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متثل الثق�فة اإحدى عن��شر التمدن واحل�ش�رة يف جمتم�عتن� 
املن�حي. واأثـــــــر يف خمــتــلــق  قـــــوة  مــــن  تــعــطــيــه  الـــعـــربـــيـــة مبــــ� 
الثق�فة  عــــوا�ــــشــــم  يف  الـــعـــلـــمـــيـــة  لـــلـــحـــيـــ�ة  الــــرا�ــــشــــد  واإن 
الــعــربــيــة يــــدرك بــجــاء وو�ـــشـــوح اأنــــه ولـــزمـــن طــويــل �شكلت 
ـــتـــديـــ�ت الـــثـــقـــ�فـــيـــة املـــنـــعـــقـــدة يف  ـــن املـــلـــتـــقـــيـــ�ت واملـــجـــ�لـــ�ـــس وامل
. والـــفـــكـــر واالأدب  لــلــثــقــ�فــة  نـــوافـــذ مــ�ــشــرقــة  ــــــدور  ال بــعــ�ــس 
ثم ظلت تلك املنتدي�ت عين�ً �ش�دقة لثق�فتن� معربة ً عن نف�س 
الذي  الكبري  الر�شمي  لــلــدور  رديــفــ� ً  يبوح  واجتم�عي   مــدين 

والثق�فة. الفكر  راآيـــة  لــرفــع  اهلل  وفقه�  الــدولــة  بــه  ت�شطلع 

االأدبية. ال�ش�لون�ت  كت�به  الربجم�ين يف  �شهم   اال�شت�ذ  يقول 
وال �شك اأن املنتدي�ت ر�شخت تع�ليم واأ�ش�ش� ً عميقة يف مد ج�شور وبن�ء 
عاقة متينة بني النخب واالأطي�ف الثق�فية ب�شتى توجه�ته�.
االإنــــ�ــــشــــ�ن الكت�ش�ب  قـــبـــل  مــــن  الـــفـــطـــري  ـــيـــل  امل عـــــرف  لـــقـــد 
الت�ريخ  �ــشــجــات  يف  نـــــــت  ودوًّ االأزل  مــنــذ  واملــــعــــ�رف  الـــعـــلـــوم 
و�ـــــشـــــجـــــ�الت بــــــني املــــثــــقــــفــــني ومـــــريـــــدهـــــم مــــنــــذ الـــــــقـــــــدم  .
ـة  اأم� امل�ش�جد ودور العلم واأروقة الفكر االإ�شامية فقد ك�نت غـنـيَّ
بــ�ملــحــ�ورات اجلــ�دة بني اأربـــ�ب املــذاهــب واالجــتــهــ�دات واالأفك�ر 
وعرفت يف كتب ومع�جم االأدب وامل�ش�مرات العديد من تلك املج�ل�س 
واملح�ورات التي ك�ن له� اأثراً يف اإثراء تراث االأمة علم�ً وثق�فة واأدب�ً.
االأدبــ�ء يف  لكب�ر  وفكرية معروفة  اأدبية  وك�نت هن�ك جم�ل�س 
بادن� اأمث�ل ال�شيخ عبدالعزيز الرف�عي يوم االأحد وال�شيخ حمد 
اجل��شر �شحى اخلمي�س حيث يتوافد عليهم حمبوهم و�شيوف 
اد الري��س وغريهم من املهتمني ب�الأدب والفكر والثق�فة . وروَّ

وهــــكــــذا ا�ـــشـــتـــمـــرت هـــــذه املـــجـــ�لـــ�ـــس واملـــنـــتـــديـــ�ت والــــتــــي �ش�ر 
. عجمته�  مــع  جتــــّوزا ً   « الــ�ــشــ�لــونــ�ت  عليه�»  يطلق  البع�س 
املج�ل�س  ـــك  ـــل ت مـــــن  وافــــــــر  بــنــ�ــشــيــب  الــــريــــ��ــــس  وحـــظـــيـــت 
نــظــرا ً ملـــ� حتــتــ�ــشــنــه مـــن كــنــوز عــلــمــيــة وثــقــ�فــيــة كــــربى وم� 
واملفكرين. واملــثــقــفــني  والــعــلــمــ�ء  االأدبـــــ�ء  لفيف  مــن  يقطنه� 
لـــقـــد جـــــــ�ءت ثـــلـــوثـــيـــة حمـــمـــد بــــن عــــبــــداهلل املـــ�ـــشـــوح والـــتـــي 

تنعقد كــل اأ�ــشــبــوعــني مــنــذ مــطــلــع �ــشــنــة 1421هــــــ يف دارتـــنـــ� يف 
االأ�شب�ب  تــهــيــئــة  اجــتــهــدت يف  وقــــد  بــ�لــريــ��ــس  الــغــديــر  حـــي 
واالإمـــكـــ�نـــ�ت الـــازمـــة حلــ�ــشــورهــ� و�ــشــيــوفــهــ� الـــكـــرام  ب�ملك�ن 
الثق�فة  روافـــد  مــن  رافـــداً  لت�شكل  بفكرته�  م�شهمه  والــزمــ�ن 
اإقــ�مــة هــذا املنتدى. املــرجــوة مــن  الــعــ�مــة  ولتحقق االأهــــداف 
وقد ك�نت الفكرة تقوم على اإق�مة جمل�س ثق�يف ع�م ي�شت�ش�ف 
ممن  املــعــروفــة  والفكرية  الثق�فية  ال�شخ�شي�ت  اإحـــدى  فيه� 
والثق�فة. والــفــكــر  واالأدب  الــعــلــم  يف  مــ�ــشــ�ركــة  اأو  اهــتــمــ�م  لــه 
متحدث�ً عن جتربته العلمية اأو �شرية حي�ته ال�شخ�شية اأو يتم 

اخــتــيــ�ر مــو�ــشــوع �شهل 
واال�شتم�ع  الـــتـــنـــ�ول 
اإليه من قبل احل�شور.
يف  الـــتـــبـــ�يـــن  اأن  ذلـــــك 
احل�شور من ال�شيوف 
ي�شتلزم مراع�ة الفوارق 
والثق�فية  الـــفـــكـــريـــة 
املح��شرات  عن  بعيداً 
املتخ�ش�شة  الــعــلــمــيــة 
اده�  روَّ يكون  قد  التي 
املــهــتــمــني يف ذلك  مـــن 
اجلــــــــ�نــــــــب الــــعــــلــــمــــي 
املـــتـــخـــ�ـــشـــ�ـــس فـــقـــط.
الثلوثية  عــنــيــت  كــمــ� 
الثق�فية  ب�مل�شتجدات 
الــــــعــــــ�مــــــة والــــــ�ــــــشــــــ�أن 
االجتم�عي  واحلـــــدث 
ا�شت�ش�فة  اإىل  و�شعت 

تعاليم  ر�سخت  املنتديات 

مد  يف  عميقة  واأ�س�سا ً 

ج�سور وبناء عالقة متينة 

والأط��ي��اف  النخب  بني 

الثقافية ب�ستى توجهاتها

الثقافية  بامل�ستجدات  الثلوثية  عنيت 

ال��ع��ام��ة وال�����س��اأن واحل����دث الج��ت��م��اع��ي 

من  اأول��ئ��ك  بع�ض  ا�ست�سافة  اإىل  و�سعت 

ال�سوؤون. تلك  يف  اإ�سهام  اأو  م�ساركة  لهم 
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ال�شوؤون. تــلــك  اإ�ــشــهــ�م يف  اأو  مــ�ــشــ�ركــة  لــهــم  مــن  اأولــئــك  بع�س 
االحتف�ء  رمــزيــة  يت�شمن  اآخـــر  منحى  اإىل  الثلوثية  وت�شعى 
للح�شور  تقدميه  خــال  مــن  ال�شيف  لل�شخ�شية  والــتــكــرمي 
يتم  اللق�ء  نه�ية  ويف  العلمية  وجــهــوده  الذاتية  �شريته  وبي�ن 
الع�ش�ء. وتـــنـــ�ول طــعــ�م  املــنــ��ــشــبــة  بــهــذه  تـــذكـــ�ري  درع  تــقــدمي 
كم� داأبت الثلوثية على مراع�ة اأهمية و�شرورة احل�شور واإت�حة 
اأكرب قدر ممكن من املداخات والتعليق�ت من قبلهم ، اإ�ش�فة 
اإىل اال�شتم�ع اإىل االأ�شئلة وعدم الرتدد يف الطرح اجل�د واملفيد.

للمن��شط  رديــفــ� ً  تــكــون  اأن  نــ�أمــل  الــتــي  الثلوثية  �شعت  ولــقــد 
دولتن�  وتــــرعــــ�هــــ�  اأ�ـــشـــرعـــتـــهـــ�  الــــتــــي  والـــعـــلـــمـــيـــة  الـــثـــقـــ�فـــيـــة 
املـــبـــ�ركـــة حــفــظــهــ� اهلل ، مــــوؤكــــدة عـــلـــى االأهـــــــــداف الـــتـــ�لـــيـــة :
واإعـــــــــــــــــطـــــــــــــــــ�ء  تــــــــــــــقــــــــــــــدمي  اإىل  الــــــــــ�ــــــــــشــــــــــعــــــــــي   -1
احلــــــــ�ــــــــشــــــــورجــــــــرعــــــــ�ت ثــــــقــــــ�فــــــيــــــة وفــــــــكــــــــريــــــــة �ــــشــــهــــلــــة.
  وعـــــمـــــ�رة املـــجـــ�لـــ�ـــس الــــعــــ�مــــة بـــتـــلـــك الــــفــــوائــــد والـــقـــائـــد 
ونق��ش�تهم. حــــواراتــــهــــم  خـــــال  الـــ�ـــشـــيـــوف  يـــنـــرهـــ�  ـــتـــي  ال
يف  املـــــــربزيـــــــن  مــــــن  عــــــــدد  اإىل  املــــهــــتــــمــــني  نــــظــــر  لــــفــــت   -2
ــــكــــرمي  ــــ�جــــهــــم وت ــــت ــــ�إن ــــــفــــــ�ء ب الـــــعـــــلـــــوم الــــثــــقــــ�فــــيــــة واالحــــــت
الكب�ر. اد  الـــــــــروَّ مــــن جـــيـــل  وتـــقـــديـــر جـــهـــودهـــم وخـــ�ـــشـــو�ـــشـــ�ً 
بع�س  حــول  والتب�ين  االخــتــاف  وتقريب  احلـــوار  روح  بــث   -3

الـــــروؤى والـــطـــروحـــ�ت وتــعــويــد االأجـــيـــ�ل الــنــ��ــشــئــة  اإىل ح�شن 
وتــلــمــ�ــس مو�شوع  بـــه  الـــظـــن  وحــ�ــشــن  االآخــــــر  اإىل  اال�ـــشـــتـــمـــ�ع 
ال�شواب عنده وعدم التع�يل عن قبول احلق و�شم�ع املخ�لف .
الن��شئة  العلمي والثق�يف خ�شو�ش�ً بني  اإ�ش�عة روح احلراك   -4
واملــفــتــوح يف منتدى  ال�شخ�شي  احلـــوار   مــن خــال  وال�شب�ب   »
واالنكف�ء. والــنــديــة  احل�ش��شية  اأوهـــ�م  واإبــعــ�د  الــو  روح  ت�شوده 
ر�ش�لتن�  عــلــى  مـــوؤكـــديـــن  والـــدائـــمـــة  املــ�ــشــتــمــرة  ااال�ــــشــــ�رة   -5
ر�شوله  ــنــة  و�ــش اهلل  كـــتـــ�ب  اهلل  كـــتـــ�ب  مـــن  املـــمـــتـــدة  الــعــظــيــمــة 

ــــور والـــــتـــــوا�ـــــشـــــل مـــــع الــــثــــقــــ�فــــ�ت االأخـــــــــرى  ومـــــــن اجلــــ�ــــش
ومب�دئن�. هــويــتــنــ�  مـــع  تــتــمــ��ــشــى  مبـــ�  مــنــهــ�  ـــتـــفـــ�دة  واال�ـــش
6- امل�ش�همة يف التعريف مب� تعي�شه اململكة من نه�شة علمية 
وفــكــريــة وثــقــ�فــيــة وحــ�ــشــ�ريــة �ــشــ�مــلــة خــ�ــشــو�ــشــ�ً يف االإنت�ج 
املكتب�ت. و�شيوع  الكت�ب  وانت�ش�ر  والفكري  والثق�يف  االأدبـــي 
�شتى  يف  الفع�ل  املثمر  والــتــواجــد  احل�شور  على  الت�أكيد   -7
الفع�لي�ت  الوطنية التي تعي�شه� بادن� املب�ركة وامل�ش�ركة فيه� 
والعمل معه� واالإف�دة منه� خ�شو�ش�ً ل�شرائح املجتمع املثقفة.

8- الــتــفــ�عــل  مـــع  الــقــ�ــشــ�يــ� االجــتــمــ�عــيــة االآنـــيـــة وطرحه� 
لــلــحــوار والــنــقــ��ــس والــبــحــث  الإيـــجـــ�د احلــلــول املــنــ��ــشــبــة له� 
�ــشــيــ��ــشــيــة واجتم�عية  اإ�ـــشـــاحـــ�ت  يـــطـــراأ مـــن  مـــ�  خــ�ــشــو�ــشــ�ً 
. واالجتم�عية  الثق�فية  املوؤ�ش�ش�ت  ظل  يف  الــدولــة  به�  تقوم 
وخال م�شرية الثلوثية التي بداأت ع�م 1421هـ  ا�شت�ش�فت عدداً 
من اأ�شح�ب املع�يل والف�شيلة وال�شع�دة العلم�ء واالأدب�ء والذين 
اأثروا تلك اجلل�ش�ت مبزيد علمهم وفكرهم ونظرهم وجتربتهم .

�شاهمت املنتديات بالتعريف  مبا تعي�شه 

اململكة من نه�شة علمية وفكرية وثقافية 

وح�شارية �شاملة خ�شو�شًا يف الإنتاج 

الأدبي والثقايف والفكري وانت�شار 

الكتاب و�شيوع املكتبات
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�صورة  من الحوار اال�صلي

جريدة االقت�صادية - االأحد 18 ذو القعدة 1429 هـ 16 نوفمبر 2008     العدد 5515
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ل اأحد ي�سيطر على �سوق املحاماة ال�سعودية .. 
والأرزاق بيد اهلل

د. محمد بن عبداهلل المشوح في حوار خاص عن 
“الثلوثية” الشهيرة :

وار
ــــ

ــــ
حـ

حوار: أحمد السهيمي

الثلوثية 24الثلوثية  25

�صاحب الثلوثية واالإعالمي ثم القانوني، قدم للمكتبة االإذاعية برنامجا اإذاعيا مميزا مع الرحالة 
ال�صيخ محمد العبودي، وعمل محاميا بتعليم �صرعي ثم قانوني، يحدث "االقت�صادية" في هذا الحوار 

عن ثلوثيته وعن اللجنة الوطنية للمحامين. 

جريدة االقت�صادية - االأحد 18 ذو القعدة 1429 هـ 16 نوفمبر 2008     العدد 5515
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 • الم�شوح  اهلل  بن عبد  الدكتور محمد 
الدكتور  "االقت�ش�دية" عن  قــراء  حدث 

محمد الم�شوح؟ 
مواليد بريدة �شنة 1386هـ وتخرجت من 
كلية ال�شريعة في ج�معة االإمــ�م محمد 
االإ�شامية ثم عملت مح�مي�ً  بن �شعود 
الري��س  مدينة  اأمــ�نــة  فــي  وم�شت�ش�راً 
درا�شتي  وا�شلت  ثــم  �شنوات  ت�شع  لمدة 
الدكتوراه  درجـــــة  عــلــى  حــ�ــشــلــت  حــتــى 
الــ�ــشــريــعــة والــقــ�نــون عــلــى ر�ش�لتي  فــي 

نظ�م  في  للمراأة  والواجب�ت  "الحقوق 
ذلك  بــعــد  تــفــرغــت  ال�شعودي"  الــعــمــل 
لمكتب المح�م�ة واال�شت�ش�رات الق�نونية 

الذي اأديره. 
* متى بداأت فكرة الثلوثية؟ 

تنعقد  والتي  الثلوثية  فكرة  جــ�ءت  لقد 
اأ�شبوعين في دارتن� في حي الغدير  كل 
بـــ�لـــريـــ��ـــس، وقــــد اجـــتـــهـــدت فـــي تهيئة 
االأ�شب�ب واالإمك�ن�ت الازمة لح�شوره� 
بفكرته�  مهمة  فهي  الــكــرام  و�شيوفه� 

لــتــ�ــشــكــيــل رافــــــد مــــن روافـــــد 
االأهـــداف  ولتحقيق  الثق�فة 
الع�مة المرجوة من اإق�مة هذا 
المنتدى، وك�نت الفكرة تقوم 
على اإق�مة مجل�س ثق�في ع�م 
ي�شت�شيف اإحدى ال�شخ�شي�ت 
الثق�فية والفكرية المعروفة، 
متحدث� عن تجربته و�شيرته، 
وقد ك�نت هذه الفكرة �شرا من 
اأ�شرار ج�ذبية الثلوثية لكونه� 
تك�شف حديث�ً لم ي�شمعه اأحد 
ذوات  عن  وتتحدث  قبل،  من 
الــمــبــدعــيــن، هكذا  وخـــوا�ـــس 
ك�نت البداية في ع�م 1421هـ 
عط�ءه�  موا�شلة  زالـــت  ومـــ� 
علم  نـــواة  تــكــون  اأن  متمنين  ون�ش�طه�، 

وحراك وعط�ء م�شتمر. 

• لم�ذا ال تنتظم الثلوثية في 
بـــداًل مــن طريقته�  االنــعــقــ�د 

الح�لية؟ 
الثلوثية منتظمة وهلل الحمد 
نف�ج�أ  ولــكــن  انــعــقــ�دهــ�،  فـــي 
اأحي�ن�ً ب�عتذار اأحد ال�شيوف 
اأ�شبوع  فــي  الــتــ�أجــيــل  وطــلــبــه 

الحق وهذا ن�در م� يقع. 
الــــحــــركــــة  تـــــــــرى  كـــــيـــــف   •
المجتمع  فـــــي  الـــثـــقـــ�فـــيـــة 
الـــمـــدنـــي فـــي الــعــ��ــشــمــة من 

خال المج�ل�س الثق�فية؟ 
الثق�فية  المج�ل�س  اأن  اأعتقد 
له� دور في الحركة الثق�فية 
فــي الــعــ��ــشــمــة الــريــ��ــس التي 

مازلنا ناأمل 
يف قيام هيئة 

للمحامني اأ�شوة 
بدول العامل

الم�شوح يقدم درع�ً تذك�ري� لاأمير �شيف اال�شام بن �شعود

د محمد الر�شيد وزير التربية ال�ش�بق متحدث�ً في الثلوثية
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تعي�س وهج�ً علمي�ً وثق�في�ً طوال الع�م 
الر�شمية  واالحتف�الت  المن��شب�ت  عبر 
وغير الر�شمية. والجميل في الع��شمة 
المتميزة  الثق�فية  الــلــقــ�ءات  تلك  هــي 
المنتدي�ت  ت�شهم  التي  المثقفين  بين 
في اإثرائه� وا�شتمراره�، كم� اأن مع�ر�س 
ت�شهم  جميعه�  والــمــحــ��ــشــرات  الــكــتــ�ب 
اإحي�ء وحيوية الم�شهد  ب�شكل ف�عل في 

الثق�في. 
على  تــطــلــق  �ــشــفــة  "النخبوية"   •
كيف  الثق�فية  والمنتدي�ت  ال�ش�لون�ت 

تعلق على ذلك؟ 
ال اأعتقد اأن النخبوية �شفة دقيقة حين 
تطلق على ال�ش�لون�ت، واأجزم اأن من زار 
المفتوحة  والمنتدي�ت  ال�ش�لون�ت  هذه 
ي�ش�هد �شرائح ثق�فية متعددة ومنتدي�ت 
واالنفت�ح  التنوع  توؤكد  متف�وتة  علمية 
قد  لكن  ال�ش�لون�ت،  هــذه  تعي�شه  الــذي 
و�ش�لون�ت  ثق�فية  �شللية  هــنــ�ك  يــكــون 
فيه�،  الم�ش�ركة  الأحــد  ي�شمح  ال  مغلقة 
وهذه قليلة وال ن�شتطيع اإلزام اأ�شح�به� 

ب�النفت�ح وفتح المج�ل لاآخرين. 
ال�شيوف  اإطراء  الثلوثية في  •  تفرط 

الحديث  وتـــتـــجـــنـــب  كـــبـــيـــر  حـــــد  اإلــــــــى 
 .. �شيرته  فــي  الح�ش��شة  النق�ط  حــول 

تعليقكم 
اأعــتــقــد اأن مــن الـــــازم فــي حــق الــــرواد 
الذين ك�ن لهم اإ�شه�م ثق�في مجتمعن� اأن 
نبين مح��شنهم واإنج�زاتهم ومن حقهم 
اإيج�بية  اأجـــواء  في  واالحتف�ء  التقدير 
الــثــنــ�ء الــمــفــرط، وب�لعك�س  بــعــيــدة عــن 
فــيــهــ� م�ش�رحة  تـــطـــرح  ــئــلــة  اأ�ــش هـــنـــ�ك 
ومك��شفة مع ال�شيوف ومداخات تكون 
تج�وز  اأو  االإ�ــشــفــ�ف  عــن  بعيدة  جريئة 
المج�ل�س  واأخـــاقـــيـــ�ت  اأدبـــيـــ�ت  حــــدود 
اأن غ�لبية  ينبغي تج�وزه�، كم�  التي ال 
ال�شيوف تكون المرة االأولى التي ين�له 
حي�ته  م�شيرة  طــوال  تكريم  اأو  احتف�ء 
ين�شى  كم�  مم�ته،  فــور  تن�شى  قــد  الــتــي 

بع�شه� في حي�ته. 
في  ال�شيف  اختي�ر  تعتمدون  كيف   •

اأم��شيكم "الثلوثية"؟ 
الحقيقة اأن االختي�ر يقع �شمن مع�يير 
والثق�في  العلمي  االإ�شه�م  منه�  معينة 
ثـــم ي�شتحق  لــلــ�ــشــيــف ومــــن  والـــوطـــنـــي 
اال�ــشــتــمــ�ع اإلــــى تــجــربــتــه وروؤيـــتـــه التي 

�شيوف  ب�ختي�ر  نــقــوم  واأحــيــ�نــ�ً  قدمه� 
اإثر من��شبة ثق�فية مهمة مثل مهرج�ن 
اأو  في�شل  الــمــلــك  وجـــ�ئـــزة  الــجــنــ�دريــة 
تكريم �شخ�شية ثق�فية �شعودية وغيره�، 
كم� اأنني ال اأ�شتغنى دوم�ً عن االقتراح�ت 
الذين  ورّوادهــــ�  الثلوثية  �شيوف  واآراء 

يثرونه� ب�لمفيد دائم�ً. 
• حدثن� عن تجربتكم االإعامية خ��شة 

م� يتعلق منه� ب�لرح�لة العبودي ؟ 
لـــم اأرتـــبـــط بــعــمــل ر�ــشــمــي مـــع االإذاعـــــة، 
لكنني كنت من المتع�ونين معه�، و�شبق 
البرامج االإذاعية  العديد من  اأن قدمت 
القنوات،،  عـــدد مــن  فــي  والــتــلــفــزيــونــيــة 
مــنــهــ� بــرنــ�مــج "في مــوكــب الـــدعـــوة "، 

نركز يف جمل�شنا 
على حياة 
املبدعني

فـكر واإدارة

عبد اهلل الو�شمي يقدم الثلوثية في ا�شت�ش�فة االمير بندر بن �شلم�ن
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والــذي ا�شت�شفت فيه اأكثر من 120 من 
العلم�ء والدع�ة والمفكرين والمثقفين 

لمدة اأربع �شنوات. 
االآن،  االإذاعية حتى  اأعم�لي  اأبــرز  اأن  اإال 
م�ش�هد  الع�لم  فــي  الم�شلمون  برن�مج 
لــقــ�ء مــع مع�لي ال�شيخ  ورحــــات، وهــو 
وزي�راته  عــن رحــاتــه  الــعــبــودي  محمد 
بعد  يـــزال م�شتمراً  الــعــ�لــم، وال  الأنــحــ�ء 
والعامة  �شنوات،  ع�شر  عمره  قــ�رب  اأن 
الرح�لة ال�شيخ محمد العبودي هو اأحد 
اأعام هذا القرن وهو كم� ي�شميه البع�س 
بقية البقية من الرواد االأوائل الذين ك�ن 
والعلمي،  الثق�في  العمل  في  اإ�شه�مهم 
االأر�س،  اأق�شى  عمت  رحــاتــه  اأن  حيث 
اإ�ش�فة اإلى كتبه المطبوعة في الرحات 
فقط التي تج�وزت 120 كت�ب�ً، اإ�ش�فة اإلى 
م� يربو على 90 كت�ب�ً مخطوط�ً، كم� اأن 
ال�شيخ - متعه اهلل ب�ل�شحة والع�فية -، 
العلوم  فــي �شتى  يــقــ�رب 70 كت�ب�ً  لــه مــ� 
والمع�رف، وقد كتب في الق�شة والرواية 
وال�شعر والرحات والجغرافي� والت�ريخ 
واالأن�ش�ب والدعوة وغيره�، وقد ا�شتفدت 
مــن مــازمــتــي وتــتــلــمــذي عــلــى مع�ليه 
ف�ئدة عظيمة حيث اإن عاقتي اليومية 
معه ال تنقطع في ح�شر اأو �شفر، متعه 

اهلل ب�ل�شحة والع�فية. 
• كيف ترون عاقة االإعام ب�لمثقفين 

في الفترة الح�لية؟ 
الفترات  اأجمل  من  اأنه�  اأعتقد  العاقة 
قبل  مــن  جيدا  اهتم�م�  هن�ك  اإن  حيث 
الموؤ�ش�شة الثق�فية الر�شمية وهي وزارة 
الجه�ت  من  وغيره�  واالإعـــام  الثق�فة 
التي اأ�ش�ءت الم�شهد الثق�في، اإ�ش�فة اإلى 
الثق�فية  المن��شط  جهود ال�شح�فة في 
ومت�بعته� الفع�لي�ت التي تق�م، خ�شو�ش�ً 

في الثلوثية وغيره� من المنتدي�ت. 
• ي�شكو بع�س رواد ندوتكم من التج�هل، 
كيف  للمداخلة،  الفر�شة  اإتــ�حــة  وعــدم 

�شتحلون هذه الم�شكلة؟ 
الحقيقة اأن مدير االأم�شية الدكتور عبد 
اهلل الو�شمي يحر�س اأ�شد الحر�س على 
اإتــ�حــة الــفــر�ــس الأكــبــر عـــدد ممكن من 

غير  مــن  لكن  والتعليق�ت  الــمــداخــات 
م�ئة  عددهم  يتج�وز  لح�شور  الممكن 
�شخ�س اأن ي�شتمع ولو لع�شرين �شخ�ش� 
وكـــل واحــــد يــحــتــ�ج اإلــــى خــمــ�ــس دق�ئق، 
والتعليق�ت والوقت  االأ�شئلة  اإلى  اإ�ش�فة 
مداخات  �شم�ع  من  يحرمن�  الــذي  هو 
وتــعــلــيــقــ�ت جــمــيــع االإخـــــوة والـــذيـــن في 
كم�  �شم�عهم�  عــلــى  نــحــر�ــس  الحقيقة 
ال نن�شى اأن م� يرد من اأ�شئلة وتعليق�ت 
ومداخات يحت�ج اإلى وقت اآخر لل�شيف 

ليت�شنى له التعليق عليه� . 
في  الــمــ�ــشــوح  الـــدكـــتـــور  و�ــشــل  • اأيـــــن 

الكت�بة والت�أليف؟ 
وعميد  "مفردات"  كـــتـــ�ب  لــــي  �ـــشـــدر 
الــرحــ�لــيــن الــ�ــشــيــخ مــحــمــد بـــن ن��شر 
وجهوده،  واإ�شه�م�ته  حي�ته  العبودي.. 
وكت�ب ج�هز للطبع "في موكب الدعوة" 
الف�شيلة  اأ�شح�ب  عــدد من  لــقــ�ءات مع 
الـــدعـــ�ة، اإ�ــشــ�فــة اإلــــى عـــدد مـــن الكتب 

ال�شغيرة التي اأقوم ب�إعداده� ح�لي�ً. 
بعد  للمح�مين  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة   •
حــ�ــشــولــكــم عــلــى كــر�ــشــي نــيــ�بــتــهــ� .. هل 

�شتم�ر�شون عمًا نق�بي�ً اأم تطويري�ً ؟ 
الحقيقة اأن اللجنة الوطنية على الرغم 
اأنه�  اإال  �ــشــاحــيــ�تــهــ�  مـــحـــدوديـــة  مـــن 
الم��شية  الــ�ــشــنــوات  خـــال  ا�ــشــتــطــ�عــت 
اأن االأمل  تحقيق عدد من التطلع�ت اإال 
الــــذي يــحــدو الــجــمــيــع هــو �ــشــرعــة قي�م 
االأدوات  بكل  ت�شطلع  للمح�مين  هيئة 
اأ�شوة  الــمــهــنــة  لــتــنــظــيــم هــــذه  الـــازمـــة 
على  المح�فظة  ثــم  ومــن  الع�لم  بـــدول 

م�شداقية المنت�شبين له� من المح�مين 
االأوان  اآن  اأنـــه  واأعــتــقــد  والم�شت�ش�رين، 
لقي�م مثل هذه الهيئة في ظل الظروف 
موؤ�ش�ش�ت  اإحــــدى  وب�شفته�  الــعــ�لــمــيــة 

المجتمع المدني. 
• ي�شكو المح�مون ال�شغ�ر من �شيطرة 
لهم  يبق  لــم  بحيث  الكعكة  على  الكب�ر 

�شوى الفت�ت، كيف تعلقون على ذلك؟ 
اأعتقد ذلــك، ال�شوق كم� يق�ل مفتوح  ال 
فــ�لــقــ�ــشــ�يــ� الـــ�ـــشـــغـــيـــرة لـــهـــ� فـــئـــة من 
الــمــحــ�مــيــن الــمــبــتــدئــيــن و�ــشــحــيــح اأن 
الخبرة والكف�ءة في العمل من المع�يير 
االأرزاق  اأن  اإال  المح�مي  الختي�ر  مهمة 
اأواًل واأخيراً بيد اهلل ولي�س هن�ك �شيطرة 
اإال اأن من حق �ش�حب الق�شية اأن يبحث 

عن الكف�ءة المتميزة. 
يتجهون  الق�نون  خريجي  من  عدد   •
�شي��شة  ب�شبب  الــحــكــومــي  الــعــمــل  اإلــــى 
مك�تب  بع�س  تنتهجه�  التي  التطفي�س 
الــمــحــ�مــ�ة الــكــبــرى كــيــف تــــرون الحل 

لهذه الم�شكلة؟ 
تقوم االإدارة الع�مة للمح�م�ة ب�لتن�شيق 
للتدريب  الــمــحــ�مــ�ة  مــكــ�تــب  بع�س  مــع 
اأن هـــنـــ�ك عـــــددا من  والـــتـــطـــويـــر، كــمــ� 
خ��شة  مــــراكــــز  اأقــــــ�مــــــوا  االأ�ـــــشـــــدقـــــ�ء 
المهنة  هــذه  لدعم  الق�نوني  ب�لتدريب 
م�شكلة  البط�لة  اأن  �شك  وال  وتقويمه� 
ولعل  الق�نون  وغير  الق�نون.  في  ع�مة 
يتجهون  مـــن  اإن  الـــقـــول  الــمــمــكــن  مـــن 
للعمل الحكومي هو لتحقيق رغبة من 
الخ��س،  على  الــعــ�م  الــقــطــ�ع  يف�شلون 
اإال اأنني اأعتقد اأن �شوق الحقوق والعمل 
فــي الــمــحــ�مــ�ة �ــشــوق واعـــد ونــ�جــح بكل 
المق�يي�س وهي المهنة التي �شوف نحت�ج 

اإليه� ب�شكل كبير قريب�ً.

برناجمي 
الذاعي مع 

ال�شيخ العبودي 
يعي�ش عامه 

العا�شر
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ق�لوا عن الثلوثية

لقد تعودن� من بع�س االأدبــ�ء والمثقفين في مملكتن� الحبيبة 
تخ�شي�س يوم من كل اأ�شبوع يكون منتدى فكري�ً يتم فيه تب�دل 
االآراء واالأفك�ر االأدبية والثق�فية وم� يرتبط بهموم االأمة وعلى 
�شبيل الذكر ال الح�شر خمي�شية ال�شيخ حمد الج��شر واثنينية 
ومن  المب�رك  را�شد  الدكتور  واأحــديــة  ال�ش�لح  عثم�ن  ال�شيخ 
قبلهم خمي�شية الرف�عي ب�لري��س واثنينية ال�شيخ عبدالمق�شود 
خوجة في جدة، اأم� ب�لن�شبة لثاث�ئية الم�شوح ب�لري��س التي ال 
يتج�وز عمره� الزمني اأربع �شنوات اإال اأنه� تعتبر نقلة نوعية في 
هذا النوع من هذه المنتدي�ت حيث اإنه� تف�علت مع مكت�شب�ت 
الوطن وم� يحدث في ال�ش�حة من تظ�هرات فكرية و�شي��شية 
واجتم�عية، ففر�ش�نه� هم كوكبة من اأبن�ء هذا المجتمع الذين 
فيهم العلم�ء واالأدبــ�ء والمثقفون ورجــ�ل االإعــام وال�شح�فة 
قد ات�حت الفر�شة لكل المتعط�شين الح�شور لمعرفة م� يدور 
فيه� من حــوارات ونق��ش�ت في جو يغلب عليه الهدوء وح�شن 
التخ�طب بعيداً عن الحم��س والت�شنج�ت، فكل واحد ملم ب�أدب 
.. ومن خال  اإنج�حه�  في  مهم�ً  يعتبر عن�شراً  الــذي  الحوار 
اإ�شع�ع ونور ي�شب في  مت�بعتي الأن�شطته� وجدته� فعًا مركز 
خدمة هذا الوطن، فرواده� الكثير منهم اإن لم يكن كلهم هم 
اأ�شح�ب القرار ولهم عاقة مب��شرة بمنظومة المعرفة ولكن 
�شيوف  من  يكونون  جعلتهم  االأخــرى  واهتم�م�تهم  مواهبهم 
عبداهلل  بن  محمد  ال�شيخ  قدمه�  التي  الثاث�ئية  هــذه  ورواد 
عرف  والـــذي  المواهب  المتعدد  الطموح  ال�ش�ب  هــذا  الم�شوح 

قدراته لخدمة وطنه  يوظف  كيف 
اختي�ر  اأن  �شك  وال  لثوابته�  وفــقــ�ً 
وك�أنه  متن�هية  بدقة  يتم  �شيوفه� 
مت�بعة  على  الحري�شين  عن  يعبر 
والـــذيـــن يتطلعون  الــمــنــتــدى  هـــذا 
م�شتوى  فــــي  �ــشــيــفــهــ�  يـــكـــون  اأن 
تــواجــده في  التطلع�ت مــن خــال 
الــ�ــشــ�حــة الــفــكــريــة والــعــلــمــيــة حتى 
ينهلوا من فكره وتجربته في هذه 

الحي�ة وهذا م� يتم فعًا والتي تعتبر من االأعم�ل الجليلة التي 
الــذي تمر به  الع�شيب  تقدم لاأمة خ�شو�ش�ً في هذا الظرف 
االأمة العربية واالإ�شامية فرواده� يعبرون في طروح�تهم عن 
هموم الوطن والتي ت�شب في خدمة االأمة العربية واالإ�شامية 
واأ�شتطيع اأن اأقول اإن المنهج العلمي فيه� هو ال�ش�ئد وهذا م� 
تحت�جه االأمة حيث اإن زمن الهزل والركون ولى زم�نه ب�عتب�ر 
اأعم�رن� مم� يتطلب ا�شتثم�ره في ا�شي�ء  اأن الوقت يم�شي من 
تحقق الخير وال�شع�دة لن� واأجده� فر�شة من��شبة للم�شوؤولين 
في وزارة الثق�فة واالإعام اأن يهتموا بهذه المنتدي�ت من خال 
ر�شد اأن�شطته� واختي�ر بع�س اللق�ءات التي تتم فيه� وعر�شه� 
على الم�ش�هدين والمهتمين حتى يكونوا على بينة من اأن�شطة 
اأبن�ء  وتوعية  ح�شوره�  على  االآخرين  لتحفز  المنتدي�ت  هذه 

الوطن بم� يملكه من مفكرين وعقول يفتخر بهم.

ثالثائية امل�شوح ومكت�شبات الوطن
من�شور اإبراهيم الدخيل/ مكتب التربية العربي لدول الخليج

جريدة الجزيرة - االربعاء 23 من ذي الحجة1425 هـ 2 فبراير 2005م
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اإ�شدارات الثلوثية وال�رشاك�ت الثق�فية                                   

عقدت الثلوثية �شراكته� االأوىل مع الن�دي االأدبي ب�لري��س ممثا برئي�شه ال�ش�بق اأ.د �شعد الب�زعي 
ا�شت�ش�ف�ت متب�دلة بني اجلهتني، حيث ق�مت  الو�شمي، وذلك من خال  ورئي�شه احل�يل د.عبداهلل 
الثلوثية ب��شت�ش�فة جمل�س اإدارة الن�دي يف لق�ء حتدث فيه االأع�ش�ء عن براجمهم الثق�فية، كم� ق�م 

الن�دي ب��شت�ش�فة د.حممد امل�شوح يف �شي�ق�ت ثق�فية اأخرى.
ونبع من هذه ال�شراكة ال�شل�شلة الثق�فية التي ي�شرف عليه� د.عبداهلل الو�شمي وت�شدر ب�ل�شراكة مع 
اجلهتني، وحتمل ا�شم )الكت�ب االأول(، ومن االإ�شدارات التي �شدرت ب�ل�شراكة بني اجلهتني م� يلي:
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حــــــــــــتــــــــــــى يــــــــــــنــــــــــــري لــــــــــــنــــــــــــ� مـــــــــــــــــن عــــــــــقــــــــــلــــــــــه الــــــــــفــــــــــكــــــــــرا

ــــــــرا حــــــــ�ــــــــش اأو  غــــــــــــــــــــــــ�ب  قــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــن  كــــــــــــــــــل  بــــــــــــهــــــــــــ� 

الــــــــنــــــــظــــــــرا لـــــــــهـــــــــ�  اأرخــــــــــــــــــــــــــو  الــــــــــــــــــــــــــورى  راأهــــــــــــــــــــــــــ�  اإذا 

مـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــوبـــــــــــة بــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــرام ظــــــــــــــــــــل مــــــــ�ــــــــشــــــــتــــــــعــــــــرا

و�ـــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــوة وانـــــــــــــتـــــــــــــ�ـــــــــــــشـــــــــــــ�ء يــــــــــــــقــــــــــــــدح الـــــــــ�ـــــــــشـــــــــكـــــــــرا

مـــــــــــــــطـــــــــــــــرزيـــــــــــــــن لــــــــــيــــــــــبــــــــــقــــــــــى احلـــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــزدهــــــــــــــــرا

الـــــــــــــقـــــــــــــدرا قــــــــــبــــــــــلــــــــــوا  قــــــــــ�بــــــــــلــــــــــوهــــــــــ�  اإذا  روحـــــــــــــــــــــــــ� 

ـــــــــــعـــــــــــدهـــــــــــ� زمـــــــــــــــــرا تــــــــــــــرنــــــــــــــو اإلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــك وتـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــو ب

الــــــــ�ــــــــشــــــــفــــــــرا تــــــــقــــــــطــــــــعــــــــي  واال  تــــــــــــطــــــــــــول  لـــــــــــــــو  اأن 

ــــــــهــــــــرا ــــــــق والــــــــ�ــــــــش وحــــــــــــــــــني القــــــــــــــــــــــوك ذاقــــــــــــــــــــــو الــــــــعــــــــ�ــــــــش

ـــــــــيـــــــــم احلـــــــــــــــــــــــــــــرف مــــــــبــــــــتــــــــكــــــــرا يــــــــــــــــداعــــــــــــــــبــــــــــــــــون نـــــــــ�ـــــــــش

مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل لــــــــــفــــــــــظ ومــــــــــعــــــــــنــــــــــي يــــــــ�ــــــــشــــــــبــــــــه الــــــــــــــــــــــــدررا

انــــــــــــدثــــــــــــرا مــــــــــــــ�  احلـــــــــــــــــــب  رمـــــــــــــــــــز  ان  تـــــــــــــــــــرى  حــــــــــتــــــــــي 

ــــــــــرا ــــــــــت ان مـــــــــــــــ�  املــــــــــــ��ــــــــــــشــــــــــــي  الـــــــــــــــوفـــــــــــــــ�  عــــــــــقــــــــــد  وان 

واأطــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــت خــــــــلــــــــفــــــــهــــــــ� عـــــــــ�ـــــــــشـــــــــ�قـــــــــهـــــــــ� الـــــــــــكـــــــــــرا

حـــــــ�ـــــــشـــــــرا وقـــــــــــــــــــد  االإ  عــــــــــلــــــــــم  مــــــــــــــن  لــــــــيــــــــ�ــــــــس  اإذا 

جـــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــ�ح الــــــــــــتــــــــــــي تـــــــ�ـــــــشـــــــتـــــــقـــــــبـــــــل املــــــــــطــــــــــرا

الــــــــ�ــــــــشــــــــعــــــــرا ــــــــــــهــــــــــــ�  رو�ــــــــــــش يف  يــــــــلــــــــتــــــــقــــــــي  وواحـــــــــــــــــــــــــــــــة 

حــــــــــتــــــــــى غــــــــــــــــــــدا يـــــــــــــومـــــــــــــك الــــــــــــــو�ــــــــــــــشــــــــــــــ�ح مـــــــنـــــــتـــــــظـــــــرا

زمـــــــــــــــــــــــــــ�ن جــــــــــــــــــــــدب وقــــــــــــــحــــــــــــــط طــــــــــــــ�ملــــــــــــــ� انـــــــــتـــــــــ�ـــــــــشـــــــــرا 

ــــــــــ� لـــــــــلـــــــــطـــــــــيـــــــــبـــــــــني جــــــــــــرى ــــــــــن وانــــــــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــهـــــــــــــــرا �ــــــــــش

قــــــمــــــرا حتــــــتــــــ�ــــــشــــــن  �ـــــــشـــــــمـــــــ�ـــــــشـــــــ�ً  الــــــــلــــــــيــــــــل  يف  اراك 

اأغـــــــــنـــــــــيـــــــــة عــــــــيــــــــنــــــــيــــــــك  اأرى  الـــــــــــ�ـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــ�ح  ويف 

ـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــت فـــــــــ�تـــــــــنـــــــــة وبــــــــــــــــــــــــــني كــــــــــــريــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــ� اأ�ـــــــــــــش

و�ـــــــــــشـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــوهـــــــــــ� مـــــــــــــــــن االأ�ــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــواق اأفــــــــــــــئــــــــــــــدة

يــــــــــــــ� مــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــاأت قــــــــــــلــــــــــــوب الـــــــــعـــــــــ��ـــــــــشـــــــــقـــــــــني هـــــــــوى

ــــــــهــــــــم عــــــــــقــــــــــديــــــــــن مـــــــــــــــن ذهــــــــــب و�ــــــــــشــــــــــغــــــــــت مـــــــــــــــن حــــــــب

ــــــــــى غـــــــــــــــــــــــــدوت لـــــهـــــم  ــــــــــهــــــــــم حــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــ�ذا �ــــــــشــــــــنــــــــعــــــــت ب

زمــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــو  ـــــــــــــل اقـــــــــــــب ـــــــــــــت  جتـــــــــــــل ان  وبــــــــــــ�ــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــة 

ورحـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــم متــــــــــــــنــــــــــــــي قــــــــــــــلــــــــــــــب راكــــــــــــبــــــــــــهــــــــــــ�

ابــــــــــــدا يـــــــعـــــــ�ـــــــشـــــــقـــــــوا  مــــــــــــن مل  عـــــــ�ـــــــشـــــــق  يــــــــــــ�  انــــــــــــــــت  يــــــــــــ� 

ـــــــــــوق يــــــحــــــرقــــــهــــــم وا�ـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــوا ولــــــــــهــــــــــيــــــــــب الـــــــــــ�ـــــــــــش

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــ�ر يـــــــــ�نـــــــــعـــــــــه ـــــــــــــــــش ويـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــفـــــــــــــون لـــــــــــــــــــك اال�

دمـــــــــهـــــــــم  يف  االأزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر  لـــــــــــــــــك  ويــــــــــــــــوقــــــــــــــــظــــــــــــــــون 

عـــــــــــروقـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــو يف  جـــــــــــــــــــــــــــــ�ر  حـــــــــــــــبـــــــــــــــك  وان   

ــــــــــــــــت الــــــــثــــــــلــــــــوثــــــــيــــــــة االأ�ـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــى الــــــــــتــــــــــي �ــــــشــــــدحــــــت ان

ـــــــــة اأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام ممـــــــــجـــــــــدة ـــــــــش ــــــــــــيــــــــــــت خـــــــــمـــــــــ� اأمــــــــــــ�ــــــــــــش

ـــــــــعـــــــــري بـــــــــعـــــــــد اخلـــــــــمـــــــــ�ـــــــــس حـــــــــــــني جـــــــــرت ـــــــــــت �ـــــــــش ـــــــــــي ول

كــــــــــــــم كــــــــــــــــــ�ن جمـــــــلـــــــ�ـــــــشـــــــك الــــــــــــــــزاهــــــــــــــــي مـــــــــــنـــــــــــ�ر هـــــــــدى

ـــــي وكــــــــــــــــــــم �ــــــــــــشــــــــــــرى لـــــــــــــــك �ــــــــشــــــــيــــــــخ وا�ــــــــــشــــــــــتــــــــــعــــــــــد فـــــت

فـــــــــــــ�نـــــــــــــت غـــــــــــيـــــــــــث عـــــــــــلـــــــــــى �ـــــــــــــشـــــــــــــ�ح الـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــ�فـــــــــــة يف

وانـــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــدر الأهـــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــم مـــــــكـــــــتـــــــمـــــــل

اأن����ت الثل���وثي�ة

ية
وث

لثل
ت ا

اأن

امل�شوح م�شوح بن عبد اهلل 
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ذاكرة الوف�ء
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اأو هي ك�ل�شح�بة العجلى التي متر ومتاأ النفو�س بهجة واالأر�س خ�شب� ثم مت�شي
اأ�ش�وؤوا الثلوثية فكرا وثق�فة وحوارا ونق��ش�، وتوا�شلوا  وهن� نحتفظ بذاكرة بي�ش�ء نقية لكثريين 

معه� بعط�ءاتهم وروؤاهم، وت�ألقت القلوب والعقول بهم، ثم .. رحلوا!

هي كلم�ت ع�برة .. ولكنه� �ش�دقة

ال�شيخ 
 عبد العزيز بن عبد الرحمن  الم�شند

رحمه اهلل

ال�شيخ 
 عبد العزيز بن عبد الرحمن  الم�شند

رحمه اهلل

ال�شيخ 
 عبد اهلل بن عقيل

رحمه اهلل

ال�شيخ 
 عثم�ن  بن ن��شر ال�ش�لح

رحمه اهلل

ال�ش�عر اال�شت�ذ 
 محمد الثبيتي

رحمه اهلل

ال�شيخ 
 عبد اهلل بن خمي�س

رحمه اهلل

ال�شيخ 
حمد الحقيل   

رحمه اهلل

البهجة  نن�شى  لن  لهم:  ونقول 
والنبل والعلم الذي تّوج �شلتن� 
الت�ريخ  ن�شهد  و�شنظل  بكم، 
الرّواد  من  اأنكم  على  والثق�فة 
اهلل  رحمكم  ونقول:  الكب�ر، 
املغفرة  �ش�آبيب  عليكم  واأ�شبغ 
ميزان  يف  قدمتموه  م�  وجعل 

ح�شن�تكم.

توفوا  الذين  الرواد  )�شور 
رحمهم اهلل(
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�شيوف الثلوثية
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سوانح وذكريات

البنوك اإلسالمية بني النظرية 
والتطبيق

�ضيوف الثلوثية
لقاءات متهيدية الشيخ محد احلقيل رمحه اهلل

لقاء مفتوح1421/1/15هـمعالي الشيخ / حممد بن عودة

لقاء مفتوح1422/11/22هـمعالي الشيخ / صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ

مبادرة األمري عبداهلل1422/12/28هـسعادة األستاذ / خالد بن محد املالك

1423/01/12هـد / حسن بن فهد اهلوميل
حتوالت النقد بني اإلنتاج 

والإلستهالك

الدين واألدب1423/02/03هـد/عايض القرني ود/ناصر الزهراني

مصادر التاريخ  احمللي1423/02/24هـمعالي د /  عبداهلل بن يوسف الشبل

1423/07/17هـمعالي  الشيخ /  حممد بن ناصر العبودي

1423/08/09هـمعالي الشيخ  /  عبداهلل بن سليمان املنيع

د  / منصور احلازمي
حوار مفتوح حول املوسوعة1423/10/20هـ    وأعضاء موسوعة األدب السعودي

لقاء وتوجيه1423/11/4هـمعالي الشيخ  /  حممد بن عبداهلل السبيل

وقفات مع األدب السعودي1424/01/13هـد/ حممد بن سعد بن حسني

حوار مفتوح1424/1/20هـ الشيخ / أبو عبدالرمحن  بن عقيل الظاهري

أمسية شعرية1424/01/27هـد/ حممد بن سعد الدبل

الشيخ الدكتور/ راشد الراجح الشريف
احلوار الوطين1424/07/19هـعضو جملس الشورى

معالي الشيخ الدكتور/ صاحل بن عبداهلل
دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب1424/08/11هـ بن محيد 
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�ضيوف الثلوثية
الشيخ/عبدالرمحن بن عبدالكريم العبيد

رئيس النادي األدبي باملنطقة الشرقية

معالي  د  /  أمحد بن حممد ا لضبيب 
  عضو جملس الشورى

الشيخ  / فهد بن عبدالرمحن  الشميمري

الشيخ  /عبداهلل بن عبدالعزيز بن  إدريس

معالي الشيخ د/حممد بن سعد الشويعر  
مستشار مفيت عام اململكة

معالي  د  /  عبداهلل بن صاحل العبيد  
 رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

د. حممد اهلريف  /  د. مشاري النعيم   
          أ / حممد األمسري

الدكتور / راشد بن عبدالعزيز  املبارك

د/ عبداهلل بن عبدالرحيم العسيالن

د. عبدالرحـمن بن صاحل  العشماوي

أ .  تركي بن عبداهلل السديري

الشيخ/ عقيل  عبدالعزيز  العقيل

أ . فايز بن موسى احلربي

معالي الدكتور/ فهد بن عبداهلل السمارى

مخسون عامًا بني العلم واألدب

اجملامع اللغوية العربية

فناة اجملد – خطوة على 
الطريق

لقاء مفتوح 

أحاديث وذكريات

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
)الفكرة و األهداف (

االنتخابات البلدية

هل العقل شاهد زور؟؟

رحلة  مع كتب الرتاث

أمسية شعرية

هيئة الصحفيني السعوديني

تكريم أعضاء اجمللس البلدي 
املنتخبني يف الرياض

الكتابة يف األنساب الظاهرة 
واألسباب

لقاء مفتوح 

1424/10/29هـ

1425/01/18هـ

1425/03/29هـ

1425/11/9هـ

1424/11/14هـ

1425/02/03هـ

1425/07/29هـ

1426/01/07هـ

1424/12/24هـ

1425/03/01هـ

1425/08/14هـ

1426/01/13هـ

1425/01/04هـ

1425/03/22هـ

1425/10/18هـ 

لعمل اخلريي بني اإلسهام 
واإلتهام

أعضاء اجمللس البلدي املنتخبني يف بلدية 
الرياض
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�ضيوف الثلوثية
فضيلة الشيخ د/ سلمان بن فهد العوده  املشرف 

على موقع اإلسالم اليوم

سعادة األستاذ/ حممد عبداهلل احلميد ـــ رئيس 
النادي األدبي بأبها

د. عبدالرمحن بن صاحل الشبيلي

الشيخ / عبدالكريم اجلهيمان

الشاعر األستاذ/ سعد بن عبد الرمحن البواردي

سعادة االستاذ/ عبدالفتاح أبو مدين ــــ رئيس 
النادي األدبي جبدة

فضيلة الشيخ  د/ عائض القرني

معالي األستاذ/ تركي بن خالد  السديري   
رئيس هئية حقوق اإلنسان

معالي الشيخ / عبداهلل العلي  النعيم 

سعادة االستاذ/ محد بن عبداهلل القاضي ــ عضو 
جملس الشورى

الشاعر/ عبداهلل الصيخان  و د/ عبداهلل بن صاحل  
الومشي  والشاعر حممد الثبييت 

معالي الشيخ / عبداحملسن بن ناصر العبيكان 
عضو جملس الشورى

د. بندر بن حممد احلجار ــــــ  رئيس اجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنسان

االستاذ/ إبراهيم بن عبدالرمحن البليهي

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

نشأة أذعة الرياض

لقاء مفتوح 

هذه حياتي

استقالة نادي جدة وتداعاياتها

أمسية شعرية

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

أوراق ثقافية

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح 

1426/02/05هـ

1426/08/09هـ

1426/10/26هـ

1427/3/13هـ

1426/02/26هـ

1426/08/23هـ

1427/01/22هـ

1427/3/20هـ

1426/3/17هـ 

1426/10/27هـ

1427/02/14هـ

1427/8/19هـ

1426/04/09هـ

1426/11/18هـ

1427/03/06هـ

لقاء مفتوح

د. حسن بن فهد اهلوميل
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�ضيوف الثلوثية
د/ زاهر بن عواض األملعي

أ. داود الشريان

سعادة األستاذ/ حسني بن عبدالرمحن العذل  
أمني عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

األمري /بندر بن سلمان بن حممد آل سعود

معالي الدكتور/ حممد األمحد الرشيد

د. ناصر بن سعد  الرشيد

معالي األستاذ/ عبدالرمحن بن حممد السدحان
أمني عام جملس الوزراء

جلسة مؤانسة وحوار 

سعد البازعى رئيس النادي األدبي بالرياض 
وأعضاءه

د.عبداهلل بن حممد الغذامي

د/ عثمان حممود الصيين
رئيس حترير اجمللة العربية

د/ عائض الردادي –  عضو جملس الشورى

صاحب السمو امللكي األمريد. سيف اإلسالم بن 
سعود آل سعود

اإلعالمى األستاذ /تركى الدخيل

أمسية شعرية

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح 

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

جلسة مؤانسة وحوار

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح 

1427/10/16هـ

1428/3/29هـ

1428/12/29هـ

1429/3/17هـ

1427/10/30هـ

1428/4/28هـ

1429/1/6هـ

1427/12/19هـ

1428/10/18هـ

1429/2/19هـ

1429/5/8هـ 

1428/2/23هـ

1428/11/3هـ

1429/2/26هـ

سرية ذاتيه

د- محد بن عبداهلل  املاجد
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�ضيوف الثلوثية
الدكتور / محود البدر

 األمني العام جمللس الشورى 

الدكتور سعيد السرحيي
 نائب حترير جريدة عكاظ سابقًا

سعادة الدكتور / أبوبكر باقادر 
وكيل وزارة الثقافة واإلعالم 

د/ حممد بن عبدالرمحن الربيع

الدكتور /  عبداهلل بن حممد  الفيصل 
 مدير جامعة امللك سعود سابقًا

معالي د/ زيد بن عبداحملسن آل  حسني 
 نائب رئيس هيئة حقوق االنسان 

د/ علي بن سعد املوسى 

األديب  الشيخ/  عبداهلل بن حممد بن مخيس

اإلعالمي األستاذ /  سليمان بن حممد العيسى  
مدير جامعة امللك سعود سابقًا

سعادة الدكتور / أبوبكر باقادر 
وكيل وزارة الثقافة واإلعالم 

الدكتور / حممد بن عبداهلل آل زلفة  
عضو جملس الشورى

معالي د/ عبدالواحد احلميد
 نائب وزير العمل 

أ/ جاسر اجلاسر

د/ عادل بن علي  الشدي 

حوار مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح 

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

1429/6/6هـ 

1429/12/25هـ 

1430/3/13هـ 

1430/10/17هـ

1429/10/14هـ

1430/1/9هـ 

1430/3/27هـ 

1430/11/1هـ 

1429/10/28هـ 

1430/2/1هـ 

1430/4/11هـ 

1430/11/15هـ 

1429/11/20هـ 

1430/2/15هـ 

1430/5/17هـ 

لقاء مفتوح

د/ مفلح بن ربيعان القحطاني 
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د/ عبداهلل  بن عبدالرمحن اجلحالن

د/ علي بن عبدالعزيز اخلضريي 

د/ عبدالعزيز بن حممد الفيصل 

فضيلة الشيخ / إمساعيل بن سعد بن عتيق

أ.د / حممد بن علي العقال
 مدير اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

معالي د/ حممد بن عبدالكريم العيسى
 وزير العدل

د/ سعد بن عبداهلل الصويان

سعادة زياد بن عبد الرمحن السديري

أ.د/ حممد بن أمحد الصاحل

األستاذ/ حممد رضا نصر اهلل 

عبدالرمحن بن زيد  السويداء 

د/ عبداهلل صادق دحالن 

الشيخ الوجيه /حممد بن عثمان بن بشر

د/ بدر بن أمحد كريم

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح 

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

لقاء مفتوح

عن كتابه حب احلصيد

1430/12/21هـ 

1431/3/30هـ 

1431/11/18هـ 

1432/2/7 هـ

1430/1/5هـ 

1431/4/21هـ 

1431/12/24هـ

1432/3/19 هـ

1431/1/26هـ 

1431/6/4هـ 

1432/1/8هـ 

1432/5/15 هـ

1432/5/29 هـ

1431/3/9هـ 

1431/11/4هـ 

1432/1/22هـ 

لقاء مفتوح

ضيوف اجلنادرية ) رشيد اخليون(

الشيخ / علي بن حممد اجلميعة



االمير �شيف اال�شام بن �شعوداالأمير بندر بن �شلم�ن 

مع�لي د/ محمد بن عبد الكريم العي�شى مع�لي ال�شيخ / محمد بن عبداهلل ال�شبيل
وزير العدل

اال�شت�ذ/ تركي بن عبد اهلل ال�شديريمع�لي ال�شيخ / محمد العبوديمع�لي د/ عبد اهلل بن عبد المح�شن التركي

رواد
الثلوثية

مع�لي ال�شيخ 
 �ش�لح بن عبد العزيز اآل  ال�شيخ

�شم�حة ال�شيخ  عبد اهلل  بن عبد العزيز ال ال�شيخ 
مفتي المملكة العربية ال�شعودية



مع�لي اال�شت�ذ/ تركي بن خ�لد ال�شديري

مع�لي  الدكتور/ حمود البدر

رواد
الثلوثية

مع�لي ال�شيخ / عبد اهلل النعيم

ال�شيخ/ عبد المح�شن العبيك�ن

مع�لي ال�شيخ/ عبد اهلل بن �شليم�ن المنيع

مع�لي  د/ عبد اهلل بن �ش�لح العبيد مع�لي د/ محمد اأحمد الر�شيد

�شع�دة  الدكتور  / زب�د بن عبد الرحمن  ال�شديري

مع�لي د/ عبدالواحد الحميد



رواد
الثلوثية

مع�لي د/ زيد بن عبد المح�شن ال ح�شين

مع�لي  الدكتور/ اأحمد ال�شبيب

مع�لي الدكتور/ بندر الحج�ر

مع�لي د/ را�شد الراجح ال�شريف

مع�لي اال�شت�ذ/ عبد الرحمن ال�شدح�ن مع�لي  د/ عبد اهلل ال�شبل

مع�لي الدكتور/ محمد ال�شويعر

مع�لي د/ محمد العقا اال�شت�ذ/ خ�لد الم�لك



اال�شت�ذ/ اإبراهيم البليهىال�شيخ / اأبو عبدالرحمن بن  عقيل الظ�هري

اال�شت�ذ/ ادري�س الدري�سالدكتور/ زاهر عوا�س االألمعي

اال�شت�ذ/ تركي الدخيلاال�شت�ذ/ عبد الرحمن ال�شويداء

رواد
الثلوثية

الدكتور / اأبوبكر ب�ق�در

الدكتور/ �شعد الب�زعي

الدكتور / عبد اهلل الو�شمي



د/ عبد الرحمن الع�شم�ويالدكتور/ عبد الرحمن ال�شبيلي

الدكتور/ عبد اهلل الجحانال�شيخ/ عبد الكريم الجهيم�ناال�شت�ذ/ عبد الفت�ح ابو مدين

الدكتور/ عبد اهلل ع�شيان الدكتور/ عبد اهلل الغذامياال�شت�ذ / �شعد البواردي

رواد
الثلوثية

اال�شت�ذ/ داود ال�شري�ن



ال�شيخ/ عبد اهلل بن خمي�سال�شيخ/ عبد اهلل بن  ادري�س

الدكتور/ عبد اهلل بن محمد الفي�شل 

ال�شيخ/ عقيل بن عبد العزيز العقيلالدكتور/ علي الخ�شيري

رواد
الثلوثية

الدكتور/ ن��شر الزهراني

الدكتور/ �شلم�ن بن فهد العودة

الدكتور/ ع�ئ�س القرني الدكتور/ ع�دل بن علي ال�شدي



الدكتور/ ع�ئ�س الردادي

رواد
الثلوثية

الدكتور / بدر بن احمد كريماال�شت�ذ/ �شليم�ن محمد العي�شى اال�شت�ذ/ ح�شين العذل

ال�شيخ/ ح�شن  بن فهد الهويمل

الدكتور/ �شعيد ال�شر يحي

الدكتور/ را�شد المب�رك

ال�شيخ / �ش�لح بن حميدالدكتور/ محمد بن اأحمد ال�ش�لح



رواد
الثلوثية

الدكتور/ ن��شر الر�شيد

الدكتور/ علي �شعد المو�شىاال�شت�ذ/ ف�يز بن مو�شى الحربىاال�شت�ذ/ فهد ال�شميمري

الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الربيعال�شيخ / محمد بن عثم�ن بن ب�شر

الدكتور/ مفلح القحط�نيالدكتور/ محمد بن عبداهلل اآل زلفة الدكتور / عبد العزيز بن محمد  الفي�شل



رواد
الثلوثية

اال�شت�ذ/ محمد ر�ش� ن�شر اهللالدكتور/ محمد بن �شعد الدبلالدكتور/ محمد بن �شعد ح�شين

اال�شت�ذ/ من�شور الح�زمي

الدكتور / عثم�ن ال�شيني

االأ�شت�ذ / عبد اهلل ال�شيخ�ن

مع�لي د / فهد ال�شم�ري االأ�شت�ذ/ من�شور الخ�شيري

الدكتور / حمد الم�جد



ال�شيخ / عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيدالدكتور / . بدر بن اأحمد  كريمف�شيلة ال�شيخ / اإ�شم�عيل بن عتيق

اال�شت�ذ  / ر�شيد  الخيون الدكتور / محمد الهرفيالدكتور   / �شعد بن عبد اهلل ال�شوي�ن

ال�شيخ  / علي بن محمد الجميعةالدكتور  / عبد اهلل  �ش�دق دحان اال�شت�ذ / محمد عبد اهلل الحميد

رواد
الثلوثية



د / عبد اهلل �ش�دق دحانال�شيخ / محمد بن عثم�ن بن ب�شرمع�لي د / محمد العي�شى

د / �شعد ال�شوي�ناالأ�شت�ذ / ر�شيد الخيوند/ عبد العزيز بن محمد الفي�شل

ال�شيخ / اإ�شم�عيل بن عتيقد / بدر بن اأحمد كريمد / زي�د بن عبد الرحمن ال�شديري

تكرمي رواد
الثلوثية



مع�لي د/ زاهر بن عوا�س االألمعياالأ�شت�ذ / اإدري�س الدري�ساالأ�شت�ذ / محمد ر�ش� ن�شر اهلل

االأ�شت�ذ / تركي الدخيلاالأ�شت�ذ / ح�شين العذلاالأ�شت�ذ / عبد الرحمن ال�شويداء

د / اأبوبكر ب�ق�درمع�لي د / حمود البدراالأ�شت�ذ / ج��شر الج��شر

تكرمي رواد
الثلوثية



االأ�شت�ذ / �شليم�ن العي�شىد / زيد بن عبدالمح�شن الح�شيناالأ�شت�ذ / داوود ال�شري�ن

د / ع�ئ�س الرداديد / ع�دل بن علي ال�شدياالأمير / �شيف االإ�شام بن �شعود

ال�شيخ / عبد اهلل بن خمي�سد / عبد اهلل الغذاميد / عبد اهلل الجحان

تكرمي رواد
الثلوثية



د / ح�شن الهويملد / ن��شر بن �شعد الر�شيدد / محمد بن عبداهلل اآل زلفه

د / علي الخ�شيريد / عبد اهلل بن محمد الفي�شلد / حمد الم�جد

د / عبد الرحمن ال�شبيليد/ محمد بن اأحمد ال�ش�لحد / �شعيد ال�شريحي

تكرمي رواد
الثلوثية



مع�لي د / محمد العقامع�لي د / عبد الواحد الحميدمع�لي د / بندر الحج�ر

د / محمد الربيعد / علي �شعد المو�شىد / مفلح القحط�ني

تكرمي رواد
الثلوثية

د / عبد اهلل الع�شياند / عبد الرحمن الع�شم�وياالأ�شت�ذ / فهد ال�شميمري



جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

رواد
الثلوثية



جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

رواد
الثلوثية



جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

رواد
الثلوثية



جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

رواد
الثلوثية



جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

رواد
الثلوثية



جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

رواد
الثلوثية



جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

رواد
الثلوثية



جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

رواد
الثلوثية



جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

رواد
الثلوثية



جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

جمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثيةجمهور  الثلوثية

رواد
الثلوثية






