اجتماع

االحتفال

صدور العدد األخير

مجلس األمناء السابع

بصدور مجلة اإلشعاع

من مجلة العرب

ندوة تكريم
الغنيم

صاحب السمو الملكي األمير سلمان يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر
ر�أ�س �صـــــــــــاحـــــب
ال���س�م��و امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر
�سلمان ب��ن عبدالعزيز
�أم �ي ��ر م �ن �ط �ق��ة ال ��ري ��ا� ��ض
الرئي�س الفخري مل�ؤ�س�سة
ال� ��� �ش� �ي ��خ ح � �م ��د اجل ��ا�� �س ��ر
ال�ث�ق��اف�ي��ة يف غ ��رة ج�م��ادى
الآخ ��رة 1431هـ االجتماع
ال� ��� �س ��اب ��ع مل �ج �ل ����س �أم � �ن� ��اء
م� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة ال �� �ش �ي ��خ ح �م��د
اجلا�سر ال��ذي عُقد يف دارة
ال �ع��رب .وك ��ان يف ا�ستقبال
�� �س� �م ��وه �أع � �� � �ض� ��اء جم�ل����س
الأمناء وعلى ر�أ�سهم معايل
وزير الدولة ع�ضو جمل�س
ال � � � � ��وزراء رئ �ي �� ��س جم�ل����س
�أم� �ن ��اء امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال��دك �ت��ور
عبدالعزيز اخلويطر.
ويف بداية االجتماع �ألقى
�أم�ي�ن ع��ام جمل�س الأم �ن��اء
الأ�ستاذ حمد القا�ضي كلمة
نوّه فيها بدعم �سمو الأمري
� �س �ل �م��ان ب� ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
لأن���ش�ط��ة امل��ؤ��س���س��ة وم��رك��ز
ح� �م ��د اجل� ��ا� � �س� ��ر ال� �ث� �ق ��ايف

ال��ذي ك��ان ل��ه الأث ��ر البالغ
يف تو�سّ ع املركز يف �أن�شطته
وزيادة �إ�صداراته الثقافية.
وا��س�ت�ع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر���ض ال�ق��ا��ض��ي
م � �ن � �ج� ��زات امل � ��رك � ��ز خ�ل�ال
امل ��و�� �س� �م�ي�ن امل ��ا�� �ض� �ي�ي�ن يف
م�ي��ادي��ن ال�ت�راث والثقافة
والأدب م �ن �ه��ا �إق ��ام ��ة 56
حم��ا��ض��رة يف «اخلمي�سية»
ال�ت��ي ا�ست�ضافت ع��دداً من
العلماء واملفكرين واملثقفني
من داخل اململكة وخارجها،
وت� � �ن � ��اول � ��ت م ��و�� �ض ��وع ��ات
متنوعة يف التاريخ واللغة
والأدب واجل � �غ � ��راف � �ي � ��ا
وع �ل��وم االج �ت �م��اع وال �ط��ب
واالق� � �ت� � ��� � �ص � ��اد .و�أو� � � �ض � ��ح
ال �ق��ا� �ض��ي �أن امل ��رك ��ز نظم
رحلة ا�ستك�شافية لعدد من
من�سوبيه ورواد اخلمي�سية
�إىل ح�ضرموت وتركيا ،كما
ي�سعى �إىل ت�أ�سي�س مقهى
ثقافيا ال�ستقطاب ال�شباب
وروّاد اخلمي�سية واملثقفني.
ب�ع��د ذل��ك �أل �ق��ى �أم�ي�ن ع��ام

امل ��ؤ� �س �� �س��ة م �ع��ن اجل��ا� �س��ر
ك �ل �م��ة ا� �س �ت �ع��ر���ض خ�لال�ه��ا
التقارير املالية للم�ؤ�س�سة،
وم���ش��روع ب�ن��اء م��رك��ز حمد
اجل��ا� �س��ر ال �ث �ق��ايف ،م�ن� ّوه��ا
مب� �ب ��ادرة ال��وج �ي��ه ال���ش�ي��خ
عبدالعزيز ال�شويعر ببناء
املركز .وبعد �أن قدم معايل
(رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة العلمية)
ال��دك �ت��ور �أح �م��د ال�ضبيب
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة امل� �ك ��رم ��ة يف
االجتماع من قبل م�ؤ�س�سة

ال�شيخ حمد اجلا�سر وهي
�شخ�صية امل� � ��ؤرخ ال�ك��وي�ت��ي
م �ع��ايل ال ��دك �ت ��ور ع �ب��داهلل
اب ��ن ي��و��س��ف ال�غ�ن�ي��م ع�ضو
جمل�س الأمناء ،حيث كرّمه
� �س �م��و الأم� �ي��ر � �س �ل �م��ان بن
عبدالعزيز بت�سليمه �شهادة
تقدير من امل�ؤ�س�سة .عقب
ذل��ك �أل�ق��ى معايل الدكتور
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز اخل ��وي� �ط ��ر
ك �ل �م��ة �أك � ��د ف �ي �ه��ا �أن دع��م
� �س �م��و الأم� �ي��ر � �س �ل �م��ان بن

عبدالعزيز مل�ؤ�س�سة ال�شيخ
ح�م��د اجل��ا��س��ر �شكل دفعة
كبرية للم�ؤ�س�سة لتحقيق
ال �ه��دف ال�ن�ب�ي��ل وامل��ر� �س��وم
ل� � �ه � ��ا .وت� � ��وج� � ��ه م �ع��ال �ي��ه
�إىل الأم� �ي ��ر � �س �ل �م��ان ب��ن
ع�ب��دال�ع��زي��ز ق��ائ�لا« :عمل
اخل�ير وتع�ضيد العاملني
ف �ي��ه �أ� �ص �ب��ح � �ص �ف��ة ث��اب�ت��ة
م� ��ن � �ص �ف��ات �ك��م وي �ق��دره��ا
العاملون يف خدمة املجتمع
وي�ت���س��اب�ق��ون ل �ي �ك��ون حتت

معالي الشيخ الحجيالن في الخميسية  -نحن والغرب :الظالم والمظلوم
�ضحوية اخلمي�س 1431/5/11هـ

ا� �س �ت �� �ض��اف��ت خ�م�ي���س�ي��ة
اجل��ا� �س��ر ال�ث�ق��اف�ي��ة م�ع��ايل
ال���ش�ي��خ ج�م�ي��ل احل�ج�ي�لان
ال� � � � ��ذي ق� � � ��دم حم ��ا�� �ض ��رة
ب �ع �ن��وان« :ن�ح��ن وال �غ��رب..
ال� � �ظ � ��امل وامل � �ظ � �ل� ��وم وق ��د
�شهدت اخلمي�سية ح�ضوراً
ثقافياً مميزاً وقد ا�ستهل
امل � �ح� ��ا� � �ض� ��ر حم ��ا�� �ض ��رت ��ه
ب ��احل ��دي ��ث ع� ��ن ال �ع�ل�اق��ة
ب�ي��ن ال � �ع� ��رب وال� � �غ � ��رب يف
م��رح �ل��ة ك� ��ان ف �ي �ه��ا ظ��امل
وم �ظ �ل��وم ،ع �ن��دم��ا ف��ر��ض��ت
بريطانيا وفرن�سا و�إيطاليا
يف ال �ق��رن�ين ال�ت��ا��س��ع ع�شر

والع�شرين ،يف ظل وجودها
ال� �ع� ��� �س� �ك ��ري ،وه �ي �م �ن �ت �ه��ا
ال�سيا�سية على العديد من
ال �ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة .وع ��رج يف
احل ��دي ��ث �إىل � �ش��ر ال �ع��دو
ال �� �ص �ه �ي��وين ال � ��ذي خ� ّل�ف��ه
ذل��ك اال��س�ت�ع�م��ار ،مو�ضحاً
�أن ه� ��ذا وج� ��ه م ��ن وج ��وه
اختالل التوازن يف عالقتنا
ال�سيا�سية م��ع ال�غ��رب وما

يرافقه م��ن �سيا�سة الكيل
مبكيالني.
ثم حتدث عن العالقات
االق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
و��س��رد ال�ع��وام��ل التاريخية
ال �ت ��ي �أ� �س �ه �م��ت يف ت�ك��وي��ن
م��وق��ف الإن� ��� �س ��ان ال �غ��رب��ي
النافر من كل ما هو عربي
م���س�ل��م م �� �ش�ي�راً �إىل عجز
ال� �غ ��رب ع ��ن ف�ه�م�ن��ا ف�ه�م�اً

مو�ضوعياً عادالً ،واكتفائهم
ب� ��ال � �ن � �ظ� ��رة ال �� �س �ط �ح �ي ��ة
امل�ت�ع�ج�ل��ة ،دون م��راع��اة ملا
�أح��اط بالعامل العربي من
ظ��روف تاريخية انتهت به
�إىل ما هو عليه الآن.
ث ��م اخ �ت �ت��م حم��ا��ض��رت��ه
ب� �ط ��رح �أ� �س �ئ �ل ��ة م �ف �ت��وح��ة
�أع�ق�ب�ت�ه��ا ح �ل��ول م�ق�ترح��ة
ل�ن�ه���ض��ة ح �� �ض��اري��ة تت�سم

ب� �ع� �ق�ل�ان� �ي ��ة ت � � �ت �ل��اءم م��ع
الع�صر.
وق ��د ل�ق�ي��ت امل �ح��ا� �ض��رة
ت � � �ف � � ��اع �ل ��اً ك � � � �ب� �ي� ��راً م ��ن
ال� � � � ��رواد واحل � �� � �ض� ��ور ك�م��ا
ح �� �ض��رت �ه��اجم �م��وع��ة م��ن
ال� ��� �س� �ي ��دات م� ��ن امل �ث �ق �ف��ات
والأك� ��ادمي � �ي� ��ات ال � �ب ��ارزات
وتناقلتها ال�صحف املحلية
والإقليمية.

م �ظ �ل��ة ع �ن��اي �ت �ك��م� .إن م��ا ��س�م��و الأم�ي��ر ��س�ل�م��ان بن
ت �ق��وم��ون ب��ه م��ن م���س��ان��دة ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز واحل� ��� �ض ��ور
ث� ��اب � �ت� ��ة لأع � � �م � � ��ال اخل �ي�ر م�أدبة الع�شاء التي �أقيمت
وال�ب�ر �أ��ص�ب��ح ق��دوة ح�سنة بهذه املنا�سبة .وق��د ح�ضر
للمناطق الأخ ��رى ويحذو االج �ت �م��اع ��ص��اح��ب ال�سمو
ال �ق��ائ �م��ون ع�ل�ي�ه��ا ح��ذوك��م امل �ل �ك��ي الأم� �ي ��ر ال��دك �ت��ور
وي �� �س �ت� �ن�ي�رون ب� ��� �ض ��وء م��ا ف �ي �� �ص��ل ب� ��ن � �س �ل �م ��ان ب��ن
ت�شع ب��ه �أعمالكم م��ن نفع ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز و�� �ص ��اح ��ب
ودف��ع» .ويف ختام االجتماع ال�سمو امللكي الأم�ير بندر
�أل� � �ق � ��ى �� �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و اب��ن �سلمان بن عبدالعزيز
امل�ل�ك��ي الأم�ي��ر ��س�ل�م��ان بن وم� �ع ��ايل رئ �ي ����س امل�ج�ل����س
عبدالعزيز كلمة ن�وّه فيها الأع� �ل ��ى ل �ل �ق �� �ض��اء ال���ش�ي��خ
مب�آثر ال�شيخ حمد اجلا�سر ��ص��ال��ح ب��ن ح�م�ي��د وم�ع��ايل
رح �م��ه اهلل -وج �ه��وده يف وزي � ��ر ال �ث �ق��اف��ة والإع� �ل��امخ��دم��ة ت��اري��خ اململكة .ويف ال��دك �ت��ور ع �ب��دال �ع��زي��ز بن
� �س �ي��اق �آخ � ��ر ،ج� ��دد ��س�م��وه حم � �ي� ��ي ال� � ��دي� � ��ن خ ��وج ��ة
ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى �أن ال�ن�ظ��ام وم � �ع� ��ايل ال �� �ش �ي ��خ ج�م�ي��ل
الأ� �س��ا� �س��ي ل�ل�م�م�ل�ك��ة ق��ائ��م احل � � �ج � � �ي �ل ��ان ،وم� � �ع � ��ايل
على ال�ك�ت��اب وال���س� ّن��ة ،و�أن ال��دك �ت��ور حم �م��د الأح �م��د
اململكة ت�ستمد ق� ّوت�ه��ا من ال��ر� �ش �ي��د ،وم �ع��ايل ال�شيخ
تطبيق ��ش��رع اهلل ،م�ضيفاً حممد ال�شنقيطي ومعايل
«اال� �س �ت �ق��رار ال ��ذي تعي�شه ال��دك �ت��ور ف �ه��د ال �� �س �م��اري،
ب�لادن��ا ه��و �أ�سا�س تطورها وع � � � � � ��دد م � � ��ن �أ�� � �ص� � �ح � ��اب
الف�ضيلة وامل �ع��ايل ونخبة
احل�ضاري والثقايف».
ب � �ع� ��د ذل� � � ��ك � � � ،ش � �رّف من املثقفني والأدباء.

األمين العام يشكر األمير
سلمان ويرحب بالحضور
ع�ّب�رّ مع ��ن ب ��ن
حم ��د اجلا�س ��ر خ�ل�ال
االجتم ��اع ال�سن ��وي
ال�ساب ��ع ملجل� ��س �أمن ��اء
امل�ؤ�س�س ��ة ع ��ن �شك ��ره
ل�صاح ��ب ال�سم ��و امللكي
الأم�ي�ر �سلم ��ان ب ��ن
عبدالعزي ��ز �آل �سع ��ود
عل ��ى رعايت ��ه الكرمي ��ة
لهذه امل�ؤ�س�سة الثقافية
ودعم ��ه املتوا�ص ��ل له ��ا
بالتوجي ��ه ال�سدي ��د
وتذلي ��ل ال�صعوب ��ات
الت ��ي تواجهه ��ا ،فق ��د

�س ّه ��ل له ��ا �أن تت ��درّج يف
منوه ��ا – وبخط ��وات
ثابتة – نحو الأف�ضل.
كم ��ا �أثن ��ى عل ��ى
ح�ض ��ور �سم ��وه الكرمي
لالجتماع رغم م�شاغله
الكث�ي�رة وم�س�ؤليات ��ه،
ث ��م ذك ��ر تط� �وّرات
�أن�شط ��ة امل�ؤ�س�سة وكيف
مَن ��ت م ��ن حي ��ث حج ��م
الأن�شط ��ة ونوعيّته ��ا،
بف�ض ��ل م ��ن اهلل
وتوفيق ��ه ث ��م بت�ضاف ��ر
جهود من�سوبيها.
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ن�شرة اخلمي�سية  -العدد الثامن  -رجب 1431هـ

�ضحوية اخلمي�سية

النظام الصحي
في المملكة العربية السعوديه

من رواد الخميسية
حممد بن عبدالرزاق الق�شعمي
تاريخ امليالد  :مدينة الزلفي عام 1364هـ.
عمل برعاية ال�شباب من 1382هـ حتى 1414هـ.
يعمل الآن مديرًا لل�ش�ؤون الثقافية مبكتبة امللك فهد الوطنية.
له بع�ض امل�شاركات يف ال�صحف واملجالت.

من �إ�صداراته:

•بدايات :ف�صول من ال�سرية الذاتية1421 ،هـ ،دار الكنوز الأدبية
– بريوت.
•�سادن الأ�ساطري والأمثال :عبدالكرمي اجلهيمان1421 ،هـ.
•البدايات ال�صحفية يف اململكة 1- :املنطقة ال�شرقية1422 ،هـ.
•ترحال الطائر النبيل� :سرية وببلوجرافية لعبدالرحمن منيف،
1424هـ ،دار الكنوز الأدبية.
•�سليمان بن �صالح الدخيل؟ �صحفيًا وم�ؤرخً ا1425 ،هـ  -النادي
الأدبي بالريا�ض.
•بدايات الطباعة وال�صحافة يف اململكة العربية ال�سعودية1425 ،هـ
 دار العمري ،جدة.•الأ�سماء امل�ستعارة لل ُكتّاب ال�سعوديني 1425هـ  -نادي �أبها الأدبي.
•الفكر والرقيب 1426هـ  -القاهرة.
•�صحيفة �أم القرى ،نبذة تاريخية موجزة1426 ،هـ  -دارة امللك
عبدالعزيز.

�أق��ام��ت خمي�سية اجلا�سر
ال �ث �ق��اف �ي��ة � �ص �ب��اح اخل�م�ي����س
 23رب �ي ��ع الآخ� � ��ر 1431هـ
حم��ا� �ض��رة ب �ع �ن��وان ال �ن �ظ��ام
ال�صحي يف اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة � �ش��ارك ف�ي�ه��ا كل
م ��ن � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ف��ال��ح
ال �ف ��ال ��ح و�� �س� �ع ��ادة ال��دك �ت��ور
عثمان الربيعة و�أدار اللقاء
� � �س � �ع� ��ادة ال� ��دك � �ت� ��ور حم �م��د
ال�ف��ري�ح��ي ح�ي��ث حت��دث��ا عن
م �� �س�ي�رة ال� �ن� �ظ ��ام ال �� �ص �ح��ي
ال �� �س �ع��ودي ال � ��ذي ت��أ��س���س��ت
نواته الأوىل يف عام 1344هـ

 حت ��ت م �� �س �م��ى (م���ص�ل�ح��ةال�صحة العامة والإ��س�ع��اف)
وم ��ر مب��راح��ل خم�ت�ل�ف��ة من
ال�ت�ط��ور ام �ت��ازت ك��ل مرحلة
م �ن �ه��ا ب �خ �� �ص��ائ ����ص احل�ق�ب��ة
ال��زم �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ع��ا� �ص��رت �ه��ا
مت�أثرة بالبيئة االجتماعية
واالقت�صادية ال���س��ائ��دة .ويف
ك� ��ل م ��رح �ل ��ة ك ��ان ��ت ت �� �ص��در
تنظيمات حتل حمل �سابقتها
ون� ��� �ش� ��أت ق� �ط ��اع ��ات ��ص�ح�ي��ة
جديدة م��وازي��ة ملا �سبقها �أو
م�ن��اف���س��ة ل��ه ون �ت��ج ع��ن ذل��ك
كله �صورة متداخلة الألوان.

لذلك جاءت فكرة ر�صد هذه
املراحل وتوثيقها لال�ستفادة
منها وذلك بطريقة منهجية
حت �ل �ي �ل��ة ق � ��در الإم� � �ك � ��ان يف
ح ��دود امل�ت��وف��ر م��ن ال��وث��ائ��ق
وم�صادر املعلومات ،حيث كان
التوثيق وف�ق�اً مل��راح��ل تطور
ال�ن�ظ��ام ال�صحي ومب��ا يتفق
مع العنا�صر املكونة للنظام
ال�صحي وهي:
التنظيم والإدارة.
تقدمي الرعاية ال�صحية.
القوى العاملة ال�صحية.

مت � � � ��وي � � � ��ل اخل � � � ��دم � � � ��ات
ال�صحية.
ث� ��م امل� ��� �س� �ت ��وى ال �� �ص �ح��ي
لل�سكان.
ومم ��ا ي�ل�ف��ت االن �ت �ب��اه �أن
امل � ��راح � ��ل ال � �ث �ل��اث الأوىل
ت �ت �م��اث��ل يف امل � ��دة ال��زم �ن �ي��ة
ب�شكل يكاد يكون تاماً حيث
بلغ املدى الزمني لكل مرحلة
 25عاماً تبد�أ كل منها بداية
متميزة يف ح�ين �أن املرحلة
الرابعة والأخ�ي�رة متتد �إىل
الوقت احلا�ضر.

ندوة تكريم معالي الدكتور يوسف بن عبداهلل الغنيم
�أقامت خمي�سية اجلا�سر الثقافية
ندوة تكرمي ملعايل الدكتور عبداهلل
بن يو�سف الغنيم� ،أداره ��ا الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سعد عبده وتتناول �أربعة
حماور وحيث افتتح الندوة الدكتور
د��ش��ود اخل��ري��ف (�أ��س�ت��اذ اجلغرافيا
ال�سكانية يف ج��ام�ع��ة امل�ل��ك �سعود)
والذي حتدث عن :ال�سرية الذاتية
للدكتور عبداهلل الغنيم» ،وتت�ضمن
احل ��دي ��ث ع� ��ن :ن �� �ش ��أت��ه وت�ع�ل�ي�م��ه،
حياته الوظيفية� ،إنتاجه العلمي،
وم���ش��ارك��ات��ه ال�ع�ل�م�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة يف
الكويت والدول العربية والأجنبية.
وك � ��ان امل� �ح ��ور ال� �ث ��اين« :درا� �س ��ات ��ه
اجل �ي �م��ورف��ول��وج �ي��ة ع ��ن امل �م �ل �ك��ة
العربية ال�سعودية ب�شكل خا�ص واجل��زي��رة العربية
ب�شكل عام».قدمها الأ�ستاذ الدكتور يحيى بن حممد
�أبو اخلري (�أ�ستاذ اجليموروفولوجيا يف جامعة امللك
�سعود) .
ويتناول هذا املحور ا�ستخدام الن�صو�ص العربية

ال �ق��دمي��ة يف ت �ق��دمي � �ص��ورة اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة عند
ال �ق��دم��اء وج �غ��راف �ي �ت �ه��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة،وامل���ص�ط�ل�ح��ات
ال �ت��ي ا��س�ت�خ��دم�ه��ا ال �ق��دم��اء يف و� �ص��ف �أ� �ش �ك��ال �سطح
الأر� ��ض وم��ا�أ��ض��اف�ت��ه م��ن ج��دي��د للمعجم اجل�غ��رايف
املعا�صر،و�أقاليم اجلزيرة العربية و�أهمية ال�ضوابط

املناخية والت�ضاري�سية والنباتية ،وامل�صدر الرئي�سي
ل �ه��ذا امل �ح��ور ك �ت��اب «�أ� �ش �ك��ال ��س�ط��ح الأر� � ��ض يف �شبة
اجلزيرة العربية يف امل�صادر العربية القدمية.
امل� �ح ��ور ال �ث��ال��ث« :ع �ن��اي �ت��ه ب��ر� �ص��د امل �خ �ط��وط��ات
اجل �غ��راف �ي��ة يف ب �ع ����ض امل �ك �ت �ب��ات ال �ع��امل �ي��ة :امل�ك�ت�ب��ة

الربيطانية ومكتبة البودليان
ب ��أك �� �س �ف��ورد وم �ك �ت �ب��ة ج��ام�ع��ة
ك� ��ام�ب��ردج» ، .وق ��دم ��ه � �س �ع��ادة
د .ي �ح �ي��ى ب ��ن ج �ن �ي��د (�أم �ي��ن
م��رك��ز امل�ل��ك في�صل للدرا�سات
وال � �ب � �ح� ��وث الإ� � �س�ل��ام � �ي� ��ة) .
وي � �ت � �ن� ��اول م� �ن� �ه ��ج اجل � �غ� ��رايف
املعا�صر يف حتقيق الن�صو�ص
اجل�غ��راف�ي��ة ال�ق��دمي��ة ،وتقييم
ك�ت��اب امل�خ�ط��وط��ات اجلغرافية
يف مكتبة البودليان(�أك�سفورد)،
وف� � �ه � ��ر�� � �س � ��ة امل� � �خ� � �ط � ��وط � ��ات
اجلغرافية العربية مالها وما
عليها.
وج � ��اء امل� �ح ��ور الأخ� �ي��ر عن
كتابه»�سجل الزالزل يف الرتاث العربي» قدمها الأ�ستاذ
الدكتور عبداهلل العمري(�أ�ستاذ اجليوفيزيا يف جامعة
امللك �سعود) .وي��دور هذا املحور حول املنهج املتّبع يف
كتاب �سجل ال��زالزل ،وحتليل ال�سجل وماقدمه من
معلومات تفيد الدرا�سات احلديثة.

من حما�ضرات اخلمي�سية
• �أقام ��ت خمي�سي ��ة اجلا�س ��ر الثقافي ��ة
ت�أبين ��ا لل�شي ��خ �أحم ��د املب ��ارك  -رحم ��ه اهلل-
�أداره ��ا الأ�ست ��اذ حم ��د القا�ض ��ي وقدمه ��ا كل
م ��ن الأ�ست ��اذ خال ��د اجلرب ��ان والدكت ��ور نبيل
املحي� ��ش وذل ��ك بتاري ��خ  23جم ��ادى الأوىل
1431هـ
ن�شرة
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• ق ��دم كل م ��ن الدكت ��ور حمم ��د جني ��ب
التي�ل�اوي �أ�ست ��اذ اللغ ��ة العربي ��ة ،عمي ��د
كلي ��ة الآداب يف جامع ��ة �أملني ��ا والدكت ��ور
ح�س ��ن البناعّ ��ز الدي ��ن (�أ�ست ��اذ الأدب
الق ��دمي يف جامع ��ة الزقازي ��ق) ن ��دوة
م�شرتك ��ة يف خمي�سي ��ة اجلا�س ��ر بعن ��وان:

مدير التحرير
امل�شرف العام
د .نا�صر احلجيالن حممد املقرمي

املحررون

�إبراهيم عبود � -سامل الفيفي

«تداخ ��ل الأجنا� ��س الأدبي ��ة»  .قدمه ��ا �سع ��ادة
الدكتور عبداهلل التطاوي
• قدم الأ�ستاذ �شُ برّ الق�صاب حما�ضرة يف
خمي�سي ��ة اجلا�س ��ر الثقافية بعن ��وان :ت�صغري
اال�سم عن ��د �سكان املنطق ��ة ال�شرقية وذلك يف
يوم اخلمي�س  27جمادى الآخرة 1431هـ.

الت�صميم والإخراج
الت�صوير
ح�سن ح�سني
ابراهيم عجاج-ثامر عبداهلل

• تختت ��م خمي�سي ��ة اجلا�س ��ر الثقافي ��ة
�أن�شطته ��ا ال�سنوي ��ة مبحا�ض ��رة يقدمه ��ا
الدكت ��ور عبدالعزيز بن عبدالكرمي ويديرها
الدكت ��ور �أب ��و �أو� ��س  ،ابراهي ��م ال�شم ��ان
التويجري بعنوان :الت�صحيف والتحريف يف
العربية.
هــاتف1228712 :
فـاك�س3228712:
�ص.ب52266 :
الرمز الربيدي67511 :

بريد �إلكرتوين
info@hamadaljasser.com
tohjcc@gmail.com
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عالمة اجلزيرة العربية

حمد الجاسر :سيرته وجهوده في التعريف بالنبات
في شبه الجزيرة
�أ.د .عبداهلل الغنيم

ع��رف ال�شيخ حمد اجلا�سر
مب�ع��رف�ت��ه ال��وا� �س �ع��ة ب��امل��وا��ض��ع
والأع�لام اجلغرافية والأن�ساب
يف � �ش �ب��ه اجل� ��زي� ��رة ال �ع��رب �ي��ة،
وا��س�ت�ط��اع ع�بر ع���ش��رات الكتب
والبحوث والتحقيقات �أن ي�ضع
ل �ن��ا �أ� �س ����س خ��ري �ط��ة ت��اري�خ�ي��ة
دق �ي �ق��ة لأ�� �س� �م ��اء امل ��وا�� �ض ��ع يف
�شبه اجلزيرة العربية ،بعد �أن
ك��ادت ر�سومها تختفي و�آثارها
تندثر ،نتيجة ال�ت�غ�يرات التي
طر�أت على هذه املنطقة ابتدا ًء
م��ن منت�صف ال�ق��رن املا�ضي يف
توزيع ال�سكان ،وتطور العمران،
وهجرة النا�س من البوادي �إىل
احل��وا��ض��ر ،تلك ال�ت��ي �أدت �إىل
غ�ي��اب كثري م��ن العلم املتواتر
ع��ن �أح� ��وال ب��وادي �ن��ا امل�ترام�ي��ة
الأطراف.
وق��د ا��س�ت�ط��اع ال���ش�ي��خ حمد
م ��ع ن �ف��ر م ��ن خ�ي�رة ال�ع�ل�م��اء�أم� � �ث � ��ال ال �� �ش �ي��خ ع � �ب� ��داهلل ب��ن
خ �م �ي ����س و�� �س� �ع ��د ب ��ن ج �ن �ي��دل

وحم � �م ��د ال � �ع � �ب� ��ودي وحم �م��د
ال�ع�ق�ي�ل��ي وغ�ي�ره ��م� -أن ي�ق��دم
عمال خ��ال��دا يتمثل يف املعجم
اجلغرايف للبالد العربية
ال � �� � �س � �ع� ��ودي� ��ة .وق � ��دم
�أي �� �ض��ا ط��ائ�ف��ة كبرية
م � � � � ��ن ال � � �ب � � �ح� � ��وث
ال � � �ت� � ��ي ت � �ن� ��اول� ��ت
حت�ق�ي��ق الأع�ل�ام
اجل� � �غ � ��راف� � �ي � ��ة
و ت�صحيحها
يف �أم� � �ه � ��ات
امل � �� � �ص � ��ادر
ال �ع��رب �ي��ة
امل � � � �ن � � � �� � � � �ش� � � ��ورة
م �ث��ل م �ع �ج��م م ��ا ا��س�ت�ع�ج��م
ل� �ل� �ب� �ك ��ري ،وم� �ع� �ج ��م ال� �ب� �ل ��دان
لياقوت احلموي ،وتاج العرو�س
ل�ل��زب�ي��دي ،وغ�يره��ا م��ن الكتب
ال �ت��ي ي �ت��داول �ه��ا ال �ب��اح �ث��ون يف
ي��وم �ن��ا ه ��ذا دون ال �ت �ف��ات �إىل
ذل��ك اجلهد ال��ذي بذله ال�شيخ
ح�م��د اجل��ا� �س��ر يف ت�ن�ق�ي��ح تلك
امل�صادر و�ضبط �أ�سماء املوا�ضع
وت �� �ص �ح �ي��ح م ��ا ج� ��اء ف �ي �ه��ا من
ت�صحيفات.

و�إذا ك��ان ال�ن��ا���س ق��د عرفوا
ه��ذا اجل��ان��ب م��ن ح�ي��اة ال�شيخ
حمد اجلا�سر و�آث��اره يف حتقيق
امل��وا� �ض��ع وم �ع��رف �ت��ه ال��وا� �س �ع��ة
يف ه ��ذا امل �ج��ال ،ك�م��ا ع��رف��وا
م �ك��ان �ت��ه ك �م ��ؤرخ
و�أدي � � � � � � � ��ب
و�� � �ش � ��اع � ��ر
وراوي � � � � � � � � � � ��ة
م� ��ن ال � �ط ��راز
ال ��رف� �ي ��ع ،ف � ��إن
اهتمامه بنباتات
�� �ش� �ب ��ه اجل � ��زي � ��رة
ال �ع��رب �ي��ة وم�ع��رف�ت��ه
ب��أ��ش�ك��ال�ه��ا وت��وزي�ع�ه��ا
اجل � �غ� ��رايف وال ��راب� �ط ��ة
الع�ضوية ب�ين �أ�سمائها
و�أ� �س �م ��اء ب�ع����ض الأم ��اك ��ن من
الأم ��ور ال�ت��ي ينبغي �أن ي�سلط
ع�ل�ي�ه��ا ال �� �ض��وء ،ل� ُي�ق�ي��م ع�ط��اء
ال�شيخ حمد يف هذا اجلانب يف
��ض��وء ت��راث��ه العلمي ومعرفته
امل��و� �س��وع �ي��ة ب �� �ش ��ؤون اجل��زي��رة
العربية وتراثها الثقايف العام.
وي � � �ه� � ��دف يف ب� �ح� �ث ��ه ه� ��ذا

�إىل ج�م��ع ت� ��راث ال���ش�ي��خ حمد
اجل��ا��س��ر يف جم��ال ال�ن�ب��ات من
خ�لال م�صادر �أ�سا�سية ثالثة:
�أول �ه��ا رواي �ت��ه ع��ن ن�ب��ات��ات �شبه
اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،وثانيها ما
جاء يف رحالته من ملحوظات،
وم���ش��اه��دات ،ثالثها حتقيقاته
ومراجعاته وت�صحيحاته ذات
ال�صلة بالنبات .وتكلم عن كل
م�صدر من امل�صادر املذكورة ثم
�أورد الن�صو�ص املتعلقة بهذا
املو�ضوع.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ه��ذا البحث
ق��د اع�ت�م��د ع�ل��ى �أب� ��رز درا� �س��ات
ال�شيخ حمد ورحالته و�أعماله
العلمية ،ومل ي�ستق�ص جميع ما
جاء يف تراثه الرثي ،واعترب �أن
ما �أورده كافيا للتعريف بجهود
ال�شيخ حمد يف هذا املجال.
وق � � ��د ر�أى ال � �ك� ��ات� ��ب م��ن
ال��واج��ب �أن يقدم لهذا الكتاب
بنبذة عن �أ�ستاذنا ال�شيخ حمد
اجلا�سر ،بجزء من حق الرجل
عليه وعلى غريه من الباحثني
يف �ش�ؤون اجلزيرة العربية.

جولة في المغرب العربي الحبيب

من رحالته
يف مكتبة ابن يو�سف العامة يف ال�ستينية
�أحد ق�صور (اجلالوي) يف (بيت الطالب).
ف �ق��د ك��ان��ت ر�ؤي � ��ة ه ��ذه امل�ك�ت�ب��ة م��ن �أق ��وى
البواعث لزيارة مراك�ش ،لعله �أن يرى من
خمطوطاتها ما ي�ستفيد منها.
ح �ي��ث وج ��د ع��ام��ل امل�ك�ت�ب��ه ف �� �س ��أل��ه عن

مديرها الأ�ستاذ ال�صديق بن العربي فقال:
�سيح�ضر ق��ري �ب �اً ،و�أح �� �ض��ر ل�ه��م ك��وب �اً من
ال�شاهي (الأت��اي) و�آن�سه بحديثه حرت مر
بنا الأ�ستاذ ال�صديق ف�أخربه ب�أنه ي�س�أل عنه،
ف�أخذه �إىل املكتبة ،وحتادثا عن املخطوطات
وعن الرتاث -ب�صفة عامة -ف�أعجب بلطفه

و�سعة اطالعه وقدم له فهر�سة ما يف املكتبة
من خمطوطات ،طبعت على الآلة الكاتبة،
ورت�ب��ت يف ك��راري����س برتتيب مو�ضوعاتها،
وقد قال يل� :إنها تبلغ (1600تقريبا).

باهله القبيلة المفترى عليها

من كتبه

يقول ال�شيخ اجلا�سر–
رح� �م ��ه اهلل -حت� ��ت ه��ذا
ال� �ع� �ن ��وان“ :لي�س دف��ا ًع��ا
ع ��ن ك ��رام ��ة ق�ب�ي�ل��ة ب ��ل عن
الأم ��ة كلها ،ب�إي�ضاح جوانب
م��ن تغلغل ال �ك��ذب والأب��اط �ي��ل
يف ت��اري �خ �ه��ا لت�شويهه” .ج��اء
ه��ذا الكتاب غزير امل ��ادة ،عظيم

صورة
وتعليق

ال �ف��ائ��دة� ،إم��ا ًم��ا يف ب��اب��ه ،ب�ح�رًا
يف جماله ،ا�شتمل على مباحث
متثلت يف :مقدمة حتدث بعدها
ال �� �ش �ي � ُخ ع ��ن م�ل�ام��ح م ��ن ح�ي��اة
باهلة قبل الإ��س�لام ،ثم تعر�ض
ل�ن���س�ب�ه��ا ،وف��روع �ه��ا يف ال��وق��ت
احل ��ا�� �ض ��ر ،وب�ل��اده� ��ا ،وخ���ص��ب
�أر��ض�ه��ا ،وم�ع��ادن�ه��ا ،و�صناعتها،

وخ�ي�ل�ه��ا ،ث��م حت ��دث ع�ن�ه��ا بعد
الإ��س�لام ،وع��ن ال�صحابة منها،
وعن علمائها ،و�أمرائها وقوادها
و��ش�ع��رائ�ه��ا ،ث��م ع��ر���ض ملثالبها
حت��ت مبحث َع � ْن � َو َن ل��ه بقوله:
ماذا عن مثالبها؟ ثم ختم الكتاب
ب�صلة باهلة بالقبائل العربية
وما تو�صل �إليه من نتائج.

من روّ اد المعرفة
ال ـ معلومات �شخ�صية:
�أو ً
ـ اال�سم  :عبد اهلل بن يو�سف الغنيم.
ـ اللقب العلمي احلايل� :أ�ستاذ دكتور.
ـ التخ�ص�ص العلمي :اجلغرافيا.
ـ تاريخ امليالد.1947/7/1 :
ـ احلالة االجتماعية :متزوج.
ـ عدد الأوالد.6 :

أ .د .يوسف الغنيم

ثاني ًا ـ امل�ؤهالت:
ـ لي�سان�س �آداب ـ جغرافيا ـ جامعة القاهرة مايو .1969
ـ درجة املاج�ستري ـ جامعة القاهرة .1973/9/10
ـ مو�ضوع ر�سالة املاج�ستري(( :اجلغرايف العربي� :أبو عبيد
البكري .مع حتقيق اجلزء املتعلّق باجلزيرة العربية من
كتابه ((امل�سالك واملمالك)).
ـ درجة الدكتوراه ـ جامعة القاهرة .1976/7/15
ـ مو�ضوع ر�سالة الدكتوراه�(( :أ�شكال �سطح الأر�ض يف �شبه
اجلزيرة العربية يف امل�صادر العربية القدمية)).
ـ التخ�ص�ص الدقيق :الفكر اجلغرايف العربي.
ثالث ًا ـ اخلربة الإدارية:
ـ رئي�س مركز البحوث والدرا�سات الكويتية  1992وحتى
الآن.
ـ وزير الرتبية ووزير التعليم العايل  1996ـ .1998
ـ وزير الرتبية  1990ـ .1991
ـ م��دي��ر معهد امل�خ�ط��وط��ات ال�ع��رب�ي��ة ـ املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم  1989ـ .1990
ـ م�ست�شار ال�ت�راث العربي يف املجل�س الوطني للثقافه
والفنون والآداب .1989
ـ عميد كلية الآداب يف جامعة الكويت  1981ـ .1985
ـ رئي�س ق�سم اجلغرافيا يف جامعة الكويت  1977ـ .1981
ـ رئي�س وحدة البحث والرتجمة ـ ق�سم اجلغرافيا ـ جامعة
الكويت واجلمعية اجلغرافية الكويتية منذ 1979/1/1
حتى الآن.
ـ رئي�س حترير جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية ـ
جامعة الكويت  1978ـ .1989
ـ رئي�س جمل�س �إدارة جملة العلوم الإن�سانية  1981ـ 1985
جامعة الكويت.
ـ رئي�س جمل�س حترير حوليات كلية الآداب  1981ت 1985
جامعة الكويت.
رابع ًا ـ اخلربة التدري�سية والدرا�سات امليدانية:
�أ ـ التدري�س:
ـ مدر�س و�أ�ستاذ م�ساعد ثم �أ�ستاذ يف ق�سم اجلغرافيا بجامعة
الكويت  1976ـ 1990م ثم �أ�ستاذ غري متفرغ (1992م).
ـ تدري�س مقررات الفكر اجلغرايف� ،إقليم خا�ص (اجلزيرة
العربية ـ درا�سة جيمورفولوجية).
ـ �أ��س�ت��اذ زائ��ر يف ق�سم ت��اري��خ العلوم بجامعة ه��ارف��ارد
(يونيو ـ �أكتوبر .)1985
ـ �أ�ستاذ زائ��ر يف مركز �أك�سفورد للدرا�سات الإ�سالمية
التابع جلامعة �أك�سفورد يف اململكة املتحدة (يونيو ـ �سبتمرب
.)2002
ـ حا�ضر يف عدد من اجلامعات العربية وناق�ش عدداً من
ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه.
خام�س ًا ـ املجامع والهيئات الأكادميية والتكرمي العلمي:

الشيخ حمد اجلاسر -رحمه اهلل -في موضع
عسير مثالع  -في إحدى رحالته العلمية وإلى
يساره الشيخ سعد بن جنيدل  -رحمه اهلل.
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ـ ع�ضو يف جممع اللغة العربية بدم�شق ( 1992ـ ).
ـ ع�ضو ملجمع اللغة العربية بالقاهرة ( 1994ـ ).
ـ ع�ضو املجمع العلمي امل�صري ـ القاهرة ( 1994ـ ).
ـ ع�ضو يف �أكادميية العلوم االجتماعية برو�سيا االحتادية
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اجتماع جمل�س الأمناء ال�سابع

األمير سلمان
يكرم د.عبداهلل
بن يوسف
الغنيم خالل
االجتماع السنوي
تقديرًا لجهوده
المستمرة
في البحوث
والدراسات التراثية
للجزيرة العربية

كلمة أمين عام المؤسسة في مجلس األمناء
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلمان بن عبدالعزيز
ن�����س��ع��د ج��م��ي��عً��ا ه����ذه ال��ل��ي��ل��ة
بت�شريف �سموكم الكرمي لنا بعد
م��رور ث�لاث �سنوات من تر�ؤ�سكم
لآخر اجتماع لهذا املجل�س ،ب�سبب
مرافقتكم احلميمة لأخيكم �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن
عبدالعزيز ،ن�س�أل اهلل لكما العون
والتوفيق .ومما يزيد هذا املركز
وه���ذه امل�ؤ�س�سة ت��ق��دي��رًا و�شرفًا:
تقديرًا لكم ،و�شرفًا منكم؛ �أنّها
بن�صيب واف���رٍ م��ن وقتكم
ٍ
حتظى
ومتابعتكم واهتمامكم رغ��م تنوّع
م�شاغلكم وتعدّدها.
وي��ط��ي��ب ل��ن��ا يف ه����ذا ال��ل��ق��اء
الكرمي �إط�لاع �سموكم على �أداء
هذه امل�ؤ�س�سة الثقافية واال�ستنارة
بتوجيهاتكمال�سديدة.
بدءًا� ،أترحم على ال�شيخ �أحمد
بن علي امل��ب��ارك ال��ذي انتقل �إىل
جوار ربه قبل ثالثة �أ�سابيع ،و�أ�س�أل
اهلل �أن يتغمّده بوا�سع رحمته ،وقد
ارت���أى زم�لا�ؤه يف ه��ذا املجل�س �أن
يبقى مقعده موجودًا يف اجتماعنا
الليلة مل�سة وف���اء منهم لزميلهم
ال��راح��ل .كما ي�ؤ�سفني �أن الو�ضع
ال�صحي لأرب��ع��ة من �أع�ضاء هذا
املجل�س املوقّر حال دون متكنهم من
م�شاركتنا هذا اللقاء ،وهم الدكتور
ن��ا���ص��ر ال��دي��ن الأ����س���د ،وال��دك��ت��ور
حممود علي مكي ،والدكتور حممد
ع��ب��ده مي����اين ،وال���دك���ت���ور حممد
بن�شريفة ،ن�س�أل اهلل �أن مينَّ عليهم
بال�صحة والعافية.
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ..تف�ضلتم
ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ان�����ض��م��ام �سعادة
ال��دك��ت��ور حممد ب��ن عبدالرحمن
الهدلق �إىل هذا املجل�س املوقر وذلك
بنا ًء على تو�صية اللجنة العلمية
واللجنة التنفيذية يف املركز .وبهذه
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املنا�سبة� ،أرحّ ���ب ب���أخ��ي الدكتور
الهدلق ع�ضوًا يف هذا املجل�س ،وهو
من الباحثني الأكادمييني البارزين
يف جم��ال الأدب وال��ن��ق��د العربي
القدمي ،ول��ه ب��اع طويل يف الدر�س
العلمي اجل��ام��ع��ي ،ومي��ل��ك خربة
�إداري��ة وبحثية متميزة .كما �أن له
ج��ه��ودًا وا�ضحة يف خدمة املركز
م��ن خ�لال م�شاركاته الفاعلة يف
حتكيم الأبحاث التي حُتال �إليه من
كل من هيئة حترير جملة «العرب»
وم��ن اللجنة العلمية يف مركزنا
الثقايف� ،إ�ضافة �إىل م�شاركاته يف
حما�ضرات اخلمي�سية وندواتها.
وفيما يخ�ص و���ض��ع امل�ؤ�س�سة
امل��ايل ،فهناك وهلل احلمد من ٌّو يف
ع��ائ��دات امل�ؤ�س�سة كما يظهر يف
التقرير املايل بني يديكم .ولن �أطيل
عليكم ،ف�أخل�ص و�أق��ول� :إن و�ضع
امل�ؤ�س�سة املايل يُغطّ ي م�صروفات
املركز الثقايف وم�شاريعه والأن�شطة
الثقافية التي تقرها كل من اللجنة
التنفيذية واللجنة العلمية يف املركز
الثقايف.
وي�����س��رين �أن �أح��ي��ط��ك��م ب����أن
امل�ؤ�س�سة اخلريية تلقت وع��دًا من
الوجيه عبدالعزيز ابن علي ال�شويعر
بتحمّل تكاليف مبنى املركز حاملا
تتوفّر الأر����ض ال��ذي وع��دن��ا �سمو
�أمني مدينة الريا�ض بتخ�صي�صها
للم�ؤ�س�سة بعد توجيهكم الكرمي
بذلك.
وتلقّى املركز هذه الليلة تربعً ا
مببلغ ثالثة ماليني ريال من فاعل
خ�ي�ر .وه���ذا م��ا ���س��ي��وفّ��ر للمركز
الثقايف مُ دَ خّ رًا احتياطيًا يمُ كّنه من
موا�صلة ن�شاطاته ل�سنوات قادمة بل
وا�ستحداث �أن�شطة �أخرى �إذا ارت�أى
هذا املجل�س املوقر ذلك.
�صاحب ال�سمو :و�إن بدت

�أ .معن بن حمد اجلا�سر    

ميزانية امل�ؤ�س�سة حم��دودة �إ ّال
�أن ت�برّع الأ�ساتذة الكرام بوقتهم
وج��ه��ده��م ه��و القيمة احلقيقية
التي ت�ستمد منها امل�ؤ�س�سة قوتها.
فاملحا�ضرات وال��ن��دوات الثقافية
وال��ك��ت��ب مل تتحقق ل���وال ت�ضافر
اجلهود من املنت�سبني لهذا املجل�س
املوقر واللجان املخت�صة واملتعاونني
من العلماء والباحثني يف جماالت
اخت�صا�ص املركز الثقايف .فلهم
وافر ال�شكر وجزيل الثناء.
�أم��ا �أنتم يا �سمو الأم�ي�ر ،فقد
ك��ان��ت رع��اي��ت��ك��م ال��ك��رمي��ة ل��ه��ذه
امل���ؤ���س�����س��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة م���ن خ�لال
توجيهكم ب�إن�شاء هذا املركز ،وتربع
�سموكم ال�سخّ ي ل��ه� ،إ�ضافة �إىل
دعمكم املتوا�صل للم�ؤ�س�سة وملجلة
«العرب» بالتوجيه ال�سديد وتذليل
ال�صعوبات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا .وقد
�ساعدها ذلك �أن تتدرج يف منوها
– وبخطوات ثابتة – نحو الأف�ضل.
وق��د ب��ورك يف ه��ذه امل�ؤ�س�سة – يا
�صاحب ال�سمو – منذ رعايتكم
للإعالن عن �إن�شائها ،وبورك فيها
يوم وافقتم على الرئا�سة الفخرية
لها .فلكم خال�ص ال�شكر وجزيل
الثناء.
�أدام اهلل لكم العزة و�أيّدكم ملا
فيه خري هذه الأمّ ة.

أمين عام مجلس األمناء يتحدث
عن نمو األنشطة الثقافية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن عبدالعزيز
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بقدر ما ن�سعد بت�شريف �سموكم
الكرمي ملجل�س الأمناء ال�سابع ،ف�إننا
كذلك نفخر بدعمكم لأن�شطة مركز
حمد اجلا�سر الثقايف ورعايتكم لها.
وقد كان لدعم �سموكم الكرمي �أكرب
الأث���ر يف تو�سّ ع امل��رك��ز يف �أن�شطته
وزي����ادة �إ���ص��دارات��ه الثقافية .وقد
�أجنز خالل املو�سمني املا�ضيني وهلل
احلمد عدة م�شروعات ثقافية منها:
�إقامة  56حما�ضرة يف «اخلمي�سية»
التي ا�ست�ضافت ع���ددًا م��ن العلماء
واملفكرين واملثقفني من داخل اململكة
ومن خارجها ،وتناولت مو�ضوعات
متنوعة يف ال��ت��اري��خ واللغة والأدب
واجلغرافيا وعلوم االجتماع والطب
واالقت�صاد وغريها من املو�ضوعات
التي لقيت اهتمام روّاد اخلمي�سية.
ونظرًا لأهمية ما يُلقى يف اخلمي�سية
م��ن حم��ا���ض��رات وب��ح��وث ،فقد قام
بتوثيقها م��ن خ�لال �إ���ص��دار جملة
«اخلمي�سية» وه��ي عبارة عن كتاب
دوري يوثّق البحوث والدرا�سات التي
تقدّم يف منتدى «اخلمي�سية» ويعر�ض
للمحا�ضرات وللكتب التي ي�صدرها
املركز لتعميم الفائدة للمهتمني وقد
�صدر ثالثة �أع��داد .والإ�صدار الثاين
هو «ن�شرة اخلمي�سية» التي ت�صدر �أربع
مرات يف املو�سم ،وهي ن�شرة �إخبارية
تربز �أن�شطة املركز و�إجن��ازات رواد
اخلمي�سية وحت���اول �أن ت��ق��دم م��ادة
ب�سيطة ومفيدة للقراء .ي�ضاف �إىل
ذل��ك ع��زم املركز يف ت�أ�سي�س جملة
ثقافية متخ�ص�صة برتجمة املقاالت
والبحوث والروايات �إىل اللغة العربية.
كما �أ�صدر املركز عدد ًا من الكتب
اجلديدة �إ�ضافة �إىل ما �سبق �إ�صداره
يف الأعوام ال�سابقة.
�أما جملة العرب فهي م�ستمرة على
ن�شر البحوث والدرا�سات التي جتيزها
هيئة التحرير برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور
�أحمد بن حممد ال�ضبيب وع�ضوية كل
من الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل العثيمني
والأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز املانع
والأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز الهالبي.
وت�صدر املجلة يف �ستة �أع��داد يف
ال�سنة ب��واق��ع ج��زءي��ن م��دجم�ين كل
�شهرين .وتخ�ضع البحوث واملقاالت
التي ترد �إىل املجلة للتحكيم من قِ بَل
هيئة حتريرها ،وال ين�شر �إال ما �أجيز
منها.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن امل��رك��ز يتابع
�أع��م��ال م��راج��ع��ة وحت��دي��ث القر�ص
املدمج ملجلة العرب الذي �أدخلت فيه
جميع �أعداد جملة العرب منذ

�أ .حمد بن عبداهلل القا�ضي    

���ص��دوره��ا ع���ام 1386هـ �إىل
وقتنا احلا�ضر ويغطي ذل��ك ()42
عامً ا .وه��ذا القر�ص م��زوّد مبحرك
بحث ميكّن الباحث من الو�صول �إىل
العناوين والكتب والأع�لام والقبائل
والق�صائد وال�شعراء ب�سرعة ودقّ��ة.
والعمل ج��ارٍ على مراجعة الن�سخة
التجريبية.
ويخطط املركز �إىل تنظيم عدة
رح�ل�ات علمية يف ال��ف�ترة القادمة
داخل اململكة وخارجها بهدف التعرّف
على امل��ع��امل التاريخية وال�شواهد
احل�ضارية التي تزخر بها املنطقة،
وت��ن��ظ��ي��م امل��ح��ا���ض��رات وال���ن���دوات
لأع�����ض��اء ال��وف��د يف الأم���اك���ن التي
يزورونها.
كما ي�سعى امل��رك��ز �إىل ت�أ�سي�س
مقهى ثقافيًا ال�ستقطاب ال�شباب
وروّاد اخلمي�سية واملثقفني.
وي��ح��اول امل��رك��ز ت��ق��دمي خدمات
للمجتمع ع��ن ط��ري��ق �إق��ام��ة دورات
للطالب يف ال�صيف ،وقد نفذ العام
املا�ضي دورة للطالب يف الكمبيوتر
ويف التحقيق والفهر�سة ،وينوي �إقامة
دورة �أخرى هذا العام لي�ستفيد منها
عدد من الطالب يف ال�صيف .ويعطي
املركز الفر�صة لطالب الدرا�سات
العليا من الدول العربية والإ�سالمية
لال�ستفادةمناملركزبالتدريبوالعمل
فيه مقابل مكاف�أة مالية منا�سبة .وقد
ا�ستفاد من ه��ذه الفر�صة ع��دد من
الطالب من جن�سيات خمتلفة.
�إن مركز حمد اجلا�سر الثقايف
يا �سمو الأمري لديه طموحات كثرية
خلدمة الثقافة العربية واملجتمع،
وي���أم��ل �أن ي�ستمر يف تنفيذ خططه
بدعم �سموكم ورعايته .ومن �أهدافه
امل�ستقبلية حتويل م�ؤلفات ال�شيخ حمد
اجلا�سر و�إ�صدارات املركز �إىل مواد
�إلكرتونية يف �أ�سطوانات ممغنطة
مي��ك��ن اال���س��ت��ف��ادة منها �إل��ك�ترون�� ًي��ا
ب�سرعة ودقّة بعد تزويدها باخلرائط
وال��ر���س��وم التو�ضيحية وف��ق �أح��دث
تقنيات تعيني امل��واق��ع اجلغرافية،
ودعمها بالروابط وحمركات البحث
لكي ينتفع بها املهتمون.
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بحوث املجلة

مقتطفات من مواد العدد الثالث من مجلة الخميسية
جهود النحويني يف جتديد النحو وتي�سريه

مع �ضعف اللغة العربية يف ع�صرنا
وظه����ور املجام����ع اللغوي����ة ،وتع ُرّ�����ض
اللغة العربي����ة لعدة هجم����ات ,تنامت
احلاج����ة �إىل التجدي����د والتي�سري لعلم
النح����و ،وارتفعت �أ�ص����وات عديدة من
العلم����اء واملخت�ص��ي�ن يف عل����وم اللغ����ة
مطالب����ة ب�إع����ادة النظ����ر يف ال��ت�راث
النح����وي الق����دمي؛ بق�ص����د تي�س��ي�ر
د ،عبداهلل الع�سيالن
قواع����ده وتقريبه����ا �إىل �أذهان الطالب؛
حت����ى يتمكنوا م����ن ا�ستيعاب النحو ب�شكل اف�ض����ل .ولي�س كما �صنع
ت�صدّى
�صاحب كتاب «جناية �سيبويه» املهند�س زكريا �أوزون .وقد َ
ملناق�شته والرد عليه الأ�ستاذ �أحمد اخلو�ص يف كتابه «مَ ن اجلاين؟
درا�سة نقدية لكتاب جناية �سيبويه».
ويف ه����ذه اجلول����ة ،مع الباحث��ي�ن والدار�س��ي�ن يف ق�ضية تي�سري
النح����و وجتدي����ده� ،سنقف على مع����ا َمل وا�ضحة مل����ا دار يف ال�ساحة
حوله����ا ،ومب����ا �أن جمال الق����ول رَحب ووا�س����ع ،ف�سيقت�ض����ي املقام
االكتف����اء بوقف����ة �سريعة تبل����ور ،وب�إيج����از ،ر�ؤية بع�����ض الدار�سني
والباحث��ي�ن ممن له����م باع طوي����ل ،ودرا�س����ات معروفة ح����ول هذه
الق�ضية قدميًا وحديثًا.

البحوث العلمية
القارئ القيا�سي يف الرتاث البالغي

اجلزء الأول من عنوان هذه املحا�ضرة،
وه����و «القارئ القيا�س����ي» ي�شري �إىل و�صف
للق����ارئ ،ال����ذي ميثل«:موق����ف التلق����ي»،
وهو تلك احلالة الذهني����ة الت�صوّرية التي
تتوقّع الن�ص من حيث هو ر�سالة اتّ�صالية
ومو�ضوع جمايل ،وفق وعي حمدّد بوظيفته
و�شكله وحمت����واه ،ومن َّثم تجُ ِّ�سد -بكيفية
د� .صالح زيّاد
قراءته����ا ل����ه وا�ستهالكها �إي����اه -عددًا من
اخل�صائ�����ص التي ال يتحدّد بها دور املتلقي و�أو�ضاعه ونواياه ،فح�سب،
أي�ض����ا دور املر�سل �أو امل�ؤلف لذلك الن�����ص و�أو�ضاعه ونواياه ،مثلما
بل � ً
ال تتحدّد بها ،وظيف����ة الن�ص وطريقة ت�شكيله وتعيني حمتواه فقط ،بل
أي�ض����ا الر�ؤية للّغة واملعنى والوجود الإن�ساين واالجتماعي؛ انطالقًا من
� ً
ر�ؤي����ة نقدية مزدوج����ة حلقيقة الن�ص والقراءة ،جتم����ع القول ب�أن «كل
نظرية للن�ص ه����ي نظرية للقراءة» و�أن «كل نظرية للقراءة هي نظرية
للن�ص» .
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“البيان” الذي اخرتته عنوانًا لهذه
الورق����ة ،م����ا اخرتت����ه �إال لأرى وجوهكم
جميعً����ا بعيدي����ن ع����ن �صالب����ة النح����و
وجفاف����ه ،و�إال فالبح����ث له عن����وان �آخر
ه����و “الثقافة املعا�ص����رة والنحو” ،كنت
قد �شاركت به ،ب�ش����كل �أو�سع ،يف م�ؤمتر
جممع اللغة العربية بالقاهرة .واخرتت
“البيان” لبيان ما وراءه؛ لأن البيان يف
د .عو�ض القوزي
العربية ه����و الف�صاح����ة والل�سانة ،وكالم
ب��ّي�نّ ٌ ف�صي����ح .و”البي����ان” معناه الإف�ص����اح م����ع ذكاء ،والبينّ من
الرجال هو الف�صيح ،واجلم����ع �أ ْب ِينَاء .روى ابن عبا�س-ر�ضي اهلل
تع����اىل عنه -عن النبي �-صلى اهلل علي����ه و�سلم� -أنه قال�« :إن من
البيان ل�سحرًا».
	وم����ا دمن����ا يف احلدي����ث عن البي����ان فال بي����ان من غري
تعلُّم علم العربية ،تعلّم النح����و و�أ�ضراب العلوم العربية كالبالغة
والعرو�����ض ونحوها من العل����وم .واخرتت ذلك العن����وان لأجذبكم
�إىل هذا املكان ،ولأعطي نف�سي فر�صة للمناق�شة معكم يف مو�ضوع
نتحاور فيه دائمًا يف جمال�سنا اخلا�صة والعامة.
النحو يف ال�صدارة:

�أ�سرار نه�ضة ال�شعوب

اخلرب هل هو �أدب �شعبي؟

«هل اخل��ب�ر �أدب �شعبي؟» .العنوان
يبدو ملغزا بع�ض ال�شيء ،لأنه مو�صول
بقطب��ي�ن �أ�سا�سيني :القط����ب الأول هو
اخل��ب�ر ،وه����و �ش����كل �أو جن�����س �أو منط
من �أمن ��اط اخلطاب ،له ح�ضور كثيف
يف ال��ت�راث العرب����ي ب�أنواع����ه :الأدبي
والدين����ي والفقه����ي واحلدي����ث النبوي
ال�شريف وكتب البلدان والتاريخ ،ولكنه
على غزارة وجوده يكاد يكون غريبًا يف
د .حممد القا�ضي
امل�ؤلفات الت����ي اعتنى �أ�صحابها بالت�أريخ
ل��ل��أدب العربي� ،س����واء مبعناه الوا�سع الذي ي�شم����ل كل املعارف �أو
مبعن����اه الدقيق الذي ط����ر�أ على اللغة العربية م����ن خالل ات�صالها
ب����الآداب الغربية يف الفرتة الأخرية� .إن هذا الأمر ليلفت االنتباه،
فَلمَ ُقي َّ�ض لهذا اجلن�س الذي يُع ّد كتاب «الأغاين» ب�أجزائه الأربعة
والع�شري����ن �أح����دَ مناذجه � ،أن يظل غريبًا ال يذك����ره الذاكرون وال
يهت����م به املهتمون ،وال يجد له يف منظوم����ة الأجنا�س الأدبية حيزًا
ولو �ضئيالً؟
�أم����ا القطب الثاين الذي ين�ش ّد �إليه هذا العنوان فيت�صل بهوية
اخلرب :هل هو �أدب �شعبي؟ والعادة �أن الذهن يذهب عندما نذكر
كلم����ة «الأد ب ال�شعبي» �إىل ال�سِّ يرَ ال�شعبية واخلرافات واحلكايات
ال�شعبي����ة من قبيل �ألف ليل����ة وليلة ،و�أحيانا �إىل ال�شعر الذي ينظم
بالعامي����ة .والربط بني اخلرب والأدب ال�شعبي يبدو من هذه اجلهة
ك�أمن����ا هو نوع من احل����ط من �ش�أن اخلرب؛ ذل����ك �أن الأخبار التي
نتحدث عنه����ا مكتوبة وموجودة يف كتب �أدبية ،ومل يذكر �أحد �أنها
من قبيل الأدب ال�شعبي.

�إنهم للبيان كارهون

من حوا�ضر اجلزيرة العربية يف الأر�شيف العثماين

ي�ضم الأر�شي����ف العثماين  150مليون
وثيق����ة و� 372أل����ف �سج����ل ،و�آالف الوثائق
منه����ا تخ�ص اجلزي����رة العربي����ة .وهناك
�صعوب����ات البح����ث يف ه����ذا الأر�شي����ف:
الت�صحي����ف يف الأ�سم����اء والأماك����ن،
و�صعوبات الو�صول �إىل الوثيقة �أو الوثائق
املطلوب����ة ،ومعوق����ات يف ن�ش����ر الوثائ����ق؛
للتخ����وف م����ن فه����م الوثيق����ة عل����ى غ��ي�ر
د� .سهيل ال�صابان
حقيقتها ..ولذلك يجب فهم
الظروف التاريخية للفرتة التي دونت فيها الوثيقة.

افتت����ح الدكت����ور يلج����ن حما�ضرت����ه
بع����د �أن حم����د اهلل و�أثن����ى علي����ه ب�إيجاز
العنا�صر الأ�سا�سية للمو�ضوع ،ثم تناول
كل عن�ص����ر ب�ش����يء م����ن التف�صيل حيث
ابت����د�أ مو�ضوعه بذكر الدوافع واحلوافز
التي دفعته وتدفع كل �إن�سان �إىل اخلو�ض
يف مثل ه����ذه املو�ضوع����ات الكبرية التي
ته����م العامل الإ�سالمي كل����ه وق�سمها �إىل
ق�سمني :دوافع خارجية ودوافع ذاتية.
د .مقداد ياجلن
دواف����ع خارجية ترج����ع �إىل املنظمات
وامل�ؤمت����رات والن����دوات وامل�ؤ�س�س����ات املعني����ة ،واجلامع����ات الت����ي
تدفعنا �إىل مزي����د من الإنتاج و�إبداء الر�أي وامل�شاركة يف مثل هذه
الأمور ،ثم قام بعر�ض �أمثلة لهذه الدوافع اخلارجية .وبينّ �أن فتح
جماالت العمل للإن�سان ال����ذي ميلك �شعور ًا بامل�س�ؤولية يعترب �أهم
حافزًا ودافعًا للنهو�ض والإبداع ،وركز على دور الفرد يف الإ�صالح
والنه�ضة.
ثم حتدث ع����ن النوع الثاين من الدوافع وه����ي الدوافع الذاتية
و�أهميتها والتي بدورها تدفع الإن�سان �إىل الإجناز و�شبهها بالطاقة
النووي����ة التي ال حتت����اج �إىل تزويد من حني لآخ����ر ،فما يف الداخل
يكفي �إىل �أن ينجز الإن�سان ما ال ي�ستطيع �أن يت�صوره العقل.
بع����د ذل����ك تناول املعوق����ات التي حت����ول دون حتقي����ق مثل هذه
الأعم����ال العظيم����ة والكب��ي�رة وط����رق �إزال����ة ه����ذه املعوق����ات التي
اعتربها من �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل تخلفنا.
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مقتطفات من كلمات حما�ضرات يف اخلمي�سية

المحاضرات

جمل�س ال�شورى :قراءة يف جتربة حتديثية

د .عبدالرحمن ال�شبيلي

د .عبدالعزيز النعيم

يقول د .ال�شبيلي:
بالنيابة ع����ن زمالئي امل�شاركني يف و�ضع
ه����ذا الكت����اب ،وبالأخ�����ص احلا�ضرين معنا
وهم :الأ�ست����اذ حممد بن عبداهلل ال�شريف،
والدكت����ور فال����ح بن زي����ن الفال����ح ،والدكتور
زياد ب����ن عبدالرحمن ال�سدي����ري ،والدكتور
عبدالعزي����ز بن علي النعيم؛ با�سمهم جميعًا
وبا�سمكم نتق����دم بال�شكر �إىل القائمني على
ه����ذه اخلمي�سي����ة بتخ�صي�ص ه����ذه اجلل�سة
للحديث عن كتابنا الذي �صدر قبل �أ�سابيع.
الكتاب بعنوان “جمل�س ال�شورى :قراءة
يف جترب����ة التحدي����ث” ،والواق����ع �أن ه����ذا

د .فالح الفالح

د .زياد ال�سديري

العنوان الذي قد يخلو من النغم ومن ال�سجع
ومن املو�سيقى ،يجمع العنا�صر الأربعة التي
ت�ضمنه����ا الكت����اب ،فالعن����وان يتح����دث عن
املو�ض����وع �أو الإطار املو�ضوعي ،ويتحدث عن
التحلي����ل ،ويتحدث عن التجرب����ة ،ويتحدث
عن الإطار الزمني �أو التحديث.
و عندم����ا نتكلم عن التحديث يف جمل�س
ال�ش����ورى  ،نق�ص����د ب����ه جمل�����س ال�ش����ورى
اجلديد �أو احلدي����ث الذي �صدر نظامه عام
(1412ه����ـ) ،وعُ��ّي�نّ �أع�ض����ا�ؤه وب����د�أ دورته
الأوىل عام (1414هـ).
وتعت��ب�ر فك����رة ه����ذا الكت����اب يف الواق����ع

�أ .حممد ال�شريف

فك����رة قدمي����ة وجدي����دة يف الوق����ت نف�س����ه،
فه����ي قدمي����ة؛ لأن �أع�ضاء جمل�����س ال�شورى
ال�سابقني واحلالي��ي�ن ال ينفكّون عن مناق�شة
�أم����ور املجل�����س و�أو�ضاع����ه ،ويتحدث����ون فيما
بينهم ،ويف امللتقيات واملنتديات ،ويف و�سائل
الإع��ل�ام ،وهاج�سه����م الرئي�����س ه����و تطوير
املجل�����س والرفع م����ن م�ست����واه ،والعمل على
بع�ضا
تعزيز �سلطات����ه و�صالحياته ،حتى �إن ً
من����ا �شارك يف �أكرث م����ن ندوة وحما�ضرة يف
�أثناء ع�ضويته يف املجل�س ،وبعد انتهاء فرتة
ع�ضويته فيه.

اال�سرتاتيجية يف الإ�سالم

افتت����ح املحا�ض����ر حديث����ه بالق����ول:
ي�سع����دين �أن �أرى ه����ذه الوج����وه الطيبة،
و�أك����ون �أك��ث�ر �سع����ادة حينم����ا تك����ون
املحا�ض����رة مرفوع����ة الكلف����ة قريبة �إىل
القلب ،حينما جنتمع يف جمال�سنا هكذا،
ونتب�س����ط حت����ى نُعمل الفك����ر يف احلوار
املعهود ونحن الآن يف ع�صر يختلف عن
الع�ص����ور ال�سابقة ،والأم����ة التي ال تفكر
با�سرتاتيجية ل����ن ت�ستطيع �أن ت�صل �إىل
د� .أنور ع�شقي
�أهدافه����ا .قررت يف ع����ام (1967م) �أن
�أنت�سب �إىل جامعة بريوت العربية ،وعندما كنت يف الطائرة يف يوم
اجلمعة عام (1968م) فتحت مقا ًال ملحمد ح�سني هيكل فوجدت
فيه �أن �أحد ال�شخ�صيات الإ�سرائيلية ير�سل له مقا ًال ويقول له :هل
تعل����م �أن �سبب انت�صارنا على العرب �سن����ة (1967م) هو �أننا يف
�إ�سرائي����ل قر�أنا كل م�ؤلفاتك وفهمناها ،وال�سبب يف هزمية العرب
�أنه����م مل يقر�ؤوا م�ؤلفاته����م ومن قر�أها منه����م ال يفهمها .و�أول ما
و�صل����ت �إىل ب��ي�روت نزل����ت يف مكتبة املل����ك في�ص����ل ،وكان عندي
كتاب����ان :الأول (اال�سرتاتيجي����ة وتاريخه����ا يف الع����امل) ،والكت����اب
الثاين ا�سمه (االختيار ال�صايف) .ف�أخذت الكتابني من ذلك اليوم
وبد�أت �أركز على اال�سرتاتيجية بكل حقولها :الفكر اال�سرتاتيجي،
واال�سرتاتيجي����ة الع�سكري����ة واال�سرتاتيجي����ة الإدارية ،وغريها من
�أنواع اال�سرتاتيجيات.

التعريب والأ�سلمة يف ال�سودان

د .عزالدين مو�سى

يقول املحا�ضر:
ه����ذا املو�ضوع ع�شت معه دهرًا من الزم����ن ولعل �أول ما
كتب����ت فيه كانت �سن����ة 1961م ،ثم هجرت����ه وهو مو�ضوع
�شائ����ك و�أ�س�أل اهلل م����ن ن�ستلهم به منحة ،كم����ا ن�ستدفع به
حمنة ،ون�س�أله الع�صمة كما ن�ستوهب منه الرحمة.
و الب����د م����ن تعري����ف ه����ذه امل�صطلح����ات املوج����ودة يف
احلديث وه����و اخت�صار لكتاب �سي�ص����در �إن �شاء اهلل �أعني

بال�س����ودان ال�سودان يف كتب الق����رن التا�سع ع�شر وال�سودان
اجلمهوري����ة الآن ،لأن كلمة ال�سودان يف الأدب العربي تطلق
عل����ى ح����زام ال�سافلنا م����ن املحي����ط �إىل حمي����ط اجلانت.
و�أق�ص����د بالتعريب لي�����س بالتعريب الدويل و�إمن����ا التعريب
الثق����ايف .وبالأ�سلم����ة ال �أق����ول �أ�سلم����ة الدولة و�إمن����ا �أ�سلمة
املجتمع وقبول الإ�س��ل�ام وانت�شاره .ثم �أعني بالباب الغربي
احل����دود الغربي����ة لل�س����ودان وه����ي منطقة دارف����ور ب�صورة

�أ�سا�سية .واحلقيقة هذا املو�ضوع قدمي لكنه الآن �أ�صبح يف
تطور �أك��ث�ر يف هذه الهجمة ال�شر�سة عل����ى ال�سودان ،وعلى
الثقافة العربية الإ�سالمية ،يف �أفريقيا وال�سودان يف البوابة
الرئي�سي����ة .وهذا الباب مهم����ل كث��ي�رًا؛ لأن �أهمية املو�ضوع
تتعلق باملو�ضوع الراهن يف ال�سودان.

االحتفال بصدور مجلة «اإلشعاع» في الخميسية

«الإ�شع����اع» جملة �شهري����ة �أدبي����ة اجتماعية،
جاءت رائد ًة يف كثري من �ش�ؤون الثقافة ،حمتفي ًة
بفنون الأدب وق�ضايا الأمة واملجتمع ،وما يقع من
�أحداث داخلية وخارجية ،متجدد ًة يف �إ�شراقاتها
ال�شهري����ة ،م�ستجيب ًة لكل اهتمامات القراء ،كان
�أوَّلُ بزوغ لفجرها عام 1375هـ ،م�ستمر ًة عامني
�إال �شهرًا ،ولدت كب��ي�رة نا�ضجة .غابت ،فرتكت
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ُ��ْل�أمُ َ�صدْ عُ����ه وال تُ�سَ ���� ُّد ُث ْل َمتُ����ه .كانت
فراغً ����ا ال ي ْ
«الإ�شعاع» على الرغم م����ن ق�صر عمرها عالمة
فارق����ة يف جبني الثقافة ال�سعودي����ة ،ونقل ًة نوعية
يف جمال ال�صحافة املحلية ،كانت من بنات فكر
الأدب ومن روح املجتمع ،ف�صاحب فكرتها �أديب
و�شاع����ر ،كان يحم����ل همًّ����ا ثقافيًّا و�أدب ًّي����ا ،جعله
ير�ص����د لها ميزانية �شهرية م����ن دخله ال�شهري.

�صاحبه����ا ه����و الأدي����ب وال�شاع����ر الكب��ي�ر �سع����د
وقا�صا وكاتبًا.
البواردي ،الذي كان فيها �شاعرًا ًّ
�شاركه فيه����ا نخبة من ال�شباب الذي����ن �أ�صبحوا
فيما بعد رموزًا من رموز هذا الوطن ثقاف ًة وعلمًا
و�أدبً����ا .وها هي جملة “الإ�شعاع” َت�شُ ُّع بعد غياب
لتالم�س �صفحاتها
َ
دام خم�س����ة وخم�سني عا ًم����ا؛
�أنام����ل الق����ارئ ،وتر�س����م بعبقها عب��ي�ر املا�ضي،

ولتك����ون �شاه����دة عل����ى مرحل����ة ثقافي����ة �أدبي����ة،
�إذ حمل����ت ب��ي�ن طياتها مق����االت ثقافي����ة و�أدبية
ومقطوع����ات �شعري����ة و�أخرى ق�ص�صي����ة ،فكانت
وثيق����ة تاريخي����ة ال ميك����ن �إغفاله����ا �أو جتاهلها،
حاكي ًة ق�ص ًة مثري ًة من ق�ص�ص الطموح والكفاح
جليلٍ من ال�شباب كانوا �شُ عَ��ل� ًا من �شُ عَلِ الثقافة
والأدب �إىل ع�صرن����ا احلا�ض����ر .لذا فقد �صدرت
جمي����ع �أعداد ه����ذه املجل����ة يف جمل����د واحد عن
دار املف����ردات للن�ش����ر والتوزيع ،وق����د بلغت عدد
�صفحات����ه(� )872صفح���� ًة م����ن احلج����م الكبري؛
لتك�شف نقابَ مرحل���� ٍة ثقافي ٍة توارت عن الأنظار
منذُ خم�س ٍة وخم�سني عامًا.
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ن�شرة اخلمي�سية  -العدد الثامن  -رجب 1431هـ

الأخرية
كلمة العدد

من إصدارات الرواد
كتاب
«وسم على أديم الزمن»
�صدر م�ؤخرًا اجلزء ال�سابع ع�شر من
كتاب و�سم على �أدمي الزمن ملعايل الدكتور
عبدالعزيز اخلويطر وق��د ج��اء ه��ذا اجلزء
ال�سابع ع�شر م��ن ك��ت��اب «و���س��م على �أدمي
الزمن» �سائرًا على نهج ما �سبقه من �أجزاء،
من احلديث عن حياة امل�ؤلف يف الريا�ض،
وعن عمله يف جامعة امللك �سعود ،بدءًا من
اجلزء الثاين ع�شر من هذه ال�سل�سلة �إىل هذا
اجلزء.
وه��ذا اجل��زء ن�سقه مثل ن�سق الأج���زاء
ال�سابقة :ي�سجل بع�ض الأم���ور ،ويحللها �أو
يعلق عليها� ،أو يقدم لها� ،أو ي�ستطرد منها

�إىل ما ي�ؤمل �أن ي�أتي بفائدة� ،إم��ا ب�إ�ضافة
علم� ،أو ت�صحيح حقيقة� ،أو ر�صد لتاريخ� ،أو
و�صف حلالة ،ويكون الهدف �أحيانًا التنويع،
و�إبعاد امللل.
يف ه����ذا اجل�����زء ح������وادث ج���دي���دة يف
طبيعتها ،ولكنها ال تخلو من �شبه بحوادث
�سابقة� ،إال �أن لها ما مييزها تاريخيًا� ،أو
ظرفا� ،أو حميطا� ،أو �أن تكون ميزتها فيما
جرت �إليه� ،أو �أو�صلت �سببه ب�أمر �آخ��ر� ،أو
�أوحت ب�أمر ما ،ويف بع�ض جوانب هذا اجلزء
احلديث عن بع�ض الأ�شخا�ص ،وما متيزوا به
فيما قاموا به� ،أو �أبدوه� ،أو اقرتحوه.
وهذا اجلزء ينق�سم �إىل ق�سمني:
الأول منه �سار على الطريقة التي اتُبعت
يف الأج��زاء ال�سابقة ،يف مراعاتها لت�سل�سل

كتاب «ساعد نفسك بتحريرها من الضغط النفسي»

�صدر م�ؤخر ًا كتاب ًا مرتجم ًا عن جامعة
امل��ل��ك ���س��ع��ود م��ن ت���أل��ي��ف ���س��وزان بلفور
وترجمة د .نا�صر بن �صالح املن�صور ي�سعى
الكتاب �إىل تقدمي �أف�ضل الطرق للتعامل
مع و�سائل االت�صال وانتقال املعلومات،
مل��ا لهذه التغريات العاملية احلديثة من
�أثرٍ على ال�شعوب وال��دول والأف��راد �سلبي ًا
�أو �إي��ج��اب��ي��اً ،فقد ت�سهم ه��ذه التقنيات

من �أخبار الرواد
• �أم�ضى د .عبدالعزيز املانع فرتة خالل هذا الف�صل
الدرا�سي يتتبّع خطوات املتنبي يف م�صر واجلوف والأردن.
تو�ضح طريق املتنبي يف
وقد تكللت م�ساعيه ب�إبراز خارطة ّ
عودته من م�صر.
• عقد ي��وم ال�سبت املا�ضي كر�سي
الأم��ي�ر �سلمان ل��ل��درا���س��ات التاريخية
اجتماعه الأول يف دارة امللك عبدالعزيز
ب��ح�����ض��ور �أم��ي��ن ع����ام ال�������داره د.ف��ه��د
ال�سماري ،ورئا�سة امل�شرف على الكر�سي
د .عبدالعزيز الهالبي وم�شاركة عدد من
الأ�ساتذة وامل�ؤرخني املهتمني.
• �أ� .سعد البواردي ي�ضع اللم�سات الأخرية على كتابه
اجلديد «رحالت حول العامل» الذي ي�صدر عن مركز حمد
اجلا�سر الثقايف .وتت�ضمن جت��ارب وخ�برات متنوعة لعدد
كبري من املدن والأقاليم يف ال�شرق والغرب.
• يحتفل د� .أبو �أو�س ال�شم�سان بح�صول ابنه �أو�س على
درجة الدكتوراه يف ال�صيدلة من كندا .و د� .أو�س ال�شم�سان
من الكفاءات ال�شابة املتميزة الذين نفخر بهم.
• د .العثيمني ي�صدر له كتابان جديدان �أحدهما عن
ال�شعر ال��ذي قاله يف عنيزة ،والآخ���ر ع��ن «ع��ام م��ن ال��ذلّ
واالنخداع» العربي الذي مرّت به الأمّة مع العد ّو ال�صهيوين.
• د .عبداهلل التطاوي يِودّع الريا�ض بعد انتهاء فرتة
عمله م�س�شار ًا ثقافي ًا يف ال�سفارة امل�صرية بالريا�ض ويعود
�أ�ستاذ ًا ل�ل�أدب العربي القدمي يف اجلامعة .وق��د ك��ان من
الوجوه الثقافية التي تركت عالقه �إيجابية مع الأ�ساتذة
واملثقفني طوال فرتة وجوده وعمله الثقايف.
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احلديثة يف حل امل�شاكل والعقبات وتذليل
ال�صعوبات.
	ويف الوقت نف�سه ف�إنها ت�سهم
يف ت��ع��ق��ي��د احل���ي���اة وت�����ص��ع��ي��د امل�����ش��اك��ل
ب�ين ال�شعوب وال����دول والأف�����راد ،فتكرث
الأمرا�ض واحليارى من ال�ضغوط النف�سية
م��ا مل يح�سن ال��ف��رد التعامل ،ويح�سن
ا�ستخدامها ومن هنا ي�أتي هذا الكتاب

تاريخ احلوادث ما �أمكن ذلك� ،إال ما �أوجبه
اال�ستطراد� ،أو �أوجبه الإي�ضاح ،طلبا للفائدة.
وال��ث��اين م��ن ه��ذي��ن الق�سمني خطابات
ح���وت م��ع��ل��وم��ات م��ف��ي��دة وم��وث��ق��ة� ،أك��م��ل��ت
ال�صورة لتلك احلقبة ،وهي تع�ضد ،بطريق �أو
�آخر ،ما جاء يف الق�سم الأول من هذا اجلزء
من معلومات ،وميزتها �أنها تنطق بل�سان
احلق فيما حتدث عنه ،حررها كاتبوها عما
ع�بر عنه ،فهي طبعية ،ابنة ذاك الزمن،
وتكمل ج��وان��ب مم��ا ج��اء يف الق�سم الأول،
وت���ؤك��د بع�ض ما ورد ب��ه ،وتو�ضحه ،وحتدد
معامله ،وتك�شف عن بع�ض ما مل �أدون من
املالحظات الكافية ،وميكن بهذا �أن تو�صف
ب�أنها اجلانب امل�ؤكد املوثق لبع�ض ما �سبق،
�أو ما �سوف يلحق مما يلم�س بع�ض ما ر�صد.
ملناق�شة ق�ضية ال�ضغط النف�سي وكيفية
التحرر منه بنظرة حديثة ومعا�صرة.
ويتناول �أي�ض ًا بع�ض الطرق البديلة للتفكري
يف احلياة وحتدياتها امل�ستمرة يف حماولة
ت��ق��دمي �أف�ضل احل��ل��ول م��ن واق���ع احلياة
املعا�صرة مدعمة ب�أف�ضل وجهات النظر
صال بني
املختلفة من خالل �أحد ع�شر ف� ً
دفتي هذا الكتاب.

ي�صدر ه����ذا العدد يف نهاي����ة املو�سم
الثقايف لهذا الع����ام .وهو مو�سم كان
حاف ًال بالأن�شطة التي ُن ّفذت الندوات
العلمية فيه����ا املحا�ضرات واللقاءات
الت����ي ُتعق����د يف اخلمي�سي����ة والت����ي
ا�ست�ض����اف املرك����ز فيه����ا ع����دد ًا من
العلماء والباحثني م����ن داخل اململكة
وخارجها.
ويهتم املرك����ز بتوثيق املحا�ضرات
واملداخالت لن�شره����ا ورق ًّيا يف جملة
اخلمي�سية ،وبثّ �أجزاء منها يف موقع
املرك����ز عل����ى الإنرتن����ت؛ ويف الوق����ت
نف�س����ه ُتعر�����ض بع�����ض حما�ض����رات
اخلمي�سية على القناة الثقافية.
وق����د جنح����ت اخلمي�سي����ة وهلل
احلم����د يف ا�ستقطاب عدد جديد من
ال����ر ّواد� ،إ�ضاف����ة �إىل ر ّوادها الكرام
ممّ ن لهم م�شاركات �أ�سا�سية وفاعلة
يف �أن�شطة املركز ب�شكل عام.
و ُيخط����ط املرك����ز ملزي����د م����ن
الفعال ّي����ات يف املو�س����م الق����ادم
باال�ستف����ادة م����ن مقرتحات ال����ر ّواد
الكرام به����ذا اخل�صو�����ص ،واالنتفاع
مب����ا يبدون����ه م����ن ملحوظ����ات و�آراء
ته����دف �إىل �إث����راء املعرف����ة ون�ش����ر
الثقافة يف املجتمع.
وباهلل التوفيق

اإلصدار األخير من مجلة العرب :الجماديان 1341هـ
�صدر العدد الأخ�ير من جملة العرب
الذي ميثل ج 11و� ،12س ،45اجلماديان
1431هـ (م��اي��و -يونيو� /أي���ار -حزيران
2010م) ،وقد �ضم بني دفتيه ع��ددًا من
البحوث الأدبية والتاريخية واللغوية ،كان
�أولها بحثًا بعنوان”:اجلَ مَل امل�صري �شاع ٌر
غمره الزمان” بقلم :الدكتور عبداهلل بن
�سليم الر�شيد ،ال��ذي ق��ال عنه يف بداية
البحث“ :هذا �أحد �شعراء الظُ رْف ،حفظ
أدب ح��ادث�� ًة ظريفة م��ع �أح��د
ل��ه ت��اري��خُ ال ِ
�أمراء زمانه� ،أن�شدَ فيها �شعرًا ،يدل على
بديه ٍة ح�سنةٍ ،وم��ق��درة فنية جيدة على
تطويع البيان .و ُتنُوقِلت هذه احلادثة حتى
كادت ُتنْ�سِ ي ما عداها من �أخباره” ،وقد
جمع الباحث جمموعة م��ن �أ���ش��ع��ار هذا
ال�شاعر ،مقدمًا لها بذكر ا�سمه ولقبه
ووفاته ،م�شريًا �إىل ديوانه املفقود وما و�صل
�إلينا من �شعره ،خمتتمًا البحث بق�سم جمع
فيه ما تفرق من �شعره .و�أما البحث الثاين
فقد كان بعنوان“ :حمرقتا �أوارة و�أَريك يف
عالية جند” بقلم :الدكتور ف�ضل بن عمار
العماري ،ا�ستهلَّه ببيتني للأع�شى؛ لينطلق
من خاللهما �إىل هذه احلقيقة التاريخية،
ث���م ان��ت��ق��ل �إىل احل���دي���ث ع���ن “�أوارة”
بالكويت ،مو�ضحً ا ما ذهب �إليه ابن بليهد،
وما يراه اجلا�سر رحمه اهلل ،م�شريًا �إىل
توافقهما� ،إذْ ذهبا �إىل �أنها بالقرب من
ال��ك��وي��ت .ث��م حت��دث ع��ن “�أوارة” غرب
اجلرير (اجلريب) يف عالية جند ،موردًا
ما ذكره �أبو الفرج عنها ،وما قاله ياقوت،
وما و�ضحه البكري ،ثم حتدث عن �شيبان

ومتيم يف عالية جند ،مبينًا ال�سبب الذي
ح��دا ببع�ض الباحثني �إىل جعل “�أوارة”
ب��ال��ك��وي��ت ،ث��م ذك��ر حمرقتي “�أوارة”؛
حمرق َة بني �شيبان على يد املنذر وحمرق َة
بني دارم من متيم على يد عمرو بن هند،
ث��م بعد ه��ذا ح��اول ك�شف �أ�سباب هاتني
امل��ح��رق��ت�ين ،ث��م حت��دث ع��ن اال���ض��ط��راب
يف حت��دي��د “�أوارة” ،خم��ت��ت��مً��ا البحث
ب��الإ���ش��ارة �إىل ذك��ر “�أوارة” يف ال�شعر
صال �إىل
العربي على �أل�سنة ال�شعراء ،متو� ً
�أن “�أوارة” تقع يف �شمال غرب احلناكية
حيث (ثرب) ،و�أنها ال �صلة لها بــ “�أوارة”
(وارة) الكويت .و�أما البحث الثالث فقد
حمل عنوان“ :ا�ستدراكات على ديوان �أبي
اليُمن الكندي” بقلم :الدكتور عبدالرازق
حويزي� ،إذ مَ هَّد للبحث مبقدمة تَطَ رَّق فيها
�إىل احلديث عن �أبي اليُمن الكندي ،مبينًا
ري من �أعالم الثقافة العربية يف
�أنه عل ٌم كب ٌ
القرنني ال�ساد�س وال�سابع الهجري ،و�أن
تردد ا�سمه يف امل�صادر الرتاثية كان على
ْفت للأنظار م�سرتعٍ لالنتباه ،منوهً ا
نح ٍو ُمل ٍ
مبا ن�شره املحققان الأ�ستاذ هالل ناجي
والدكتور �سامي مكي العاين من �شعر �أبي
اليُمن الكندي حتت م�سمى�“ :أبو اليُمن
الكندي ،تاج الدين زيد بن احل�سن الكندي
البغدادي 613- 520هـ :حياته وما تبقى
من �شعره” ،غري �أنه ملا نظر لهذا الكتاب
وجد �أنه مل ي�ستوعب كل �شعر �أبي اليُمن
الكندي امل��روي يف م�صادر ال�تراث ،فلما
وجده بهذه احلال ،ر�أى �أنه من الإن�صاف
لل�شاعر وملحبي ال�تراث ال�شعري املبادرة

�إىل
�إثبات ما مل يت�ضمنه ،فكان جمموع ما
فات الأ�ستاذان ثمانني بيتًا �أثبتها الباحث
يف ه��ذا البحث ،خامتًا بحثه مبا وق��ع يف
ال��ك��ت��اب م��ن �أخ��ط��اء وت�صحيفات ق��ام
بت�صحيحها .و�أما البحث الرابع فقد كان
ا�ستكما ًال لبحث �سابق نُ�شِ ر ن�صفُه الأولُ
يف العدد ال�سابق “الربيعان” ،وقد كان
عنوانه“ :اللهجة العامية يف موريتانيا:
�أ�صولها ومكانتها من الف�صحى و�أهميتها
يف فهم خبايا اللغة العربية” للأ�ستاذ
يحيى ب��ن حممد ب��ن �أح��رمي��و� ،إذْ وا�صل
احلديث عن اللهجة احلَ�سَّ ا ِنيَّة و�صلتها
م�ستعر�ضا عددًا من الأ�ساليب
ً
بالف�صحى،
والعبارات امل�ستخدمة يف اللهجة احل�سَّ انيَّة
املوافقة للأ�ساليب العربية الف�صيحة،
م�شريًا �إىل ما ت�ساعد عليه هذه الأ�ساليب
من ت�صحيح بع�ض الأخطاء التي وقع فيها
بع�ض �أ�صحاب املعجمات.
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