إنجازات المركز

مجلة حضرموت
تكوين الهيئة التحريرية ملجلة حضرموت
الثقافية من كفاءات متخصصة وإصدارها
بصفة دورية متتابعة كل ثالثة أشهر ،صدر
منها أربعة عشر عددًا.
ندوات علمية
تنظيم  6ندوات اشتملت كل منها على
العديد من األوراق البحثية العلمية ،الخاصة
بالشأن الحضرمي ،وتمت إقامتها يف أماكن
مختلفة يف حضرموت.
مذكرات تفاهم
توقيع ثالث اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وشراكة مع ثالثة مراكز بحثية فاعلة محلية
ودولية إلثراء العمل املشرتك ،وتضافر
الجهود وتكاملها.
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محاضرات علمية
تنظيم  15محاضرة تخص الشأن
الحضرمي تاريخيا وثقافيا واجتماعيا حاضر
فيها مختصون ،وحضرها وتفاعل معها جمهور
كبري من األساتذة والطالب واملهتمني.
حلقات نقاش
تنظيم  4حلقات نقاش موسعة ،ألقت
الضوء على قضايا فكرية حضرمية مهمة،
وأتاحت الفرصة ملناقشتها على نطاق
واسع ،وقد شهدت حضورا وتفاعال.
رحالت بحثية
القيام برحلة علمية بحثية إىل إندونيسيا
ضمت عشرة شخصيات بحثية الستكشاف
الرتاث الحضرمي يف ذلك املهجر املهم ،وتوثيق
الصلة بني املركز والهيئات اإلندونيسية.

في أربع سنوات
وثائق تاريخية
قيام وفد بحثي بزيارة ميدانية لكافة
بلدان حضرموت بهدف توعية الناس بأهمية
الوثائق والحفاظ عليها ما أسفر عن جمع أكثر
من ربع مليون وثيقة وتصويرها وأرشفتها.
الموسوعة الحضرمية
تدشني مشروع املوسوعة الحضرمية
بأقسامها الخمسة ،لتضم موسوعات
(التاريخ) (األعالم) (القبائل واألسر) (املواضع
والبلدان) (املهاجرين واملهاجر) الحضرمية.
إصدار كتب
إصدار  20كتابا تعد مراجع مهمة يف
الشأن الحضرمي تغطي الكثري من الجوانب
التاريخية والثقافية.

زيارات ميدانية
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قيام وفد علمي من املركز بعشرات الزيارات
امليدانية االستطالعية التوثيقية ملدن (تريم
وشبام ،وسيئون ،والريدة الشرقية ،وقصيعر،
والديس الشرقية ،وكذلك بضة والخريبة.
الخزانة الحضرمية
إنشاء برنامج الخزانة الحضرمية على
غرار برنامج املكتبة الشاملة الشهري ،يضم
أكثر من  700كتاب مختص بالشأن اليمني
والحضرمي تاريخيا واجتماعيا وثقافيا.
مؤتمرات علمية
عقد خمسة مؤتمرات علمية ،منها
مؤتمر يف جاكرتا عن فاعلية دور الحضارم
يف أندونيسيا وأربعة يف املكال عن التاريخ
واملؤرخني الحضارمة عرب القرون.
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التعريف باملركز

يعــد مرك��ز ح�ضرم��وت للدرا�س��ات التاريخي��ة
والتوثيق والن�شر من املراكز امل�ستقلة ،وميار�س ن�شاطه
يف جم��ال الدرا�س��ات والبح��وث التاريخي��ة ،والرتجم��ة
را م��ن ن�ش��اطه
والتوثي��ق والن�ش��ر ،ويخ�ص���ص حي� ًزا كب�ي ً
العلمي لدرا�سة تاريخ ح�ضرموت وح�ضارتها و�أعالمها.
�أن�ش��ئ املرك��ز مبب��ادرة م��ن الأ�س��تاذ حمم��د �س��امل
اب��ن عل��ي جاب��ر م�ؤ�س���س املرك��ز ورئي���س جمل���س �إدارت��ه،
وبرتخي���ص ر�س��مي رق��م ( )529وه��و �ص��ادر م��ن مكت��ب
وزارة الثقاف��ة مبحافظ��ة ح�ضرم��وت بامل��كال ،وذل��ك
يف مار���س 2015م ،وق��د جع��ل ر�س��الته( :توثي��ق ذاك��رة
ح�ضرم��وت التاريخي��ة والرتاثي��ة والإن�س��انية و�إنتاجه��ا
ون�ش��رها) ،منطلق��ا م��ن ر�ؤي��ة وا�ضح��ة ،وه��ي (�أن
يك��ون املرك��ز املرج��ع الأ�سا���س ل��كل م��ا يخت���ص بتاري��خ
ح�ضرم��وت ،وذاكرته��ا احل�ضاري��ة العريق��ة).
يتك��ون الهي��كل الإداري للمرك��ز م��ن ع��دد م��ن
املجال���س والهيئ��ات والإدارات ه��ي:
1.1جمل�س الأمناء.
2.2جمل�س الإدارة.
3.3الهيئة اال�ست�شارية والقانونية.
4.4الإدارة العامة للمو�سوعة احل�ضرمية.
�5.5إدارة البحوث والدرا�سات.
�6.6إدارة امل�ؤمترات والرتجمة.
�7.7إدراة الثقافة والإعالم.
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�8.8إدراة الوثائق واملخطوطات.
�9.9إدراة التوثيق التلفزيوين.
�1010إدارة ال�ش�ؤون املالية والإدارية.
�1111إدارة العالقات العامة واحلكومية.
�1212إدارة الطباعة والن�شر والتوزيع.

حفل اإلشهار

بحضــور ع��دد كب�ير م��ن املثقف�ين والإعالمي�ين
و�أ�س��اتذة اجلامع��ات ،مت �إ�ش��هار مرك��ز ح�ضرم��وت
للدرا�س��ات التاريخي��ة والتوثي��ق والن�ش��ر يف  20م��ن
دي�س��مرب 2015م بقاع��ة ن��ادي (متطوع��ون) الك�برى
مبدينة املكال ،لت�س��جل هذه اللحظة البداية احلقيقية
الت��ي عل��ى �ضوئه��ا �ش��رع املرك��ز يف تنفي��ذ خطته و�أهدافه
خلدمة تراث ح�ضرموت وتاريخها وثقافتها على �أ�س�س
علمي��ة ومنهجي��ة ج��ادة ور�صين��ة ت�برز ال��دور احل�ضاري
له��ا  -قدمي �اً وحديث �اً -وت�ضعه��ا يف ف�ضائه��ا العرب��ي
والإ�س�لامي والعامل��ي ال��ذي ت�س��تحقه.
وق��د ب��د�أت �إجن��ازات املرك��ز م��ن حف��ل الإ�ش��هار ذات��ه،
حي��ث مت تق��دمي عر���ض موج��ز لفيل��م تلفزي��وين ع��ن

ال�ش��يخ امل��ؤرخ عبدالرحم��ن املالح��ي م��ن �إنت��اج املرك��ز.
وكان ح�ص��اد الف�ترة م��ن دي�س��مرب � 2015إىل نهاي��ة
دي�سمرب 2019م عديدًا من الفعاليات والربامج� :شملت:
(حما�ض��رات ،ون��دوات ،وحلق��ات نقا���ش ،وم�ؤمت��رات
�صحفي��ة ،ومذك��رات تفاهم واتفاقيات ،ورحالت علمية،
وزي��ارات ميداني��ة ،وجم��ع وثائق و�أر�ش��فتها ،وم�ش��اركات،
و�إع��داد مو�س��وعات ،و�إقام��ة م�ؤمت��رات علمي��ة).

اجتماعات اللجنة العلمية

مــا �إن مت �إ�ش��هار املرك��ز �إال ب��د�أت اللجن��ة العلمي��ة
عق��د ع��دة اجتماع��ات ممتالي��ة ومكثف��ة للتح�ض�ير
لأن�ش��طة املرك��ز و�إ�صدارات��ه يف الأع��وام التالي��ة .ومم��ا
�أ�س��فرت عن��ه االجتماع��ات االتف��اق عل��ى عق��د م�ؤمت��ر
علم��ي بعن��وان( :التاري��خ وامل�ؤرخ��ون احل�ضارم��ة)
كتقلي��د �س��نوي يعق��د بنهاي��ة كل ع��ام يتن��اول قر ًن��ا معي ًن��ا
م��ن تاري��خ ح�ضرم��وت� ،أو قرو ًن��ا ع �دّة� ،أو حد ًث��ا ب��ار ًزا.
كم��ا �أق��رت اللجن��ة طباع��ة ع��دد من الكت��ب املهمة و�إعادة
طباع��ة بع���ض الكت��ب.
ويف ه��ذا ال�س��ياق �أق��رت اللجن��ة القي��ام بزي��ارات
علمي��ة �إىل م��دن وادي ح�ضرم��وت ينظ��م خالله��ا ع��دد
م��ن املحا�ض��رات واللق��اءات والت�ش��اورات العلمي��ة.
وق��د و�ضع��ت اللجن��ة العلمي��ة يف مرك��ز اهتمامه��ا
�أن ُتوجه جميع فعاليات املركز مبا يخدم �أهداف املركز
عامة واجتاه (املو�سوعة احل�ضرمية) التي يتم الإعداد
لها بن�شاط.

احملاضرات

نظــم املرك��ز طائف��ة م��ن املحا�ض��رات العلمي��ة
املتخ�ص�ص��ة ،ب��د�أت مبحا�ض��رة يف فرباي��ر 2016م
للأ�س��تاذ الفلك��ي �س��امل عم��ر اجلعي��دي بعن��وان( :جه��ود
احل�ضارم��ة يف جم��ال الفل��ك) .بالتن�س��يق م��ع ن��ادي
متطوع��ون .وحما�ض��رة للدكت��ور �ص��ادق عم��ر مكن��ون
�أ�س��تاذ التاري��خ امل�ش��ارك ونائ��ب رئي���س جامع��ة الأحق��اف
واملدي��ر التنفي��ذي ملرك��ز بح��وث ح�ضرم��وت ،بعن��وان:
(تط��ور امل�ؤ�س�س��ة الع�س��كرية يف ح�ضرم��وت - 1937
1945م) .وذل��ك يف مار���س 2016م.
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ويف �إط��ار تل��ك املحا�ض��رات الت��ي ينظمه��ا املرك��ز
ق��دم الأ�س��تاذ الإعالم��ي �س��عيد عم��ر البطاط��ي ً
عر�ض��ا
لكت��اب الدكت��ور لين��دا بوك�س��يربجر( :عل��ى حاف��ة
الإمرباطوري��ة :ح�ضرم��وت ،الهج��رة واملحي��ط الهن��دي
من ثمانينات القرن التا�سع ع�شر �إىل ثالثينيات القرن
الع�ش��رين) وذل��ك يف ماي��و 2016م.

ويف يوني��و م��ن الع��ام ذات��ه �ألق��ى الإعالم��ي الأ�س��تاذ
عبدالق��ادر ب�صع��ر حما�ض��رة ع��ن الرائ��د الرتب��وي
عب��داهلل �أحم��د الناخ��ب.
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ويف فرباير 2017م �ألقى الدكتور ح�سن �صالح الغالم
حما�ضرة بعنوان( :الأيوبيون يف ح�ضرموت) بقاعة الأ�ستاذ
�أحمد عو�ض باوزير بكلية الآداب جامعة ح�ضرموت �ضمن
التن�سيق بني املركز واجلامعة ممثلة بكلية الآداب.

ويف �أبري��ل  2017نظ��م املرك��ز حما�ض��رة بعن��وان:
(ق��راءة يف التاري��خ احلدي��ث ملدين��ة ب��روم) بالتن�س��يق م��ع
م�ؤ�س�س��ة الأم��ل للتنمي��ة قدمه��ا الدكت��ور خال��د ح�س��ن
اجلوه��ي .ويف ال�ش��هر ذات��ه ،نظ��م املرك��ز حما�ض��رة ع��ن
(دور علم��اء ح�ضرم��وت العلم��ي واالجتماع��ي يف مدين��ة
ع��دن م��ن الق��رن ال�ساد���س �إىل العا�ش��ر الهجري�ين)
بالتن�س��يق م��ع رب��اط بح��ر الن��ور للرتبي��ة الإ�س�لامية
قدمه��ا الدكت��ور ط��ه ح�س�ين هدي��ل.

كم��ا َّ
نظ��م حما�ض��رة للمتخ�ص�ص�ين واملهتم�ين
وط�لاب التاري��خ واجلمه��ور عام��ة يف �أغ�سط���س 2017م
قدمها الأ�ستاذ ي�سلم �صالح بن دهلو�س بعنوان( :جهود
ال�س��لطان ب��در ب��ن عب��داهلل ب��و طوي��رق الكث�يري يف
حتديث قواعد الدولة الكثريية 1568 -1519ميالدية)
تط��رق فيه��ا �إىل �إ�س��هامات ه��ذا ال�س��لطان الفري��دة يف
حماولت��ه ت�أ�سي���س قواع��د دول��ة حديث��ة يف ح�ضرم��وت.
كم��ا نظ��م املرك��ز بالتن�س��يق م��ع رب��اط بح��ر الن��ور
للرتبي��ة الإ�س�لامية بامل��كال يف يناي��ر 2018م بقاع��ة
الرب��اط بف��وة حما�ض��رة بعن��وان�( :صحاب��ة ر�س��ول اهلل
�صل��ى اهلل علي��ه و�س��لم م��ن ح�ضرم��وت) �ألقاه��ا الأ�س��تاذ
من�ير �س��امل بازه�ير -املحا�ض��ر ب��دار امل�صطف��ى ب�ترمي.

ويف �ش��هر فرباي��ر �ش��هدت القاع��ة ذاته��ا حما�ض��رة
للأ�س��تاذ حمم��د عب��داهلل اجلني��د بعن��وان( :مالم��ح من
الت�أث�ير الإندوني�س��ي يف املهاجري��ن احل�ضارم��ة وبلده��م
الأم) تط��رق فيه��ا �إىل مناح��ي ذل��ك الت�أث�ير والت�أث��ر يف
جم��االت خمتلف��ة.

ويف �ش��هر مار���س نظ��م املرك��ز بالتن�س��يق م��ع م�ؤ�س�س��ة
دوع��ن للتنمي��ة حما�ض��رة بعن��وان (رج��االت دوع��ن ب�ين
الفقه والتجارة) للأ�س��تاذ حممد علوي باهارون بقاعة
مرك��ز دوع��ن التنم��وي مبدين��ة �صي��ف مديرية دوعن.

ويف ال�ش��هر ذات��ه يف �إط��ار ن�ش��اط املرك��ز املتوا�ص��ل
يف االهتم��ام بتاري��خ ح�ضرم��وت وتراثه��ا نظ��م حما�ض��رة
للأ�س��تاذ امل�ش��ارك الدكت��ور عب��داهلل كرام��ة التميم��ي
�أ�ستاذ التاريخ القدمي بكلية الآداب بجامعة ح�ضرموت،
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بعن��وان( :الأحق��اف يف امل�ص��ادر العربي��ة والكال�س��يكية)
يف قاع��ة ن��ادي متطوع��ون.
ويف �شهر مايو من عام  2018نظم املركز بالتن�سيق مع
م�ؤ�س�سة الأمل للتنمية حما�ضرة للأ�ستاذ حممد علوي
باهارون بعنوان( :العالقة التاريخية بني موانئ �ساحل
أمنوذجا) يف مدينة بروم.
ح�ضرموت  -بروم واحلامي �
ً

وحما�ض��رة للدكت��ور حمم��د ح��داد ع��ن (التاري��خ
اجليولوج��ي حل�ضرم��وت) يف �أغ�سط���س م��ن الع��ام ذات��ه
بقاع��ة ن��ادي متطوع��ون .ويف �ش��هر نوفم�بر نظ��م املرك��ز
ً
عر�ض��ا لكت��اب (اجنرام��ز �س��لطان ح�ضرم��وت غ�ير
املت��وج) لأ�س��تاذ التاري��خ احلدي��ث امل�ش��ارك ونائ��ب رئي���س
جامع��ة الأحق��اف د� .ص��ادق عم��ر مكن��ون ،ا�س��تعر�ض فيه
با�س��تفا�ضة ال��دور ال��ذي ق��ام ب��ه امل�ست�ش��ار الربيط��اين
هارول��د اجنرام��ز يف التاري��خ املعا�ص��ر حل�ضرم��وت يف
املج��االت ال�سيا�س��ية والأمني��ة والع�س��كرية والتعليمي��ة
واالجتماعي��ة وال�صحي��ة.
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الندوات
يف بداي��ة انط�لاق ن�ش��اط املرك��ز العلم��ي واملع��ريف
وحتت �ش��عار( :ر ّوادنا مناراتنا) �أقام يف دي�س��مرب 2015م
بقاعة فندق موج باملكال ندوة علمية بعنوان( :الأ�س��تاذ
عب��د الرحم��ن املالح��ي ودوره التنوي��ري واملجتمع��ي يف
ح�ضرم��وت) ا�ش��تملت عل��ى حموري��ن( :تاريخي ،وثقايف
جمتمع��ي) ،وقدم��ت ع��دد م��ن الأوراق البحثي��ة .ر�أ���س
املح��ور الثق��ايف الأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د بلخ�ش��ر واملح��ور
التاريخ��ي الأ�س��تاذ الدكت��ور ناج��ي الكث�يري.

كم��ا �ش��هدت قاع��ة الأدي��ب عل��ي �أحم��د باكث�ير
بجامع��ة ح�ضرم��وت للعل��وم والتكنولوجي��ا يف �أبري��ل
2016م ن��دوة علمي��ة ع��ن الأ�س��تاذ �أحم��د عو���ض باوزي��ر:
رحل��ة �صحف��ي ..يومي��ات �صحيف��ة .بالتن�س��يق م��ع ق�س��م
الإع�لام بكلي��ة الآداب بجامع��ة ح�ضرم��وت للعل��وم
والتكنولوجي��ا .وق��د دارت ح��ول ثالث��ة حم��اور؛ املح��ور
الأول :ال�س�يرة والن�ش��أة� .أم��ا املح��ور الث��اين :ف�صحيف��ة

الطليعة الريادة والر�سالة .واملحور الثالث :االجتاهات
الوطني��ة والقومي��ة يف �صحيف��ة الطليع��ة.

ويف �س��ياق االهتم��ام ب�س�ير الأع�لام احل�ضرمي��ة
الرائدة وت�سليط ال�ضوء على تراثها التاريخي والثقايف
والإبداع��ي نظ��م املرك��ز ن��دوة علمي��ة عن الأ�س��تاذ ح�س�ين
حمم��د الب��ار بعن��وان( :ح�س�ين حمم��د الب��ار ر�س��الة
�صحيف��ة و�إب��داع �أدي��ب) يف الأ�س��بوع الأخ�ير م��ن �ش��هر
مار���س ع��ام .2017

وقد ا�شتملت الندوة على اثنتني وع�شرين ورقة
بحثية �أ�سهم بها �أكادمييون ودار�سون مهتمون
تناولت �صحيفة (الرائد) وم�ؤ�س�سها ح�سني حممد

البار من جوانب فكرية ،و�سيا�سية ،ومهنية ،وفنية،
وثقافية ،و�شخ�صية .حيث �أبرزت الأبحاث عددًا من
املواقف القومية واحلقوقية وال�سيا�سية واالجتماعية
والإعالمية والإخراجية املعا�صرة ل�صحيفة (الرائد)
احل�ضرمية التي �صدرت يف املدة من عام 1964 - 1960م.
كما نظم املركز يف يوليو  2017ندوة علمية بعنوان:
«املع��امل احل�ضاري��ة يف مملك��ة ح�ضرم��وت القدمية حتى
فج��ر الإ�س�لام» بقاع��ة ن��ادي متطوع��ون بامل��كال� -أ�س��هم
فيه��ا ع��د ٌد م��ن الباحث�ين والأ�س��اتذة املخت�ص�ين م��ن
جامعت��ي ع��دن وح�ضرم��وت واملراك��ز البحثي��ة املهتم��ة
بال�تراث والهيئ��ة العام��ة للآث��ار واملتاح��ف .وكان��ت
مبثاب��ة �إطالل��ة منهجي��ة عل��ى بح��ر زاخ��ر وعمي��ق ميت��د
يف الزم��ان �إىل �أك�ثر م��ن ع�ش��رة ق��رون �صن��ع خالله��ا
الإن�س��ان احل�ضرم��ي �إ�س��هاماته احل�ضاري��ة الإن�س��انية
قب��ل ب��زوغ ن��ور الإ�س�لام.

كم��ا نظ��م املرك��ز يف �أبري��ل 2018م ن��دوة بعن��وان:
(�صحيفة الر�أي العام احل�ضرمية  -الر�ؤية والر�سالة)
بقاع��ة الفقي��د �أحم��د عو���ض باوزي��ر بكلي��ة الآداب -
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جامع��ة ح�ضرم��وت ،ت�ضمن��ت حموري��ن الأول بعن��وان:
(ق�ضاي��ا مو�ضوعي��ة)� ،أم��ا املح��ور الث��اين ف��كان بعن��وان:
(ق�ضاي��ا فني��ة ومهني��ة) .

ويف �أكتوب��ر  2018برعاي��ة الل��واء الرك��ن ف��رج �س��املني
البح�س��ني حماف��ظ حمافظ��ة ح�ضرم��وت قائ��د املنطق��ة
الع�س��كرية الثاني��ة والأ�س��تاذ ع�ص��ام حربي���ش الكث�يري
وكي��ل املحاف��ظ ل�ش��ؤون ال��وادي وال�صح��راء نظ��م املرك��ز
ندوة بعنوان( :املظاهر احل�ضارية الع�سكرية التقليدية
يف ح�ضرم��وت) مبدين��ة �ش��بام .وق��د �صاحب الندوة عدد
م��ن الفعالي��ات الفني��ة والرتاثي��ة نظمته��ا امل�ؤ�س�س��ات
الر�س��مية وال�ش��عبية مبدين��ة �ش��بام.
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وق��د انته��ت الن��دوة �إىل تو�صي��ات عملي��ة مهم��ة؛
منه��ا� :إقام��ة متح��ف ع�س��كري خا���ص يف مدين��ة �ش��بام
ح�ضرم��وت خا���ص بالأ�س��لحة التقليدي��ة الت��ي عرفته��ا
ح�ضرم��وت ،واحلف��اظ على الأكوات واحل�صون والقالع
احلربي��ة ول��و م��ن خ�لال ترمي��م ح�ص��ن واح��د يف كل
منطق��ة نظ��را لكرثته��ا يف ح�ضرم��وت .كم��ا �أو�ص��ت
بالتوا�ص��ل م��ع املنظم��ات الدولي��ة ل�ض��رورة احلف��اظ
عل��ى امل��وروث احل�ض��اري الع�س��كري حل�ضرم��وت.
ْ

حلقات النقاش

أولى مركز ح�ضرموت منذ �إن�شائه حلقات النقا�ش
�أهمي��ة كب�يرة ،مل��ا تتيح��ه م��ن تالق��ح الأف��كار واحل��وار
ال�ثري املفي��د ،ويف ه��ذا الإط��ار نظ��م املرك��ز يف مار���س
2016م حلق��ة نقا���ش بعن��وان( :الرتجم��ة يف ح�ضرم��وت
و�أهميتها يف الدرا�س��ات التاريخية) بالتن�س��يق مع مركز
عب��داهلل فا�ض��ل ف��ارع للرتجم��ة والدرا�س��ات الإجنليزي��ة
بجامع��ة ع��دن.

وا�ش��تملت عل��ى ث�لاث �أوراق ،الأوىل بعن��وان( :واق��ع
الرتجم��ة يف ح�ضرم��وت و�س��بل جتاوزه��ا) والورق��ة
الثاني��ة حمل��ت عن��وان�( :آلي��ة �ضم��ان دق��ة الرتجم��ة)
وكان��ت الورق��ة الثالث��ة بعن��وان�( :أهمية املادة التاريخية
يف كتاب��ات الرحل��ة وامل�ست�ش��رقني).
كم��ا نظ��م املرك��ز يف فرباي��ر  2017حلق��ة نقا���ش
بعن��وان( :منهجي��ة كتاب��ة التاري��خ عن��د اب��ن خل��دون)
�ش��ارك فيه��ا الدكت��ور قا�س��م عب��د املحب�ش��ي بورق��ة
بحثي��ة ا�س��تعر�ض م��ن خالله��ا اجله��ود العلمي��ة للم��ؤرخ
احل�ضرم��ي التون�س��ي عبدالرحم��ن ب��ن خل��دون وب� ّين
فل�س��فته املنهجي��ة يف كتاب��ة التاري��خ ون�ش ��أة ال��دول
و�صعوده��ا وعنفوانه��ا ورخائه��ا وانك�س��ارها ع�بر املراحل
العمري��ة املقنن��ة لعم��ر ه��ذه ال��دول.

بالرتجم��ة وعق��د دورات م�س��تدامة فيه��ا ،واالهتم��ام
برتجم��ة م��ا كت��ب ع��ن ح�ضرم��وت ال �س��يما باللغ��ات
الإجنليزي��ة وال�س��واحلية واملاالوي��ة.

ويف �س��بتمرب م��ن الع��ام ذات��ه عق��د املرك��ز حلق��ة
نقا���ش خا�ص��ة مبنا�س��بة الذك��رى اخلم�س�ين لإ�س��قاط
ال�س��لطنة القعيطي��ة بي��د ث��وار اجلبه��ة القومي��ة يف 17
�سبتمرب 1967م ،وقدمها �أ.د .حممد �سعيد دا�ؤود �أ�ستاذ
ف�صل
التاري��خ احلدي��ث بكلي��ة الآداب جامعة ح�ضرموت ّ
را م��ن
فيه��ا ع�بر �آلي��ات التحلي��ل املنهج��ي والت�أمل��ي كث�ي ً
الق�ضاي��ا املتعلق��ة ب�أح��داث ال�س��قوط كا�ش � ًفا ع��ن بع���ض
النتائج واحلقائق التي رمبا ُك�شِ ف عنها لأول مرة فيما
يتعل��ق ب�إحداثي��ات ه��ذا ال�س��قوط املث�يرة و�أ�س��بابه.

ويف �أغ�سط���س 2017م عق��د املرك��ز حلق��ة نقا���ش
بعن��وان( :الرتجم��ة يف ح�ضرم��وت و�آف��اق تطوره��ا)
بن��ادي املعل��م مبدين��ة �س��يئون .ويف خت��ام احللق��ة خرجت
بع��دد م��ن التو�صي��ات �أبرزه��ا :الت�س��ريع ب�إن�ش��اء كلي��ة
الأل�س��ن يف جامع��ة ح�ضرم��وت ،وت�أ�سي���س منت��دى خا�ص
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مذكرات التفاهم واالتفاقيات

إيمانـــا م ��ن املرك ��ز ب�أهمي ��ة العم ��ل امل�ش�ت�رك،
والتن�س��يق والتع��اون م��ن �أج��ل �إجن��از الأه��داف ال�س��امية
�سعى املركز �إىل عقد مذكرات تفاهم مع كل من يهدف
�إىل خدم��ة ال�ت�راث احل�ض��اري ،ويف �إط��ار ه��ذا املب��د�أ وقع
مذكرت ��ي تفاه ��م و�ش ��راكة يف جاكرت ��ا كان ��ت الأوىل م ��ع
مرك ��ز الثقاف ��ة واملجتم ��ع الإندوني�س ��ي ( )LIBIالتاب ��ع
للمعه ��د الإندوني�س ��ي للعل ��وم ،مت توقيعه ��ا م ��ع رئي�س ��ة
املرك��ز الدكت��ورة �س��ري �س��ونارتي .

�أم��ا ال�ش��راكة الثاني��ة فق��د كان��ت م��ع مرك��ز املن��ارة
للبحوث والدرا�س��ات بالعا�صمة جاكرتا مت توقيعها مع
ال�س��يد نبي��ل عبدالك��رمي هي��ازع مدي��ر املرك��ز.
كم ��ا مت عق ��د �ش ��راكة م ��ع مرك ��ز الر�ش ��يد للتنوي ��ر
والتدري ��ب والدرا�س ��ات بع ��دن ،انطال ًق ��ا م ��ن متاه ��ي
�أهداف املركزين العامة يف العناية بالدرا�سات التاريخية
وال�ت�راث احل�ض ��اري ،وا�ش ��تملت مذك ��رة التفاه ��م عل ��ى
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التن�س��يق والتع��اون لعق��د الن��دوات وامل�ؤمت��رات العلمي��ة
وتنظي ��م حلق ��ات النقا� ��ش ب�ي�ن املركزي ��ن مب ��ا ين�س ��جم
واخلط ��ط العام ��ة املق ��ررة يف جلانهم ��ا العلمي ��ة ،و�أن
يتبادل املركزان الإ�صدارات والن�ش��رات ال�صادرة عنهما.
و�أال ميان ��ع الطرف ��ان م ��ن اال�س ��تفادة م ��ن اخل�ب�رات
العلمية لكادرهما العلمي مبا يعزز براجمهما املختلفة،
و�أن يتب ��ادل الطرف ��ان املعلوم ��ات والأخب ��ار ذات ال�صل ��ة
بن�ش ��اطهما العلمي.

كم��ا وق��ع املرك��ز عل��ى مذك��رة تفاه��م مماثل��ة م��ع
(بح��وث ح�ضرم��وت للدرا�س��ات والتدري��ب وتنمي��ة
املجتم��ع) ،وقعه��ا الأ�س��تاذ الدكت��ور عب��داهلل �س��عيد
اجلعي��دي مدي��ر مرك��ز ح�ضرم��وت للدرا�س��ات والدكتور
�صادق عمر مكنون مدير عام مركز بحوث ح�ضرموت.

ووق��ع املرك��ز اتفاقي��ة تع��اون م��ع (مرك��ز عب��داهلل
فا�ض��ل ف��ارع للدرا�س��ات الإجنليزي��ة والرتجم��ة) ،حي��ث
مت االتف��اق عل��ى تن�س��يق وتنظي��م الفعالي��ات العلمي��ة
امل�ش�تركة بينهم��ا الت��ي تعن��ى بدرا�س��ة امل�ؤلف��ات الأجنبية
ذات العالق��ة ب�ش ��ؤون ح�ضرم��وت واليم��ن واجلزي��رة
العربي��ة ب�ش��كل ع��ام وك��ذا ت�ش��جيع البح��ث يف جم��االت
الرتجم��ة والدرا�س��ات التاريخي��ة.

الرحالت العلمية

بعــد �أن توثق��ت ع��رى مرك��ز ح�ضرموت للدرا�س��ات
التاريخي��ة والتوثي��ق والن�ش��ر يف داخ��ل الوط��ن
احل�ضرم��ي ،وانطل��ق يف رحل��ة عطائ��ه الثقافي��ة
والتاريخي��ة والبحثي��ة العلمي��ة الر�صين��ة خلدم��ة ت��راث
وتاري��خ وذاك��رة ح�ضرم��وت ع�بر تاريخه��ا الإن�س��اين
واحل�ض��اري املمت��د لآالف ال�س��نني ،ج��اءت اخلط��وة
الثانية لرت�س��يخ هذا الدور الذي ارت�ضاه لنف�س��ه املركز
وارحت��ل �إىل امل��دن الإندوني�س��ية الت��ي �ش��هدت كثاف��ة
الهج��رة احل�ضرمي��ة.

ه��ذه الرحل��ة العلمي��ة البحثي��ة ملرك��ز ح�ضرم��وت
للف�ترة املمت��دة م��ن� 23 - 8( :أكتوب��ر 2016م) برئا�س��ة
ال�ش��يخ حمم��د ب��ن �س��امل ب��ن عل��ي جاب��ر ومبعي��ة فري��ق
م��ن دار الوف��اق للخدم��ات العلمي��ة� ،ض��م ع�ش��رة م��ن
ال�ش��خ�صيات القيادي��ة والبحثي��ة ،كان��ت حري�ص��ة عل��ى
اكت�ش��اف ع��وامل االغ�تراب والهج��رة لل��رواد الأج��داد
الأوائ��ل يف التاري��خ احل�ضرم��ي الإن�س��اين ،و�س��عت
ال�ستلهام تلك الروح الإ�سالمية الو�سطية التي جنحت
يف ن�شر الر�سالة املحمدية يف جزر الأرخبيل الإندوني�سي
وجتاوزته �إىل �شتى مناطق الأرخبيل الهندي منذ زمن
بعي��د م�س��جلة بذل��ك ظاه��رة تثاق��ف �إن�س��اين وح�ض��اري
مل ت��زل مالحمه��ا وت�أثرياته��ا ظاه��رة حت��ى الي��وم .
لقد تنوعت وتعددت برامج يوميات الرحلة وجتاوزت
املتوقع وعمقت امل�أمول ور�سمت �آفاق الطموح الآتي من
خال�صات هذه اليوميات التي ر�سمت مالحمها حلظة
الو�صول �إىل مطار العا�صمة الإندوني�سية (�سوكارنو
ه ّتا) بجاكرتا.
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وق��د ا�س��تهدفت ه��ذه الزي��ارة العلمي��ة جمل��ة م��ن
املراكز العلمية وال�شخ�صيات االعتبارية واملعمرة لإعادة
رب��ط املهاج��ر احل�ضرم��ي بالوط��ن الأم ح�ضرم��وت .و�أن
تكون منطل ًقا لفهم ودرا�س��ة تاريخ الهجرة احل�ضرمية
�إىل الأرخبي��ل الهن��دي ب�ش��موليته ومعرف��ة ودرا�س��ة
ظاه��رة التثاق��ف احل�ض��اري ال��ذي م ّثل��ه ح�ضارم��ة
املهج��ر ،وكذل��ك توثي��ق ور�ص��د ال�تراث والأر�ش��يف
املهج��ري وخل��ق عالق��ات ثنائي��ة علمي��ة وبحثي��ة ب�ين
املرك��ز ونظرائ��ه م��ن املراك��ز يف امل��دن الإندوني�س��ية.
اللقاء بقيادات الرابطة العلوية:

ويف �س��ياق برنام��ج الزي��ارة البحثي��ة والعلمي��ة ق��ام
الوف��د بزي��ارة �إىل مق��ر الرابط��ة العلوي��ة .والتق��ى
ال�س��يد زي��ن ب��ن عم��ر ب��ن �س��ميط رئي���س الرابط��ة،
الذي �أكد �سعادتهم الغامرة مبثل هذه الزيارة التي
تظه��ر م��دى العالق��ة الوطيدة بني �أبناء ح�ضرموت
يف داخ��ل الوط��ن واملهاج��ر ،جم��ددًا ال�ش��كر والتقدي��ر
له��ذه الزي��ارة العلمي��ة الت��ي ت�ص� ّ�ب يف م�صلح��ة
تاري��خ ح�ضرم��وت وح�ضارته��ا ،وق��د �أ�ش��ار الأ�س��تاذ
حمم��د �س��امل ب��ن عل��ي جاب��ر رئي���س جمل���س الإدارة
�إىل �أن اله��دف الرئي�س��ي له��ذه الزي��ارة يتم ّث��ل يف
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�إقام��ة ج�س��ور توا�ص��ل دائم��ة وم�س��تمرة ب�ين الوط��ن
احل�ضرمي واملهاجر التي ا�س��تق ّر فيها الأجداد منذ
زمن بعيد ،ومن �أهمها الأرخبيل الإندوني�سي الذي
ع��رف الرح�لات الأوىل للمهاج��ر احل�ضرم��ي.

وا�ستعر�ض ال�سيد عبدالرحمن عبدالقادر با�صرة
مدير العالقات الداخلية واخلارجية بالرابطة
العلوية ،املراحل التاريخية التي مرت بها الرابطة
منذ ت�أ�سي�سها مبيناّ الكثري من الأعمال اخلريية
والتوثيقية والثقافية وال�صحفية التي قامت بها.
اللقاءبقيادات جمعيةالإر�شادالإ�سالمية:

والتقى الوفد بعدد من قيادات جمعية الإر�شاد
الإ�سالمية ،حيث نوق�شت جملة من املو�ضوعات

عن تاريخ الهجرة احل�ضرمية ملناطق الأرخبيل
الإندوني�سي .ح�ضر اللقاء الأ�ستاذ عبداهلل مبارك
اجلعيدي املدير العام للجمعية ،الذي �أ�شار يف اللقاء �إىل
اهتمام املركز بالبحث العلمي الر�صني و�أكد �أن ظاهرة
الهجرة احل�ضرمية حتتاج �إىل �أكرث من درا�سة وتدقيق
وتوثيق بو�صفها ظاهرة �إن�سانية وثقافية واقت�صادية.

كم��ا التق��ى الوف��د بالربوفي�س��ور عل��وي ب��ن �ش��هاب
ال��ذي ا�س��تعر�ض جمل��ة م��ن الن�ش��اطات الت��ي يق��وم به��ا
وكرثة تنقالته و�س��فره امل�س��تمرة خدمة للبحث العلمي
والتط��ور املجتمع��ي .م�ؤك��داً ا�س��تعداده الت��ام للعم��ل على
تذلي��ل ال�صعوب��ات وامل�س��اهمة بفاعلي��ة يف فت��ح قن��وات
االت�ص��ال والتوا�ص��ل م��ع املراك��ز البحثي��ة العلمي��ة
للجامعات الإندوني�سية الر�سمية منها وغري الر�سمية.
كم��ا التق��ى بالدكت��ور (هداي��ة حمم��د ن��ور واح��د)
نائب رئي���س جمل���س ال�ش��ورى ال�شعبي بقاعة اجتماعات
برملان جمل�س النواب يف جمهورية �إندوني�سيا بالعا�صمة
جاكرتا .الذي �أ�شار �إىل طبيعة عمل املجل�س ون�شاطاته
املختلفة خلدمة ال�ش��عب الإندوني�س��ي ،مبدياً ا�س��تعداده

الكبري لت�سهيل مهمة الوفد وبراجمه املتنوعة يف مدن
الأرخبي��ل الإندوني�س��ي ،مثم ًن��ا ن�ش��اط املرك��ز و�س��عيه
اجل��اد خلدم��ة تاري��خ ح�ضرم��وت وتراثه��ا الإن�س��اين يف
الوط��ن واملهجر.

ويف ه��ذه الرحل��ة كان مرك��ز ح�ضرم��وت ه��و
�أول مرك��ز علم��ي عل��ى م�س��توى ال�ش��رق الأو�س��ط ي��زور
املعه��د الإندوني�س��ي للعل��وم بالعا�صم��ة جاكرت��ا ..وق��د
ثمن��ت الدكت��ورة �س��ري �س��ونارتي رئي�س��ة مرك��ز البح��وث
واملجتم��ع باملعه��د الوطن��ي �إ�ص��رار مرك��ز ح�ضرم��وت
وحر�ص��ه ال�ش��ديد عل��ى فت��ح نواف��ذ توا�ص��ل وات�ص��ال م��ع
نظرائ��ه م��ن املعاه��د واملراك��ز يف جمهوري��ة �إندوني�س��يا.
وا�س��تعر�ضت جمل��ة م��ن املج��االت البحثي��ة الت��ي ق��ام به��ا
املرك��ز ون�ش��اطاته الإقليمي��ة والعاملي��ة.
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ومت يف هذا اللقاء االتفاق على تكليف الدكتور �أحمد
جنيب برهاين والأ�ستاذ الدكتور خالد ي�سلم بلخ�شر
مدير دائرة البحوث والدرا�سات والرتجمة من�سقني
عن مركز بحوث الثقافة واملجتمع الإندوني�سي ومركز
ح�ضرموت للدرا�سات التاريخية والتوثيق والن�شر
واالتفاق على توقيع مذكرة تفاهم و�شراكة بينهما.
ويف �سياق التعرف على مكونات املجتمع احل�ضرمي
يف الأرخبيل الإندوني�سي ومراحله التاريخية ومميزاته
الثقافية واحل�ضارية والإن�سانية التي كانت عنواناً
رئي�سياً يف ظاهرة الهجرة احل�ضرمية ،قام رئي�س
و�أع�ضاء الوفد بزيارات متعددة لعدد من ال�شخ�صيات
االعتبارية يف مدينة جاكرتا عا�صمة اجلمهورية
الإندوني�سية ،منها :الداعية الإ�سالمي ال�شيخ علي
جابر والربوفي�سور قري�ش بن �شهاب وزير ال�ش�ؤون
الدينية �ساب ًقا �صاحب تف�سري القر�آن الكرمي (امل�صباح)
ومدير جامعة  AINالتي �أ�س�سها والده الربوفي�سور
عبدالرحمن بن �شهاب وال�سيد حممد رزق بن ح�سني
بن �شهاب رئي�س املعهد الديني بجبل (بون�شاك)
مبنطقة بوقور وال�سيد جندان بن نوفل بن �سامل بن
جندان مدير مدر�سة الفخرية الدعوية و�شقيقه �أحمد
نوفل وال�شيخ زكي بن �صالح بن عجاج النهدي.
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كم��ا انتق��ل الوف��د �إىل ال�ضفة الأخرى من الأرخبيل
الإندوني�س��ي ف��زار ع��ددًا م��ن م��دن ج��اوا ال�ش��رقية ف��زار
مدر�س��ة بنوقورو مبدينة �صولو وقد رحب ال�س��يد �أ�س��د
ال�س��قاف رئي���س جمل���س �إدارة املدر�س��ة برئي���س و�أع�ض��اء
الوف��د مبدي �اً �س��عادته الغام��رة به��ذا اللق��اء الأول
ب�أكادميي�ين ومهتم�ين بالتاري��خ ي�أت��ون �إىل مدر�س��تهم
للتع��رف عل��ى تاري��خ الهج��رة احل�ضرمي��ة ،مقدماً �أ�س��فه
العميق لعدم قدرته على تعلم اللغة العربية على الرغم
ال تاركاً
م��ن ن�صيح��ة ج��ده احل�ضرم��ي وه��و مل ي��زل طف ً
لل�س��يد عل��وي حم�س��ن العطا���س من�س��ق الرحل��ة حري��ة
الرتجم��ة م��ن الإندوني�س��ية �إىل العربي��ة ،م�ش�يراً �إىل
�أن ه��ذه املدر�س��ة �أ�س�س��ت يف الع��ام 1928م ،وظل��ت ت��زاول
عمله��ا حت��ى الي��وم .وه��ي ت�ش��تمل عل��ى مراح��ل التعلي��م
م��ن الرو�ض��ة وحت��ى الثانوي��ة العام��ة للبن�ين والبن��ات.
كم��ا تع��ددت الزي��ارات امليداني��ة للوف��د لت�ش��مل
الزوايا الدينية والعلمية يف م�سجدي ال�سقاف والريا�ض
ب�صول��و ،ومق��ر الرابط��ة العلوي��ة ومدر�س��ة دار الإح�س��ان
وع��ددًا م��ن ال�ش��خ�صيات االجتماعي��ة ،منه��م الأ�س��تاذ
نا�ص��ر ب��ن �س��امل ب��ن مريط��ان اجلعي��دي يف منطق��ة
بكالونغ��ان ب�ش��رق ج��اوا باجلمهوري��ة الإندوني�س��ية.
واطلع الوفد على جتربتي مدر�ستي الإر�شاد الإ�سالمية
الت��ي ت�أ�س�س��ت يف الع��ام 1933م واحلكم��ة التعليمي��ة الت��ي
�أن�ش��ئت يف الع��ام 1989م يف مدين��ة �س��ورابايا.

كم��ا ق��ام الوف��د بج��والت ا�س��تطالعية مل�ست�ش��فى
الإر�ش��اد وم�صن��ع مالي��دز �س��تارلندو MALIDAS
 ،STERILINDOوحر���ص الوف��د عن��د زيارته��م
ملدين��ة �س��ورابايا ب�ش��رق ج��اوا باجلمهوري��ة الإندوني�س��ية
عل��ى زي��ارة املن��زل ال��ذي ول��د في��ه الأدي��ب العرب��ي
والإ�س�لامي الكب�ير عل��ي �أحم��د باكث�ير يف احل��ي العربي
القدمي الذي �شهد والدته يف �أجواء عام 1910م ،وا�ستمع
رئي���س و�أع�ض��اء الوف��د يف �أثن��اء اجلول��ة اال�س��تطالعية
مبكون��ات املن��زل �إىل م��ا تبق��ى م��ن �آث��ار ظل��ت �صام��دة يف
وج��ه الزم��ن وحمل��ت عب��ق ذكري��ات الطفول��ة والن�ش ��أة
الأوىل له��ذا الأدي��ب احل�ضرم��ي العرب��ي والإ�س�لامي
الكب�ير ال��ذي جت��اوزت م�ؤلفات��ه ( )70م�ؤلف�اً يف الرواي��ة
وامل�س��رح االجتماع��ي وال�سيا�س��ي والتاريخ��ي والق�ضي��ة
الفل�س��طينية ودواوي��ن �ش��عرية وف��ن ال�س�يرة الذاتي��ة
و�أ�سهم �إ�سهاماً كبرياً يف النه�ضة التنويرية احلديثة يف
الع��امل العرب��ي والإ�س�لامي.

عب��داهلل البطاط��ي مبدين��ة �س��ورابايا مت خ�لال اللق��اء
احلديث عن الرحلة التاريخية احل�ضرمية ومظاهرها
وت�أثرياته��ا وت�أثره��ا مب��دن �إندوني�س��يا وم��ا قدم��ه
احل�ضارمة بو�صفهم من الن�س��يج الإندوني�س��ي الأ�صيل
من ا�سهامات وطنية خلدمة موطن ا�ستقرارهم وم�أوى
عي�ش��هم الك��رمي خ�لال احلق��ب التاريخي��ة املا�ضي��ة.

كما التقى الوفد ال�شخ�صية احل�ضرمية الإندوني�سية
املعمرة يف مدينة �سورابايا ال�شيخ �أحمد �سامل ي�سلم بن
حمفوظ الذي ولد يف العام 1336هـ ،املوافق عام 1918م
وا�سرتجعوا معه ذكرياته بو�صفه �شاهداً على قرن
ح�ضرمي يف املهجر الإندوني�سي.

والتق��ى الوف��د الباح��ث ح�س��ن باحن��ان والأ�س��تاذ
عب��داهلل حمم��د بارج��اء والأ�س��تاذ ع�ص��ام ح�س��ن باكث�ير
(اب��ن �ش��قيق الراح��ل عل��ي �أحم��د باكث�ير) والأ�س��تاذ
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وبعد عودة الوفد من رحلته �إىل عدد من مدن جاوا
ال�شرقية التقى اجلميع بالأ�ستاذ نبيل عبدالكرمي هيازع
رئي�س مركز املنارة للدرا�سات احل�ضرمية ،الذي قد قدم
عر�ضاً موجزاً عن دور بع�ض ال�شخ�صيات احل�ضرمية
الرائدة يف الن�ضال الوطني التحرري جلمهورية
�إندوني�سيا .مت يف اللقاء تبادل الأحاديث عن �إ�سهامات
املركزين و�أهمية التكامل بينهما .كما قام رئي�س و�أع�ضاء
الوفد بزيارتني� ،إىل فرع جامعة الإمام حممد بن �سعود
ومقر �صحيفة (�ألو �إندوني�سيا) بالعا�صمة جاكرتا.

الزيارات امليدانية

لــم يقت�ص��ر ن�ش��اط املرك��ز على ما يقيم��ه من ندوات
وحما�ض��رات ،و�إمن��ا حر���ص عل��ى االنتق��ال �إىل امل��دن
احل�ضرمية مكلفا بذلك جلنة علمية حتاور وت�ستك�شف
وتر�صد ،لإتاحة الفر�صة للإن�سان احل�ضرمي للتوا�صل
م��ع املرك��ز يف كل م��كان وو�ص��وال �إلي��ه حي��ث يك��ون ،ويف
�ضوء ذلك ،ت�ش��كل فريق ي�ضم الأخوة الأ�س��تاذ الدكتور
عبداهلل �سعيد اجلعيدي مدير املركز والأ�ستاذ الدكتور
خال��د ي�س��لم بلخ�ش��ر مدي��ر دائ��رة البح��وث والدرا�س��ات
والرتجمة والأ�س��تاذ �صالح ح�س�ين الفردي مدير دائرة
الإعالم والعالقات العامة ،والأ�س��تاذ عادل حاج باعكيم
مدي��ر دائ��رة التوثي��ق ،وزاروا ع��دة م��دن �ش��ملت( :ت��رمي
و�ش��بام ،و�س��يئون ،والريدة ال�شرقية ،وق�صيعر ،والدي�س
ال�ش��رقية ،وكذل��ك ب�ض��ة واخلريب��ة بال��وادي اخل�صي��ب
من وادي دوعن) حيث �أقاموا حلقة نقا�ش وحما�ضرات
ولق��اءات .كم��ا قام��وا بزي��ارات ا�س��تطالعية ملتحف��ي
منطق��ي احلاف��ة و�س��رار.
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كم��ا زار الوف��د مكتب��ة الأحق��اف للمخطوط��ات
ب�ترمي التق��وا خالله��ا بال�س��يد ح�س�ين اله��ادي �أم�ين
املكتبة الذي اطلع على ن�شاط املركز وتدار�س الطرفان
�إمكاني��ة التع��اون بينه ًم��ا ،كم��ا زار الوف��د مكتب��ة ت��رمي
احلديث��ة بفرعيه��ا للغاي��ة نف�س��ها ،والتق��ى يف �س��يئون
بالأ�س��تاذ حمم��د احل��داد مدي��ر املرك��ز الوطن��ي للوثائ��ق
التاب��ع لرئا�س��ة اجلمهوري��ة يف مكتب��ه مبجم��ع الدوائ��ر
احلكومي��ة حي��ث تب��ادل الطرف��ان املنا�ش��ط التي يقومان
به��ا يف �س��بيل خدم��ة ال�تراث احل�ضرم��ي و�س��بل التع��اون
بينهم��ا.

ويف فرباي��ر � 2017ش��ارك الوف��د يف �إحي��اء الذك��رى
الرابع��ة لرحي��ل الأدي��ب وامل ��ؤرخ الكب�ير عبدالرحم��ن
عبدالك��رمي املالح��ي بامل�ش��اركة يف الفعالي��ة الثقافي��ة
الت��ي نظمه��ا مكت��ب وزارة الثقاف��ة مبديري��ة ال�ش��حر
مبقر جمعية ال�صيادين التعاونية بال�شحر ،وقام الوفد
بعر���ض اجل��زء الث��اين م��ن الفيل��م الت�س��جيلي التوثيق��ي
ال��ذي �أع��ده املرك��ز ع��ن حي��اة الفقي��د املالح��ي.
ويف مار���س  2018وا�ص��ل وف��د املرك��ز زيارات��ه
امليداني��ة ف��زار املعل��م التاريخ��ي (م�صنع��ة �آل العم��ودي)
مبنطق��ة �صي��ف مبديري��ة دوع��ن ،وق��د ط��اف الوف��د بكل
مكونات هذا احل�صن الأثري الذي مل يزل تاريخ بنائه
حم��ل بح��ث ودرا�س��ات م��ن قب��ل العدي��د م��ن املخت�ص�ين
واملهتمني برتاث وتاريخ الأجداد يف وادي دوعن خا�صة
وح�ضرم��وت عام��ة.

بعض جهود إدارة الوثائق
واملخطوطات

ليــس �أه��م م��ن الوثائ��ق الر�س��مية �س��جال و�ش��اهدا
عل��ى الأح��داث والتاري��خ لأي��ة منطق��ة �أو �أم��ة؛ ولذل��ك
�أوىل املرك��ز ه��ذا اجلان��ب �أهمي��ة خا�ص��ة من��ذ �إن�ش��ائه،
فخ�ص���ص �إدراة تق��وم ب��ه ،ومم��ا ين��اط به��ا البح��ث ع��ن
الوثائ��ق الت��ي ال ت��زال حمج��وزة يف بع���ض البي��وت
التاريخي��ة ول��دى القبائ��ل ،وه��ي معر�ض��ة لأن يطويه��ا
الن�سيان وال�ضياع ،ورمبا تعاقبت عليها �أجيال ال تدري
م��ا متثل��ه م��ن قيم��ة و�أهمي��ة ،وكذل��ك تعه��د الأرا�ش��يف
القائم��ة برتمي��م م��ا به��ا وت�صوي��ره.

ونذك��ر يف ه��ذه ال�س��طور الب�س��يطة بع���ض م��ا
قام��ت ب��ه �إدارة التوثي��ق ،بع��د ترتي��ب وتن�س��يق وحتدي��د
املناط��ق والهيئ��ات وال�ش��خ�صيات االجتماعي��ة والقبلي��ة
الت��ي حت��وز �ش��يئا م��ن الوثائ��ق احل�ضرمي��ة ،وق��د قوبل��ت
اللجن��ة بالرتح��اب والتع��اون واالهتم��ام م��ن قب��ل م��ن
ا�س��تهدفتهم.
ت�ش��كلت اللجن��ة م��ن الأ�س��تاذ الدكت��ور عب��داهلل
اجلعي��دي وفري��ق مع��ه ،وب��د�أت �أوىل رحالته��ا �إىل
امل�ش��قا�ص يف 2017م ,لتجوب كافة الأ�صقاع احل�ضرمية
عل��ى م��دى �أرب��ع �س��نوات متكن��ت خالله��ا م��ن احل�ص��ول
عل��ى م��ا يزي��د ع��ن رب��ع ملي��ون وثيق��ة متنوع��ة قام��ت
بت�صويره��ا و�أر�ش��فتها وحفظه��ا م��ن ال�ضي��اع ،وه��ي
�ش��اهدة عل��ى �أح��داث ومراح��ل مهم��ة يف التاري��خ
احل�ضرم��ي الق��دمي واملعا�ص��ر.
ويق��وم مرك��ز ح�ضرم��وت بت�صني��ف الوثائ��ق
و�أر�ش��فتها ب�أ�س��لوب علم��ي ح�س��ب( :الرق��م  -مو�ض��وع
الوثيق��ة  -تاري��خ الوثيق��ة  -امل�ص��در  -املالحظ��ات).
وخ�ص���ص لذل��ك قائم�ين خمت�ص�ين.

هؤالء استقبلهم املركز

نظــرا مل��ا انعك���س ع��ن املرك��ز م��ن �ص��ورة �صادق��ة
م�ش��رفة ،م��ن العم��ل ال��د�ؤوب واجلهد املخل�ص يف خدمة
الثقاف��ة احل�ضرمي��ة واحلف��اظ عليه��ا ،ت�ش��رف املرك��ز
با�س��تقبال طائف��ة م��ن ال�ش��خ�صيات املهم��ة ،فا�س��تقبل يف
مقره بالقاهرة يف �سبتمرب  2017ال�شيخ عبداهلل بق�شان
يرافقه معايل املهند�س بدر با�سلمة وزير النقل ال�سابق،
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و�سعادة الدكتور �أحمد عمر بام�شمو�س الرئي�س ال�سابق
جلامع��ة ح�ضرم��وت ،وع��دد م��ن من�س��وبي م�ؤ�س�س��ة
ح�ضرموت للتنمية الب�شرية .وكان يف ا�ستقباله والوفد
املرافق له ال�شيخ حممد بن �سامل بن علي جابر امل�شرف
الع��ام ،ووف��د م��ن قي��ادات ف��رع املرك��ز بالقاه��رة.

وقد اطلع الوفد خالل الزيارة على �أهداف املركز
وطموحاته وم�شاريعه القائمة وامل�ستقبلية ،وناق�ش ال�شيخ
عبداهلل بق�شان مع امل�شرف العام للمركز م�شروع املو�سوعة
احل�ضرمية والتح�ضريات التي يقوم بها املركز م�ؤكدا �أن
الوقت قد حان ليكون حل�ضرموت مو�سوعة �شاملة حتكي
تاريخها وتراثها وتعرف ب�أعالمها وبلدانها.

ويف ه��ذا ال�س��ياق ويف ال�ش��هر ذات��ه ا�س��تقبل املرك��ز
بامل��كال �س��يادة الل��واء الرك��ن ف��رج �س��املني البح�س��ني
حمافظ حمافظة ح�ضرموت وقائد املنطقة الع�سكرية
الثاني��ة ،حي��ث التقى برئي���س ومدي��ري الإدارات العاملة
را ع��ن �س��عادته به��ذه الزي��ارة والتع��رف
باملرك��ز مع�ب ً
ع��ن كث��ب عل��ى ن�ش��اطات املرك��ز الثقافي��ة املختلف��ة يف
جم��ال خدم��ة ح�ضرم��وت وتاريخه��ا م��ن حي��ث �إ�ص��دار
الكت��ب وجمل��ة ح�ضرم��وت الثقافي��ة الدوري��ة والتوثي��ق
التلفزي��وين وت�صوي��ر املخطوط��ات وحفظه��ا واالهتم��ام
بعق��د امل�ؤمت��رات الدولي��ة العلمي��ة يف الداخ��ل واخل��ارج
والن��دوات وحلق��ات النقا���ش واملحا�ض��رات معت�براً ذل��ك
الن�ش��اط ركي��زة �أ�سا�س��ية يف تن�ش��يط الوع��ي الثق��ايف يف
الواق��ع املجتمع��ي يف ح�ضرم��وت و�أن��ه �س��يفتح للأجي��ال
�آفا ًق��ا م�س��تقبلية للتع��رف عل��ى ثقافته��ا وتاريخه��ا.

ويف �أكتوب��ر م��ن الع��ام ذات��ه ا�س��تقبل املرك��ز الأ�س��تاذ
حمم��د �أحم��د احل��داد مدي��ر املرك��ز الوطن��ي للوثائ��ق
مبدين��ة �س��يئون التاب��ع لرئا�س��ة اجلمهوري��ة والأ�س��تاذ
ح�سني عمر الهادي �أمني مكتبة الأحقاف للمخطوطات
مبدين��ة ت��رمي بزي��ارة �إىل مرك��ز ح�ضرم��وت للدرا�س��ات
التاريخي��ة والتوثي��ق والن�ش��ر حي��ث التق��وا بالأ�س��تاذ
الدكت��ور عب��داهلل �س��عيد اجلعي��دي رئي���س املرك��ز
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والأ�س��تاذ الدكت��ور خال��د ي�س��لم بلخ�ش��ر مدي��ر �إدارة
العالق��ات العام��ة والرتجم��ة والدكت��ور ح�س��ن �صال��ح
الغ�لام مدي��ر �إدارة البح��وث والدرا�س��ات والدكت��ور
عبدالق��ادر عل��ي باعي�س��ى مدي��ر �إدارة الإع�لام والثقاف��ة
وجرى احلديث يف هذا اللقاء موا�صلة ملا بد�أه الطرفان
م��ن نقا���ش يف �س��ي�ؤون وت��رمي عن��د زي��ارة وف��د املرك��ز
�إليهم��ا م�ؤخ� ًرا م��ن اهتم��ام وعناية بال�تراث احل�ضرمي
وابتع��اث املخطوط��ات م��ن م�ضانه��ا واالهتم��ام به��ا
والتع��اون الوثي��ق بينهم��ا يف ه��ذا املج��ال يف ظ��ل رعاي��ة
ال�سلطة املحلية باملحافظة ودعمها لهذا االجتاه خدم ًة
حل�ضرم��وت وحماي��ة لرتاثه��ا م��ن االندث��ار.
كم��ا ا�س��تقبل املرك��ز ال�ش��يخ عل��ي �س��امل ب ّك�ير،
والأ�س��تاذ حم�س��ن �أحم��د ب��ن �ش��مالن ،والأ�س��تاذ عم��ر
عو���ض ب��اين ،والأ�س��تاذ عل��وي �س��قاف العيدرو���س،
يرافقه��م ع��د ٌد م��ن الأ�س��اتذة واملثقف�ين والرتبوي�ين ،يف
زي��ارة تعرف ّي��ة �إىل املرك��ز .كم��ا ت�ش��رف املرك��ز با�س��تقبال
الروائ��ي عم��ار باطوي��ل ود .م�س��عد �أحم��د م�س��رور ،وق��د
�أبدي��ا �إعجابه��م باملرك��ز ك�ص��رح ح�ضرم��ي رائ��د.

مبحافظ��ة ح�ضرم��وت ،وق��د بح��ث �س��بل التع��اون ب�ين
املرك��ز والهيئ��ة ،وتن�س��يق التع��اون بينهما خدمة للرتاث
احل�ضرم��ي ال��ذي تع��د م��ن خالل��ه ح�ضرم��وت كله��ا
�أيقون��ة تراثي��ة حي��ة مبختل��ف نواحيه��ا احلياتي��ة يف
الإن�س��ان وامل��كان واملجتم��ع.

ويف نوفم�بر م��ن الع��ام ذات��ه ا�س��تقبل املرك��ز العمي��د
�سليمان بن غامن م�ست�شار حمافظ ح�ضرموت ،و�أبدى
�س��عادته بزي��ارة املرك��ز والتع��رف عل��ى كادره العلم��ي
والإداري م�ش��يدًا بن�ش��اطه ال��ذي ق��ال �إن��ه ق��ر�أ و�س��مع
عن��ه بكثاف��ة قب��ل �أن ي��زور املرك��ز وق��د ر�أى م��ا �ش��اهده
عيا ًن��ا �آم� ً
لا ان تت��اح للعنا�ص��ر العامل��ة باملرك��ز الفر�ص��ة
الكافي��ة لإثب��ات جدارته��ا العلمي��ة م��ن خ�لال املرك��ز.

ويف �س��بتمرب  2018ا�س��تقبل املرك��ز الأ�س��تاذ
ريا���ض باكرم��وم مدي��ر الهيئ��ة العام��ة للآث��ار واملتاح��ف
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ويف دي�س��مرب  2018ق��ام الأ�س��تاذ خال��د حمف��وظ
بح��اح رئي���س وزراء اليم��ن الأ�س��بق بزي��ارة املرك��ز يرافق��ه
الدكت��ور حمم��د �صال��ح الع��وادي ،وق��د �أب��دى �إعجاب��ه
بن�ش��اط املرك��ز م�ؤك��دا �أهمي��ة الدرا�س��ات الإن�س��انية
واال�س�تراتيجية الت��ي يج��ب �أن ينه���ض به��ا لغاي��ات بن��اء
امل�س��تقبل عل��ى ر�ؤي��ة وا�ضح��ة.

ويف دي�سمرب  2019ا�ستقبل املركز الأ�ستاذ� /سامل
�أحمد اخلنب�شي نائب رئي�س جمل�س الوزراء يرافقه رجل
الأعمال ال�شيخ عبداهلل عمر بن دول املعاري والدكتور
عبود حممد العبل املعاري رئي�س جامعة العرب .وقد
عب الأ�ستاذ �سامل اخلنب�شي عن �سعادته بزيارة املركز
ّ
م�شرياً �إىل �أنه يتابع باهتمام ن�شاطاته وفعالياته مقدراً
الدور التنويري والثقايف الذي يقوم به.

ويف �س��بتمرب  2019حظ��ي املرك��ز بزي��ارة خا�ص��ة
م��ن قب��ل الأ�س��تاذين م�ست�ش��اري حماف��ظ حمافظ��ة
ح�ضرم��وت لل�ش��ؤون الإعالمي��ة حمم��د عب��داهلل احلداد
و�س��عيد مب��ارك �س��بتي اطلع��ا فيه��ا عل��ى �آخ��ر م�س��تجدات
املركز ون�شاطاته البحثية والثقافية وخططه م�شيدين
ب��دوره الثقافـ��ي يف ظ��ل الظ��روف والأو�ض��اع ال�صعب��ة
الت��ي تعي�ش��ها حمافظ��ة ح�ضرم��وت.

كم��ا ع� ّبر رج��ل الأعم��ال ال�ش��يخ عب��داهلل ب��ن عم��ر
ب��ن دول املع��اري ع��ن �س��عادته بزي��ارة املرك��ز ال��ذي �أ�صب��ح
ميث��ل واجه��ة ح�ضرم��وت الثقافي��ة والتاريخي��ة م�ش��يدًا
بجه��ود القائم�ين علي��ه متمني �اً له��م التوفي��ق والنج��اح
يف مهامه��م ،و�أع��رب ع��ن ا�س��تعداده لتق��دمي الدع��م
لن�ش��اطات املرك��ز عام��ة.

وم��ن جانب��ه �أثن��ى الدكت��ور عب��ود حمم��د العب��ل
املع��اري رئي���س جامع��ة الع��رب عل��ى دور املرك��ز ون�ش��اطه
البحث��ي والعلم��ي املتع��دد اجلوان��ب وم��ا ي�ص��در عن��ه م��ن
�إ�ص��دارات متنوع��ة.

اخلزانة احلضرمية

هــي �ش��املة تاريخي��ة متخ�ص�ص��ة يف تاري��خ اليم��ن
وح�ضرم��وت خا�ص��ة ،والتاري��خ عام��ة ،وق��د احت��وت ه��ذه
اخلزان��ة عل��ى زه��اء ت�س��عمئة كت��اب يغل��ب عليه��ا الطاب��ع
التاريخ��ي ،كم��ا انف��ردت مب��ا يق��رب م��ن �س��تمئة عن��وان
ال توج��د يف �أي��ة مو�س��وعة غريه��ا عل��ى م�س��توى الع��امل،
بع�ض هذه الكتب يزيد عن ع�شر جملدات ،ومل تقت�صر
ه��ذه اخلزان��ة عل��ى كتب التاريخ اخلا�صة بالعرب فقط؛
بل �شملت �أكرث من ثالثني مرجعا من الكتب املرتجمة
لأ�شهر امل�ؤرخني العامليني �أمثال�« :إيفا هيويك ،ودانيال
ف��ان در ميول�ين ،وف��ون في�س��ان ،وداني��ال الراه��ب ،و�أوليا

جلب��ي ،ولي��و الإفريق��ي املع��روف باحل�س��ن ال��وزان،
وغريه��م كث�ير».
وتتمي��ز ه��ذه اخلزان��ة ب�س��ابقة مل تك��ن ملو�س��وعة
قبله��ا حي��ث �ألق��ت ال�ض��وء عل��ى تاري��خ قط��ر بعين��ه وه��و
«اليم��ن» عام��ة و«ح�ضرم��وت» خا�ص��ة ،وح�ش��دت ل��ه ه��ذا
احل�ش��د م��ن الكت��ب ،و�أزال��ت الغب��ار ع��ن كت��ب مل ي�س��مع
به��ا م��ن قب��ل� ،إال يف تل��ك املو�س��وعة فق��د ذك��رت م��ا يزي��د
ع��ن  110كت��ب يف تاري��خ ح�ضرم��وت فق��ط ،وم��ا يزي��د
ع��ن  70كتا ًب��ا يف تاري��خ اليم��ن فق��ط ،وهن��اك م��ا يزي��د
ع��ن خم�س��مئة كت��اب مت �إع��داد ال�ص��ورة ال�ضوئي��ة له��ا
لإحلاقه��ا باخلزان��ة.
و�إىل جانب التخ�ص�ص يف التاريخ اليمني واحل�ضرمي
ا�شتملت اخلزانة على كتب تتناول تاريخ جند والتاريخ
العام ،وق�سم خا�ص برتاجم الرجال ،وق�سم به كتب عن
عقيدة �أهل ال�سنة ،وق�سم �آخر للدعوة والدعاة ،و�أخرى
للرتبية مل ي�سبق �إليه من قبل ،و�أق�سام عن اللغة،
والنحو وال�صرف والبالغة والأدب.
يق��وم بالعم��ل يف اخلزان��ة فري��ق خمت���ص
باملو�س��وعات الإلكرتوني��ة وق��د اعتن��ى بالكت��ب الت��ي
�ش��ملتها عناي��ة مل حت��ظ به��ا يف �س��ائر املو�س��وعات م��ن
حي��ث �إع��ادة الفهر�س��ة كامل��ة و�إكم��ال نق�صه��ا ،فق��د جت��د
بع���ض الكت��ب الت��ي ا�ش��تملت عليه��ا اخلزان��ة مدرج��ة يف
مواق��ع وه��ي مفهر�س��ة �إىل م��ا يق��رب م��ن مئ��ة عن��وان،
ام��ا يف اخلزان��ة احل�ضرمي��ة جت��د الكت��اب ذات��ه مفهر�س��ا
لأك�ثر م��ن ثالث��ة �آالف عن��وان ،كم��ا حر�ص الفريق على
�أن تك��ون كل الكت��ب موافقت��ه للمطب��وع ،وع��دم وجود �أي
�س��قط فيه��ا.
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املوسوعة احلضرمية
ضمــن الن�ش��اطات الت��ي
يوليه��ا مرك��ز ح�ضرم��وت
للدرا�سات التاريخية والتوثيق
والن�ش��ر اهتمام��ه وعنايت��ه
�إ�ص��دار املو�س��وعة احل�ضرمي��ة
ع��ن �أع�لام وبل��دان وقبائ��ل
ح�ضرم��وت ومهاجريه��ا ودوره��ا يف التاريخ القدمي بد ًءا
من ت�أ�سي�س مملكة ح�ضرموت القدمية حتى عام 1967م
م�ش� ً
�كل لذل��ك جلا ًن��ا عامل��ة ير�أ�س��ها رئي���س املرك��ز �أ.د.
عب��داهلل �س��عيد اجلعي��دي وع�ضوي��ة ع��د ٍد م��ن الأ�س��اتذة
املخت�ص�ين يف التاري��خ واجلغرافي��ا ،حي��ث يت��م جتهي��ز
الإج��راءات التنظيمي��ة والإداري��ة واللوج�س��تية لإن�ش��اء
املو�س��وعة واال�س��تفادة من �إمكانية املراكز وال�ش��خ�صيات
العلمي��ة واالعتباري��ة املعروف��ة يف ح�ضرم��وت واملهاج��ر.
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ملاذا املو�سوعة احل�ضرمية؟
يف ظ��ل م��ا ي�ش��هده الع��امل م��ن تط��ور ثق��ايف ومع��ريف
�أ�صبح��ت احلاج��ة ملح��ة لتوثي��ق ذاك��رة ح�ضرم��وت
التاريخي��ة والرتاثي��ة والإن�س��انية ون�ش��رها لتق��دمي
مرجعية ذات موثوقية ،ورفد املجتمع باملعارف والعلوم
ذات ال�صل��ة ،وال�س��عي يف تعمي��ق الفك��ر والإ�س��هام يف �إدارة
املجتم��ع نح��و الأف�ض��ل ،انطالق��ا م��ن توثي��ق املا�ض��ي
وفه��م احلا�ض��ر ،وا�ست�ش��راف �آف��اق امل�س��تقبل.
�أهداف املو�سوعة:
1.1ر�ص��د تاري��خ ح�ضرم��وت ال�سيا�س��ي واالقت�ص��ادي
واالجتماع��ي والثق��ايف عرب الع�صور وعر�ضه.
2.2ت�سليط الأ�ضواء على �أعالم ح�ضرموت ،ودورهم
االجتماعي واحل�ضاري وال�سيا�سي.
3.3التعريف بالأ�سر والقبائل احل�ضرمية ومواطن
انت�شارها وا�ستقرارها يف ح�ضرموت وخارجها.
4.4التعري��ف بجمي��ع املوا�ض��ع والآث��ار واحل�ص��ون
والق��اع والبل��دان يف ح�ضرم��وت وتق��دمي �ص��ورة
موج��زة عنه��ا وع��ن تاريخه��ا وبداي��ة تكوينه��ا.
5.5تتب��ع �آث��ار الهج��رة احل�ضرمي��ة ور�ص��د
انعكا�س��اتها الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية،
وت�سليط ال�ضوء على عملية الت�أثري والت�أثر بني
ح�ضرم��وت وتل��ك املهاج��ر.
6.6و�ضع ببليوجرافيا علمية عن كل ما يتعلق بتاريخ
ح�ضرموت وح�ضارتها لي�سهل على الباحثني
واملهتمني احل�صول على املعلومات املوثقة.

�أق�سام املو�سوعة:
تنق�سم املو�سوعة احل�ضرمية �إىل خم�سة �أق�سام رئي�سية ،هي:

ودوره��م االجتماع��ي ،والإ�صالح��ي والدع��وي،
ون�ش��اطهم ال�سيا�س��ي واالقت�ص��ادي ،ونحوه��ا م��ن
الإجن��ازات الت��ي ترك��ت �أث��را يف حي��اة النا���س.

(1.1مو�س��وعة التاري��خ احل�ضرم��ي) وت�س��تهدف
�إع��ادة كتاب��ة تاري��خ ح�ضرم��وت بداي��ة م��ن
ع�صوره��ا الغاب��رة ،ال�ضارب��ة يف عم��ق التاري��خ،
وانتهاء �إىل ع�صرها احلا�ضر ،وترتيب الأحداث
وف��ق الرتتي��ب الزمن��ي.

(3.3مو�س��وعة القبائ��ل والأ�س��ر احل�ضرمي��ة) يع��رف
فيه��ا بجمي��ع القبائ��ل والأ�س��ر احل�ضرمي��ة يف
ح�ضرم��وت وتتب��ع انت�ش��ارها يف خ��ارج ح�ضرم��وت.

(2.2مو�س��وعة الأع�لام احل�ضارم��ة) للتعري��ف
باالع�لام احل�ضارم��ة ونتاجه��م الفك��ري والأدب��ي

(4.4مو�س��وعة املوا�ض��ع والبل��دان احل�ضرمي��ة)
للتعري��ف بجمي��ع املوا�ض��ع والآث��ار واحل�ص��ون
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والق�لاع والبل��دان الت��ي يف ح�ضرم��وت ،وتق��دمي
�ص��ورة موج��زة عنه��ا وع��ن تاريخه��ا وبداي��ة
تكوينه��ا.

(5.5مو�سوعة املهاجرين واملهاجر احل�ضرمية)
للتعريف باملهاجر احل�ضرمي حيثما حل و�أينما
ارحتل ،مع تتبع �آثار الهجرة احل�ضرمية،
وانعكا�ساتها الثقافية واالجتماعية ،واالقت�صادية،
وعملية الت�أثري والت�أثر بني املهاجر وح�ضرموت.
ويخ�ص���ص املرك��ز م��ن ن�ش��اطه العلم��ي حي��زا كب�يرا
لإجناز هذه املو�سوعة ،التي تعد �أ�ضخم مو�سوعة عليمة
تر�صد تاريخ ح�ضرموت عرب الع�صور وتعرف بقبائلها،
وبلدانه��ا وترتج��م لأعالمه��ا ،م�برزة دوه��م الفك��ري
والثق��ايف ،واالقت�ص��ادي وال�سيا�س��ي يف ح�ضرم��وت
واملهاج��ر الت��ي ا�س��توطنوها.
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ما مت �إجنازه يف م�شروع املو�سوعة احل�ضرمية:
�1.1صياغ��ة الر�ؤي��ة الأولي��ة مل�س��ودة خط��ة امل�ش��روع.
ومناق�ش��تها بع��د ملحوظ��ات جمل���س الإدارة.
2.2و�ضع ت�صور علمي لإجناز مهام املو�سوعة.
3.3و�ضع م�سودة الئحة املعايري والأ�س�س.
�4.4إقرار الالئحة التنظيمية للمو�سوعة بعد
ا�ستيعاب امللحوظات الواردة من جمل�س الإدارة.
5.5حتديد وثيقة (�شرح طريقة جمع مداخل املو�سوعة).
6.6مناق�شة االجتاهات العلمية خلطط جلان املو�سوعة.
7.7ت�صميم الكروت اخلا�صة بجمع املادة العلمية
للمو�سوعة.
�8.8إعداد خطة �إ�شهار املو�سوعة.
9.9ح�صر امل�صادر واملراجع واخلطة التف�صيلية.
1010و�ضع تخطيط �أويل ال�ستمارة ال�شخ�صيات
امل�ساندة للمو�سوعة.
1111و�ضع تخطيط �أويل ال�ستمارة اخلرباء والفريق
امليداين للمو�سوعة.
1212حتديد �صفات اخلرباء.
1313حتديد �أ�سماء املخت�صني الأكادمييني يف تاريخ
وجغرافية ح�ضرموت.
1414حتديد �أ�سماء املهتمني بكتابة التاريخ احل�ضرمي.
1515حتديد �أ�سماء ال�شخ�صيات االعتبارية من
املهتمني باحلياة االجتماعية والعادات
والتقاليد والأن�ساب والأعالم.

1616حتديد �أ�سماء مقادمة القبائل وعقالء احلارات.
1717و�ضع ا�ستمارة خا�صة للتعريف بالفريق
امليداين.
1818و�ضع �أ�س�س ومعايري منح ع�ضوية ال�شرف
للمركز.
1919مناق�شة هيكل خطوات العمل باملو�سوعة
املر�سلة من رئي�س جمل�س االدارة.
2020و�ضع تخطيط �أويل ال�ستمارة تت�ضمن ك�ش ًفا
ب�أ�سماء ال�شخ�صيات امل�ساندة من اخلرباء والفريق
امليداين تتكون بنودها من( :الرقم امل�سل�سل -
اال�سم  -رقم الهاتف  -جهة العمل  -املنطقة).
2121حتديد �صفات اخلرباء وفق الرتتيب الآتي:
�أ -املخت�صون الأكادمييون يف تاريخ ح�ضرموت
وجغرافيتها.
ب -املهتمون بكاتبة التاريخ احل�ضرمي.
ج -ال�ش��خ�صيات االعتباري��ة م��ن املهتم�ين
باحلي��اة االجتماعي��ة وال�تراث والع��ادات
والتقالي��د والأن�س��اب والبل��دان والأع�لام.
د -مقادمة القبائل وعقالء احلارات.
2222حتدي��د �صف��ات الفري��ق املي��داين ب�أنه��م ال�ش��باب
م��ن ذوي االخت�صا���ص يف جم��االت التاري��خ
واجلغرافي��ا وذوي املعرف��ة والدراي��ة مبناطقه��م
ومعامله��ا احل�ضاري��ة والآثاري��ة.
2323ح�صر كل الكتب املتوقع اال�ستفادة منها يف عمل
املو�سوعة.

2424اختيار ر�ؤ�ساء جلان املو�سوعة لأهم خم�سني
م�صدرا ومرجعا �أ�سا�سيا من بني م�صادر
ومراجع املو�سوعة.
2525و�ضع اخلطط التف�صيلية للنزول امليداين من
حيث �إعداد اخلريطة اجلغرافية ملناطق النزول
حمددة بالزمان م�شفوعة ب�أ�سماء فريق العمل
امليداين من �أبناء تلك املناطق وذلك ح�سب
التق�سيم الإداري حل�ضرموت بو�ضعها احلايل.
2626اختيار �أ�سماء جمموعة من اخلرباء بقراءة
عدد من امل�صادر الأ�سا�سية للجان املو�سوعة
ال�ستخراج املادة العلمية.
2727ا�ستكتاب جمموعة من املخت�صني بعدد من
الأبحاث ذات ال�صلة مبو�ضوعات املو�سوعة
احل�ضرمية مثل :ح�ضرموت يف الكتب
ال�سماوية ،ح�ضرموت يف النقو�ش ،ح�ضرموت
يف امل�صادر الكال�سيكية (اليونانية والرومانية)،
ح�ضرموت يف امل�صادر الإ�سالمية.
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املؤمترات العلمية التي أقامها املركز

املؤمتر العلمي الدويل األول

التاريخ وامل�ؤرخون احل�ضارمة

من القرن السادس حىت القرن التاسع اهلجريني

أقيــم مبدين��ة امل��كال خ�لال يوم��ي الثالث��اء
والأربع��اء 21- - 20( :دي�س��مرب 2016م) و�ش��هدت
جل�س��اته الأرب��ع تق��دمي ع��دد م��ن الأوراق البحثي��ة
العلمي��ة الر�صين��ة ،كان��ت قاع��ة ن��ادي متطوع��ون ف�ض��اء
جدل ًّي��ا له��ا.
وا�شتمل على البحوث الآتية:
1.1املعتق��دات ال�ش��عبية يف ح�ضرم��وت يف الق��رن
التا�س��ع الهج��ري /اخلام���س ع�ش��ر املي�لادي م��ن
خ�لال (خمط��وط بعن��وان :الطرف��ة الغريب��ة يف
�أخب��ار وادي ح�ضرم��وت العجيب��ة لتق��ي الدي��ن
املقري��زي املتوف��ى �س��نة 845ه�ـ) .للدكت��ور �س��امل
عبدال��رب ال�س��لفي ،م��ن جامع��ة ع��دن.
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2.2ح�ضرم��وت يف كتب��ات �صف��ة ب�لاد اليم��ن ومك��ة
وبع���ض احلج��از امل�س��مى تاري��خ امل�س��تب�صر الب��ن
املج��اور ،للدكت��ور عبداحلكي��م حمم��د العرا�ش��ي
م��ن جامع��ة ع��دن.
3.3كت��ب الت�ص � ّوف احل�ضرم��ي م�ص��در م��ن م�ص��ادر
التاري��خ احل�ضرم��ي كت��اب( :الربق��ة امل�ش��يقة)
�أمنوذج �اً للدكت��ور حمم��د ي�س��لم عبدالن��ور م��ن
جامع��ة ح�ضرم��وت.
4.4دي��وان �أب��ي ا�س��حاق الهم��داين م�ص��دراً تاريخي �اً
للدكت��ور �أحم��د ه��ادي باحارث��ة م��ن جامع��ة
الأندل���س � -صنع��اء.
5.5ح�ضرم��وت يف ظ��ل الوج��ود الأيوب��ي (621 - 575
هـ 1224 - 1179 ،م) ..للدكتور طه ح�سني هديل
من جامعة عدن.
6.6موجز عن �أحوال ح�ضرموت يف القرن ال�سابع الهجري
الأ�ستاذ :فائز حممد باعباد الباحث يف مركز
ح�ضرموت للدرا�سات التاريخية والتوثيق والن�شر.
�7.7س��لطنة �آل مي��اين للأ�س��تاذ �أحم��د �صال��ح
الرباك��ي  -رئي���س مرك��ز الرن��اد لل�تراث والآث��ار
والعم��ارة ب�ترمي.
8.8العالق��ات ال�صيني��ة الظفاري��ة يف عه��د الدول��ة
الكثريي��ة الأوىل يف ح�ضرم��وت للأ�س��تاذ �أحم��د
�س��امل الكث�يري م��ن جامع��ة ال�س��لطان قابو���س -
�س��لطنة عم��ان.
9.9عمارة امل�ساجد يف مدينة ال�شحر للأ�ستاذ حممد
ح�سني بن ال�شيخ �أبوبكر من جامعة ح�ضرموت.

1010من �أعالم القرن الثامن الهجري يف ح�ضرموت
ال�شيخ عبدالرحيم بن عمر باوزير م�ؤ�س�س مدينة
الغيل ومعلمها الأول ،للأ�ستاذ الدكتور حممد
عبداهلل بن هاوي باوزير من جامعة عدن.
1111تقني��ة البن��اء ووظيف��ة املن��زل يف �ش��بام للدكت��ور
حمم��د �صال��ح بلعف�ير من جامعة عدن.
(1212مداخل��ة) علم��اء ح�ضرم��وت يف الف�ترة م��ن
الق��رن ( 9 - 8ه�ـ) رحالته��م العلمي��ة ومكانته��م
يف احلي��اة االجتماعي��ة و�إدارة احلي��اة ال�سيا�س��ية
وعالقته��م بال�س��لطة للدكت��ور عا�ش��ور عب��ود
فيي��ح م��ن جامع��ة ع��دن.
(1313مداخل��ة) �إطالل��ة عل��ى �آث��ار ح�ضرم��وت
للأ�س��تاذ الدكت��ور �أحم��د ب��ن �أحم��د باطاي��ع م��ن
جامع��ة ع��دن.
1414مدين��ة ال�ش��حر �إب��ان حك��م بن��ي ر�س��ول677( :
  836ه�ـ1432 - 1278 ،م) للأ�س��تاذ ع��ادل ح��اجباعكي��م باح��ث يف مرك��ز ح�ضرم��وت للدرا�س��ات
التاريخي��ة والتوثي��ق والن�ش��ر.
1515املج��اورون احل�ض��ارم يف احلرم�ين ال�ش��ريفني
ودوره��م يف احلي��اة العلمي��ة م��ن الق��رن ال�س��ابع
التا�سع الهجري للأ�ستاذ حممد علوي باهارون
باح��ث يف دار احلام��ي للدرا�س��ات والن�ش��ر.
(1616مداخل��ة) مدخ��ل �إىل �أهمي��ة عل��م الآث��ار يف
درا�س��ة تاري��خ ح�ضرم��وت للأ�س��تاذ عبدالرحم��ن
ح�س��ن ال�س��قاف مدي��ر الهيئ��ة العام��ة للآث��ار
واملتاح��ف بال��وادي وال�صح��راء.

املؤمتر الدويل عن فعالية دور احلضارمة
يف إندونيسيا
(�إندوني�سيا-جاكرتا)

أقامه مركز ح�ضرموت للدرا�سات التاريخية والتوثيق
والن�شر ،يف جاكرتا بال�شراكة مع معهد لِبي لأبحاث املجتمع،
ووزارة ال�ش�ؤون الدينية ب�إندوني�سيا ،ومركز منارة ،وذلك
يف يومي  22و 23نوفمرب 2017م ،وقد افتتحه وزير ال�ش�ؤون
الدينية الإندوني�سي ال�سيد لقمان حكيم �سيف الدين.
و�شهد امل�ؤمتر ح�ضورا رفيع امل�ستوى من ال�سفارات العربية
يف جاكرتا ،و�شارك فيه باحثون من �أوربا و�أمريكا و�أ�سرتاليا.
تقدم للم�شاركة يف جل�ساته �أكرث من مئة ورقة بحثية من
عدة دول ،مت اختيار  28ورقة من بينها من قبل اللجنة
العلمية املتخ�ص�صة ،غطت حماور امل�ؤمتر ال�سبعة ،ومن
بني العنوانات التي حملتها:
1.1املجتمع احل�ضرمي يف بانيووايف :التج�سيد الديني والثقايف.
2.2مالمح التوا�صل احل�ضاري القدمي بني �إندوني�سيا وح�ضرموت.
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3.3ال�شتات احل�ضرمي يف �إندوني�سيا ،املميزات ،االندماج املواطنة.
4.4التحديات التي تواجه الإندوني�سيني احل�ضارمة يف
ع�صر العوملة.
5.5وطنية احل�ضارمة ودورها يف ال�سيا�سة املحلية :درا�سة
احل�ضارمة يف جمتمع �آت�شي.
6.6الدور ال�سيا�سي للمهاجرين احل�ضارمة يف �إندوني�سيا
وعالقتهم بالدولة العثمانية خالل الفرتة 1850م 1924 -م.
�7.7إندوني�سيا يف �أدب على �أحمد باكثري.
8.8ال�شعر احل�ضرمي يف املهجر الإندوني�سي.
9.9التعاي�ش احل�ضرمي يف منطقة ميناها�سا امل�سيحية.
1010ن�شاطات احل�ضارمة يف التعليم :عائلة �آل باف�ضل يف جامبي.
1111العربية احل�ضرمية يف الأرخبيل املاالوي .وقد حظي
امل�ؤمتر بتغطيات �صحفية و�إعالمية وا�سعة االنت�شار،
و�شهده العديد من ال�شخ�صيات البارزة ور�ؤ�ساء
اجلامعات واملعاهد العربية والإندوني�سية.

املؤمتر العلمي الثاني

التاريخ وامل�ؤرخون احل�ضارمة

يف القرن العاشر اهلجري  -السادس عشر امليالدي
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أقيــم مبدين��ة امل��كال يف  19دي�س��مرب 2017م وق��د
ح��وت جل�س��اته املح��اور الآتي��ة:
1.1ح�ضرم��وت يف م�ص��ادر الق��رن العا�ش��ر الهج��ري
(ال�ساد���س ع�ش��ر امليالدي) وي�ش��مل:
♦♦ كتب احلوليات والتواريخ.
♦♦ كتب الفقه والت�صوف.
♦♦ كتب الرتاجم والطبقات.
♦♦ معاجم البلدان.
2.2التطورات ال�سيا�سية لل�سلطنة الكثريية الأوىل
وي�شمل:
♦♦ التو�سع واالنكما�ش.
♦♦ �صراع ال�سلطنة الكثريية مع القوى املحلية
والإقليمية.
3.3ح�ضرموت والتناف�س الدويل وي�شمل العنوانني
الآتيني:
♦♦ الربتغاليون.
♦♦العثمانيون.
4.4املالمح احل�ضارية وي�شمل:
♦♦ النظام املايل والإداري والق�ضائي.
♦♦ العمارة املدنية واحلربية.
♦♦ املالحة البحرية والتجارة.
♦♦ احلرف واملهن احلرفية.
♦♦ املعارف والعلوم.

املؤمتر العلمي الثالث

التاريخ وامل�ؤرخون احل�ضارمة

يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر اهلجريني -
السابع عشر والثامن عشر امليالديني

أقيــم ي��وم الأح��د املواف��ق 2018 /12 /30م يف مدينة
امل��كال ،وت�ضم��ن الأوراق البحثية الآتية:
�1.1أ.د م�س��عود �س��عيد عم�شو���ش ورق��ة بحثي��ة بعن��وان
مالم��ح ف��ن ال�س�يرة الذاتي��ة يف كت��اب «�س��فينة
الب�ضائ��ع و�ضمين��ة ال�ضوائ��ع» للحبي��ب عل��ي ب��ن
ح�س��ن العطا���س،
�2.2أ� .صالح مبارك ع�صبان �شارك بورقة بحث بعنوان
املرجعية الفكرية للحمالت اخلارجية على
ح�ضرموت «حملة الإمام الزيدي املتوكل على اهلل
�إ�سماعيل يف القرن احلادي ع�شر الهجري»
3.3د .عبدالق��ادر عل��ي باعي�س��ى ورق��ة بح��ث بعن��وان
كتاب «امل�شرع الروي يف مناقب ال�سادة �آل �أبي علوي»
درا�س��ة حتليلي��ة.

4.4د .حممد ي�سلم عبدالنور ورقة بحثية بعنوان تراجم
ال�شلي «ت 1094هـ 1683/م» يف كتابه «ال�شرع الروي»
يف القرنني  11،12الهجري قواعد وبيانات حتليلية.
5.5ورق��ة قدمه��ا �أ� .أحم��د �صال��ح الرباك��ي بعن��وان
رحل��ة ال�ش��يخ عم��ر ب��ن �صال��ح بن هره��رة 1ذو القعدة
1117ه�ـ 1-رج��ب 1118ه�ـ15 /فرباي��ر ع��ام 1706م -
� 9أكتوب��ر 1706م  -درا�س��ة وحتقي��ق ،وبعده��ا مت
مناق�ش��ة �أوراق اجلل�س��ة الأوىل.
6.6د.ح�س��ن �صال��ح الغ�لام ورق��ة بح��ث بعن��وان
ح�ضرم��وت يف ال�س�يرة املتوكلي��ة و�إ�ش��كالية التن��اول
ب�ين امل�ؤل��ف واملحق��ق،
� 7.7أ.عو�ض �سامل حمدين بعنوان جمموعة طه -وثيقة
علمية وتاريخية من وثائق القرن احلادي ع�شر الهجري،
�8.8أ .حمم��د عل��وي باه��ارون بعن��وان علم��اء ح�ضرم��وت
و�أثره��م الدع��وي واالجتماع��ي يف القرن�ين احل��ادي
ع�ش��ر والث��اين ع�ش��ر الهجري�ين «الإم��ام عب��داهلل ب��ن
عل��وي احل��داد منوذج��ا
�9.9أ .حمم��د ح�س�ين ب��ن ال�ش��يخ �أبوبك��ر ورقت��ه بعن��وان
املظاه��ر ال�سيا�س��ية واحل�ضاري��ة لل�س��لطنة الكثريي��ة
يف مدينة ال�شحر وعالقتها اخلارجية خالل القرن
احل��ادي ع�ش��ر الهج��ري /ال�س��ابع ع�ش��ر امليالدي،
� 1010أ .ي�س��لم �صال��ح ب��ن دهلو���س ق��دم ورق��ة بعن��وان
�ضع��ف الدول��ة الكثريي��ة ونهايته��ا -الأ�س��باب
والنتائ��ج «1143 /1000ه�ـ 1591 /1500 -م»،
�1111أ .عل��ي �س��امل باه��ادي بعن��وان علم��اء ح�ضرم��وت
ودوره��م املجتمع��ي خ�لال الق��رن احل��ادي ع�ش��ر
الهج��ري  -علم��اء ت��رمي �أمنوذجا.
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املؤمتر العلمي الرابع

التاريخ وامل�ؤرخون احل�ضارمة

يف القرن العاشر اهلجري  -التاسع عشر امليالدي

أقيــم ي��وم اخلمي���س املواف��ق 2019 /12 /19م يف
مدين��ة امل��كال ،وق��د ناق���ش امل�ؤمت��ر يف جل�س��اته ع��ددا م��ن
الأوراق البحثي��ة ،منه��ا :ال�ص��راع الك�س��ادي – الربيك��ي،
والتدخ�لات العثماني��ة يف ال�ش��أن ال�سيا�س��ي احل�ضرم��ي،
وال�ص��راع عل��ى احلك��م و�أث��ره عل��ى احلي��اة العام��ة ،و�أب��رز
م��ا ط��ر�أ م��ن متغ�يرات �سيا�س��ية يف الق��رن التا�س��ع ع�ش��ر
املي�لادي ،و�أخب��ار ح�ضرم��وت يف وثائ��ق املرا�س�لات
اليافعية ،و�شخ�صية ابن قمال ودوره يف ح�ضرموت عرب
وثائ��ق تن�ش��ر لأول م��رة ،ومالم��ح التط��ور االقت�ص��ادي
واالجتماع��ي وال�سيا�س��ي احل�ضرم��ي يف ذل��ك الق��رن،
و�أثر الربابنة والنواخذة احل�ضارم يف املالحة والتجارة
البحري��ة ،والأو�ض��اع ال�سيا�س��ية والتدخ�لات اخلارجي��ة
يف ح�ضرم��وت ،واالهتم��ام بالعم��ارة احلربي��ة يف ذل��ك
الق��رن ،ونظ��ام ال��ري يف عهد الإمارة الك�س��ادية ،وغريها
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م��ن �أوراق متع��ددة العنوان��ات ،بلغ��ت �س��بع ع�ش��رة ورق��ة
بحثي��ة ،مت��ت �إجازته��ا م��ن قب��ل جلن��ة علمي��ة خم�ص�ص��ة
له��ذا الغر���ض.
لق��د ا�ش��تمل امل�ؤمت��ر عل��ى جمموع��ة م��ن املح��اور
الت��ي رك��زت يف اجتاهه��ا الأ�سا�س��ي عل��ى حماول��ة ق��راءة
احلا�ض��ر م��ن خ�لال املا�ض��ي بت�أكي��د الإيجابي��ات وجتاوز
ال�س��لبيات يف املناح��ي ال�سيا�س��ية ،واالجتماعي��ة
والعلمي��ة يف ث�لاث جل�س��ات ،حظي��ت بنقا���ش جي��د مع��زز
بنظ��ام املعرف��ة ال��ذي ال ي�س��عى �إىل التوفي��ق ب�ين الأف��كار
بق��در م��ا يه��دف �إىل غربلته��ا وفح�صه��ا بو�صفه��ا ج��ز ًءا
مهم��ا يف طري��ق التجرب��ة احلياتي��ة والعلمي��ة املمت��دة يف
تاري��خ احل�ضارم��ة ،ف�ض�لا ع��ن التجرب��ة الت�أليفي��ة لدى
جمموع��ة م��ن امل�ؤلف�ين امل�س��همني يف كتاب��ة تاري��خ القرن
التا�س��ع ع�ش��ر.
وق ��د ا�س�ت�رعى انتب ��اه احل�ض ��ور وج ��ود وثائ ��ق
تن�ش ��ر لأول م ��رة يف ثالث ��ة م ��ن �أبح ��اث ذل ��ك امل�ؤمت ��ر،
مم��ا يعك���س اجله��د ال��ذي بذل��ه الباحث��ون يف التنقي��ب
والبح��ث ،وحماول��ة الو�ص��ول بالأبح��اث �إىل م��ا يفت��ح
اجلدي ��د ،وينب ��ه �إىل �أن ه ��ذا اخل ��ط مرتك ��ز �أ�سا�س ��ي
للمرك��ز بعي��دا ع��ن احلك��م الأيديولوج��ي واالنفع��ايل،
وو�ص��وال �إىل احلك��م املبن��ي عل��ى الوثيق��ة ،حت��ى تت�ض��ح
الأبع ��اد ب�ص ��ورة وافي ��ة ،ع�ب�ر مزي ��د م ��ن الدرا�س ��ات
والتحلي�ل�ات امل�س ��تقبلية.

إصدارات املركز من الكتب
العمارة الطينية احل�ضرمية التقليدية

م��ن الأل��ف الأول قب��ل
املي�لاد م��روراً بالع�ص��ور
الو�س��يطة املت�أخ��رة حت��ى
الع�ص��ر احلدي��ث  -تاريخه��ا
وبع���ض �أنواعه��ا ومميزاته��ا
الب��ارزة
ت�ألي��ف املهند���س املعم��اري
د .يوري فيودروفيت�ش كوجني،
تعري��ب وتق��دمي د .عبدالعزي��ز
جعف��ر ب��ن عقي��ل ،الطبع��ة
الأوىل 2016م.

معجم �شعراء العامية احل�ضارمة
ت�ألي��ف عب��داهلل �صال��ح
ح��داد ،الطبع��ة الأوىل 2016م،
تن��اول ف�ض� ً
لا ع��ن الت�صدي��ر
والتوطئ��ة واملقدم��ة ()386
�ش��اعراً ح�ضرمي �اً م��ن ع�ص��ور
خمتلف��ة ذاك��راً يف �آخ��ر املعج��م
م�ص��ادره ومراجع��ه وروات��ه.

يف رحاب تاريخ ح�ضرموت احلديث واملعا�صر
للأ�س��تاذ الدكت��ور عب��داهلل
�س��عيد اجلعي��دي ،الطبع��ة
الأوىل 2016م ،احتوى درا�س��ات
بحثي��ة ع��ن الهوية احل�ضرمية
�إىل �إندوني�س��يا ،واملواق��ف
ال�ش��عبية املعار�ض��ة لل�سيا�س��ة
الربيطاني��ة يف ح�ضرم��وت،
ودور ال َّدل��ل يف جمتم��ع مدين��ة
�ش��بام ح�ضرم��وت ،وجمتم��ع ت��رمي يف مكاتب��ات ال�س��يد
عب��داهلل ب��ن عل��وي احل��داد ،وملح��ات م��ن منه��ج بامطرف
و�أ�سلوبه يف الكتابة التاريخية  ،ف�ض ً
ال عن درا�سة وثائق
م��ن تاري��خ ح�ضرم��وت احلدي��ث.

ال�شامل يف تاريخ ح�ضرموت وخماليفها
للم ��ؤرخ عل��وي ب��ن طاه��ر
ابن عبداهلل احلداد عام 2016م
يف ثالث��ة جمل��دات ،درا�س��ة
وتاري��خ وفهر�س��ة الدكت��ور
حممد ي�سلم عبدالنور احتوى
ف�ص��و ًال متنوع��ة وثري��ة تتعل��ق
بتاري��خ ح�ضرم��وت ،ولغته��ا،
وقبائله��ا يف الق��دمي ،ووفودهم
عل��ى ر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل علي��ه و�س��لم ،وموقعه��ا
وبلدانه��ا ،ووديانه��ا ،وقبائله��ا املعا�ص��رة ،و�س��ادتها ،وم��ا
ورد م��ن ف�ض��ل ح�ضرم��وت يف الأحادي��ث ال�ش��ريفة.
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وجوه يف بالد العرب
ت�ألي�ف د .ف�ان در مول�ن،
ترجم�ة جني�ب �س�عيد باوزي�ر،
الطبع�ة الأوىل 2016م ،احت�وى
مق�االت �ضافي�ة ع�ن اجلزي�رة
العربي�ة ،واحلج�از ،واليم�ن،
وح�ضرم�وت ،متن�او ًال يف ثناي�ا
ذل�ك �ش�خ�صيات مهم�ة قابله�ا
مث�ل �إم�ام اليم�ن وويل عه�ده
وال�س�يد �أب�و بك�ر ال�كاف.

الأ�ستاذ عبدالرحمن املالحي ودوره التنويري
واملجتمعي يف ح�ضرموت
وه��و عب��ارة ع��ن الأوراق
املقدم��ة �إىل الن��دوة العلمي��ة
املنعق��دة بامل��كال يف  27دي�س��مرب
2015م ،الت��ي احت��وت عل��ى
ع��دد م��ن الأوراق يف جان��ب
الن�ش��اط الثق��ايف واالجتماع��ي
والتاريخ��ي للأ�س��تاذ املالح��ي
�ضمه��ا الكت��اب ب�ين دفتي��ه.
و�ص��در يف 2016م.

34

روزنامات الربان بامعيبد
معارف الربابنة العرب يف القرن التا�سع ع�شر

تق��دمي و�ش��رح عبدالرحم��ن
عبدالك��رمي املالح��ي ،ع��ام
2016م ،حي��ث تعر���ض الرب��ان
بامعيبد لكثري من م�صطلحات
الربابن��ة واملالح�ين ،كاملي��ل
ومت��ام الغاي��ة ،وتي��ارات بح��ر
الع��رب ،وموا�س��م ال�س��فر،
والرحل��ة م��ن ال�ش��حر �إىل
بومب��اي ،ورحل��ة الع��ودة م��ن
بومب��اي �إىل ال�ش��حر وغريه��ا.

�أحمد عو�ض باوزير

رحلة �صحفي  ..يوميات �صحيفة

وه��و عب��ارة ع��ن ( �أوراق
الن��دوة العلمي��ة الت��ي نظمه��ا
املرك��ز ع��ن باوزي��ر يف مدين��ة
امل��كال  -ح�ضرم��وت �أبري��ل
2016م ،واحت��وى الكت��اب عل��ى
ع��دد م��ن الأوراق البحثي��ة
تتعل��ق ب�س�يرة باوزي��ر ون�ش ��أته،
وري��ادة �صحيف��ة الطليع��ة
ور�س��التها ،واالجتاه��ات الوطني��ة والقومي��ة فيه��ا ،وخت��م
الكت��اب ب�ص��ور متع��ددة م��ن الن��دوة.

تطور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف ح�ضرموت
ت�أليف الدكتور �صادق عمر
مكنون تناول فيه امل�ؤلف �أثر
بريطانيا يف تطور امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف ح�ضرموت يف
منا ٍح خمتلفة تتعلق باجلي�ش
النظامي وال�شرطة املدنية
وال�شرطة الكثريية امل�سلحة
وجي�ش البادية احل�ضرمي
وغريها ،معززاً كتابه بعدد من
الوثائق وامللحقات وال�صور.

م�ساجد مدينة ال�شحر

من القرن الأول الهجري حتى القرن الثاين ع�شر الهجري،
القرن ال�سابع حتى الثامن ع�شر امليالدي درا�سة �أثرية  -معمارية)

ت�أليف حممد ح�سني بن
ال�شيخ �أبوب كر ،الطبعة
الأوىل 2017م ،تناول فيه
ف�ض ً
ال عن التمهيد م�ساجد
املدينة من القرن الأول
�إىل القرن ال�سابع الهجري
( 13 - 6م ) ثم من القرنني
الثامن والتا�سع الهجريني
( 15-14م) ،ثم م�ساجد القرن
العا�شر فم�ساجد القرنني احلادي ع�شر والثاين ع�شر
الهجريني (  18 -17م)  ،يف خمتلف نواحيها املعمارية
من التخطيطات والعنا�صر املعمارية والزخرفية
والإن�شاء وغري ذلك.

معامل تاريخ اجلزيرة العربية

من قبل الإ�سالم حتى منت�صف القرن الع�شرين امليالدي

ل�س��عيد عو���ض باوزي��ر،
تن��اول في��ه الأح��وال الطبيعي��ة
جلزي��رة الع��رب والأمم الت��ي
�س��كنتها ،مف��رداً ف�صل��و ًال خا�ص��ة
ع��ن ح�ض��ارة اليم��ن قب��ل
الإ�س�لام ،ودوله��ا  ،واحت�لال
الأحبا�ش لها ،وظهور الإ�سالم،
والتق�س��يم ال�سيا�س��ي املعا�ص��ر
للجزي��رة العربي��ة ،وع��دن،
وح�ضرموت.

�سياحة مع الأمثال احل�ضرمية
ملحم�د عو��ض حمرو��س،
الطبع�ة الأوىل 2017م ،احتوى
ت�صاني�ف خمتلف�ة يف تن�اول
الأمث�ال احل�ضرمي�ة مث�ل
لغته�ا ،و�أبعاده�ا التاريخي�ة،
وت�أثير البيئ�ة املحلي�ة،
والع�ادات والتقالي�د ،والهج�رة
يف �إنتاجه�ا ،وغير ذل�ك.
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مق�االت وح�وارات وا�س�تطالعات الأ�س�تاذ
�أحمد عو�ض باوزير

يف القرن العا�شر الهجري /ال�ساد�س ع�شر امليالدي

تق�دمي �أ .د .عب�داهلل �س�عيد
اجلعي�دي ،الطبع�ة الأوىل
2017م ،احت�وى جمموع�ة
م�ن احل�وارات واال�س�تطالعات
واملقاالت ال�صحفية التي كتبها
باوزي�ر يف �صحيف�ة الطليع�ة،
والت�ي تق�رب م�ن املائ�ة ،تن�اول
فيه�ا م�ا ميك�ن ع�ده ج�زءاً
م�ن م�ش�روع باوزي�ر التوع�وي
والتثقيف�ي يف �إط�ار معركت�ه م�ن �أج�ل التح�رر عل�ى
جبهات خمتلفة .

التاريخ وامل�ؤرخون احل�ضارمة

التاريخ وامل�ؤرخون احل�ضارمة

يف القرنني احلادي ع�شر والثاين ع�شر الهجريني/
ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر امليالديني

من القرن ال�ساد�س حتى القرن التا�سع الهجريني

وي�ض�م ه�ذا الكت�اب الأبح�اث
الت�ي �ش�اركت يف امل�ؤمت�ر العلم�ي
الأول ملركز ح�ضرموت للدرا�سات
التاريخي�ة والتوثي�ق والن�ش�ر،
وق�د تبع�ه م�ؤمت�ران �آخ�ران
يحملان العن�وان ذات�ه ويغطي�ان
فتراتٍ تاريخي� ٍة خمتلف�ة لر�ص�د
م�ؤرخيه�ا.
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التاريخ وامل�ؤرخون احل�ضارمة
وي�ض�م ه�ذا الكت�اب الأبح�اث
الت�ي �ش�اركت يف امل�ؤمت�ر العلم�ي
الـثــانـــ�ي ملــركــ�ز حــ�ضـرمـــ�وت
للدرا�س�ات التاريخي�ة والتوثي�ق
والن�شر بتاريخ  19دي�سمرب  2017م
يف املكال حتت هذا العنوان.

وي�ض�م ه�ذا الكت�اب الأبح�اث
الت�ي �ش�اركت يف امل�ؤمت�ر العلم�ي
الـثــالـــ�ث ملــركــ�ز حــ�ضـرمـــ�وت
للدرا�س�ات التاريخي�ة والتوثي�ق
والن�شر بتاريخ  30دي�سمرب  2018م
يف املكال حتت هذا العنوان.

جملة حضرموت الثقافية
ً

نظــرا لأهمي��ة ال��دور ال��ذي تنه���ض ب��ه املج�لات
العلمي��ة م��ن توثي��ق ،ودرا�س��ات ،و�إتاح��ة الفر�ص��ة
للباحث�ين لن�ش��ر �أبحاثه��م العلمي��ة اجل��ادة ،يف �س��بيل
التنقي��ب ع��ن الثقاف��ة احل�ضرمي��ة ،وتدوينه��ا ب�ش��تى
ال�ص��ور ال�صحافي��ة� ،أطل��ق مرك��ز ح�ضرم��وت جملت��ه
املتخ�ص�ص��ة( :جمل��ة ح�ضرم��وت الثقافي��ة) وهي ت�صدر
ب�صفة دورية م�س��تمرة كل ثالثة �ش��هور وقد �صدر منها
 14ع��ددًا.

العدد األول

العدد الثاني

العدد الثالث
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العدد الرابع

العدد الخامس

العدد السادس

العدد السابع

العدد الثامن

العدد التاسع

العدد العاشر

العدد الحادي عشر
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العدد الثاني عشر

العدد الرابع عشر
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العدد الثالث عشر

