��ور ًي��ا ،وح �ف��رت ت�ل��ك ال��رح�ل��ة يف
ن�ف���س��ي �أج� �م ��ل ال ��ذك ��ري ��ات والرغبة
للعودة حل�رضموت.
و�أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن �أع�ضاء
الوفد الذين �شاركوا يف ه��ذه الرحلة
«(وه��م :معايل د� .إبراهيم العواجي،
ومعايل د� .أحمد ال�ضبيب ،ود .زياد
ال �� �س��دي��ري ،و�أ� � .س �ع��د ال� �ب ��واردي،
ود.عائ�ض ال��ردادي ،ود.عبدالرحمن
الأن�صاري ،ود.عبدالرحمن ال�شبيلي،
ود.ع��ب��دال��ع��زي��ز ب ��ن ن��ا��ص�ر امل��ان��ع،
ود.ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ه�لاب��ي ،ود.عبداهلل
العثيمني ،ود.حم�م��د ب��ن عبدالرحمن
الربيع ،ود.حممد الهدلق ،ود.مرزوق
�أب��ن ت�ن�ب��اك ،و�أ.ع �ب��دال��رزاق ح�سني،
و�أ.ع �ب��دامل �ح �� �س��ن احل �ك�ي�ر ،و�أ.خ ��ال ��د
ن��ا��ص�ر ال�����ش�ث�ري ،و�أ.ع �ب��دال��رح �م��ن
ع�ب��دال�ع��زي��ز امل�ه�ن��ا ،و�أ .عبدالرحمن
حم �م��د ال �ع �ل �ي��ق ،ود.ع �ب��دال �ع��زي��ز بن
حممد الفي�صل ،ود��.س�ع��د ب��ن عبداهلل
العريفي)».
�أت �ق��دم بخال�ص ال�شكر �إىل الأ�ستاذ
ع �ب��داهلل ب��اح �م��دان وامل�ه�ن��د���س عبداهلل
بق�شان والدكتور عمر باحم�سون على
كرمهم الوافر الذي غمرونا به يف تلك
الزيارة التاريخية.
و�أرح� � ��ب ب� ��إخ ��وت ��ي ال� �ك ��رام يف ه��ذه
اخلمي�سية اجلميلة التي جتمعنا بعدد
م��ن الأح �ب��ة م��ن الأ� �س��ات��ذة واملثقفني
ورج � ��ال ال �ف �ك��ر والأدب ،وترحيب
خا�ص ب�أ�ستاذنا الدكتور ر�ضا عبيد
الذي �رشفنا هذه ال�ضحوية.
ونحن �سعداء غاية ال�سعادة بت�رشيفكم
لنا يف هذه اخلمي�سية وح�ضوركم املبهج
لنفو�سنا جمي ًعا وال�سالم عليكم.

الزيارة رحلة تعليمية

هل امرؤ القيس يماني؟

د .عبدالرحمن ال�شبيلي

�أ.د .حممد الهدلق

يف ال��واق��ع �إن رحلة اخلمي�سية �إىل ح�رضموت
مل تكن �سياحة ثقافية بل كانت رحلة تعليمية
بالن�سبة لنا ك�شفت لنا ع��دة �أم��ور ،من �أهمها:
�أننا هنا يف اململكة جنهل �إىل حد كبري ح�رضموت
و�أ�شعر باخلجل والتق�صري لهذا ،كانت رحلتنا
ال�ت��ي ام �ت��دت ث�لاث��ة �أي ��ام �سبي ًال ال ينقطع من
الأ�سئلة املبدئية عن ح�رضموت وك�شف لنا �أن
ه��ذا اجل��زء العزيز من بلدنا العزيز اليمن هو
خم��زن ك�ب�ير ل�ل�ت��اري��خ ،وخم ��زن ك�ب�ير للرتاث،
وخم ��زن ك�ب�ير ل�ل�إن �� �س��ان ،ب�ك��ل م��ا تعنيه هذه
الكلمات الثالث من معان ،بالن�سبة للجغرافيا
كانت مظاهر اجلغرافيا ومالمح اجلغرافيا يف
حد ذاتها يف وادي ح�رضموت الذي �أعطي اال�سم
للمحا�رضة بت�أملها ،لكنني �أود �أن �أقول نقطتني
الأوىل �أن ال�شيخ حمد اجلا�رس –رحمه اهلل–
كما الحظتم يف امل�ح��ا��ضرة ال�ت��ي وزع��ت عليكم
ب��د�أ رحلته الثقافية �إىل حد كبري يف مقال كتبه
يف جريدة �أم القرى عن �أب��ي العالء احل�رضمي
ال�صحابي اجلليل ،وانتهت رحلته الثقافية مبقال
� ً
أي�ضا عن ح�رضموت مدو ًنا يف الكتاب الذي بني
�أيديكم ،فك�أن ال�شيخ حمد اجلا�رس –رحمه اهلل–
بد�أ حياته يف ح�رضموت و�أنهى حياته قبل عام
من وفاته بهذا املقال عن ح�رضموت.
النقطة الثانية� :أن�ن��ي �أط��ال��ب با�سمكم جميعًا
املحا�رض وال�ضيوف ال �ك��رام ون�شكرهم على
�إمتامهم يف �إب��راز املالمح الثقافية املتميزة يف
ح�رضموت و�أطالبهم �أن تكون هذه بداية لعمل
تاريخي �أو�سع ي�سطر العالقات الثقافية املتبادلة
بني هذه البالد وبني وح�رضموت.

�أ�شكر الأ�ساتذة الكرام ال�شيخ عبداهلل باحمدان
واملهند�س عبداهلل بق�شان والدكتور عمر باحم�سون
على �أن �أتاحوا لنا تلك الفر�صة النادرة التي ما
ك��ان يخطر ب��ال�ب��ال �أين �شخ�صيًا �س�أحظى بها،
كنت يف البعثة منذ �سنني طويلة قد ق��ر�أت تقري ًرا
قامت به جامعة �أوك�سفورد عن �سوقطرة ،در�ست
نواح متعددة ،من الناحية اجلولوجية
�سوقطرة من ٍ
والبيئية والنباتية ،وكنت �أقول يف ه�ؤالء �أتيحت لهم
الزيارة لأنهم �أ�ضلوا عدن يف ذاك الوقت فامل�س�ألة
كانت مي�رسة ،لكن هل �سيتاح لنا ،كنت �أظ��ن ذلك
رج ًما بالغيب ،لكن حتقق ف�شك ًر�أ لهم على �أن زرنا
�سوقطرة وزرنا جنوب اليمن.
�آت��ى للمحا�رضة ف ��أق��ول �أن ال��دك�ت��ور ط��رق عدة
م�سا خفي ًفا عن ميانية امرىء القي�س،
نقاط م�سها ًّ
هل امر�ؤ القي�س مياين؟ طبعًا هو قد �أ�شار �إىل �أنه
من جند ،و�أم��ه جندية ،لكن �سمعنا ونحن باليمن
�إخوة يقولون �أن امر�أ القي�س مياين ف�أظن �أن معظم
�إقامته كانت يف جند ووالدته كانت يف جند ،وكنده
�صحيح �أنها ممتدة من جنوب احلزيرة �إىل �شمالها
بل و�صلت يف فرتة من الفرتات �إىل احلرية عندما
جاء احل��ارث و�أ�سند �إليه ك�رسى بامللك الذي كان
بيد املناذرة ملا رف�ض املناذرة �أن يعتنقوا املزدكية
ووافق هو �أن يعتنق املزدكية� ،أي �أن امرئ القي�س
جزيري �إن �صحت الن�سبة �إىل اجلزيرة العربية فهو
لي�س لليمن ولي�س لنجد و�إمنا هو من منطقة عليا.
امل���س��أل��ة الأخ ��رى ه��ي االح�ت�ف��اء ب��امل��ول��د يف اليمن
�س�ؤايل :هل االحتفاء هذا بد�أ من العهد الفاطمي لأن
من ال�شائع �أن الفاطميني هم الذين �أدخلوا املولد
النبوي ،لعل ذلك كان يف القرن الرابع �أو القرن
اخلام�س الهجري ،هل ن�ش�أ مع وجود الفاطميني �أم
�أنه �سابق عليهم ،هذه م�س�ألة بودي �أن �أ�سمع ر�أيك
فيها ،ولفت نظري �أن القرامطة كانوا موجودين يف
اليمن ،وهذا �شيء جديد بالن�سبة يل ،كنت �أعرف �أن
القرامطة يف �رشق اجلزيرة العربية .و�آخر �شيء
�س�أختم به هو �أن احل�ضارم �أ�صبحوا م�رضب املثل
يف اجلدية ،فهل �أثروا يف �إخوانهم يف اململكة العربية
ال�سعودية بهذه اجلدية؟

حضرموت في الماضي
�أ.د .عبدالعزيز الهالبي

ل�ق��د ك �ف��اين زم�لائ��ي ال���ش�ك��ر والتقدير
فبالغتي ال تبلغ بالغتهم ،لكنني بحكم
تخ�ص�صي ��س��وف �أ��ش�ير �إىل ��ش��يء من
التاريخ بالن�سبة للمو�ضوع .فاحلديث عن
ح�رضموت كان عن املا�ضي ومل يكن عن
احلا�رض ،وبالتايل �إذا ذكرت ح�رضموت
فلم ي��رد لها ت�شطري ،و�إذا حتدثنا عن
التاريخ ف��إن��ه يربط ب�سياقه التاريخي
وال ن�ستطيع �أن ن�سقط احل��ا��ضر على
املا�ضي .وقد وردت ح�رضموت يف فرتة
مبكرة ج ًدا ،فعند قيام الدولة الإ�سالمية
جند الوافد الكندي احل�رضمي الذي جاء
�إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وكان
على ح�صان مي�شي بجانبه ،ومل��ا دخل
الأ�شعث بن قي�س الكندي �أعطاه عثمان بن
عفان طعمة له ولقومه و�أم��ر له بزيادة،
و�رشحبيل الكندي يف حم�ص.
وال� ��ذي ي �ق��ر�أ ك �ت��اب حم�م��د ب��ن ع�م��ر بن
يو�سف الكندي ،الوالة والق�ضاة يف م�رص
يت�ضح له دور احل�ضارمة كونهم والة �أو
ق�ضاة فيها ،كذلك ابن خلدون هو �أندل�سي
لكن �أب��اه خالد ح�رضمي ،فدورهم كبري
ج � � ًدا يف امل���س��اه�م��ة يف احل �� �ض��ارات من
داخلها �أو خارجها.
وق��د كلفتني جامعة البحرين قبل �سنة
تقريبا �أن �أح � ّك��م بح ًثا ورد �إل�ي�ه��ا عن
ال �ه �ج��رة احل ���ضرم �ي��ة الأندوني�سية،
وه��و بحث يك�شف ع��ن دور احل�ضارم
وهجراتهم �إىل بع�ض املناطق .و�أعتقد �أن
ذلك البحث قد ن�رش هذه ال�سنة .

ل �ق��د ك �ف��اين �أخ� ��ي الأ���س��ت��اذ معن
اجلا�رس وال�شاعر الكبري الأ�ستاذ
� �س �ع��د ال� � �ب�� ��واردي احل� ��دي� ��ث عن
م���ش��اع��رن��ا وم���ش��اع��ر �أع �� �ض��اء هذه
الرحلة البديعة ال�ت��ي ا�ست�ضافنا
فيها الأخ الكرمي عبداهلل باحمدان
والأخ الفا�ضل عبداهلل بق�شان ،وقد
كنت بينت �شيئًا من م�شاعر زمالئي
يف الرحلة وم�شاعري ال�شخ�صية يف
الكلمة التي �ألقيتها يف امللتقى الثقايف
يف املك ّال ،ما �أود �أن �أعلق به يف هذه
اجلل�سة املباركة هو �أن هذه الرحلة
اجلميلة كانت رحلة ا�ستطالعية،
وك� ��ان� ��ت رح� �ل ��ة ف �ي �ه��ا �� �ش ��يء من
ال�سياحة ،لكن حبذا لو ا�ستثمرت
ا��س�ت�ث�م��ار ًا ع�ل�م� ًي��ا ،ل�ق��د ذه�ب�ن��ا �إىل
م�ك�ت�ب��ة الأح� �ق ��اف يف ت� ��رمي ،وهي
مكتبة تعج باملخطوطات العربية
وال �ق��دمي��ة ون �ظ��رن��ا يف فهار�سها،
فهل بالإمكان �أن يكون من نتائج
هذه الرحلة �أن يحقق خمطوط من
خمطوطات مكتبة الأحقاف ،ثم يف
�سياق رحلتنا ر�أي �ن��ا ح��رك��ة �أدبية
وثقافية وفنية يف اليمن� ،ألي�س من
امل�ستح�سن �أن نفتح باب العالقات
ال �ث �ق��اف �ي��ة ع �ل��ى �أو� � �س� ��ع �أب ��واب ��ه
بيننا وب�ين الإخ��وة يف اليمن ،ب�أن
ت�ست�ضيف ه��ذه اخلمي�سية ع��د ًد�أ
م��ن �أدب� ��اء ح ���ضرم��وت ع�ل��ى مدى
ال�سنة و�أن ت�ست�ضيف ح�رضموت
ع ��د ًدا م��ن �أدب ��اء ومثقفي اململكة.
م��ا �أردت �أن �أ� �ش�ير �إل �ي��ه ه��و �أال
ت �ك��ون ه ��ذه ال��رح �ل��ة رح �ل��ة عابرة
متر ونكتبها يف مذكراتنا وينتهي
الأم��ر بنا ،و�إمن��ا �أود لهذه الرحلة
�وح��ا ن �ل��ج من
�أن ت �ك��ون ب��ا ًب��ا م �ف �ت� ً
خالله �إىل �أمور �أكرب و�أوفر و�أكرث
ا� �س �ت �ق��را ًرا و�أك�ث�ر دخ ��و ًال يف دنيا
الثقافة العربية ،ونحن مل نذهب
�إىل هناك �إال لأجل الثقافة ومل نعد
منها �إال ونحن حمملون بكثري من
الذكريات الثقافية.
ن � ��أت� ��ي ب� �ع ��د ذل � ��ك �إىل حم ��ا��ض�رة
ال��دك�ت��ور اجل�ل�ي��ل ع�م��ر باحم�سون
و�أنا �أريد �أن �أخالفه الر�أي يف هذا
العنوان ،فالق�ضية مل تعد ت�أثريات
ث�ق��اف�ي��ة و�إمن� ��ا ع�ل�اق��ات �سيا�سية
وجتارية وعلمية وما �إىل ذلك ،فهي
�إذن حما�رضة وا�سعة وحبذا لو �أن
لكل جزء منها �أو �أن كل مو�ضوع
منها �أخ��ذ وقتًا �آخ��ر ،ما �أردت �أن
�أ� �ش�ير �إل �ي��ه ه��و �إغ �ف��ال��ه –طب ًعا–
ذك ��ر ال�ع�ل�م��اء احل �� �ض��ارم يف مكة،
فاملكتبة احل�رضمية يف مكة مكتبة
غ�ن�ي��ة وك ��ان ب ��ودي ل��و �أن ��ه ر�صد
��ش�ي� ًئ��ا م��ن ال�ك�ت��ب ال �ت��ي �أ�صدرها
احل���ض��ارم يف منطقة احل�ج��از على
وج��ه اخل���ص��و���ص وب�ع���ض�ه��ا طبع
يف م �ط �ب �ع��ة ال ��والي ��ة يف م �ك��ة التي
�أن�شئت 1300ه �ـ وبع�ضها طبع يف
القاهرة.
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الرحلة إلى حضرموت

الندوة التي �أقيمت يف ح�ضرموت و�شارك فيها د .عبدالرحمن ال�شبيلي وبجواره د .عبدالرحمن الأن�صاري وعدد من الأ�ساتذة

�صورة جتمع �أ� .سعد البواردي ،د .حممد الربيع ،د .عبدالعزيز الهالبي ،د .عبدالرحمن ال�شبيلي ،د .حممدالهدلق عند مدخل �أحد املواقع

�صورة جتمع د .عبدالرحمن ال�شبيلي ،د� .أحمد ال�ضبيب � ،أ .معن اجلا�سر

الوفد العلمي عند و�صوله

الوفد بعد الو�صول ويظهر يف املقدمة د .زياد ال�سديري ود� .إبراهيم العواجي

�إحدى اجلل�سات يف ح�ضرموت

املهند�س عبداهلل بق�شان ود .عبداهلل العثيمني يف حديث مع د .زياد ال�سديري

د .ال�ضبيب ود .املانع يطلعان على خمطوطات وبجوارهما د .الهدلق

�أع�ضاء الوفد يطلعون على مناذج من العمارة الرتاثية

معايل الدكتور �أحمد ال�ضبيب وبجواره د .العثيمني يتبعهما د .حممد الهدلق

لقطة من ح�ضرموت

منظر من �إحدى الأودية يف ح�ضرموت (وادي دوعان)

�أعلى منارة مينية (م�سجد املح�ضار يف ترمي)
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فيما عبر الزوار عن
ارتياحهم لمشاركته

مركز حمد الجاسر الثقافي
في معرض الرياض الدولي
�شارك مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف معر�ض الكتاب الدويل املقام يف
مدينة الريا�ض لهذا العام 1429هـ ،وذلك يف الفرتة 1429/2/25هـ -
1429/3/6هـ املوافق 2008/3/3م 2008/3/14 -م.
وق��د خ�ص�ص له مكان منا�سب من حيث املوقع وامل�ساحة داخل
املعر�ض ،و�شارك املركز بالكتب التي قام ب�إ�صدارها هذا العام والأعوام
ال�سابقة� ،إ�ضافة �إىل �إ�صدارات دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�شر،
وكذلك جمموعة كتب تكرم معايل الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي ب�إهدائها
للمركز ،وخ�ص�ص ريعها مل�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية.
ولتقومي م�شاركة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف معر�ض الكتاب،
ومعرفة ر�أي القارئ فيما يقدم يف هذه امل�شاركة جاء هذاالتحقيق
ال�صحفي مع جمموعة من الزوار:
يف ال �ب��داي��ة حت ��دث م �ب��ارك ال��دو��س�ري �أما ح�سن ال�شهري فريى �أن الف�ضل يعود
ف�ق��ال  :حظيت بفر�صة ثمينة لزيارة �إىل ابنه الذي �أ�رص على ح�ضور معر�ض
م �ع��ر���ض ال �ك �ت��اب ل �ه��ذا ال� �ع ��ام لأنني ال�ك�ت��اب ل ���شراء بع�ض ال�ك�ت��ب اخلا�صة
ق��ادم من خ��ارج الريا�ض ،وك��ان مركز بالأطفال ،ومل يدر بخلدي و�أنا �أجتول يف
حمد اجل��ا��سر �ضمن دور الن�رش التي ممرات املعر�ض �إنني �س�أجد مركز حمد
زرتها وا�ستمتعت مبا ي�ضمه من كتب اجلا�رس الثقايف وبامل�صادفة وجدت فيه
ومن�شورات ،وقد �أعجبتني بع�ض الكتب جمموعة قيمة من الكتب النافعة
املوجودة مثل كتاب « حمد اجلا�رس يف وي�ؤكد حممد املهيدب على �أن ا�سم حمد
اجل��ا��سر ه��و الذي
ع �ي��ون الآخ ��ري ��ن»،
يحوي المركز
ج��ذب��ه �إىل زي���ارة
و�أ�شار فهد اخليال
�إىل �أن��ه ر�أى العام مجموعة قيمة من م ��وق ��ع امل���رك���ز يف
معر�ض الكتاب
امل��ا� �ض��ي م�شاركة الكتب النافعة
�أم � ��ا ع �ل��ي الفايز
مركز حمد اجلا�رس
مبعر�ض الريا�ض ولكنه مل ي�شرت �شيئا فيقول �أن��ا للأ�سف مل �أع��رف �أن مركز
واك�ت�ف��ى ب��امل���ش��اه��دة ،ل�ك�ن��ه ه��ذا العام حمد اجلا�رس الثقايف م�شارك باملعر�ض
ا�شرتى من املركز جمموعة كتب ر�أى رمبا ب�سبب قلة الدعاية �أو لعدم معرفتي
ال�شخ�صية ،وكانت ال�صدفة هي التي
�أنها مهمة للقراءة

وكان يتوقع وجود مطبوعات بالع�رشات
عرفتني مبوقع املركز يف هذه الناحية
من ت�أليف ال�شيخ حمد اجلا�رس ،ولكنه
ويتفق حم�م��ود فتحي م��ع ر�أي الفايز ف�ؤجئ على حد تعبريه مبا وجده من قلة
م��ن حيث �أن ال�صدفة ه��ي ال�ت��ي قادته املعرو�ض يف معر�ض الكتاب
�إىل موقع املركز يف معر�ض الكتاب دون
�أن يخطط لذلك م�سبقا ،وعرب عن ذهوله �أم��ا �صالح الع�ضيب فيحدد �أن حاجته
ملا وج��ده يف معر�ض الكتاب عموما من �إىل ك�ت��اب « �أن���س��اب الأ��س�ر املتح�رضة
كتب ونفائي�س متميزة ،وم��ا وج��ده يف يف جن��د» مل��ؤل�ف��ه ال�شيخ ح�م��د اجلا�رس
رح �م��ه اهلل هو
م ��رك ��ز ح �م��د اجل��ا��س
�ر حبذا لو زادت
الذي دفعه �إىل
على وج��ه اخل�صو�ص،
ث ��م �أخ� ��ذ ي �ع��دد الكتب مطبوعات المركز زي� � ��ارة مركز
ح�م��د اجلا�رس
التي لفتت انتباهه ومل
الثقافي
ال� �ث� �ق ��ايف ،بعد
يتوقع وجودها لوال �أنه
بحثه عنه يف جميع دور الن�رش تقريبا
�شاهدها.
ولريا�ض القحطاين ر�أي �آخر حيث يرى فلم يجده ،ف�أر�شده �أح��د الزائرين �إىل
�أن مطبوعات املركز قليلة ولي�ست بحجم موقع املركز يف املعر�ض عله يجد بغيته
و�سمعة ال�شيخ حمد اجلا�رس رحمه اهلل،

من إصدارات رواد الخميسية
ديوان غربة
ال��دك�ت��ور �إب��راه�ي��م ال�ع��واج��ي �شاعر ل��ه ح�ضوره
ال�شعري البارز يف امل�شهد الإبداعي ال�سعودي
امل �ع��ا��صر ،وه��و م�ت�ف��رد م��وه��وب ،ذو عاطفة
� �ص��ادق��ة وف �ك��ر م �� �س �ت �ن�ير ،وه� ��و م ��ا ميكن
مالحظته يف �شعر العواجي ع�بر م�سريته
ال�شعرية الطويلة؛ وامتدا ًدا لهذا النهج
ي�أتي دي��وان��ه الأخ�ير (غ��رب��ة) ال�صادر
ع��ن دار ط��وي��ق 1429ه � �ـ وق��د جمع
ال��دي��وان ال�ع��دي��د م��ن الق�صائد ذات
الأ�شكال املختلفة (ق�صائد عمودية)
و�أخرى من ال�شعر احلر والتفعيلة.

ثقافة التطرف
�صدر للدكتور حمزة بن قبالن املزيني ،الأكادميي
واملرتجم املعروف ،كتابه الأخري املو�سوم بـ(ثقافة
ال �ت �ط��رف :ال�ت���ص��دي ل�ه��ا وال �ب��دي��ل ع�ن�ه��ا) ،عن
م�ؤ�س�سة االنت�شار العربي ببريوت 2008م.
وال�ك�ت��اب ميثل جمموعة م��ن امل �ق��االت التي
�سبق �أن ن�رشها امل�ؤلف يف �صحيفة الوطن
ال���س�ع��ودي��ة ،يف ف�ت�رة م��ن �أه ��م الفرتات
التي متر بها الثقافة يف اململكة العربية
ال�سعودية والتي �شهدت حرا ًكا فكر ًيا
غ�ير م���س�ب��وق يف احل� ��وار ب�ين خمتلف
الأط�ي��اف الوطنية يف اململكة التي ع�برت عن وجهات

ا�سته ّل ال�شاعر ديوانه بقطعة �شعرية من اخلفيف
ب�ع�ن��وان «ا ل��و ط��ن» ث��م �أ ت�ب�ع�ه��ا بق�صيدة
ت� �ت� �ح ��دث ع � ��ن م � ��ا ي � �ج� ��ري يف
ا ل �ع��راق؛ ح�ي��ث � �ص��ار �صاحب
ا ل � ��دار غ ��ر ي� �ب� � ًا  ،و ق� ��د ر م� ��ز �إىل
اال�ستياء املتمركز هناك بقوله:
« ف��ا حل��ل ��س��ؤال ت��ا ئ� ٌه خلف �س�ؤال،
وجواب تائ ٌه خلف جوابٍ » .ويت�ض ُح
ق�ب��ل م��ن ه��ذه ا ل�ق���ص�ي��دة �أنّ ا لإن�سان
يظل غ��ر ي� ًب��ا ع��ن و ط�ن��ه و �إن ع��ا ���ش داخل
ح� ��دوده؛ لأنّ ا ل �غ��ر ب��ة غ��ر ب��ة ا ل� ��روح .ث ّم
�أتبعها ب�أخرى عنوانها «�صورة» والقارئ
الناقد جلميع ق�صائد ا ل��د ي��وان يجد �إبداع ًا
متميز ًا .
نظرها مب�ستوى من ال�رصاحة وال�شفافية غري املعهودة .والكتاب
مب�ق��االت��ه تلك ي�ن��درج يف �إط ��ار الق�ضايا ال�ت��ي �شغلت
اخل�ط��اب الثقايف ع��ام��ة ب��أب�ع��اده الفكرية
واالجتماعية وال�سيا�سية ،ولعل �أبرز
ه��ذه الق�ضايا كما يت�ضح م��ن تتبع هذه
امل �ق��االت ه��ي الق�ضايا ال��دي�ن�ي��ة ،وق�ضايا
التعليم ،وامل ��ر�أة ،وال�ه��وي��ة ،وه��ذا التناول
النقدي ي�سهم يف �إث��راء قيم احلوار واالجتهاد
الفكري ،وفكر املراجعة الدائمة ،كما �أنه يعك�س،
يف الوقت ذاته ،مدى ات�ساع هام�ش احلرية الفكرية
والتعبريية يف اململكة.
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن امل ��ؤل��ف ق��د ق��دم حم��ا��ضرة يف
نادي الريا�ض الأدبي يف يوم ال�سبت /10مايو 2008م
مبنا�سبة �صدور كتابه هذا.

�أما حممد القرين فهو يرى �أن م�شاركة ح �م��د اجل��ا��س�ر يف م �ع��ر���ض الكتاب،فهو
�أي ن��ا��شر �أو �أي دار ن���شر ه��ي تعترب ي�ضم جمموعة كبرية من الكتب النفي�سة
التي ق ّلما جتدها يف مكان واحد فقد �أ�شار
�إ�ضافة وت�سهم يف زيادة الثقافة
وع�بر حممد ع��ن �أ�سفه وامتعا�ضه �أنه �إىل تخوفه قبل زي��ارة املعر�ض من مق�ص
مل يخ�ص�ص وقتا كافيا للمعر�ض� ،إذ مل الرقيب ،و�أن الرقابة �ستكون حا�رضة ملنع
يزر املعر�ض �إال يف �أيامه الأخ�يرة ،ومل �أي كتاب.
يق�ض �سوى �ساعتني تقريبا ،وبالتايل و�أ�شار �إبراهيم �إىل �أن مايدعو للتفا�ؤل
كان مروره �رسيعا ،ومن الأماكن التي ه��و ك�ثرة ال ��زوار للمعر�ض م��ن اليوم
الأول ويبدو �أن هذا
زرتها مركز
حمد الصدفة وحدها
العدد �سيزداد �أكرث
اجلا�رس ،ولكن مل
ت �ت��ح يل الفر�صة دلتني على موقع يف الأي ��ام الأخ�ي�رة،
ويف ه��ذا دالل��ة �أكيد
وال ��وق ��ت لق�ضاء
المركز
على �أننا �أم��ة تقر�أ،
وقت كاف لالطالع
ع�ل��ى �إ�� �ص ��دارات امل��رك��ز وك�ت�ب��ه ،ولعل و�أن �ن��ا �أم ��ة م �ث �ق �ف��ة.ور�أى �أن م�ستوى
التنظيم جيد و�أن اللجان العاملة قدمت
الفر�صة القادمة تكون �أف�ضل
و�أخ �ي�را يك�شف �إب��راه �ي��م بوب�شيت عن ج �ه��ود ًا طيبة ول �ك��ن يف�ضل �أن يكون
بع�ض املربرات التي دعته �إىل زيارة مركز للدعاية والإعالن ن�صيب وافر.

أخبار ثقافية
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من إصدارات
مركز حمد الجاسر الثقافي
تدريس المقررات التعليمية
الكتاب متو�سط احلجم ،يف طبعة منا�سبة عام  1429هـ ،وورق �أ�صفر،
وخط وا�ضح ،مزود باحلوا�شي وبع�ض التعليقات من املركز الذي قام
ب�إعداده ،وتبلغ �صفحاته � 410ص.
     والكتاب يف �أ�صله جمموعة مقاالت لعدد من الكتاب ن�رشت يف
ال�صحف املحلية تتناول ق�ضية تعليم املقررات الدرا�سية بلغة
�أجنبية ،وهي الإجنليزية بالتحديد� ،إما باملعار�ضة و�إما بالت�أييد
و�إما بالتوفيق بينهما.
     و�أ��ص��ل ه��ذه الق�ضية ه��و ال�ق��رار ال��ذي �أ��ص��دره وزير
الرتبية والتعليم وال��ذي يق�ضي بتعليم امل��واد العلمية
باللغة الإجنليزية يف املدار�س ،وذلك مواكبة للتطور العلمي الذي
ي�شهده العامل اليوم ،ثم �أقامت خمي�سية حمد اجلا�رس حما�رضة للدكتور حمزة
املزيني يف هذه الق�ضية التعليمية.
     وقد جاء الكتاب عرب مفا�صل رئي�سة مرتابطة ،فجاء بعد املقدمة متهيد ذكر فيه القرار الوزاري
الذي �أ�صدره وزير الرتبية والتعليم الدكتور عبداهلل العبيد ،ثم الف�صل الأول وفيه �آراء املعار�ضني
للقرار ،ثم الف�صل الثاين وفيه �آراء امل�ؤيدين له ،ثم الف�صل الثالث وفيه �آراء التوفيقيني بني
الإعرتا�ض والت�أييد ،وبعد ذلك جاء الف�صل الرابع وهو حما�رضة اخلمي�سية التي �ألقاها الدكتور
حمزة املزيني وم�شاركات احلا�رضين له.
     و�أحل��ق بالكتاب تعريف باملحا�رض وبامل�شاركني يف املداخالت يف حما�رضة املزيني ،و�أحلق
به فهار�س فنية للآيات القر�آنية وللأحاديث النبوية وللأبيات ال�شعرية وللأمثال ال�سائرة،
وفهر�س للأعالم وللم�صطلحات واملفاهيم وللم�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية واملنظمات الأممية
وللمطبوعات.

النقد االنطباعي لدى النقاد السعوديين
�أ�صل هذا الكتاب ر�سالة علمية يف النقد والأدب نال بها الأ�ستاذ ظافر
الكناين درجة املاج�ستري يف جامعة امللك �سعود ،كلية الآداب ،ق�سم اللغة
العربية ،عام 1425هـ ،والكتاب عدد �صفحاته � 173صفحة.
     والكتاب بعد تقدمي امل��رك��ز ومقدمة م�ؤلفه ع�ب��ارة ع��ن �أربعة
ف���ص��ول ،ي�ت�ن��اول فيها ال�ن�ق��د الأدب� ��ي االن�ط�ب��اع��ي ل��دى النقاد
ال���س�ع��ودي�ين يف ال �ف�ترة م��ا ب�ين 1344ه � �ـ و1405ه� � �ـ ،وجاء
الف�صل الأول يف حماولة �إدراك مفاهيم النقد التي يعتمد
عليها النقاد يف �إ�صدار �أحكامهم على الن�صو�ص الأدبية،
وحم��اول��ة ر��ص��د ل�ت�ك� ّون النقد املنهجي ال��ذي ظهر بعد
هذه الفرتة ،وتناول الف�صل الثاين ظهور جهود ت�أليفية يف النقد وذلك
من خالل كتب �أ�سهمت يف حماولة حتديد املفاهيم النقدية وو�ضع منهاج وا�ضح للنقد ،يف
طليعتها كتاب «خواطر م�رصحة» للعواد ،و»املر�صاد» للفاليل ،و»ال�صخر والأظافر» لعبدالفتاح
�أبي مدين ،ويف الف�صل الثالث يتناول املعارك الأدبية التي عرف بها �أدباء تلك الفرتة وركز على
املفاهيم النقدية التي كان ي�ستند �إليها يف النقد ،ويف الف�صل الرابع تناول امللحقات الأدبية التي
ظهرت مع ال�صحف ،وكانت تركز وتهتم بالأدب.
     والكتاب يعد حماولة �أولية لر�صد النقد االنطباعي يف اململكة العربية ال�سعودية خالل فرتة
زمنية كانت مبثابة الإره��ا���ص للنقد املنهجي ال��ذي �أت��ى الحقا .ومم��ا مييز الكتاب �أن��ه موجز
ووا�ضح.
    و�أحلق بالكتاب قائمة بامل�صادر واملراجع والدوريات ،و�أحلق به كذلك فهار�س للأعالم وللكتب
الواردة فيه.

الجمعية التاريخية السعودية
�أن�شئت يف جامعة الريا�ض (امللك �سعود حالي ًا) يف فواحت الت�سعينيات من القرن الهجري املا�ضي
جمعية للتاريخ والآثار �أطلق عليها «اجلمعية التاريخية الأثرية ،ثم عدل ا�سمها بعد عدة �شهور �إىل
«اجلمعية التاريخية الآثارية» وقد كانت هذه اجلمعية نوا ًة ملا قام به الق�سم من �أعمال يف جماالت
الك�شف الأثري واالرتياد ملواقع الآثار يف اململكة العربية ال�سعودية بدء ًا بالفاو حيث زارت بعثة
من �أع�ضاء اجلمعية ( من �أ�ساتذة ومن�سوبي الق�سم ) موقع الفاوالأثري  .كانت الطرق �إيل تلك
املنطقة �شاقة وع�سرية ومنقطعة عن الطرق ال�سالكة 0وقد حققت اجلمعية يف تلك الرحلة �أول
جتربة حقيقية مع الك�شف الأثري لآثار اململكة العربيبة ال�سعودية  0وزار وكيل اجلامعة �آنذاك
( معايل الأ�ستاذ الدكتور عربالعزيز اخلويطر ع�ضو جمل�س الوزراء ) بعثة اجلمعية يف الفاو مما
كان له الأثر الطيب يف نفو�س �أع�ضاء البعثة  0وكانت تعريف ًا عملي ًا لطالب الق�سم  ،نتج عنه اهتمام
مل ينقطع وقد ا�ستمرت اجلمعية يف حماوالتها من �أجل البقاء حتى حتولت �شعبة الآثار بالق�سم
�إىل ق�سم م�ستقل حتت م�سمى ق�سم الآثار واملتاحف .وبد�أ من�سوبو اجلمعية التاريخية الآثارية
يعانون من هذا االنق�سام �إىل �أن بد�أ ق�سم التاريخ ب�إن�شاء جمعية جديدة ابتدا ًء من عام 1404
وقد تقدم �أع�ضاء جمل�س ق�سم التاريخ بجامعة امللك �سعود بالئحة جديدة مقرتحة للجمعية وافق
عليها املجل�س العلمي جلامعة امللك �سعود يف �سنة 1406/1405هـ  .وت�ضم اجلمعية التاريخية
ال�سعودية املهتمني يف الدرا�سات التاريخية واحل�ضارية يف �أق�سام التاريخ والآثار يف جامعات
اململكة كما ت�ضم �أع�ضاء من �أق�سام لها م�سا�س ل�صيق بالتاريخ وحت��اول اجلمعية ا�ستقطاب
الندوات الوطنية الفعالة عن طريق �ضم �أكرب عدد ممكن من �أقطاب الإدارة والأكادميية والفكر
�إىل �صفوف �أع�ضاء ال�رشف فيها .
وقد حظيت اجلمعية التاريخية ال�سعودية بن�صيب كبري من دعم قيادتنا الر�شيدة حيث �صدر
توجيه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض الذي ا�ستقبل
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية وزوده��م بتوجيهاته القيمة �إىل دارة امللك عبد العزيز
بالقيام بالتن�سيق امل�شرتك لدعم وتفعيل الدرا�سات التاريخية يف اململكة وكما وجه الدارة �إىل
طباعة ون�رش جميع ما ي�صدر عن اجلمعية التاريخية ال�سعودية .

من فعاليات زيارة حضرموت
و�صل الوفد العلمي ال�سعودي �إىل مطار �سيئون
�صباح الثالثاء املوافق  19فرباير 2008وكان يف
مقدمة م�ستقبليهم رجل الأعمال املهند�س عبداهلل
بق�شان وعدد من امل�س�ؤولني يف ح�رضموت .وعند
�سلم الطائرة ا�ستقبل الوفد من قبل فرقة حافة
احل��وط��ة ب�سيئون ب��الأل �ع��اب ال�تراث�ي��ة ورق�صة
(ال � ِع �دَّة) ،ث��م توجه ال��وف��د �إىل مدينة ترمي
ف ��زاروا (ق���صر ع�شة) ال�تراث��ي ال��ذي بني
يف �أوائ��ل القرن الع�رشين  ،ثم زاروا م�سجد
املح�ضار وم�ن��ارت��ه ال�شهرية التي يبلغ طولها
ح ��وايل ( )175ق��د ًم��ا املبنية يف ال �ع��ام 1321ه� �ـ
وانتهى من بنائها يف العام 1333هـ ومتتاز ببنائها
الفريد من الطني والتنب.
ث��م زاروا مكتبة الأح �ق��اف للمخطوطات التي
ت�أ�س�ست يف عام 1972م وحتتوي على خمطوطات
ت�صل �إىل �أكرث من �ستة �آالف خمطوط منوعة.
ث��م ت��وج��ه ال��وف��د �إىل دار امل�صطفى للدرا�سات
الإ�سالمية وطافوا ب�أق�سام الدار .كما قام الوفد
ع�رص اليوم بزيارة �إىل ق�رص ال�سلطان الكثريي
مبدينة �سيئون ،كما تعرفوا على الآثار التي يعود
تاريخها �إىل القرن الأول قبل امليالد� ،إ�ضافة �إىل
�آث��ار (ريبون) التي تعود �إىل نحو �أل��ف عام قبل
امليالد ،وق�سم العادات والتقاليد وبع�ض ال�صور
القدمية عن وادي ح�رضموت.
بعد ذلك ح�رض الوفد الأم�سية الأدبية التي �ألقى
فيها الدكتور حممد الرب ّيع حما�رضة عن �أدب
املهجر ال�رشقي ال��ذي حت��دث عن دوراحل�ضارم
يف هجرتهم �إىل دول جنوب ��شرق �آ�سيا للدعوة
والتجارة.و�أحيت عدد من فرق وادي ح�رضموت
بفندق ق�رص احلوطة عددًا من الأهازيج ال�شعبية
والرتاثية من ال��دان احل�رضمي الأ�صيل،
وف �ق��رات �إن���ش��ادي��ة قدمتها ف��رق��ة امل� ّرسة
برتمي ،كما �ألقيت عدد من الق�صائد ال�شعرية
التي على �صفات و�أخ�لاق ال�شيخ حمد اجلا�رس
و�أع�ضاء الوفد الزائر.
ويف اليوم التايل من الزيارة زار الوفد مدينة �شبام
التاريخية ،ف��زاروا جامع ه��ارون الر�شيد ،كما
زاروا املباين القدمية التي يعود �إن�شاء البع�ض
منها �إىل ما قبل ( )750عا ًما ،ثم زاروا الق�رص
اجلنوبي الذي كان مق ًرا حلكم الدولة الكثريية ثم
الدولة القعيطية واللتني تعاقبتا يف اال�ستيالء على
مدينة �شبام منذ قرن.
اللجنة
العلمية

بعد ذلك حترك الوفد باجتاه مناطق دوعن حيث
زاروا بلدة دمون وبلدة خريخر ،و�أثناء مرورهم
بدوعن زاروا بلدة قيدون وبلدة �صيف ،وبعد
ا�سرتاحة يف خيلة بق�شان حترك الوفد �إىل مدينة
املكال م��رو ًرا ب�شاليهات حيد اجلزيل املطل على
وادي دوع ��ن .وق��د و��ص��ل ال��وف��د �إىل امل�ك�لا عند
ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء حيث طاف الوفد يف جولة
�سياحية مبدينة املكال .ثم ح�رضوا احلفل الذي
�أُع ّد لهم مبنا�سبة زيارتهم حل�رضموت بق�رص
املهند�س عبداهلل بق�شان ،باملكال.
ويف اليوم الثالث من الزيارة توجه الوفد �إىل
�أرخبيل �سقطرى ،وف��ور و�صولهم توجه
الوفد �إىل مدينة (قلن�سية) وتعرفوا على
�شواطئها وحممياتها الطبيعية النادرة.
ويف م���س��اء ال �ي��وم ذات ��ه ن�ظ�م��ت �أم�سية
ثقافية حتدث فيها الدكتور عبدالرحمن
ال�شبيلي ع��ن ت ��راث م� ��ؤرخ اجلزيرة
ال�ع��رب�ي��ة ال���ش�ي��خ ح�م��د اجل��ا��سر عن
اليمن ،و��ش��ارك يف التعليق الدكتور
عبدالرحمن الطيب الأن�صاري .ويف اخلتام �ألقي
معايل الدكتور �أحمد ال�ضبيب كلمة حتدث فيها
نيابة عن �أع�ضاء الوفد �شكر فيها ال�شيخني عبداهلل
باحمدان واملهند�س عبداهلل بق�شان والدكتور عمر
باحم�سون على تنظيمهم لهذه الرحلة املباركة
واالنطباعات املمزوجة بعبق الأ�صالة احل�رضمية
التي خرج بها �أع�ضاء الوفد متمن ًيا ب�أن تتكرر مثل
هذه الزيارات بني الأ�شقاء يف البلدين ال�شقيقني
امل�م�ل�ك��ة وال �ي �م��ن ل �ت �ب��ادل اخل �ب�رات يف املجاالت
الأكادميية والثقافية والأدبية. .

ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف
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عدد جديد من مجلة العرب
(الربيعان 1429هـ)

�صدر العدد الأخري من جملة العرب الذي ميثل ج� ،10 ،9س 43الربيعان 1429هـ
(مار�س� /أبريل 2008م) وقد جاء العدد حاف ًال بالعديد من الدرا�سات التاريخية
والتحقيقية والفكرية .ك��ان �أول�ه��ا ميثل ام �ت��دا ًدا حللقات �سابقة يف ر�صد وتتبع
(امل���ش��ارك��ة ال�سعودية يف ن�رش الن�صو�ص الأدب �ي��ة ال�ق��دمي��ة وحتقيقها) للأ�ستاذ
الدكتور �أحمد بن حممد ال�ضبيب ،حيث مثلت حلقة هذا العدد (املرحلة الثانية)
وقد خ�ص�صها ملناق�شة جهد الدكتور عبدالعزيز الفي�صل الذي جمع �شعر يزيد بن
الطرثية �ضمن جمعه �شعر قبيلة بني ق�شري يف كتابه (�شعراء بني ق�شري يف اجلاهلية
والإ�سالم)� .أما الباحث ال�سعودي الثالث الذي خ�ص بالتناول فهو الدكتور نا�رص
ابن �سعد الر�شيد ال��ذي �أع��اد جمع �شعر يزيد يف م�ؤلف مو�سوم بـ(�شعر يزيد بن
الطرثية ،درا��س��ة وجمع وحتقيق) و��ص��در ع��ام 1400ه �ـ ع��ن دار مكة وق��د توقف
ال�ضبيب عند منهج الر�شيد يف التحقيق ،وموقف النقاد من عمل الر�شيد ،ثم �أختتم
ب�إيراد ملحوظاته التي مل ترد عندهم.
وثاين املقاالت كانت للدكتور عبداهلل بن �سليم الر�شيد الذي جاء بعنوان (حتقيق
امل��روي��ات الأدب �ي��ة ��ضرورت��ه ومنهجه) حيث عني بتقدمي ر�ؤي ��ة علمية لتمحي�ص
وانتخال هذه املرويات الأدبية مما علق بها من �أ�ساطري وخرافات زائفة .وقدم �أ.
ا�ستعرا�ضا لن�صو�ص اجلغرافيني والرحالة العرب ودفاتر
املهدي عيد الروا�ضية
ً
الطابو حول (البرتاء وجوارها).
�أم��ا املقالة الثالثة فهي (تعاليق على حتقيق كتاب الأن��واء للزجاج) كتبها
الدكتور حممد خري البقاعي م�ستدر ًكا على الدكتور
عزة ح�سن الذي قام بتحقيق خمطوطة الأنواء.
عر�ضا ملخطوطة
وقدم الدكتور يحيى اجلبوري ً
كتاب (امل��رج الن�رض والأرج العطر) لل�رشيف
� �ص�لاح ال��دي��ن حم �م��د ب��ن �أب���ي ب �ك��ر الأ�سيوطي
ال���ش��اف�ع��ي ،م��ن خ�لال ث�لاث ن�سخ للكتاب ن�سخة
مكتبة جامعة احلكمة ب�ب�غ��داد ،ون�سخة اجلامعة
الأمريكية ببريوت ون�سخة املكتبة التيمورية.
وي��وا� �ص��ل د� .أح �م��د �سليم غ��امن حلقته ال�ث��ان�ي��ة من
مقالته املعنونة بـ(تلقيح املعنى ال�شعري من ت�أ�سي�س
االختيار �إىل �إ�ضافات ال�رشاح) من خالل كتاب (�رشح
امل�ضنون به على غري �أهله) متناو ًال الق�ضايا النقدية
والبالغية والأبعاد املنهجية للكتاب.
كما يوا�صل د .عبدالرزاق حوزي يف حلقة ثالثة حتقيق ديوان اخلوارزمي حممد بن
العبا�س 383هـ متوقفًا يف هذه احللقة عند املنهج املتبع يف اجلمع والتحقيق.
ويف باب بريد العرب :ر�سالة من الدكتور عبا�س هاين اخلراج تت�ضمن ر ًدا على قراءة
الدكتور عبدالعزيز املانع لكتاب اخلراج (�أحمد بن علي بن معقل الأزدي) .وتعقيب
الدكتور املانع على ذلك الرد.
ويف باب مكتبة العرب :عر�ض لكتاب (باب ال�سالم يف امل�سجد احلرام ودور مكتباته
يف النه�ضة العلمية والأدبية احلديثة) ت�أليف د .عبدالوهاب �إبراهيم �أبو �سليمان
ال�صادر يف مكة املكرمة ،مكتبة النه�ضة احلديثة1427 ،هـ.

أنشطة اللجنة العلمية بمركز حمد الجاسر

حينما �أ�س�س مركز حمد اجلا�رس الثقايف عام
1424هـ ر�أى القائمون عليه �رضورة وجود
جلنة علمية متخ�ص�صة ل��درا��س��ة الأعمال
العلمية وحتكيمها وتقييم ج�ه��ود املركز
وو�ضع �سيا�سة منهجية تنظم العمل يف هذا
املركز بو�صفه مركز بحوث علمية مبا يف ذلك
تقدمي الدرا�سات والتو�صيات الالزمة ب�ش�أن
الن�رش العلمي و�إق��رار امل�رشوعات الثقافية
املختلفة التي يتوالها املركز.
وق��د و ّف ��ق امل��رك��ز يف ا��س�ت�ق�ط��اب ك��وك�ب��ة من
العلماء والباحثني الأكادمييني لت�شكيل اللجنة
وحر�ص على �أن يكون هناك من ميثل
العلميةُ ،
كل تخ�ص�ص علمي �أو على الأقل هناك من له
عالقة باحلقول املعرفية التي ُعنى بها املركز.
وت�ش ّكلت اللجنة عام 1426ه �ـ2005/م من
رئي�سا
كل من� :أ .د� .أحمد بن حممد ال�ضبيب ً
وهو خمت�ص بالأدب العربي وباللغة العربية،
وع�ضوية كل من� :أ .د .عبداهلل العثيمني وهو
�أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي احل��دي��ث ،و�أ .د.
عبدالعزيز املانع وهو �أ�ستاذ الأدبني الأموي
والعبا�سي واملحقق املعروف ،و�أ .د� .أ�سعد
عبده وهو �أ�ستاذ اجلغرافيا ،و�أ .د .عبدالعزيز
الهالبي وهو �أ�ستاذ التاريخ ،و�أ .د .مرزوق
بن تنباك وهو �أ�ستاذ الأدب العربي القدمي،
ود .عائ�ض ال��ردادي وه��و معنّي بالأن�ساب
وق�ضايا الإع�لام ،ود .عبدالرحمن ال�شبيلي
وهو خمت�ص بالإعالم والتعليم.
وعقد �أول اجتماع لهذه اللجنة يف � 4صفر
1426هـ املوافق  14مار�س 2005م وال تزال
�أعمال اللجنة قائمة وف ّعالة.

ومن �أبرز املهام التي تقوم بها اللجنة العلمية
يف املركز ما ي�أتي:
� .1إح ��ال ��ة وحت �ك �ي��م ودرا�� �س ��ة ع ��دد م��ن الكتب
والأبحاث والنظر يف �صالحيتها للن�رش من عدمه.
� .2إحالة بع�ض الأعمال �إىل حمكمني خمت�صني
لإبداء الر�أي واملقرتحات الالزمة.
� .3إقرار بع�ض امل�رشوعات البحثية امليدانية
والنظرية وت�شكيل فرق العمل لها.
 .4ر��س��م �سيا�سة الن�رش العلمي يف املركز
وو�ضع ال�ضوابط املنهجية.
وكان لهذه اللجنة دور بارز يف تفعيل �إ�صدارات
املركز الثقافية؛ فقد �صدر قبل ت�شكيلها �أربعة
ك�ت��ب ه��ي :ح�م��د اجل��ا��سر يف ع �ي��ون الآخرين
(2003م) ،ومعجم الأماكن الواردة يف املعلقات
الع�رش لل�شيخ �سعد ب��ن جنيدل (2004م)،
واليمامة وكتابها للدكتور عبدالعزيز بن �سلمة
(2005م) ،وال �ب��داي��ات ال�صحفية يف اململكة
للأ�ستاذ حممد الق�شعمي (2006م).

وبعد �رشوع اللجنة يف العمل ح ّكمت و�أقرت
ع��د ًدا م��ن الكتب منها :الأو��س�م��ة العثمانية
واحلا�صلون عليها للدكتور �سهيل �صابان
(2007م) ،وجزيرة العرب يف كتاب خمت�رص
اجلغرافيا الكبري للدكتور م�سعد ال�شامان
(2007م) .و ب��واك�ير ال���ص�ح��اف��ة يف بالد
اململكة العربية ال�سعودية للدكتور �أحمد
ال�ضبيب ،وال�شعر امل��و��ض��وع وامل�ضطرب
الن�سبة يف كتاب الأغاين للدكتور �أحمد �سليم
غ ��امن ،وال�ل�غ��ة املحكية يف ح��وط��ة ب�ن��ي متيم
للدكتور حممد الباتل احل��رب��ي ،و�أ�سلوب
النفي يف نقائ�ض جرير والفرزدق لهند بنت
عبدالرزاق املطريي ،والنقد االنطباعي لظافر
الكناين ،والتوجيه النحوي للقراءات القز�آنية
للدكتور حممد عبيد  ،ون�ق��ل امل�صطلحات
الل�سانية ل�سلطان املجيول.
جدير بالذكر �أن اللجنة العلمية ق��د �أق � ّرت
م�رشوع حتقيق كتاب “معجم ما ا�ستعجم”

لأبي عبيد عبداهلل البكري .وقد �ش ّكل فريق عمل
علمي للقيام بهذه املهمة العلمية برئا�سة معايل
الأ��س�ت��اذ الدكتور ع�ب��داهلل ب��ن يو�سف الغنيم
(رئي�س مركز الدرا�سات والبحوث الكويتية)،
وي�شاركه يف ع�ضوية الفريق يف الفرتة الراهنة
كل من الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز بن نا�رص
امل��ان��ع (ا�ستاذ الأدب ال�ق��دمي يف جامعة امللك
�سعود واملحقق الرتاثي املعروف) ،والدكتور
عزالدين مو�سى (�أ�ستاذ التاريخ).
ومما يجدر ذكره هنا �أن الكتاب يع ّد من �أهم
امل�ؤلفات اجلغرافية التي يعترب �إجنازها عمال
علم ًيا مفي ًدا للحقل اجلغرايف وللثقافة العربية.
فقد ذكر امل�ؤلف فيه جملة من املنازل والديار
والقرى والأم�صار واجلبال والآث��ار واملياه
والآبار والدارات وما حوته تلك املواقع من
الأخبار والتواريخ والأ�شعار.
واحلقيقة �أن ه��ذا املعجم ه��و م�صدر مفيد
يف حتقيق �أ��س�م��اء امل��وا��ض��ع ال�ت��ي وردت يف
ال�شعر العربي القدمي ويف الأحاديث ال�رشيفة
ويف كتب ال�سري املختلفة وال�ت��واري��خ و�أيام
العرب.
وق ��د ب ��ذل ال �ف��ري��ق ال�ع�ل�م��ي ج �ه � ًدا يف جمع
خمطوطات الكتاب املتعددة ومقارنتها ثم
اعتماد خمطوطة �أ�سا�سية تكون منطلقًا تقارن
بها بقية املخطوطات الأخ��رى لهذا املعجم.
ويعمل الفريق على �إثراء املعجم باملعلومات
الدقيقة عن املوا�ضع و�أماكنها اجلغرافية
وحت��دي��ده��ا ا� �س �ت �ن��ا ًدا للمقايي�س املتعارف
عليها علم ًيا باال�ستفادة من نظم الإحداثيات
واخلرائط و�صور الأقمار ال�صناعية.
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إطاللة
الشيخ الجاسر
وهذه الجوانب
المضيئة في
حياته
�أ .حمد بن عبداهلل القا�ضي

بع�ض الرجال حت�س �أن��ك مهما قلت عنهم ،ومهما قال النا�س
وكتب الكاتبون �أنهم ي�ستحقون �أكرث مما قيل عنهم �أو كتب فيهم.
وع ّالمة اجلزيرة وفقيدها ال�شيخ حمد اجلا�سر – رحمه اهلل
– واحد من ه�ؤالء الذين ال ميكن �أن تفيهم الكلمات والكتابات
حقهم.
كيف ميكن اخت�صار البحر يف زجاجة؟
�سوف �أقت�صر على بع�ض جوانب و�صفات �إن�سانية عرفتها
فيه – رحمه اهلل – بحكم ارتباطي به والدًا روحيًا مثلما هو رائد
فكري.
�أولها� :صربه ،وجلده ،وع�صاميته ،لقد كان ميكن �أن يكون هذا
ً
ب�سيطا يحرث الأر�ض ..ولكن طموحه وهمته العالية
فالحا
الرجل ً
جعلتاه يتطلع �إىل ما هو �أكرب� ،إىل «فالحة الأوراق» فاجته �إليها،
فكان له هذا اال�سم ال�ضخم ميدانها.
لقد تغلب على ظروف بيئته ال�صعبة فلم تثنه ظروف البيئة،
وال تلك الأمرا�ض التي جعلت قربه يحفر م��رات ،كما تغلب على
�ضيق ذات اليد وع�سر الأحوال ،فطمح وتطلع و�سافر وتع ّلم حتى
�أ�صبح هذا «ال�صبي املري�ض املعدم» م��ؤرخ اجلزيرة وع ّالمتها
وعاملها العليم ب�أر�ضها وديا ًنا وجبا ًال و�سهو ًال – رحمه اهلل.
ثانيها :وفا�ؤه العجيب والرائع لعلمه و�أر�ضه و�أهله الأدنني
وا لأبعدين.
و�سوف �أ�ضرب مث ًال – واحدًا فقط – �أال وهو تقديره واحرتامه
ووفا�ؤه لزوجته «�أم حممد» حفظها اهلل – التي كان وفيًا لها مثلما
كانت وفية له على مدى �سني عمره ،وقد كتب عنها يف �سوانح ذكرياته
بـ»املجلة العربية» مقالة رائعة تفي�ض بالوفاء والعرفان واالمتنان،
مث ّم ًنا دور هذه املر�أة العظيمة يف حياته ،ومل �أقر�أ �أن زوجً ا كتب عن
زوجته مبثل ما كتب ال�شيخ حمد عن رفيقة دربه ،وهو �أهل للوفاء –
رحمه اهلل – وهي �أهل لالحرتام والتقدير حفظها اهلل.
ثالثها :نظرته التفا�ؤلية للحياة ،لقد كان – رحمه اهلل – ينظر �إىل
احلياة نظرة متفائلة جدًا ،وهذه النظرة هي التي جعلته يف بداية
عمله الكتابي يطرح �أفكاره التنويرية يف ميدان التعليم والإ�صالح
االجتماعي حتى حتقق كثري مما كان يدعو �إليه.

العدد الثاين من

األخيرة

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد الثاين  -جمادى الأوىل 1429هـ

معالي الدكتور ناصر الدين األسد يتحدث عن
الشيخ حمد الجاسر في المجلة الثقافية
مو�سع �أجرته املجلة الثقافية يف
يف لقاء ّ
�صحيفة اجلزيرة مع العامل اجلليل معايل
الدكتور نا�صر الدين الأ�سد ع�ضو جمل�س
�أمناء م�ؤ�س�سة ال�شيخ حمد اجلا�سر ،حتدث
عن ق�ضايا فكرية وثقافية متنوعة ,و�أ�شاد
بجهود ال�شيخ حمد اجلا�سر العل ّمية وعن
عالقته العلمية وال�شخ�صية به فقال:
«ك��ان العالمة حمد اجلا�سر رحمه اهلل

تعاىل �شيخاً كبري ال�ش�أن يف علمه وخلقه،
وك��ان له تالميذ كرث من خالل كتبه وجملة
(العرب) التي كان يكتب جزء ًا �صاحلاً من
مقاالتها ،ومن خالل جمال�سه يف بيته العامر،
ويف املنا�سبات التي ك��ان يح�ضرها ،وكان
بع�ض الذين يتمتعون بكل ذل��ك ي�شعرون
�أنهم �أي�ضاً من �أ�صدقائه املقربني �إليه ،وكنت
واحد ًا منهم».

إعادة طباعة األعداد األولى من مجلة اليمامة
�أ�صدر مركز حمد اجلا�سر الثقايف
جملة اليمامة يف �سنواتها الأوىل.
وق��د �صدرت يف جملدين �ضخمني،
ق��دم لهما الدكتور عبدالعزيز بن
���ص��ال��ح ب���ن ���س��ل��م��ه وك��ي��ل وزارة

الثقافة والإع�ل�ام امل�ساعد مبقدمة
�ضافية تناولت �سرية جملة اليمامة
يف �سنواتها الأوىل ومامرت به من
خطوات جعلتها ثابتة وم��ؤث��رة يف
الو�سط الثقايف العربي وال�سعودي.

الدكتور عدنان الشطي
في الخميسية
ق��� ّدم ال��دك��ت��ور عدنان
ال�����ش��ط��ي �أ����س���ت���اذ علم
النف�س يف جامعة الكويت
حما�ضرة يف اخلمي�سية
ب����ع����ن����وان ال���ت���غ�ي�رات
وع�لاق��ت��ه��ا ب���ال���ع���ادات.
وح���ظ���ي���ت امل��ح��ا���ض��رة
بالتعليقات واملناق�شات
حول التغريات الإيجابية
وال�سلبية التي مي��ر بها
الأفراد واملجتمعات

من أخبار الرواد
* �شارك عدد من رواد اخلمي�سية يف �إلقاء حما�ضرات يف معر�ض
الكتاب الدويل الذي �أقيم يف الفرتة من  14-4مار�س 2008م ومنهم
د� .سهيل �صابان ،د .من�صور احلازمي ،د .نا�صر احلجيالن ،د.
حميي الدين حم�سب ،د .ح�سني الواد� ،أ .فائز البدراين ،د .عبداهلل
الع�سكر� ،أ .حممد الق�شعمي ،وغريهم.
* يعتزم الأ�ستاذ حممد بن عبدالرزاق الق�شعمي �إ�صدار كتابه عن
الإهداءات التي يكتبها امل�ؤلفون على كتبهم حينما يقدمونها للغري.
و�شارك يف كتابة مقدمة نظرية للكتاب كل من الدكتور حميى الدين
حم�سب �أ�ستاذ الل�سانيات والأ�سلوبية يف جامعة امللك �سعود،
ّ
والدكتورة فاطمة الوهيبي �أ�ستاذة الأدب والنقد يف اجلامعة
نف�سها.
* عاد وهلل احلمد �سعادة الدكتور را�شد املبارك من رحلته العالجية
التي تكللت بالنجاح ،وقد فرح حمبوه به وب�سالمته و�أقيم حفل ع�شاء
بهذه املنا�سبة م�ساء االثنني غرة ربيع الثاين 1429هـ ،ح�ضرها عدد
من الأدباء واملثقفني ورواد �أحديّة املبارك وجمهور من حمبيه.
* �ألقى �سعادة الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي حما�ضرة
ع��ن «في�صل والإع��ل�ام» ،يف قاعة امللك في�صل يف فندق
الإنرتكونتنينتال ،يوم الأربعاء  7مايو2008م  ،و�سبق �أن
قدم حما�ضرة بعنوان«:الراحلون من ر ّواد الإعالم»  ،يف 23
حمرم 1429ه��ـ ،يف �صالون اجلمعة للأ�ستاذ معتوق �شلبي
وقد �صدرت هذه املحا�ضرة يف كتاب يحمل العنوان نف�سه .

جملة علمية �سنوية ت�صدر عن جمعية اللهجات والرتاث ال�شعبي يف
جامعة امللك �سعود بالريا�ض.
والعدد الثاين خم�ص�ص حم��وره جلوانب لغوية ثقافية يف الرتاث
ال�شفهي.
للتوا�صل مع املجلة ميكن االت�صال بق�سم اللغة العربية و�آدابها يف
كلية الآداب  -جامعة امللك �سعود
ت� 4765094 :أو 4675223
�ص.ب 2456الريا�ض 11451

* برعاية �سعادة وكيل وزارة الإعالم لل�ش�ؤون الثقافية الدكتور
عبدالعزيز ال�سبيل مت تد�شني موقع الأديب عبدالكرمي اجلهيمان
على الإنرتنت « »www.aljuhaiman.comبح�ضور عدد من
املثقفني واملهتمني يف م�ساء االثنني 23ربيع الأول 1429ه��ـ ،وقد
تف�ضل الأديب اجلهيمان بافتتاح املوقع وكتب عدد من احل�ضور
كلمات بهذه املنا�سبة ن�شرت يف املوقع الذي ي�شرف عليه نخبة من
الأ�ساتذةالف�ضالء ،ويحوي بع�ض م�ؤلفات اجلهيمان و�صور خمتاره
له وغري ذلك من املواد املفيدة والنادرة.

جدير بالذكر �أن الدكتور ابن
�سلمه �سبق �أن �أ���ص��در كتاباً عن
اليمامة� ،أحدهما عن اليمامة وكتابها
وه���و م��ن �إ����ص���دارات م��رك��ز حمد
اجلا�سر الثقايف.

فوز كتاب أبو سليمان
بجائزة النادي األدبي في الرياض
�أعلن ن��ادي الريا�ض الأدب��ي عن فوز كتاب
«باب ال�سالم ..يف امل�سجد احلرام ودور مكتباته
يف النه�ضة العلمية والأدب��ي��ة احلديثة» ملعايل
الدكتور عبد الوهاب �أبو �سليمان بجائزة كتاب
العام.
وج��اء الإع�ل�ان ع��ن الفائز باجلائزة خالل
افتتاح ملتقى النقد الأدبي ،الذي ح�ضره وكيل
وزارة الثقافة والإعالم لل�ش�ؤون الثقافية د .عبد
العزيز ال�سبيل ورئي�س نادي الريا�ض الأدبي د.
�سعد البازعي ونائب رئي�س النادي د .عبداهلل
الو�شمي.
وقد �أقيم احلفل م�ساء الثالثاء  24ربيع الأول
1429ه يف فندق ق�صر الريا�ض.

كلمة العدد
حظي العدد الأول من هذه
الن�شرة باهتمام من الأ�ساتذة
الكرام رواد اخلمي�سية وبع�ض
الأدباء واملفكرين الذين اطلعوا
عليه.
وكانت الر�سائل التي تت�ضمن
ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر �إىل جانب
الر�سائل التي حتتوي بع�ض
امللحوظات الق ّيمة والتوجيهات
املفيدة ح��اف��ز ًا لنا لبذل مزيد
من اجلهد وحماولة تقدمي ماهو
مفيد يف هذا العدد.
وق��د روع��ي��ت الت�صويبات
اللغوية وامللحوظات املنهجية
���س��واء ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل���ادة
ال�صحفية �أم ع��ل��ى م�ستوى
الإخ��راج والت�صوير التي تكرم
البع�ض بتقدميها �شفهياً �أو
كتابياً.
والمي���ك���ن ل��ه��ذه الن�شرة
حتقيق الأهداف التي ت�سعى لها
�إال من خالل التوا�صل الدائم مع
القراء  ،ولهذا نتمنى �أن ت�صلنا
م�شاركات الإخوة الكرام �سواء
�أكانت مقاالت �أم ق�صائد �شعرية
�أم خ��واط��ر نرثية � .إىل جانب
تزويدنا بالأخبار االجتماعية
والثقافية املرتبطة بهم لن�شرها
يف الأعداد القادمة.
كما ي�سعدنا ق��ب��ول جميع
امللحوظات والآراء التي ميكن
�أن ت��ط��ور العمل وتنه�ض به
�إىل م�ستوى �أف�ضل  ،يف الأعداد
القادمة ب�إذن اهلل
هيئة التحرير

العدد األول من الكتاب الدوري
الذي يصدره مركز حمد الجاسر الثقافي

