نشرة دورية تصدر عن مركز حمد اجلاسر الثقايف  -العدد الثامن عشر  -شوال 1436هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين وع ّالمة الجزيرة العربية

يرأس اجتماع مجلس األمناء العاشر
رئي� ��س مجل� ��س �أمن ��اء الم�ؤ�س�س ��ة
الدكتور �أحمد بن محمد ال�ضبيب،
و�أع�ضاء المجل�س .
وقد �أع ��رب -حفظه اهلل -عن
�سعادت ��ه بلق ��اء �أع�ض ��اء مجل� ��س
الأمناء ،من ِّوه ًا بوفائهم للم� َّؤ�س�سة
الذي ينطلق م ��ن وفاء الوطن ِّ
لكل
َمن خدم ��ه .و�أثنى على م ��ا قدَّمه
ال�شي ��خ حم ��د الجا�س ��ر -رحم ��ه
اهلل -من �إنت ��اج علمي و�أدبي ثري
كان ل ��ه دور فعال في الحركة الثقافية
ف ��ي المملك ��ة .و�أ َّكد رعاي ��ة الدول ��ة لأ�صحاب
الفكر والر�أي ،من ِّوهً ا بدورهم في تنمية الحياة
الثقافية وازدهارها.
 ...التتمة �ص7

ا�ستقب ��ل خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن
عبدالعزيز الرئي� � ُ�س الفخري لم� َّؤ�س�س ��ة حمد الجا�سر
الثقافي ��ة الخيري ��ة ،خ�ل�ال واليت ��ه للعهد ،ف ��ي مكتبه
ال�ساب ��ق بق�ص ��ر اليمامة ف ��ي  24ربي ��ع الأول 1436هـ
المواف ��ق  15كان ��ون الثان ��ي (يناي ��ر) 2015م ،معالي

م ��ن ال َّنه ��ج الثاب ��ت لمل ��وك المملك ��ة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة من ��ذ �إن�شائه ��ا عل ��ى يد
المغفور ل ��ه الملك الم�ؤ�س� ��س عبدالعزيز بن
عبدالرحم ��ن ،رعاي ��ة العلم ��اء والمثقفي ��ن
والأدب ��اء .وم ��ن المع ��روف عن ��د الخا� ��ص
والعام �أن خ ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك
�سلمان بن عبدالعزيز ذو تاريخ طويل وجهود

خادم الحرمين الشريفين وعنايته بدارة الملك عبدالعزيز

الملك سلمان وصناعة الثقافة

ن َّوه عد ٌد من مث َّقفي المملكة بالدعم الالمحدود
ال ��ذي تج ��ده الثقاف ��ة من ل ��دن خ ��ادم الحرمين
ال�شريفين الملك �س ��لمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

م�شكورة في رعاية �أهل العلم والفكر والثقافة
والأدب.
وبالنظر �إلى ال�شي ��خ حمد الجا�سر مثا ًال،
فق ��د كان للملك �سلمان اهتمام �شخ�صي به،
ب�ش ��كل يبعث على الفخر والتف ��ا�ؤل بم�ستقبل
واعد في ظل عهده الميمون...التتمة �ص5

حفظ ��ه اهلل ،وما يج ��ده المث َّقف ��ون عام ًة من
اهتمام ورعاي ٍة منه �أ َّيده اهلل.
ٍ
جاء ذل ��ك في الندوة الت ��ي �أُقيمت �ضمن
فعالي ��ات معر� ��ض الريا�ض الدول ��ي للكتاب
1436ه� �ـ ،تحت عن ��وان« :المل ��ك �سلمان بن
عبدالعزيز و�صناعة الثقافة» ،و�أدارها رئي�س
مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الخيرية
معال ��ي الدكت ��ور �أحمد ال�ضبي ��ب ،الذي قدَّم
الم�شاركين في الندوة ُمب ��ر ًزا �إ�سهاماتهم العلمية
وال َع َملية .التتمة �ص.2

ت� َّأ�س�س ��ت دارة المل ��ك عبدالعزي ��ز
ع ��ام 1392هـ1972/م ،وهي ُت َع ُّد حا�ضنة
بخا�صة ،وتاريخ
التاريخ الوطني ال�سعودي َّ
الجزي ��رة العربي ��ة بعا َّم ��ة ،كما ُت َع� � ُّد �أول
م�ؤ�س�س ��ة �سعودية ر�سمية ُتعنى بالم�صادر
التاريخية ،فهي تحتف ��ظ ب�أكثر من �أربعة
ماليي ��ن وثيق ��ة تاريخي ��ة ،وخم�س ��ة �آالف
ت�سجيل �صوتي لروايات �شفهية ،و�أ�صدرت ما
يقارب �أربعمئة �إ�صدار من�شور.
وقب ��ل نح ��و عقدين �ص ��در ق ��رار مجل�س

ال ��وزراء ب�إعادة ت�شكيل مجل� ��س �إدارة الدارة
برئا�سة الأمير �سلمان بن عبدالعزيز (الملك
الح ًق ��ا) ،وكان ه ��ذا الق ��رار بمنزل ��ة النقلة
التتمة �ص14
النوعية للدارة.

مجلة «العرب» تدخل عامها الـ  51في عددها

كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات

مركز حمد الجاسر الثقافي يختتم برنامجه للموسم الماضي

الصادر في رجب 1436هـ

التاريخية والحضارية للجزيرة العربية

بندوة علم َّية عن معالي الدكتور ناصر الدين األسد رحمه اهلل

تدخ ��ل الع ��رب به ��ذا الع ��دد ال�سن ��ة
الحادية والخم�سين من ُع ْمرها المديد
�إن �ش ��اء اهلل تعالى ،وه ��ي بذلك تكون
عقود
ق ��د �أم�ضت م ��ن ُع ْمرها خم�س ��ة ٍ
ق�ضته ��ا ف ��ي خدم ��ة الثقاف ��ة العربية
والت ��راث العرب ��ي الأدب ��ي واللغ ��وي
والتاريخ ��ي والعلم ��ي ومختل ��ف �أن ��واع
حديث ال
�وب ٍ
الت ��راث الأخ ��رى ،ب�أ�سل � ٍ
يه ��دف �إلى الإ�شادة بالت ��راث واالفتخار به بق ��در ما يهدف
�إل ��ى �إبراز كن ��وزه ،والك�ش ��ف عن خباي ��اه ،وجم ��ع متف ِّرقه،
و�شرح غوام�ض ��ه ،وتحليل معطياته ،وغي ��ر ذلك مما يندرج
تح ��ت �أنواع العناية به م ��ن جميع الوج ��وه� ،إ�سها ًما من هذه
المجل ��ة في بناء �شخ�صية العرب ��ي الحديث ،وتثبيت انتمائه
�إلى ثقافت ��ه الأ�صيلة ،باعتباره ��ا مك ِّو ًنا �أ�سا�س ًّي ��ا من هويته
و�شخ�صيته التي يتم َّيز بها .التتمة �ص.5

بد�أت فك ��رة الكر�سي من
مبادر ٍة َع َر َ�ضها ق�سم التاريخ
بجامع ��ة الملك �سع ��ود على
خادم الحرمي ��ن ال�شريفين
الملك �سلمان بن عبدالعزيز
رح ��ب به ��ا وتب َّناه ��ا،
ال ��ذي َّ
وت � َّ�م التوقي ��ع الر�سم ��ي على
ت�أ�سي�س كر�سي الملك �سلمان
ب ��ن عبدالعزي ��ز للدرا�سات
التاريخي ��ة والح�ضاري ��ة
للجزي ��رة العربي ��ة بتاري ��خ
1431/1/4ه� �ـ بح�ض ��ور
خادم الحرمي ��ن ال�شريفين
الملك �سلمان بن عبدالعزيز

ورعايته لالحتفال بمنا�سبة
التوقي ��ع على �إن�شاء الكر�سي
من ِق َبل جامعة الملك �سعود
مم َّثل� � ًة بمديره ��ا ال�ساب ��ق
معال ��ي الأ�ست ��اذ الدكت ��ور
عب ��داهلل ب ��ن عبدالرحم ��ن
العثم ��ان... ،التتم ��ة �ص10

اختت ��م مرك ��ز حم ��د الجا�سر
الثقافي فعالياته للمو�سم الثقافي
(1436-1435هـ) بن ��دوة علمية
ع ��ن معالي الدكت ��ور نا�صر الدين
الأ�س ��د –رحم ��ه اهلل� -صب ��اح
يوم ال�سب ��ت � 12شعب ��ان 1436هـ
الموافق � 30أيار (مايو) 2015م،
�ش ��ارك فيه ��ا الأ�ست ��اذ الدكت ��ور
مح َّمد الهدل ��ق والأ�ستاذ الدكتور

عزالدي ��ن مو�س ��ى ،و�أداره ��ا
الدكتور من ��ذر كفافي� ،س َّلط فيها
الم�ش ��اركان ال�ض ��وء عل ��ى �سيرة
الدكتور الأ�سد ،وم�سيرته العلمية،
وجهوده في خدم ��ة الأدب والفكر
الثقاف ��ة ،وم�ؤ َّلفات ��ه الت ��ي �أَ ْث� � َرت
المكتبة العربي ��ة ،وو�صفوا رحيله
ب�أن ��ه َف ْق� � ُد � ِآخر عمالق ��ة النه�ضة
الفكرية والثقافية من جيله.

العدد الثامن ع�رش
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  الملك سلمان مث َّق ًفا وقار ًئا
ق�صة
ال�صغير «حديث الركبتين» (الذي تحدَّث فيه عن َّ
عملي ��ة جراحي ��ة �أُجريت له ف ��ي ركب َتيه) ،ق ��ر�أه الملك
�سلمان في ال�سيارة في طريقه بين الريا�ض والخرج.
عج َب بهما:
بيتان من ال�شعر �أُ ِ
الملك �سلم ��ان ُم ِح � ٌّ�ب لل�شعر الذي يفي� ��ض بالحكمة
الخ�ل�ال� .أذكر م� � َّر ًة �أنه قب ��ل تو ِّليه
ويحف ��ز عل ��ى كريم ِ
الـ ُم ْل ��ك كان ف ��ي زي ��ارة خا�ص ��ة لمعال ��ي ال�شي ��خ نا�صر
ال�شث ��ري ،وكن ��تُ �أح ��د الح�ض ��ور ،وج ��رى الحديث عن
ال�شع ��ر و�إيراد بع� ��ض �أبيات الحكم ��ة ،و�شاركتُ في تلك
الجل�س ��ة ب�إ�سماع ��ه -حفظ ��ه اهلل -والحا�ضري ��ن بيتين
جميلين من ال�شعر يح َّثان على الكرم ،وهما :

أ .حمد القاضي

�أمين عام مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة الجا�سر الخيرية

المل ��ك �سلمان ب ��ن عبدالعزيز -حفظ ��ه اهللُ -عرف
بكونه م َّثق ًفا وقار ًئ ��ا وعا�ش ًقا للتاري ��خ ،ولن تكفي �سطور
مح ��دودة للحديث عن الجانب الثقاف ��ي من �شخ�صيته،
ف ��كل الذي ��ن عرفوه م ��ن المث َّقفين �أدركوا ه ��ذا الجانب
الم�ض ��يء ،وهو يجد متع ًة باالهتمام به ،ولذا ا�ستم َّر معه
�أمي ًرا ووزي ًرا ومل ًكا ،ولع َّله يتم َّثل بقول ال�شاعر محمد بن
عثيمين �شاعر الملك عبدالعزيز -رحمهما اهلل -عندما
بيت جميل:
قال في ٍ
		
جعلتُ �سميري حين ع َّز ُم�سامري
ُ
العقول النواب ُغ
دفات َر �أَ ْم َلتْها
وقد �صدق ،فم ��ن يع�شق القراءة كالملك �سلمان يجد
�أنَّ ف ��ي الرحلة مع كتاب �أو ال�سفر بين كلمات مقال متع ًة
ال ت�ضاهيها متعة.
متابعة الملك �سلمان لكتاب د .الخويطر:
كان معال ��ي د .عبدالعزي ��ز الخويط ��ر –رحم ��ه
اهلل( -الـ ُم ِح � ّ�ب للمل ��ك �سلم ��ان) مث َّق ًف ��ا وم�ؤ ِّر ًخ ��ا كما
وبخا�ص ٍة
ه ��و مع ��روف ،وكان ي�س�ألني عن طباعة كتب ��ه،
َّ
كت ��اب مذكراته «و�سم على �أدي ��م الزمن» ،و�س�ألني ذات
م� � َّرة م�ستعج�ل ً�ا ع ��ن �أح ��د الأج ��زاء قائ�ل ً�ا� :إنَّ الأمير
�سلم ��ان -وكان �أمي ًرا للريا� ��ض وقتها -ي�س�أل عن الجزء
الجديد من الكت ��اب ،يريد �أن َّ
يطلع عليه .وطلب مني د.
الخويطر ا�ستعجال المطبعة.
الكتاب الذي قر�أه بال�سيارة:
وم� � َّر ًة ق ��ال ل ��ي د .الخويط ��ر� إنَّ كتاب ��ه ذا الحج ��م

�إذا جادت الدنيا َ
عليك َف ُج ْد بها 			
النا�س ُط ًّرا قبل �أن تتف َّل ِت
على ِ
فال الجو ُد ُيفنيها �إذا هي �أقبلتْ 			
وال البخ ُل ُيبقيها �إذا هي و َّل ِت
عج َب بهما وبالمعنى الذي َح َماله ،وفي نهار اليوم
ف�أُ ِ
التالي تل َّقيتُ ات�صا ًال من مدير مكتبه الخا�ص �أ .ع�ساف
�أب ��و اثنين يفيدني ب�أنَّ �سم� � َّو الأمير �سلمان يريد مني �أن
وا�سم
�أر�س ��ل له الق�صيدة التي ورد فيه ��ا هذان البيتانَ ،
قائلها.
مكتبة الملك �سلمان و �  18ألف عنوان:
ٌ
معروف �أنَّ لدى الملك �سلمان في منزله مكتب ًة لع َّلها
من ُكب ��رى المكتبات ال�شخ�صية في العالم العربي ،فهي
تح ��وي نحو � 18ألف عنوان ،ما بين كتب تاريخية و�أدبية
و�إ�سالمية ومو�سوعات.
وبعد:
�أج ��زم �أن ��ي ل ��م �أُ ْو ِر ْد �إال مالم ��ح ب�سيط ��ة ع ��ن
اهتمامه -حفظ ��ه اهلل -بالعلم والثقاف ��ة؛ قار ًئا ومتاب ًعا
وعا�ش ًقا للمعرفة والتاريخ.

المث َّقف
الملك ُ
الثقاف ��ة ف ��ي �أدبي ��ات الحي ��اة
مما َر�س ��ة الزبة تختزن داخل وعائها
روح الفه ��م وال َّنهَم الثقافي الـ ُم�ش َبع
ُبح ْ�س ��ن ال�سل ��وك وال ِق َي � ْ�م الإن�سانية
قو ًال وفع ًال.
في ِّ
خطه البيان ��ي الثقافي ثقاف ٌة
ا�ستثنائي ��ة تف َّتحت مع ��ه منذ نعومة
�أظفاره ،ترجمها ممار�س ًة على �أر�ض

أ .سعد البواردي

الواقع فاعل� � ًة ومتفاعل ًة مع ما حولها فه ًما و�إدرا ًكا ،عبر م�ساحة عالقات وا�سعة
مع الآخرين على اختالف ثقافاتهم ،وميولهم ،وم�ستويات �أعمارهم ،ومن خالل
واقعهم ومواقعهم ،لإيمانه
قرن من الزمن كان �أمي� � َر الريا�ض ،ف َت َح قل َبه الكبير لأبناء
لأكث ��ر من ن�صف ٍ
�شعب ��ه ب � ِّ
�كل �أطيافه ��م وطوائفه ��م ،ي�ستقبله ��م برحابة �ص ��در في عفوي ��ة �أبوية
مح َّببة �إلى النف� ��س ،وبثقافته الإدارية التنموية ح َّو َل الريا�ض من مدينة �صغيرة
�إل ��ى مدينة �ضخمة جغراف ًّي ��ا وديموغراف ًّيا ُت�ضاهي ُكب َر َيات م ��دن العالم حيو َّي ًة
�ساعا وحركة� ..إنها ريا�ض �سلمان الفاتنة والمتر ِّبعة في قلب ال�صحراء.
وا ِّت ً
وف ��ي ِّ
خطه البياني الثقافي َ�ش َغ � ٌ�ف بالقراءة �إلى درجة ال َّنهَم ،فهو يختزن في
وع ��اء ذاكرته كثي� � ًرا مما يحلو له من ال�شعر بوج َه ْي ��ه الف�صيح وال�شعبي ،وكثي ًرا
كثير م ��ن جل�ساته
مم ��ا له عالق ��ة بالتاري ��خ والتراث والأن�س ��اب ،وال يفوت ��ه في ٍ
نقا�ش �أبويٍّ وعفوي.
الخا�صة َط ْرح بع�ض الق�ضايا الثقافية في ٍ
وف ��ي ِّ
خطه البياني الوطن ��ي والإن�ساني وال�سيا�سي ثقافة ح � ٍّ�ب و َم ْنح لمن هم
�رب و َم ْنع في مواجهة حازمة حا�سمة وقا�صمة
أم�س الحاجة �إليه ،وثقافة ح � ٍ
ف ��ي � ِّ
بال�سوء على الم�سا�س ب�أم ��ن البالد وب�أمن مواطنيها
لم ��ن ُترا ِوده نف�س ��ه الأ َّمارة ُّ
وكرامتهم وح ِّريتهم..
�إنه الملك ..المث َّقف ..والإن�س ��ان ..خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان
بن عبدالعزيز ..وكفى.

تتمات
الثقافة والتاريخ ...تتمة
الملك سلمان وصناعة

ون� � َّوه الدكت ��ور عب ��داهلل م َّن ��اع ب�شخ�صي ��ة المل ��ك �سلم ��ان بن
عبدالعزي ��ز الثقافية ،وح ِّب ��ه للثقاف ��ة والمث َّقفين ،م�شي� � ًرا �إلى �أنَّ
ال�سلطة
المملك ��ة من ��ذ ت�أ�سي�سه ��ا تتم َّي ��ز بالعالق ��ة الوطيدة بي ��ن ُّ
ً
م�ستعر�ضا تاريخ عناي ��ة الدولة بالثقافة والمث َّقفين منذ
والثقافة،
ت�أ�سي� ��س المملك ��ة على يد المل ��ك عبدالعزيز -رحم ��ه اهلل -حتى
هذا العه ��د الزاهر لخادم الحرمين ال�شريفي ��ن الملك �سلمان بن
عبدالعزي ��ز حفظ ��ه اهلل ،م�شي� �رًا �إلى فت ��رة تو ِّليه لإم ��ارة منطقة
الريا� ��ض �ساب ًق ��ا ،وه ��ي المنطق ��ة الت ��ي له ��ا ن�صابه ��ا الكبير من
المث َّقفي ��ن والإعالميي ��ن في المملك ��ة� ،إذ تم َّيز بعالقت ��ه الوطيدة
والمتخ�ص�صين في التاريخ والأدب والعلوم
بالأدباء والإعالميين،
ِّ
كا َّفة.
و�أ�شار �إلى �أنَّ الأمر الملكي القا�ضي بدعم الأندية الأدبية بع�شرة
ماليين ريال �س ُي�سهم في دعم الثقافة والأن�شطة الثقافية بعامة.

وا�ستعر� ��ض م َّناع م ��ا يتم َّيز ب ��ه الملك �سلمان م ��ن �سعة ِّاطالع
توا�صل ��ه واهتمامه بالمث َّقفين،
وعلم بالتاري ��خ والأدب ،ف�ض ًال عن ُ
حتى غدت الثقافة �سلو ًكا اجتماع ًّيا في �شخ�صيته.
وم ��ن جانبه ا�ستذكر الإعالم ��ي مح َّمد ر�ضا ن�صراهلل المواقف
التي عاي�شها في الإعالم خالل لقاءاته بخادم الحرمين ال�شريفين
علم وا�سع،
المل ��ك �سلمان بن عبدالعزيز �أ َّيده اهلل ،والتي تع ِّبر عن ٍ
بعدد من كتاب ��ات الملك �سلمان وكلمات ��ه ومحا�ضراته
م�ست�شه� �دًا ٍ
الت ��ي تن ُّم عن هذه ال�شخ�صي ��ة الكريمة المهت َّم ��ة بالثقافة والأدب
والإع�ل�ام ،بالإ�ضافة �إلى رئا�سته لعدد م ��ن الكرا�سي العلمية التي
�أ�سهم ��ت برئا�سته في خدمة العلم والثقاف ��ة ون�شرهما في المملكة
وخارجها.
ب ��دوره �أ�شار رئي�س نادي ج ��ازان الأدبي حج ��اب الحازمي �إلى
الأيادي البي�ضاء للمل ��ك �سلمان بن عبدالعزيز ومبادراته ال�س َّباقة

في مجاالت الخير والبناء ،ومن ذلك مجاالت الثقافة والإعالم.
و�أ�شار �إل ��ى �أنَّ الملك �سلمان بن عبدالعزيز ن�ش�أ في كنف والده
رحم ��ه اهللُ -م ًحاط ��ا بعبق التاريخ الذي يجد في ��ه ِ�س َير الما�ضي
وبط ��والت وال ��ده الملك عبدالعزي ��ز ورجاله في ه ��ذه البالد ،كما
تع َّود -و َّفقه اهلل -منذ �صغره على القراءة و�أح َّبها ،فقر�أ في �صغره
كثي� � ًرا ،ق ��راء ًة واعي ًة تنتقي م ��ن المو�ضوعات �أح�سنه ��ا ،وهو يقر�أ
بانتظ ��ام على الرغم م ��ن م�س�ؤولياته الج�سام الت ��ي لم ت�شغله عن
ح ِّب ��ه للثقافة ،وعن ق ��راءة التاريخ ب�صورة خا�ص ��ة ،وتاريخ الدولة
أخ�ص ،ف�ض ًال عن ح ِّب ��ه للمث َّقفين وحواراته �شبه
ب�شكل � ّ
ال�سعودي ��ة ٍ
الدائمة معهم ،فهو يزور مري�ضهم ويتف َّقد غائبهم ويتوا�صل معهم
وي�س� ��أل عنهم .م�ؤ ِّكدًا �أنَّ ه ��ذا العهد الزاه ��ر �سي�شهد -بعون اهلل
تعال ��ى -ا�ستمرار نه�ض ��ة الم� َّؤ�س�س ��ات الثقافية والعناي ��ة بالثقافة
و�أهلها.
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الملك السابع :سلمان بن عبد العزيز
�أنج ��ب المل ��ك
عبد العزي ��ز م� ِّؤ�س�س
المملك ��ة العربي ��ة
ال�سعودي ��ة  36اب ًن ��ا،
بقي منه ��م � 13أمي ًرا
ه ��م :بن ��در وم�شع ��ل
وعبدالرحمن ومتعب
وطالل وتركي ونواف
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
و�سلم ��ان ومم ��دوح
وعبدالإل ��ه و�أحم ��د
وم�شهور ومقرن ،وقد
توا َف َق المل ��ك عبداهلل
د .عبدالرحمن الشبيلي والأ�س ��رة المالك ��ة عل ��ى
اختي ��ار �سلم ��ان  -االب ��ن
ت�سل�سل الترتيب ال ُع ْمري من ُ�ساللة الملك
الخام�س والع�شرين في ُ
الم� ِّؤ�س�س  -لتو ِّلي ال ُـح ْكم بعد الملك عبداهلل ،ليكون بذلك الملك
ال�سابع للمملكة العربية ال�سعودي ��ة ،وعلى اختيار الأمير مقرن -
االبن الخام�س والثالثين  -ول ًّيا لعهده.
كانت والدة الملك �سلمان في الريا�ض في مطلع عام 1936م،
وب ��د�أت حياته ال�سيا�سية والإدارية في منت�صف الخم�سينيات من
الق ��رن الما�ضي نائ ًبا عن �أخيه الأمير الراحل نايف �أمير منطقة
الريا� ��ض �آنذاك ،وبعد ع � ٍ�ام تو َّلى �إمار َة الريا� ��ض بالأ�صالة م َّد ًة
ترب ��و على خم�س �سن ��وات انتهت با�ستقالته ،ثم ع ��اد بعد عامين
�إل ��ى المن�صب نف�سه حاك ًما �إدار ًّيا لمنطق ��ة الريا�ض م َّد ًة ُتقا ِرب
خم�سي ��ن عا ًما ،انته ��ت بتعيينه  -بعد وفاة �أخي ��ه الأمير �سلطان
في �أكتوب ��ر (ت�شرين الأول) 2011م  -وزي ًرا للدف ��اع ونائ ًبا ثان ًيا
لرئي�س مجل� ��س الوزراء ،وبعد رحيل ولي العه ��د الأمير نايف في
يوني ��و (حزيران) 2012م اختير ول ًّيا للعهد ونائ ًبا لرئي�س مجل�س
الوزراء.
م ��ن هنا ،تتج َّل ��ى ح�صيلة خبراته الوا�سعة في �ش� ��ؤون ال ُـح ْكم
المح ِّل ��ي ،وكان  -نتيج ��ة م�س�ؤول َّيات ��ه وموقع ��ه الأُ�س ��ري وحنكته
وبح ْكم موقع ��ه �أمي ًرا للعا�صمة والمنطقة المحيطة بها
الذهنيةُ ،
و�س ��ط البالد  -من �أكثر �أمراء المناطق الت�صا ًقا بالملوك ال�س َّتة
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ال�سابقين الذي ��ن تعاقبوا على ُح ْكم المملك ��ة العربية ال�سعودية،
بد ًءا بوالده الملك الم� ِّؤ�س�س عبد العزيز (المتو َّفى �سنة 1953م)،
وقد جعلته المدَّة الطويلة التي �أم�ضاها في هذا المن�صب يرتبط
ف ��ي �أذهان ال�سعوديين بالخبرات الإداري ��ة والتنموية وال�سيا�سية
الوا�سع ��ة الت ��ي اكت�سبه ��ا في تل ��ك الوظيف ��ة ،وبال َّنجاح ��ات التي
ح َّققتها العا�صمة على يديه ،وب ُق ْربه من مركز �صناعة القرار.
كان ��ت الريا�ض العا�صم ��ة عندما تو َّل ��ى م�س�ؤولياته ��ا بو�صفه
الحاك ��م الإداري له ��ا ،ال تتج ��اوز ب�ض ��ع مئات م ��ن الكيلومترات
المر َّبع ��ة ،ولـ َّم ��ا �س َّلمها ل َـخ َلفه ِم ��ن بعده � -أخي ��ه الأمير الراحل
َّ
�سط ��ام  -كانت قد تج ��اوزت ف ��ي ا ِّت�ساعها ع�ش ��رات الأ�ضعاف،
َّ
وزاد ع ��دد �سكانه ��ا ف ��ي خم�سي ��ن عا ًما م ��ن نحو مائ ��ة �ألف �إلى
خم�س ��ة ماليي ��ن ،بن�سبة نم� � ٍّو �سنوي تج ��اوز الأربعة ف ��ي المائة،
لك ��ن ال ِعبرة لم تكن في نم ِّوها الجغراف ��ي وال�س َّكاني فح�سب ،بل
ف ��ي الجوان ��ب العمرانية والتنموي ��ة النوعية الت ��ي تح َّققت فيها،
وال�صحية واالقت�صادية والترفيهية
وبعدد الم� َّؤ�س�سات التعليمي ��ة
ِّ
ً
�شرف على
والثقافية التي ت�ض ُّمها ،ف�ضال عن وجود هيئة تطوير ُت ِ
الم�شروعات الكبي ��رة فيها ،منذ �أن انتقلت الهيئات الدبلوما�سية
من جدَّة �إلى الريا�ض قبل ثالثة عقود.
وبالإ�ضاف ��ة �إل ��ى الخب ��رات المتن ِّوع ��ة الت ��ي اكت�سبه ��ا خالل
م�س�ؤول َّيات ��ه الإداري ��ة ،يحتف ��ظ الملك الجدي ��د بعالقات �صداقة
كثير م ��ن زعم ��اء العالم ،كم ��ا ُي َع ُّد الخ ��ازن الأعمق
وا�سع ��ة م ��ع ٍ
وبخا�ص� � ٍة التاري ��خ ال�سيا�سي
والمرج ��ع الأوث ��ق للتاري ��خ الوطني
َّ
للمل ��ك الم� ِّؤ�س� ��س عبد العزي ��ز والملوك الخم�سة ِم ��ن بعده ،وهو
م ��ا �أهَّ له لتح ُّم ��ل �أمانة الرئا�سة الإ�شرافية عل ��ى دارة الملك عبد
العزي ��ز ،المرك ��ز البحث ��ي والمعلومات ��ي والوثائق ��ي المع َت َمد في
تاريخ المملكة وتراثها وجغراف َّيتها.
ف ��ي المجتمع ال�سعوديُ ،ي َ
نظر �إل ��ى �سلمان بن عبدالعزيز من
خ�ل�ال معرفته الوا�سع ��ة ب�أطياف المجتمع وبالقبائ ��ل وال َب َوادي،
ومحافظت ��ه عل ��ى التقالي ��د الموروث ��ة ،وانهماك ��ه وح ِّب ��ه للعم ��ل
وان�ضباط ��ه ال�شدي ��د في مواعي ��ده ،وفي ُب ُك ��ور مبا�شرته للأمور،
وت�سخي ��ره ك َّل الأوق ��ات لأداء الم�س�ؤوليات والواجب ��ات الر�سمية،
والم�ش ��اركات االجتماعية في الأفراح وال َّتعازي وزيارة المر�ضى،
ود َّق ��ة متابعته ل�ش�ؤون �أف ��راد الأ�سرة المالك ��ة ،وديناميك َّيته التي

تجعل من َّ
موظف ��ي مكتبه ومن�سوبي المرا�سم ف ��ي حالة ا�ستنفا ٍر
دائم ل ِّلحاق ب�إيق ��اع مواظبته ولمواكبة متط َّلباته والتزاماته ،وهو
م ��ا �أك�سبه م�ؤهِّ الت وكفايات يندُر �أن تتوافر مجتمع ًة فيمن يتو َّلى
بخا�صة ،والعالم العربي بعا َّمة.
�ش�ؤون ال ُـح ْكم في منطقة الخليج َّ
عل ��ى ال�صعي ��د الثقاف ��ي ،يرتب ��ط المث َّقف ��ون ِب ِ�ص�ل�ات وثيقة
مع ��ه� ،إذ يجري عل ��ى �أل�سنتهم لقب «�صدي ��ق الإعالميين» الذين
تع َّودوا �أن يتل ّقوا ات�صاالت منه  -تكون غالب ًا في �ساعات ال�صباح
المب ِّكر بعد �أن يكون قد �سهر على قراءة كتبهم لي ًال �أو َّاطلع على
�صباحا  -ف ُيبدي ر�أيه بما كتبوا ،ثنا ًء �أو نقدًا
مقاالتهم المن�شورة ً
تو�ضيح ��ا �أو تعلي ًق ��ا ،غير �أنَّ الأمر ال ��ذي ال يعلمه �إ َّال قليلون �أنَّ
�أو
ً
لديه مكتب ��ة عامرة بالكتب النفي�سة ،تذ ِّكر ف ��ي فكرتها بالمكتبة
الرائ ��دة الت ��ي � َّأ�س�سها ع ُّم ��ه الأمير م�ساعد ب ��ن عبدالرحمن في
الريا� ��ض في الأربعينيات من القرن الما�ضي ،لكن ِمن الم�ؤ َّكد �أنَّ
ونوعا تب ًعا
الخا�ص ��ة بالملك �سلمان تتف َّوق عليه ��ا حج ًما ً
المكتبة َّ
لطبيعة الع�ص ��ر ،ويقوم عليها عد ٌد من َّ
الموظفين الذين يتابعون
الجدي ��د م َّم ��ا ي�ص� �دُر ،وينتقل ��ون معه حيثم ��ا يكون ف ��ي الداخل
والخ ��ارج كي يكون على ات�ص � ٍ�ال م�ستم ّر بمحتوياته ��ا ،ويل ُّبون له
قراءاته اليومية المتن ِّوعة ،والم�ؤ َّمل �أن ي�سعى لو�ضعها في متناول
الباحثين والق َّراء.
وكان ��ت �أتاحت له م�شاركت ��ه في ال�سنوات الأرب ��ع الأخيرة في
مجل� ��س الوزراء ورئا�س ��ة جل�ساته وم�س�ؤول َّياته ف ��ي وزارة الدفاع،
تكا ُم َل ت�أهيل ��ه ال�سيا�سي ،و�إلمامه التام بنظرة بانورام َّية بخطط
التنمي ��ة العا َّمة ل � ِّ
�كل القطاعات والمناطق ،وه ��و ما يجعل البالد
عل ��ى موعد مع حاكم جدي ��د ذي كفاية نوع َّي ��ة عالية ،تجمع بين
الحذق الإداري والعبق المعرفي والمهارة في القيادة.

الملك سلمان  ..عاشق التاريخ
يتم َّي ��ز خ ��ادم
الحرمي ��ن ال�شريفي ��ن
المل ��ك �سلم ��ان ب ��ن
عبدالعزي ��ز –حفظ ��ه
اهلل -بثقاف ��ة عالي ��ة،
ول ��ذا تو َّثق ��ت �صلت ��ه
بالمث َّقفي ��ن ،وه ��و ذو
متابعة يومية للأحداث
م ��ن خ�ل�ال و�سائ ��ل
د .عائض الردادي
الإعالم ِّ
بكل �أنواعها ،ولذا
تو َّثقت �صلته بالإعالميين حتى �أُط ِل َق عليه «�صديق الإعالميين”.
كما �أنه ذو �صلة وثيق ��ة بالكتاب ،فهو يقر�أ كثي ًرا ،و�إذا حدَّثك
كتاب كان حدي ُثه َ
حديث القارئ للكتاب قراءة متع ِّمقة ،حتى
ع ��ن ٍ
وبخا�ص ٍة كتب التاريخ� .إ�ضاف ًة
مجلدات عدَّة،
�إنْ كان الكت ��اب في
ٍ
َّ
�إل ��ى متابعت ��ه الدقيقة ِل َم ��ا ُي َب ُّث ف ��ي و�سائل الإع�ل�ام و ُيك َتب في
ال�صح ��ف والمجالت ،وقد تم ُّر مدَّة طويلة على البحث �أو المقال
ف�إذا قابله الكاتب ناق�شه فيه ك�أ َّنه قد قر�أه بالأم�س ،وهي مناق�شة
ت�صحيحا �أو �إ�ضاف ًة،
علمية ُتب ��دي ر�أ ًيا حول ما ُكتب ا�ستدرا ًكا �أو
ً
�أو ا�ستح�سا ًنا �أو ت�شجي ًعا لال�ستمرار في تناول المو�ضوع.
ٌ
معروف ب�أن ��ه ذو ذاكرة قوية
والمل ��ك �سلمان –حفظ ��ه اهلل-

ويتجلى ذلك في حديثه �إذا تناول
ف ��ي حفظ الأحداث التاريخيةَّ ،
حد ًثا تاريخ ًّيا قدي ًما �أو معا�ص ًرا� ،أو َك َت َب مع ِّل ًقا على بحث تاريخي
�أو مق ��ال ،فهو كم ��ا قيل عنه (عا�ش ��ق التاريخ)؛ �إيما ًن ��ا منه ب�أنَّ
التاريخ هو ذاكرة الأ َّمة و�سج ّلها للأجيال.
ويتج َّل ��ى ع�ش ��ق المل ��ك �سلمان للتاري ��خ –فيم ��ا يتج َّلى -من
خ�ل�ال رئا�سته لمجل�س �إدارة دارة الملك عبدالعزيز التي ط َّورها
م ��ن دارة �صغي ��رة �إلى مرك � ٍ�ز من مراك ��ز البح ��وث والدرا�سات
التاريخية وحف ��ظ الوثائق الوطنية ،فقامت ب�إ�صدار مئات الكتب
المتخ�ص�صة ،وافتتاح فرو ٍع لها
والدرا�سات ،ف�ض ًال عن مجلته ��ا
ِّ
في مناطق المملكة.
ومع � ٌ
�روف عنه ت�شجي ُعه للبح ��وث والدرا�س ��ات التاريخية قبل
تو ِّلي ��ه الـ ُم ْل ��ك وبعده ،وم ��ن ذلك جائ ��زة ومنحة المل ��ك �سلمان
بن عبدالعزي ��ز لدرا�سات وبحوث تاريخ الجزي ��رة العربية ،التي
ك َّرمت كثي ًرا من الم�ؤ ِّرخين ،وكذلك جائزة الملك �سلمان لطالب
الدرا�س ��ات العليا في جامعة الملك �سعود ،وكر�سي الملك �سلمان
لدرا�سات تاريخ المدينة المنورة في الجامعة الإ�سالمية ،ومركز
تاريخ مكة المك َّرمة ..وغيرها من الجهات العلمية والبحثية التي
�شرف عليها الملك �سلمان حفظه اهلل.
ير�أ�سها و ُي ِ
وعلى النطاق الح�ضاري ،ط� � َّور الملك �سلمان مدينة الريا�ض
من �شبه قرية �إلى مدينة كبيرة ُت�ضاهي عوا�صم العالم من خالل

رئا�ست ��ه للهيئة العامة لتطوير مدين ��ة الريا�ض ،مع الحفاظ على
وبخا�ص ٍة عندم ��ا �أ�شرف على احتفاالت
ال�سم ��ات التاريخية لها،
ِّ
َّ
أهم
مرور مئة عام على دخ ��ول الملك عبدالعزيز للريا�ض ،ومن � ِّ
كثير من كتب التاريخ و�إن�شاء المتحف الوطني
ثم ��ار ذلك طباعة ٍ
ال ��ذي يظهر فيه تط ُّور تاريخ بالدنا م ��ن �أقدم الع�صور �إلى وقتنا
الحا�ض ��ر .كما عم َل على تطوير الدرعي ��ة والحفاظ على �آثارها،
حتى ُ�س ِّجل حي َّ
الط ِريف في اليون�سكو �أث ًرا عالم ًّيا.
والملك �سلمان َّن�سابة يعرف �أن�س ��اب قبائل المملكة و�أُ َ�سرها،

وم ��ا �إن يعر�ض ا�سم قبيلة �أو �أ�سرة �إال يتح� �دَّث عنها بالتف�صيل،
فهو مرج ��ع تاريخي في الأن�ساب ،وله عناي ��ة كبيرة بها ،بل يمت ُّد
عل ُمه �إلى الأن�ساب خارج المملكة ،وعلم الأن�ساب من علوم العرب
التاريخية ،قال عنه ابن حزم« :علم الأن�ساب عل ٌم جلي ٌل رفيع� ،إذ
وح ْفظ الملك �سلمان للأن�ساب ي�أتي في هذا
به يكون التع ��ارف»ِ ،
�شخ�ص من �أية منطق ��ة �إال حدَّثه حديث
الإط ��ار ،فما �إن يقابل ��ه
ٌ
العارف ب�أ�سرته �أو قبيلته .وتع ُّمق الملك �سلمان في ذلك يعود �إلى
لكثير من كتب الأن�ساب ،ولقاءاته مع المواطنين و�سماعه
قراءته ٍ
من ال ُّرواة ال ِّثقات؛ ما جعله ذا معرفة وا�سعة بمجتمع المملكة.
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الملك سلمان والثقافة

د .عبداهلل العسكر

ع�صو مجل�س ال�شورى

حكاية الثقافة:
تعريف
للمل ��ك �سلمان -حفظه اهلل -مع الثقافة (في �أو�سع ٍ
لها) حكاي ٌة ذات جانبين :الأول جانب تاريخي ،وال َآخر جانب
معرفي مت�ش ِّعب .ومفهوم الثقافة عند الملك �سلمان ال يختلف
ع ��ن التعريف الوارد ف ��ي المعجم العربي ،على �أن ��ه ينزع �إلى
التناول الثقاف ��ي الكال�سيكي ،وهو الأخذ من ِّ
بحر بقطرة،
كل ٍ
َ
التعريف
فه ��و حري� ��ص على التن� � ُّوع الثقافي ،ث ��م تعدَّى ه ��ذا
ب�أن انتخب ما يم ِّيز �شخ�صيت ��ه ،وين�سجم مع تكوينه الذهني،
وثقافة المحيط الذي عا�ش فيه �سني حياته الأولى.
من ه ��ذا المنطل ��ق يمكن الق ��ول �إنَّ المع ��ارف العامة هي
�أُ ُ�س� ��س التكوي ��ن الثقاف ��ي عنده ،لكن ��ه مع هذا يهت� � ُّم بجوانب
يخ�صها باالهتمام �أكثر من غيرها ،مثل :التاريخ العام
ثقافية ُّ
والتاري ��خ ال�سعودي بمراحله الثالث ��ة ،وعلم الأن�ساب العربية،
ويخ� ُّ��ص �أن�س ��اب القبائل العربية ف ��ي جزيرة الع ��رب ،وعلى
أخ�ص �أن�ساب �سكان الحوا�ضر في البالد ال�سعودية .وكذلك
ال ّ
كل م ��ا يتع َّلق بالبلدانيات في المملكة العربية ال�سعودية ،وعلى
الأخ� ّ��ص بل ��دات منطقة نج ��د .و�أي�ض ��ا علم ال ِّرج ��ال ،وعلى
أخ�ص في مناطق المملكة ال�شا�سعة.
ال ّ
عل ��ى �أننا ال ُنغ ِف ��ل البدايات الأولى الت ��ي طبعت �شخ�صيته
الثقافية المتم ِّي ��زة ،ومما �سمعتُ من ابن ��ه الأمير عبدالعزيز
�أنَّ وال ��ده الملك �سلمان كان في مقتب ��ل �سن ال�شباب وما بعده
على ِّاطالع وا�سع على المجالت الثقافية التي كانت ت�صدُر في
لبنان وم�صر ،وعلى ر�أ�سها مجلة «الهالل» ،وقال �إنَّ �إ�صدارات
اله�ل�ال ودار �أخبار اليوم من مجالت وكتب كانت ت�صلهم �إلى
وقت ي�سير.
البيت با�ستمرار ،وكان والده ي�أتي عليها في ٍ
وب�سبب اهتمامه المتزايد بالثقافة والفكر ،ف�إنه يقتطع من
وقت ��ه م�ساح ًة للقراءة ِّ
أنا�س ُك ُثر-
واالطالع ،وهو -كما ي�صفه � ٌ
ق� ٌ
�ارئ َن ِهم ،فهو �صديق الكتاب لأنه ي�ؤم ��ن ب�أنَّ الكتاب �سيظ ُّل
حام ��ل المعرفة الر�صينة والثقاف ��ة الراقية .وفي هذا ال�صدد
ذك ��ر �إمام جامع ق�صر الملك �سلمان �أنه �سمع الملك يقول �إنه
لـ َّما كان ب�صحبة �أخي ��ه الأمير �سلطان بن عبدالعزيز -رحمه
اهلل -خ�ل�ال رحلته العالجية خارج المملك ��ة ،والتي ا�ستم َّرت
عا ًما كام�ل ً�ا ،قر�أ ثمانين كتا ًبا في مج ��االت معرفية متعدِّ دة.
ه ��ذه الرواي ��ة الت ��ي �سمعها كثي ��رون ت ��د ُّل على ح � ٍّ�ب للقراءة
ِّ
متجذر.
وح ��ول �شغفه بالكت ��ب حدِّ ث وال ح ��رج ،حت ��ى تك َّونت لديه
الخا�صة ف ��ي المملكة ،ومن
مكتب ��ة ُت َع ُّد م ��ن ُكبرى المكتب ��ات َّ
�أكثره ��ا غن ��ى بكل ما ه ��و نادر ومفي ��د في مختل ��ف المعارف
الإن�سانية� ،إذ تحتوي رفوفها على ما يزيد على � 18ألف عنوان
متن ِّوع ي�شمل مختلف حقول المعرفة وميادين الثقافة ،ي�ض ُّمها
� 60ألف مج َّلد.
ُي�ض ��اف �إل ��ى ِّ
كل ذل ��ك ُق� � ْرب المل ��ك �سلم ��ان م ��ن عا َل ��م

المف ِّكري ��ن والمث َّقفي ��ن والإعالميي ��ن ف ��ي المملك ��ة والعال ��م
العربي ،وكان -كما و�صفه لي ابنه الأمير عبدالعزيز� -صدي ًقا
لبع� ��ض ر�ؤ�ساء تحري ��ر ال�صح ��ف والمج�ل�ات اللبنانية ،فقد
ارتبط ب�صداقة بالأ�ستاذ كامل مروة �صاحب جريدة «الحياة»
ورئي� ��س تحريره ��ا ،وكان يق�ض ��ي مع ه ��ذا ال�صحف ��ي البارز
�أوقا ًتا ممتدَّة عندما يزور لبن ��ان ،وكذلك ارتبط ب�صداقة مع
ال�صحف ��ي اللبناني فريد �أبو �شهال �صاح ��ب مجلة «الجمهور»
ورئي�س تحريرها.
وفي ه ��ذا ال�سياق و�صفه رئي�س تحري ��ر جريدة «الريا�ض»
ترك ��ي ال�سدي ��ري ذات م َّرة ب�أن ��ه كان يمك ��ن �أن ي�صبح رئي�س
تحري ��ر مم َّي� � ًزا لو لم يك ��ن �أمي� � ًرا؛ ل�شغفه بال�صحاف ��ة ود َّقته
المهني ��ة العالية .م�صداق ذلك ما يروي ��ه الأمين العام لدارة
المل ��ك عبدالعزيز من �أنَّ الملك �سلمان يراجع مجلة «الدارة»
الموجه ِّ
لكل �صغير ٍة
حر ًفا حر ًفا ،وهو القريب من تف�صيالتها ِّ
وكبي ��رة ب�ش�أنه ��ا .ومجلة «ال ��دارة» لي�ست جري ��دة �س َّيارة ،بل
مج َّل ��ة علمية ُمح َّكم ��ةُ ،ت َ
ن�شر فيها �أبح ��اث تاريخية وفي فروع
عديدة من العلوم الإن�سانية واالجتماعية.
ويتبدَّى اهتم ��ام الأميـر �سلمان بالثقاف ��ة والمحافظة على
التـ ��راث من خ�ل�ال رئا�سته للعديد م ��ن الم� َّؤ�س�سات والهيئات
الخا�صة ،و� ً
أي�ضا
الثقافي ��ة وال ُّتراثية الر�سمية �أو المجتمعية �أو َّ
تب ِّني ��ه للعديد من الجوائز والكرا�س ��ي الثقافية والتراثية التي
تحم ��ل ا�س َمه ،ف�ض ًال عن اهتمامه برعاية الفعاليات الثقافية،
وبتطوير عالقات المملكة الثقافية مع العالم ،وهو الأمر الذي
يمكن التع ُّرف �إليه ب�سهولة.
حكاية التاريخ:
من ال�صعب تت ُّبع المحتوى الفكري �أو تت ُّبع الأفكار الثقافية
الرئي�سة التي يتب َّناها �أو يقول بها الملك �سلمان ،فتن ُّوع الثقافة
وتع� �دُّد الر�ؤى وكثرة الأفكار �صفاتٌ لثقافة الملك �سلمان ،مثل
ت�ش ُّعب العمل الثقافي الذي يقوم به �أو ي�سنده.
لق ��د ح ��اول العدي ��د م ��ن المث َّقفي ��ن والإعالميي ��ن داخ ��ل
المملك ��ة وخارجها َو ْ�صف َمناحي الثقاف ��ة ومنطلقاتها العامة
عند خ ��ادم الحرمين الملك �سلمان ب ��ن عبدالعزيز ،فوجدوا
�أنَّ الو�ص ��ف الجام ��ع المانع لثقاف ��ة الملك �سلم ��ان �أنْ �أطلقوا
علي ��ه لق ��ب «الملك الم� ��ؤ ِّرخ» ب�ل�ا من ��ازع .لماذا ه ��ذا اللقب
المتخ�ص� ��ص؟ الجواب يكم ��ن في عث ��ور المتابعين
الثقاف ��ي
ِّ
لم�سي ��رة الملك �سلمان الثقافية على جه ��وده الد�ؤوبة وعكوفه
المتم ِّيز على حفظ تراث المملكة والجزيرة العربية ،واعتنائه
بالتاري ��خ اعتنا ًء يتع� �دَّى اهتمام �أمير وملك �إل ��ى عناية م�ؤ ِّرخ
متم ِّكن َ�ص َر َف وقته في َد ْر�س التاريخ والعناية به.
ونزوع المل ��ك �سلمان المب ِّكر للتاريخ ل ��ه حكاية هو ال َآخر،
المخت�صين يرون �أنه نزوع منطقي ،ذلك �أنَّ التاريخ
فكثي ٌر من
ِّ
ِمن �أو�سع فروع الثقافة العامة ،بل �أكاد �أقول :ال علم من العلوم
الإن�ساني ��ة �أو االجتماعي ��ة ي�ستغني عن التاري ��خ ،فهو الخلفية
المنطقي ��ة ل � ِّ
�كل مبحث م ��ن مباحث تل ��ك العلوم ،وق ��د تر َّبى
المل ��ك �سلمان في مدر�سة والده الملك عب ��د العزيز ،مدر�سة
المل ��ك �سلمان الأول ��ى والعملية في التاري ��خ والإدارة والثقافة
وغيرهاُ ،ي�ضاف �إلى ذلك �شغ ُف ��ه الكبير بالقراءة التاريخية،
وح ُّب ��ه للتاري ��خ والم�ؤ ِّرخي ��ن مع � ٌ
َّ
ا�ستحق عن
�روف عنه ،حت ��ى
جدار ٍة و�ص َفه ب�أمير الم�ؤ ِّرخين و�صديق الم�ؤ ِّرخين.
لهذا ي�ص ُّح القول �إنَّ قراءته التاريخية �أك�سبته وع ًيا مختل ًفا
عن غيره من ملوك العالم وزعمائه ،وهذا انعك�س على �إدارته
وتدبي ��ره ل�ش� ��ؤون ال ُـح ْكم ،وق ��د �أ�شار كثي ٌر م ��ن المق َّربين من
الملك �سلمان من �أبناء الأ�سرة المالكة �أو من رموز الفعاليات
الثقافي ��ة في المملك ��ة� ،إلى �أ َّنه كان بمنزل ��ة �أمين �سر الأ�سرة
المالكة ،وحا ِف ��ظ �أ�سرارها وتاريخها ،والم�ست�شار الأمين ِّ
لكل
�إخوان ��ه الملوك في �ش� ��ؤون الأ�سرة الملكية ،يح� � ُّل الم�شكالت
ويرعى �ش�ؤونهم الخا�صة.
والملك �سلمان �شديد االهتمام بالأن�ساب والت�أريخ الأُ َ�سري،
وه ��و مل ٌّم �إلما ًم ��ا وا�س ًعا بتاري ��خ الجزيرة العربي ��ة ،والمملكة

العربي ��ة ال�سعودية ،والأ�سرة الحاكم ��ة .والم�ؤ ِّرخ عبدالرحمن
الروي�ش ��د يراه م�ؤ ِّرخ الأ�س ��رة ال�سعودية ،الذي يجمع المعارف
وي�ستخدمه ��ا بانتظ ��ام ،ويتم َّي ��ز ب َن َهم ��ه ُّ
وتعط�ش ��ه ال�ستقب ��ال
الأفكار الجديدة.
وال َّ
�شك في �أنَّ اهتمامه الخا�ص بالتاريخ المح ِّلي يرجع �إلى
�إيمان ��ه ب�أنَّ على �أر�ض المملكة �إر ًث ��ا ح�ضار ًّيا مه ًّما يجب على
الجميع المحافظة عليه وخدمته.
نزوع ثقافي متعدِّ د الجوانب:
جم ��ع ك ُّل من عرف الملك �سلمان عل ��ى �أنه وا�سع الثقافة،
ُي ِ
ممت� � ُّد المعرف ��ة ،عمي ��ق الحكم ��ة ،قارئ م ��ن الط ��راز الأول،
المتخ�ص�صين �ضلي ًعا مع تقديره
ت�سمعه في حواره مع العلماء
ِّ
لتخ�ص�صاته ��م ،فك�أن ��ه ف ��ي حلق ��ة ُمدا َر�سة ،يجم ��ع �أطراف
ُّ
الح ��وار لت�سييره نح ��و الو�صول للفه ��م والإف ��ادة واال�ستفادة،
والمتخ�ص�صون في عل ��وم التاريخ والأن�ساب وما ي�ؤ ِّثر في بناء
ِّ
المجتمع ��ات وت�أ�سي� ��س الح�ضارات عرف ��وه محا�ض� � ًرا وكات ًبا
ومح ِّق ًق ��ا ف ��ي هذا ال�ش� ��أن ،بل رائدًا ف ��ي رعاية ه ��ذه العلوم،
وم�ص ��داق ذلك �أنه خ�ل�ال الفترة من كان ��ون الثاني (يناير)
2008م �إل ��ى �آب (�أغ�سط� ��س) 2009م كت ��ب ون�ش ��ر  19مقا ًال
تاريخ ًّي ��ا وثقاف ًّيا ،على الرغم م ��ن الأعباء الج َّمة الملقاة على
عاتقه.
وهذا النزوع الثقافي المتعدِّ د الجوانب ربط الملك �سلمان
ب�صداق ��ة كبيرة مع الم�ؤ ِّرخين ورجال الفكر والأدب والمعرفة
والعلماء في داخل المملكة وخارجها.
وبما �أنَّ الإعالم ناق ٌل للثقافة والمعرفة ،ف�إن الملك �سلمان
قري � ٌ�ب من ال�صحفيي ��ن ورجال الإع�ل�ام .يق ��ول �أحدهم� :إنَّ
�ات وا�سع ًة م ��ع ال�صحفيي ��ن من خالل
للمل ��ك �سلم ��ان �صداق � ٍ
متابعت ��ه للإعالم ،فهو يتاب ��ع بد َّقة عالية معظ ��م ما يدور في
ال�صحاف ��ة وو�سائل الإعالم الوطنية والعربية وحتى العالمية،
ال�س َّيم ��ا ما يتع َّلق بال�ش�أن ال�سع ��ودي والعربي ،ويدرك بحكمته
العميقة وب�صيرت ��ه النافذة ت�س ��ا�ؤالت ال�صحفيين ،وكثي ًرا ما
يداعبه ��م ،و ُيثني عل ��ى جهودهم ،ويتجاوب م ��ع ما يطرحونه
بكثير ح� � َّ�س بع�ض َمن يعم ��ل في مجال
بح� � ٍّ�س �إعالمي يف ��وق ٍ
الإعالم.
وم ��ن �أ�شكال تف ُّرده الثقافي ع َّم ��ن �سواه من الح َّكام العرب
افتخ ��ا ُره بانتمائ ��ه الوثيق لعا َل ��م الكتاب ،والكت ��اب التاريخي
على وجه التحديد ،حتى بات ُي َع� � ُّد �أحد الم�ؤ ِّرخين المتم ِّيزين
قراء ًة وتحلي ًال ونقدًا ،والب َّد �أن ينعك�س هذا على ُمج َمل �أعماله
ال�سيا�سية والإدارية .وهو يرى �أنَّ فهم التاريخ ي�ضيف �إلى عمر
الإن�سان عم ًرا � َآخر ،وقد �سمع ُته م َّر ًة ي�ست�شهد ببيت ال�شعر:
التاريخ في �صد ِره � َ
َ
أ�ضاف ُع ْم ًرا �إلى ُع ْم ِره
و َمن يعي
عل ��ى �أنَّ اهتمام ��ات الملك �سلم ��ان البحثي ��ة والقرائية لم
تو�سعت لت�شم ��ل َم َناحي
تتو َّق ��ف عند الجان ��ب التاريخ ��ي� ،إذ َّ
العلوم الإن�سانية ،ولع َّله ِمن القليلين من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
الكبي ��رة التي ارتبطت بعالق ��ات مم َّيزة مع نخب ��ة وا�سعة من
الباحثين والأكاديميي ��ن والإعالميين وغيرهم من المث َّقفين،
وه ��و ما ي�ؤ ِّكد تف ُّرده الذي �أ�شرتُ �إليه �ساب ًقاِّ ،
ويعزز من تم ُّيزه
الثقافي والمعرفي عن غيره من الحك َّام المعا�صرين.
لقد �أك�سبت المعرفة الملك �سلمان حنك ًة وخبر ًة عميق ًة في
كثير م ��ن الأزمات ال�سيا�سي ��ة والإدارية والمجتمعية،
معالجة ٍ
وه ��و ما �سينعك�س ب�أثره الإيجابي على واقع الحياة في المملكة
في الم�ستقبل المنظور.

خادم الحرمين الشريفين وع َّالمة الجزيرة العربية
و�أن�سابهم ،وحظيتْ هذه المجلة الرائدة (التي ت�سعى م�ؤ�س�سة
حم ��د الجا�سر �إل ��ى ا�ستمراريتها ف ��ي ال�ص ��دور ،وكل الت�أييد
من ��ي لذلك ،لأنني في الواق ��ع من ق َّراء العرب من غالفها �إلى
غالفه ��ا و�أتر َّق ��ب �صدورها) �أقول حظيت ه ��ذه المجلة بدعم
الدول ��ة وم�سان ��دة ال�شيخ حمد في ا�ستمراريته ��ا ،وكان �صدور
�آخر عدد منها بعد وفاته رحمه اهلل».

الخيري ��ة ومركز حم ��د الجا�سر الثقاف ��ي كان برعاية مبا�شرة
من ��ه حفظ ��ه اهلل ،و�أنه هو �أول م ��ن تب َّنى هذا العم ��ل الثقافي
الرائد ،ففكرة الم�ؤ�س�س ��ة والمركز ما كان لها �أن تتبلور واقع ًا
�شجع ��ت �أ�صدقاء حمد الجا�سر
لوال وقف ��ة الملك �سلمان التي َّ
وتالمذت ��ه ومريديه لاللتئ ��ام في لجنة ت�أ�سي�سي ��ة �ض َّمت �أبرز
الأكاديميين والمثقفين ال�سعوديين في منطقة الريا�ض.

وق ��د ب ��ادل الجا�سر –رحم ��ه اهلل -الملك �سلم ��ان –و َّفقه
اهلل -حب� � ًا بح ��ب ،فكان يذكر جه ��وده ودعم ��ه ودوره الثقافي
في كل محف ��ل ،وكثير ًا ما كان يتطرق لذل ��ك في مقاالته ،من
مث ��ل و�صفه له بـ«الأمير ال�شه ��م» ،ومثل قوله خالل حديثه عن
�أحد كتب الرح�ل�ات« :هذه رحلة طريفة قام ��ت (دارة الملك
عبدالعزي ��ز) بن�شرها على نفقه �صاحب ال�سمو الملكي الأمير
�سلم ��ان بن عبدالعزيز –و َّفق ��ه اهلل -الذي يبذل اهتمام ًا قوي ًا
بالإ�سه ��ام بن�ش ��ر كل م ��ا يتع َّلق بتاري ��خ والده العظي ��م الملك
موحد هذه البالد ،» ..ومثل قوله�« :سبق �أن قر�أتُ
عبدالعزيزِّ ،
كت ��اب (فلبي) عن رحلت ��ه الأولى لهذه الب�ل�اد «بعثة �إلى نجد
1337-1336هـ» الذي ع َّربه �أ�ستاذنا الدكتور عبداهلل ال�صالح
العثيمين ،بتوجيه من �سم ��و الأمير المثقف الواعي �سلمان بن
عبدالعزيز �أمير منطقة الريا�ض».
وكثي ��ر ًا ما كان يذك ��ر �إ�سهام المل ��ك �سلم ��ان و�إخوانه في
�إن�ش ��اء مطبعة الريا� ��ض ،وقال في ذلك في �أح ��د مقاالته عن
الـ ُم�س ِهمي ��ن ف ��ي �إن�شائها« :وما كان الحاف ��ز لهم �سوى الدافع
الوطن ��ي ،لإيجاد عمل نافع لبالدهم ،مما حدا بكثير منهم �أن
يبع ��ث بالقدر الذي رغب الم�شاركة به ،دون �أن يعرف ما تجب
معرفته عن ه ��ذا الم�شروع ،بل قد تج ��اوزت رغبة كثير منهم
م�ساعدة
وهمت ��ه �إل ��ى �أن كان يبعث بمبل ��غ من المال ،ب�صف ��ة َ
للقائ ��م به ��ذا العمل ،م ��ن قبيل التع�ضي ��د والم� ��ؤازرة ،ومنهم
الأم ��راء �سلطان ومتع ��ب ونايف و�سلمان �أبن ��اء عبدالعزيز �آل
�سعود».

وتو�صلت اللجنة �إلى فكرة �إن�شاء م�ؤ�س�سة ثقافية تحت ا�سم
َّ
ال�شيخ حم ��د الجا�سر ت�ض ُّم مرك ��ز ًا ثقافي ًا بمدين ��ة الريا�ض،
ورحب الملك
تكون له العديد من المنا�شط الثقافية والأدبيةَّ .
�سلمان بهذه الفكرة.

بادله الجا�سر حب ًا بحب..
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أ .معن بن حمد اجلاسر

�أمين عام م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الخيرية

 ....كان ��ت للمل ��ك �-أ َّي ��ده اهلل�ِ -صالت عدي ��دة مع ال�شيخ
حم ��د رحم ��ه اهلل ،منه ��ا� :صل ��ة الج ��وار ،والتقدي ��ر والثق ��ة
ال�شخ�صية ،والثقة العلمية ،والتوا�صل بالزيارات واالت�صاالت
والمرا�سالت.
وال �أَد ََّل عل ��ى ذلك من كلمات ��ه الأبوية الكريمة �-أ َّيده اهلل-
في حفل افتتاح ��ه لم� َّؤ�س�سة حمد الجا�سر الخيرية �إذ قال عن
الفقي ��د« :لي�س م ��ن الي�سير �أن �أتح� �دَّث �أمام نخب� � ٍة من �أبناء
الوط ��ن عن ق َّم ٍة م ��ن قمم العط ��اء َوع َل ٍم عا ِل ٍم جلي � ٍ�ل فا�ضل،
�أم�ض ��ى �سن ��ي عمره في خدم ��ة وطن ��ه و�أمته ،حام�ل ً�ا م�شعل
العل ��م �أينما ح َّل .ول ��ن �أ�ضيف جديد ًا �إلى م ��ا ُيع َرف عن هذه
ال�شخ�صي ��ة الب ��ارزة المم َّي ��زة في العط ��اء والري ��ادة والنتاج
الفكري».
وعن �صلته بالجا�س ��ر -رحمه اهلل -قال« :تربطني بال�شيخ
خا�صة ومتين ��ة ،فقد
حم ��د الجا�س ��ر -يرحم ��ه اهلل -عالق ��ة َّ
كن ��تُ �أ�ستعين ب ��ه و�أ�ستفيد منه في كثير م ��ن البحوث والكتب
التاريخية التي �أرجع �إليه فيها ،و� ُآخ ُذ ر�أيه حولها ،وكان يعطي
ال ��ر�أي الدقي ��ق والر�ؤي ��ة العلمي ��ة ال�صحيحة .ب ��ل كان ال�شيخ
حم ��د الجا�س ��ر -رحمه اهلل -خي ��ر جلي�س ،وكن ��تُ �آ َن ُ�س كثير ًا
بمجال�سته».
وم َّم ��ا ي ��د ُّل عل ��ى متابعت ��ه الثقافي ��ة لأعم ��ال ال�شيخ حمد
حينئذ« :ب�صفت ��ي �أمير ًا لمنطقة
الجا�سر -رحم ��ه اهلل -قوله ٍ
الريا� ��ض (والريا�ض عا�صمة الثقاف ��ة العربية للعام 2000م)
البد م ��ن الإ�ش ��ارة والإ�ش ��ادة بما ق َّدم ��ه حم ��د الجا�سر لهذه
المدينة من خدمات جليل ��ة ،فقد �أن�ش�أ �أول �صحيفة فيها وهي
�صحيف ��ة «الريا� ��ض» ،و�أن�ش�أ مجلة «اليمام ��ة» و�أول مطبعة في
ه ��ذه المدين ��ة ،و�أ َّلف �أول كت ��اب تاريخي ع ��ن مدينة الريا�ض
وهو كت ��اب «مدين ��ة الريا�ض عب ��ر �أط ��وار التاري ��خ» ،و�أ�صدر
مجل ��ة «العرب» الت ��ي ُتعنى بتاري ��خ العرب ولغته ��م وثقافتهم

موقف نبيل بعد وفاة ال�شيخ حمد الجا�سر رحمه اهلل:

عق ��ب وفاة ال�شيخ حمد الجا�س ��ر -رحمه اهلل -بادر الملك
�سلم ��ان (�أمي ��ر منطق ��ة الريا�ض حينه ��ا) بمحادث ��ة هاتفية
م ��ع ذوي الفقي ��د ،وكان حينها في البو�سنة ف ��ي مه َّمة خيرية،
و�أعرب خالل المحادثة عن بالغ موا�ساته ،و�أنَّ رحيل الجا�سر
رحم ��ه اهلل -خ�سارة للوطن ك ِّله ولي� ��س لأ�سرته فح�سب ،ولميكت � ِ�ف بتل ��ك المحادثة ،ب ��ل �أتى ليق ��دِّ م الع ��زاء لأ�سرة حمد
الجا�سر في اليوم ذاته الذي عاد فيه من خارج البالد.
وخ�ل�ال قيام ��ه –و َّفقه اهلل -بزي ��ارة العزاء لأه ��ل الفقيد
وتالمذت ��ه و�أ�صدقائ ��ه ف ��ي دارة الع ��رب (دارة ال�شي ��خ حم ��د
الجا�س ��ر) ،تب ��ادل الملك �سلمان مع الحا�ضري ��ن فكرة �إن�شاء
م�شروع ثقاف ��ي يحمل ا�سم فقيد الثقاف ��ة ال�سعودية والعربية،
تقدي ��ر ًا لجه ��وده الب ��ارزة في خدمة ت ��راث الجزي ��رة وحركة
التعليم وال�صحافة في المملكة.
وق ��د ال يع ��رف كثيرون �أنَّ م�ش ��روع م�ؤ�س�سة حم ��د الجا�سر

وقد رعى –حفظه اهلل -حف ��ل �إن�شاء الم�ؤ�س�سة وكان �أكبر
المتبرعين لها ،و�ش َّرفها بقبول رئا�ستها الفخرية ،و�ألقى كلم ًة
�أ َّك ��د فيها �أنَّ ال�شيخ حمد الجا�سر «ي�ستح ُّق كل تقدير وتكريم،
فق ��د خدم هذا الوطن عل ��ى مدى عمره ،خ ��دم تاريخه و�أدبه
و�صحافت ��ه» ،معتبر ًا �أن «ال�شيخ الراحل لي� ��س َع َلم ًا �سعودي ًا بل
َع َل ��م عرب ��ي ،فهو كما خدم �أبن ��اء المملكة العربي ��ة ال�سعودية
خ ��دم جمي ��ع �أبناء الأم ��ة العربية من خالل جه ��وده الم�ضنية
وم�ؤ َّلفات ��ه العدي ��دة وبحوثه ال�شامل ��ة في �سبي ��ل خدمة تاريخ
العرب ولغتهم وجغرافية ديارهم».
عناية متوا�صلة بم�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الخيرية:

وطيل ��ة الأع ��وام الخم�س ��ة ع�ش ��ر م ��ن ُع ْم ��ر م�ؤ�س�سة حمد
الجا�س ��ر الخيري ��ة (الت ��ي ينبث ��ق منه ��ا مركز حم ��د الجا�سر
الثقافي) كان الملك �سلمان عون ًا و�سند ًا لها ،وقد حر�ص على
ح�ض ��ور اجتماعات مجل� ��س الأمناء ال�سنوية بجمي ��ع دوراتها،
ولع� � َّل كلمته التي �ألقاها في االجتم ��اع ال�سنوي الرابع لمجل�س
�أمن ��اء الم�ؤ�س�سة ِّ
تلخ�ص مدى اهتمام ��ه وعنايته بها؛ �إذ قال:
«�إنن ��ي �أح�ضر هذا االجتماع كل عام لع ��دة �أ�سباب� ،أولها وفا ًء
لل�شي ��خ حمد الذي �أعتبر نف�سي م ��ن قرائه منذ ال�صغر ،حيث
ق ��ر�أتُ كتب ��ه وبحوثه ومجل ��ة «العرب» منذ �صدوره ��ا ،وثانيها
دعم ًا لهذه الم�ؤ�س�سة الثقافية الخيرية التي توا�صل �أداء ر�سالة
ال�شيخ حمد وتحمل ا�سمه رحمه اهلل.»..
وهذه الم� َّؤ�س�س ��ة لن تن�سى عنايته به ��ا ورعايته المتوا�صلة
لها ،وحر�صه الكبير على تطورها وا�ستمرار عطائها.
حفظ اهلل مليكن ��ا المفدَّى ،وفتح به �آفاق� � ًا للعلم والإبداع،
و�أبقاه ذخر ًا لم�سيرة الثقافة والعلم والمعرفة.

مجلة «العرب» تدخل عامها الـ 51في عددها الصادر في رجب 1436هـ
ت�ض َّم ��ن هذا الع ��دد خم�سة
بحوث ،جاء الأول منها بعنوان:
«قواعد �صناعة الم�صطلح بين
ال ُّتراث والحداثة» بقلم الدكتور
ه�ش ��ام خالدي ،تحدَّث فيه عن
�أثر الم�صطلح العربي الحديث
ف ��ي عل ��وم اللغ ��ة ،و�إ�شكالي ��ة
و�ض ��ع الم�صطل ��ح ،وم�صادره،
و�أهمية الم�صطلح ��ات العلمية
للم�س َّميات التي تعاي�شنا في ِّ
كل
جوانب حياتنا العامة الخا�صة على
ال�س ��واء ،و�أهميتها ف ��ي الدرا�سة والبحث والت�ألي ��ف ،والأ�ساليب
الم َّت َبع ��ة الت ��ي تتفاوت بين �إحي ��اء الم�صطلح ��ات القديمة وبين
ا�ستحداث م�صطلحات جدي ��دة عن طريق اال�شتقاق والتعريب،
وحاجتنا �إلى توحيد الم�صطلح ون�شره.
وج ��اء البحث الثان ��ي بعن ��وان« :حم ��ام الزاج ��ل بالأندل�س»

بقلم الدكتور عبدال�س�ل�ام الجعماطي ،ا�ستعر�ض فيه دراية �أهل
الأندل� ��س بحمام الزاج ��ل ،وتدري ��ب الحمام عل ��ى المرا�سالت
وا�ستخدامه فيها ،وانتقال ا�ستخدام حمام الزاجل من الأندل�س
�إل ��ى �أوروباَ .
ا�ستنتاج م� ��ؤدَّاه �أنَّ ا�ستخدام
وخ ُل� َ��ص البحث �إل ��ى
ٍ
التوا�ص ��ل ال�سيا�س ��ي والع�سكري
�ض
�
�
أغرا
�
�ي
�
ف
�ل
حم ��ام الزاج �
ُ
والأدب ��ي على ح ٍّد �سواء ،ق ��د ك َّون لبن ًة مه َّم ًة ف ��ي بناء الح�ضارة
التوا�صل كان من
الإ�سالمية بالأندل�س ،كما �أنَّ هذا ال�صنف من ُ
بين الو�سائل التي اقتب�سها الغرب الم�سيحي عن العربَّ ،
ووظفها
�كل �أو ب� َآخر -ف ��ي اختطاط �صرح ح�ض ��ارة ع�صر النه�ضة
ب�ش � ٍالأوروبية.
�أ َّم ��ا البح ��ث الثالث فقد جاء بعن ��وان« :تاريخ عل ��م التخدير
والإنعا� ��ش عن ��د الع ��رب» بقل ��م الدكت ��ور يو�سف �سلي ��م قرنوب،
ا�ستعر� ��ض في ��ه البداي ��ات الأول ��ى لعل ��م التخدي ��ر ،وتط� � ُّور فنِّ
الجراح ��ة والتخدير في البالد العربي ��ة والإ�سالمية ،وا�ستخدام
التقطير والإنعا�ش فيها.
كما جاء البحث الرابع بعنوانِّ :
«ال�شعر المو�ضوع (الم�صنوع)

ف ��ي �ض ��وء ال�شفاهي ��ة والكتابي ��ة» ،بقل ��م الدكت ��ور ف�ض ��ل عمار
العماري ،تحدَّث فيه ع ��ن المرحلة ال�شفوية وتط ُّورها في ال�شعر
الجاهلي ،وال�شعر الأموي ،و�شعر النقائ�ض.
والبحث الخام�س جاء بعنوان« :الفقيه الوالتي وتراثه اللغوي
بي ��ن االقتف ��اء واال�ستيفاء (وقف ��ات مع جهود الرج ��ل في تي�سير
عل ��وم الل�سان)» بقلم الدكتور محمذن ب ��ن �أحمد بن المحبوبي،
يتح� �دَّث فيه ع ��ن جه ��ود الفقي ��ه الوالتي ف ��ي الدر� ��س النحوي
وال�صرفي والبالغي.
وت�ض َّمن «بريد الع ��رب» تقيي ًما لكتاب «العلوم عند الم�سلمين
(مقدِّ م ��ة م�ص� � َّورة)» ،ت�ألي ��ف ه ��وارد تيرنر ،وترجم ��ة فتح اهلل
ال�شي ��خ .وتن ��اول الباب الثاب ��ت «مكتب ��ة العرب» ً
عر�ض ��ا لكتاب
«مذكرات مح َّمد الأمين فال الخير ال َـح َ�سني ال�شنقيطي م� ِّؤ�س�س
مدر�سة ال َّنجاة في ال ُّز َب ْير» ،الذي اعتنى به الدكتور عبدالرحمن
ال�شبيل ��ي ،و�صدر م ��ن مكتبة البابطين المركزي ��ة ِّ
لل�شعر العربي
1436ه� �ـ2015/م .واخ ُتت ��م العدد ب�سرد الإه ��داءات �إلى مكتبة
كتب ومجالت.
«العرب» من ٍ
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الملك سلمان والكتاب

أ .حممد القشعمي

لخادم الحرمين ال�شريفي ��ن الملك �سلمان بن
عبدالعزي ��ز -حفظه اهلل -اهتم ��ا ٌم بال ٌغ بالكتاب،
وي�صحح.
فهو يقتني ويقر�أ ويناق�ش
ِّ
يذكر زين العابدين الركابي في كتابه «�سلمان
ب ��ن عبدالعزي ��ز ..الجان ��ب ال َآخ ��ر» �أ َّن ��ه �صدي ��ق
الكت ��اب ،ويق ��ول�« :إنه ي�ؤم ��ن ب�أنَّ الكت ��اب �سيظ ُّل
حام ��ل المعرف ��ة الر�صين ��ة ،والثقاف ��ة الراقي ��ة
المكتوب ��ة كان ��ت �سج� � َّل الح�ض ��ارة الإن�سانية ،وال
تزال كذلك ،و�ستظ ُّل كذلك» ،وقال �إنه يقر�أ بانتبا ٍه
ُوع ْمق ،وهو ال يقول ر�أ ًيا في الكتاب حتى ُي ِكمله.
وذكر �أنه يحر�ص عل انتق ��اء الكتاب واقتنائه،
ود َّلل على ذلك بمكتبته الخا�صة بمنزله بالمعذر،
والتي تنتظم � 60,000ستين �ألف مج َّلد بـ18,000
ثمانية ع�شر �ألف عنوان ،وهي تنمو ِّ
باطراد.
وق ��د زار مكتب� � َة الأمي ��ر (المل ��ك) �سلم ��ان،
�أمي ��نُ مكتبة الملك فهد الوطني ��ة ال�سابق علي بن
�سليمان ال�صوينع قبل �سبع ��ة ع�شر عا ًما بمنا�سبة
ذكرى مرور مئة عام على ت�أ�سي�س المملكة العربية
ال�سعودية ،وتحدَّث عنه ��ا مط َّو ًال في العدد ال�سابع
ع�شر من ن�شرة «�أخبار المكتبة» ال�صادرة في �شهر
�ش ��وال 1419ه� �ـ الموافق كان ��ون الثان ��ي (يناير)
1999م ،وف ��ي ع�ش ��ر �صفح ��ات ا�ستعر�ض وو�صف
محتوي ��ات المكتبة ،فقال في بداي ��ة حديثهُ « :ت َع ُّد
الخا�صة م ��ن النماذج الت ��ي تعك�س
مكتب ��ة �سم� � ِّوه َّ
ال�صفات الت ��ي يتم َّتع بها �سم� � ُّوه ،وال َّ
�شك �أنَّ
تل ��ك ِّ
الخا�صة ل�سم ِّوه و َو ْ�صف بع�ض
الدخول �إلى المكتبة َّ
مقتنياته ��ا �سيجع ��ل الحدي ��ث االحتفائ ��ي ينجلي
�أمام المعلومات التي يرغبها الباحثون والمهت ُّمون
بالكت ��ب والمكتبات والثقافة ،مم ��ا �س ُيلقي ال�ضوء
عل ��ى بع� ��ض الجوان ��ب المه َّم ��ة م ��ن �سي ��رة ه ��ذه
ال�شخ�صي ��ة المل َهم ��ة ف ��ي بالدن ��ا الغالي ��ة» .وبعد
َو ْ�صف َو ْ�ضع المكتب ��ة ومكانها وتنظيمها وقاعاتها
وال ُّت َح ��ف المقتناة والمه ��داة والت ��ي ُخ ِّ�ص�ص لها
المخ�ص�صة
م ��كان م�ستقل ،انتق ��ل �إل ��ى القاع ��ة
َّ
�اب ز َّي َنتْه كع ��وب الكت ��ب المنقو�شة
للكت ��ب عبر ب � ٍ
بمه ��ارة ،وقد َّ
اكتظ ��ت هذه القاع ��ة بالكتب داخل
الأرف ��ف المتوا�صل ��ة حت ��ى ال�سقف العل ��وي لل َّد ْور
الثاني بمعدَّل �سبع ��ة �أر ُفف الرتفاع ال َّد ْور الواحد.
وقد ُخ ِّزنت في ه ��ذه المكتبة المجموعات العامة،
وكت ��ب عل ��وم الدي ��ن الإ�سالم ��ي ،وكت ��ب التاري ��خ
والتراجم ،والكتب الخا�صة بتاريخ المملكة وتاريخ
الإ�س�ل�ام ،وكت ��ب ال�ش� ��ؤون الإداري ��ة وال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة ،وبع� ��ض المو�سوع ��ات ،والر�سائ ��ل
الجامعية ،والدوريات.

وقال عن ن�ش�أة المكتبة �إنها «تعود �إلى البدايات
المب ِّكرة الهتمامات �سم ��و الأمير �سلمان بالقراءة
والكتاب».
�أم ��ا الم� ��ؤ ِّرخ عبدالرحمن الروي�ش ��د فيذكر �أنَّ
الأمي ��ر (الملك) يهتم بن�شر ودعم الكتب المهمة،
جر ًي ��ا على ُخط ��ى والده المل ��ك عبدالعزيز رحمه
اهلل.
وقت مب ِّكر
وق ��ال �إنه ب ��د�أ دعم طبع الكتب ف ��ي ٍ
يع ��ود �إلى م ��ا قبل خم�سي ��ن عا ًما ،فق ��د طبع على
نفقت ��ه الخا�صة كثي� � ًرا من الكت ��ب المعروفة وغير
المعروف ��ة ،وذك ��ر �أن ِم ��ن �أوائله ��ا كت ��اب «مدينة
الريا� ��ض عب ��ر �أط ��وار التاري ��خ» للأ�ست ��اذ حم ��د
الجا�سر رحمه اهلل ،والذي ن�شره الجا�سر كحديث
ف ��ي جري ��دة «البالد» ف ��ي ال�سبعيني ��ات الهجرية،
فف ��رح ب ��ه الأمي ��ر �سلمان حينه ��ا وك َّل ��ف الجا�سر
بالتو�سع في هذا الحدي ��ث وب�أن يطبع هذا الكتاب
ُّ
و ُيو َّزع على نفقته الخا�صة.
كم ��ا طبع كثي� � ًرا من الكتب ،نذك ��ر منها -على
�سبي ��ل المثال« :-اال�ستيطان ف ��ي وادي حنيفة من
القرن الأ َّول وحتى منت�صف القرن التا�سع الهجري»
لعبداهلل بن محمد الروي�شد ،و»الحياة العلمية في
نجد» ِل َم ّي بنت عبدالعزيز عي�سى ،و»دليل الم�سلم
في االعتقاد -العب ��ادات» لعبداهلل خياط ،وديوان
«�أندل�سيات» لمطلق الثبيتي ،و»الرحالت الملكية»،
و»الرحل ��ة الياباني ��ة» ،و»ال�ش ��وارد» لعب ��داهلل ب ��ن
خمي�س ،و»غاية الم ��رام» ،و»عبق الورد» ،و»م�سائل
الهالل» لأبي عبدالرحمن ب ��ن عقيل الظاهري...
وغير ذلك كثير.
حر�صه
و�أكب ��ر دلي ��ل عل ��ى اهتمام ��ه بالكت ��اب ُ
–عل ��ى الرغم من م�شاغله الج َّم ��ة -على رئا�سة
المجال� ��س وح�ض ��ور االجتماع ��ات والم�ؤتم ��رات
الخا�صة بمكتب ��ة الملك فهد الوطنية ودارة الملك
عبدالعزيز ومركز الجا�سر الثقافي وغيرها.
والقتناع ��ه الرا�س ��خ ب�أهمية التاري ��خ و�ضرورة
اال�ستف ��ادة منه ،ر�ص� � َد جائزة ومنح ��ة للدرا�سات
التاريخية ،وا�سم هذه الجائزة هو «جائزة ومنحة
الأمي ��ر �سلمان ب ��ن عبدالعزي ��ز لدرا�سات وبحوث
تاريخ الجزيرة العربي ��ة» ،وهي ذات فروع متعدِّ دة
منه ��ا :جائ ��زة المقال ��ة العلمي ��ة (ف ��ي التاريخ)،
وجائزة �أف�ضل ر�سال ��ة دكتوراه ،ومنحة الدرا�سات
والبحوث.
وقد كان لي �شرف الح�صول على هذه الجائزة
والمنح ��ة ع ��ام 1427ه� �ـ2006/م ع ��ن البح ��ث
المق� �دَّم« :وكالء المل ��ك عبدالعزي ��ز ومم ِّثل ��وه
بالخ ��ارج» ،والذي ُطب ��ع فيما بعد ف ��ي حلقات في
مجل ��ة «ال ��دارة» ،ثم �ص ��در م�ؤخ ًرا ف ��ي كتاب عن
م�ؤ�س�س ��ة االنت�ش ��ار العرب ��ي ببي ��روت 2015م بعد
�إ�ضافة ال�صور والوثائق والهوام�ش ،وهو ي�ستعر�ض
�سي ��رة مم ِّثل ��ي ال�سلط ��ان عبدالعزيز عن ��د توحيد
المملك ��ة وقب ��ل �إن�ش ��اء ال�سف ��ارات والقن�صلي ��ات
المعروفة ،وق ��د علمتُ �أنَّ المل ��ك �سلمان -حفظه
اهلل -قد َّاطلع عليه و�أبدى �إعجابه به.

الملك سلمان بن عبدالعزيز..
ُم ِح ُّب الثقافة وعاشق التاريخ
    كل َم ��ن يع ��رف خ ��ادم
الحــــرمــــيـــــ ��ن ال�شـــــــريفيــن الملك
�سلمان بن عبدالعزيز يعرف فيه ح َّبه
للثقافة وع�شقه للتاريخ ،ذلك الع�شق
ال ��ذي تو َّلد عنده من ��ذ نعومة �أظفاره
و ُمق َت َب ��ل �صب ��اه و�شبابه ؛ فق ��د تر َّبى
حفظ ��ه اهلل -ف ��ي مدر�س ��ة والــــدهالـــمــلك عبدالعزيز رحمه اهلل ،وكان
ك ُّل ما حوله ُينب ��ئ بالتاريخ ،وب�أخبار
الما�ض ��ي ،و�أحداث الحا�ضر القريبة
د .أحمد الزيلعي
من ِ�س ِن ��ي مولده ون�ش�أته ،وم ��ا فيها من
ع�ضو مجل�س ال�شورى
�أخب ��ا ٍر ع ��ن جه ��ود الوال ��د ف ��ي توحيد
المملك ��ة ،وعن عالقته ب�أح ��داث زمانه
التي كانت ال تزال قريبة العهد بذاكرة ال�شاب �سلمان الم َّتقدة ذكا ًء ونباهة.
ُي�ض ��اف �إلى ذل ��ك �شغ ُفه بالقراءة الح َّرة لدرجة الإدم ��ان ،فقد علمتُ �أنه كان
عل ��ى ِّاطالع وا�س ��ع على المجالت الثقافي ��ة التي كانت ت�صدُر ف ��ي لبنان وم�صر،
وعلى ر�أ�سها مجل ��ة «الهالل» الر�صينة التي كان يقر�ؤها من الغالف �إلى الغالف،
ول ��ه �شغ � ٌ�ف كبي ٌر باقتناء الكتب حت ��ى تك َّونت لديه مكتبة ُت َع ُّد م ��ن ُكبرى المكتبات
غنى ب � ِّ
�كل ما هو ن ��ادر ومفيد ف ��ي مختلف
الخا�ص ��ة ف ��ي المملك ��ةِ ،وم ��ن �أكثرها ً
المعارف الإن�سانية.
ه ��ذا االكتن ��از المعرفي ،وحب الق ��راءة ِّ
واالطالع ،واقتناء الكت ��ب الذي ال َز َمه
حت ��ى الي ��وم على الرغ ��م من م�شاغل ��ه ،ك ُّل ذلك جع ��ل الملك �سلم ��ان واحدًا من
�أكث ��ر كبار ال�شخ�صي ��ات ح ًّبا للثقاف ��ة ،والت�صا ًقا بالمث َّقفين م ��ن �سعوديين وغير
�سعوديي ��ن ،ف ��كان -حفظه اهلل -يدعوه ��م ويحتفي بهم ،ويمازحه ��م ،ويحاورهم
فيم ��ا يطرح ��ون ،ويناق�شهم فيما يكتب ��ون ،وكانوا كثي ًرا ما ي�ستفي ��دون من �أفكاره
والمنجزات
كثير من المنا�شط
َ
ال َّن ِّي ��رة و�آرائه ال�صائبة .وهو -حفظ ��ه اهلل -وراء ٍ
الثقافي ��ة ،وعلى ر�أ�سها مكتبة الملك فهد الوطنية الت ��ي كان وراء ت�أ�سي�سها ،وظ َّل
يتو َّلى الإ�شراف عليها وعلى مجل�س �أمنائها حتى يوم النا�س هذا.
�أ َّم ��ا ح ُّبه للتاريخ والم�ؤ ِّرخين فحدِّ ث عنه وال حرج؛ فالملك �سلمان له في حفظ
التاري ��خ وروايت ��ه وفهمه وا�ستيعاب ��ه ونقده ،واال�ست ��دراكات على بع� ��ض الكتابات
َّ
ا�ستحق عن جدار ٍة َو ْ�ص َف ُه ب�أمير الم�ؤ ِّرخين ،و�أُط ِل َق
التاريخي ��ةَ ،ق َد ٌم را�سخة ،حتى
عدد من
ا�س ُم ��ه على عدد من الكرا�سي البحثية التي ُت ْعنى بالتاريخ والح�ضارة في ٍ
الجامع ��ات ال�سعودي ��ة .وللملك �سلمان -حفظ ��ه اهلل� -أف�ضا ٌل ُج َّل ��ى على التاريخ
والم�ؤ ِّرخي ��ن ،لي�س �أق ّلها رئا�سته لمجل�س �إدارة دارة الملك عبدالعزيز ،التي نه�ض
نهو�ضا غير م�سبوق ،ود ََع َمها ود ََع َم م�شروعاتها البحثية ِّ
بها ً
جهد
بكل ما يملك من ٍ
ووقت ومال ،حتى غدت الدارة واحد ًة من �أهم الم� َّؤ�س�سات البحثية والوثائقية على
ٍ
م�ست ��وى عالمي ،وا�ضطلعت بن�شر العديد من الم�ؤ َّلف ��ات والتحقيقات والترجمات
والمو�سوع ��ات ذات العناي ��ة بتاري ��خ الجزي ��رة العربي ��ة وح�ضارته ��ا وتراثه ��ا،
وجغرافيتها ،و�آدابها ،وتراجم �شخ�صياتها.
وم ��ن �أف�ضاله على التاري ��خ والم�ؤ ِّرخي ��ن رئا�س ُته الفخرية للجمعي ��ة ال�سعودية
لعدد من جمعيات دول مجل�س التعاون لدول
التاريخية ،ودع ُمه وت�شجي ُعه وم�ؤازر ُته ٍ
الخلي ��ج العربية ،ومنها جمعي ��ة التاريخ والآثار .وفوق ه ��ذا وذاك ،تب ِّنيه -حفظه
اهلل -لجائ ��زة ومنحة الملك �سلم ��ان لدرا�سات وبحوث تاري ��خ الجزيرة العربية،
وه ��ي مك َّون ��ة من عدد من الف ��روع للكتاب والمقال ��ة العلمية ور�سائ ��ل الماج�ستير
عدد من ال ِـم َنح البحثية التي تهدف �إلى تن�شيط حركة
والدكت ��وراه ،بالإ�ضافة �إلى ٍ
البح ��ث العلمي ف ��ي مجال التاريخ والح�ض ��ارة ،و�إثراء المعرف ��ة الإن�سانية بتاريخ
جزيرة العرب و�آثارها وتراثها..
َح ِف � َ�ظ اهلل المل ��ك �سلم ��ان ب ��ن عبدالعزي ��ز ،و�أم� � َّد في عم ��ره راع ًي ��ا للتاريخ
والم�ؤ ِّرخين ،وللعلم وطالبه.
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�إذا ت�أ َّمل ��ت ريا� ��ض الخي ��ر في العق ��ود الأخي ��رة ،ي�أ�سر ل َّبك
غريب مذه� � ٌل مده�ش� ،سع ٌة بال حد،
ويذه ��ب بعقلك تط ُّو ٌر فيها ٌ
رمال
و�شم ��وخ مب � ٍ
�ان ُت ِ
ال�سح ��اب �أو ت ��كاد ،كانت عرو� ��س ٍ
ناط ��ح َّ
نجدية ،ف�أ�ضحت خميلة ربو ِة مملك ٍة حديث ٍة فت َّية ،ثم غدت زنبقة
الثرى لقيادة عربية �إ�سالمية �إن�سانية.
�إنَّ الت�أ ُّم ��ل ف ��ي الريا�ض ،وف ��ي المملكة في ع�ص ��ر الريا�ض،
ُينبئ ��ك ع ��ن �شخ�صي ��ة المل ��ك �سلم ��ان و�إبداعات ��ه و�إنجازات ��ه
و�إ�شراقات ��ه؛ ففيه ��ا ُ�ص ِق َلت مواه ُبه ،وتبلورت �أف ��كا ُره و�صفا ُته..
فه ��و الريا�ض ،والريا�ض ه ��و ،ك�أنها �أعدَّته لأمان� � ٍة تنوء الجبال
إقليمي
ع ��ن حملها ..ف ��ي ٍ
زمن حالك ،وحقب� � ٍة �صعبة ،ومحي � ٍ�ط � ٍّ
وعزم
م�ضط ��رب ،وظ � ٍ
�رف ٍّ
دولي قلق ..يحتاج �إلى حكم� � ٍة بالغةٍ ،
�زم �شديد ..وفج�أة ينقطع علي ��ك الت�أ ُّمل ف�إذا ب�سلمان
قوي ،وح � ٍ
يخرج عليك حام ًال كتابه مناد ًيا :كنتُ لها و�أنا لها..
ٌ
عفاف و�إقدا ٌم وحز ٌم ونائ ٌل
المجد ما �أنا فاع ُل
�سبيل ِ
�أال في ِ
فما مفتاح �شخ�صيته؟
كتب كثي ��رون عن ��ه ،وك ٌّل َو َ�ص َفه ب�صف ٍة ظ َّنه ��ا الغالبة عليه..
َ
فقالوا �إن ��ه م�سلم معتدل� ،أو عربي �أب � ّ�ي� ،أو رجل دول ٍة حازم� ،أو
�إداري ف ��ذ� ،أو م�ؤ ِّرخ مب ��دع� ،أو �إن�س ��ان ر�ؤوف ..وكثي ًرا ما قالوا،
فما و�صفوه ،وما �أن�صفوه ،ف�ل�ا ي�ستوعبه َو ْ�ص ٌف واحد و�إن �سما.
فما م�صدر ذلك؟
م�ص ��دره �أنَّ الروافد التي غذت �شخ�صيت ��ه وبلورتها متعدِّ دة
متباين ��ة ،ومتداخلة متمازجة ،ولعل �أهمه ��ا �أربعة روافد رئي�سة،
هي:
�أو ًال  :ت ��راث �أُ�سر ٍة ممت ��دَ ،تج َّلى في الوال ��د الم� ِّؤ�س�س الملك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود رحمه اهلل..
ِّ
قوم �س َّن ٌة و�إما ُمها
مع�شر �س َّنت لهم �آبا�ؤُهُ م
من ٍ
ولكل ٍ

لق ��د ر�ضع خ ��ادم الحرمي ��ن ال�شريفي ��ن المل ��ك �سلمان هذا
ال ُّت ��راث ،وترع ��رع فيه ،و�ش � َّ�ب معه و َت َم َّثل ��ه ،فهو ت � ٌ
�راث جوه ُره
موح ��دة ،و�شريع� � ًة �سمح ��اء ،قوا ُمه ��ا و�سطي ٌة
الإ�س�ل�ام عقي ��د ًة ّ
انفتاح عل ��ى ال َآخ ��ر ،م�ستم�س ًكا بالأ�ص ��لً ،
معاي�شا
واعت ��دا ٌل م ��ع ٍ
َ
للع�ص ��ر ..فوهبه هذا ثباتَ الر�ؤية وا�ستمرارية المنهج ،وهذا ما
ظ� � َّل ي�ؤ ِّكده في كل ُخ َطب ��ه و�أحاديثه ولقاءات ��ه ..وكلنا على ذلك
�شهود.
وجه �سائر �أعماله ،و�صبغ �إنجازاته؛ �ألي�س
فكر َّ
و�أثم َر ذلك عن ٍ
هو القائل« :لنفكر لنبدع»؟! و�أمدَّه هذا الفكر ب ِق َي ٍم �ضبطت �سائر
في�سر له تحديد الق�ضايا ،وتبيان �أ�سلوب
ُمف َرزات بقية الروافدَّ ،
العمل في دوائ ��ر خم�س متداخلة :الوطني ��ة والخليجية والعربية
والإ�سالمي ��ة والإن�سانية ،داع ًيا �إلى الإ�س�ل�ام والعدالة والح ِّرية،
جاع�ل ً�ا العالقة بي ��ن ال�شعوب م ��و َّد ًة و�إخاء ،مراع ًي ��ا الم�ش َت َرك
م ��ن الم�صال ��ح ،باعدًا ع ��ن المخ َت َلف فيها ،نا�ص� � ًرا �أُباة ال�ضيم
وال�ضعفاء .فجاءت مواقفه م َّتزنة ،حا�سمة �ساعة الحزم.
وهن ��ا وقفتان :الأولى عطا�ؤه في العم ��ل الخيري واالجتماعي
والإن�ساني ،داخل المملكة وخارجها ،خالل �س َّتة عقود ،حتى ُل ِّقب
ب�أمي ��ر الإن�سانية؛ والثاني ��ة كو ُنه �سي ًفا مج� � َّردًا للق�ضايا العربية
ب�صر.
والإ�سالمية ،فما نزل فيها ٌ
خطب �إال وهو للق�صد ُم ِ
ثان ًيا :تجربة وا�سع ��ة عميقة في الإدارة وال ُـح ْكم ِل َما يربو عن
خم�سة عقود ،بد�أها ب�إمارة الريا�ض �شا ًّبا ياف ًعا ،فنمت به ،ونمت
معه ،ف�أثمرت فيه �سجايا ال ُـح ْكم الر�شيد ،حز ًما ُيخ�شى ،ورحم ًة
ُترج ��ى .تكفيك مكانته النبيل ��ة بين الأُمراء كا َّف ��ة و�ش َّتى النا�س
لرف ��ع مظالمهم وق�ض ��اء حوائجهم� ،إليه ُيه َرع ��ون وال يحورون،
ويتل َّقاهم وتعلو وجهَه ب�شا�شة.
أن�س ال �أن� � َ�س م�شهدًا في مجل�سه تطبي ًق ��ا للباب المفتوح،
م ��ا � َ
وق ��د دعاني �إليه ،و�أنا في الريا�ض حديث عهد ،وفي قلبي غب�ش،
فدخ ��ل عليه �شي� � ٌخ هرم ،ه َّدت ��ه ال�سن ��ون ،وحالته ر َّث ��ة ،و�أنهكه
المر� ��ض ،وهو ي�صيح :يا عي ��ال عبدالعزيز ن�سيتم �إخوة �أبيكم؟!
و�ص ِح َبه �إلى مجل�سه مق ِّر ًبا،
وي�صي ��ح وي�صيح ،فهرع �إليه ُمقب ًالَ ،
ولنف�س ��ه مط ِّي ًب ��ا ،ولحاجت ��ه قا�ض ًي ��ا .م�شه ٌد فت ��ح مغاليق قلبي،
فحفر في ال َـجنان ،ف�أحبب ُته و�أكبر ُته ..وعلمتُ كيف يح ِّيد العدو،
ُ
ويك�سب المحايد ،ويحافظ على الموالي.
و�أك�سب ْت ��ه هذه التجربة الإدارية -م�صحوب� � ًة ببقية الروافد-
ث�ل�اث خ�ص � ٍ�ال له مم ّيزة ،وفي ��ه ظاهرة :الأولى ج ��ريٌ في طلب
الجديد �إلى الم ��دى ،وح�س ُبك الريا�ض المدينة �شاهدًا؛ والثانية
احت ��رام الزمن والتزا ٌم بالوقت ،فهو عن ه ��ذا ال يحيد؛ والثالثة
ق ��درة على اختبار الرجال ونقده ��م ومحا�سبتهم ،و َفتْح الطريق
للدم ��اء الجديدة ..وله ��ذا لي�س م�س َت ْغ َر ًبا انتق ��ا�ؤه لل�شباب �ساعة
تو ِّلي ��ه الحك ��م ،وهل كان �أ�صح ��اب ر�سول اهلل �-صل ��ى اهلل عليه
و�سلم� -إال �شبا ًبا؟!
�شغف بالتاريخ م�شهود ،وت�أثي ُره فيه معروف ،فهو ٌ
ثال ًثا ٌ :
قارئ
ٌ
وحافظ لها ،ال�س َّيما في الأن�ساب،
َن ِه ُم ،ومتاب ٌع لرواياته ال�شفوية
فه ��و لي�س بم� ��ؤ ِّرخ منهج ��ي ،ولكنه مرج ��ع متح ِّرك ف ��ي التاريخ
ال�سع ��ودي ،ومث َّقف مقتدر في غيره .كما �أنه لي�س بعا�شق للتاريخ
م�ست�صح ٌب ل ��ه ،وم�ستفي ٌد من ��ه ،وم�ست�ضي ٌء
فح�س ��ب ،و�إنما هو
ِ

به في �إنجازاته العمراني ��ة ،وت�أ�سي�س ودعم الم� َّؤ�س�سات الفكرية
والثقافية واالجتماعية  ،وعالقته مع �سائر النا�س ،م َّتخ ًذا له با ًبا
يدخل به للقلوب.
ويتج َّل ��ى ت�أثي ��ر ح ِّب ��ه للتاريخ والآثار ف ��ي بناء ق�ص ��ر ال ُـح ْكم
وال ��دارة ومن�ش�آت الدرعية وق�صر العوجا .وبما �أنَّ التاريخ عنده
مج�س ��د للهوي ��ة ،مو ِّلد للفك ��ر المن�شئ للعم ��ل ،ف�إنك ت ��راه َك ِل ًفا
ِّ
ً
أ�سي�سا �أو رئا�سة �أو
بالم� َّؤ�س�س ��ات والجمعيات الثقافية العلمي ��ة؛ ت� ً
دع ًما ،ال�س َّيما التاريخية منه ��ا .و�أظنُّ �أنه لي�س هناك مدينة في
العالم العربي زاخرة بهذا النوع الثقافي كالريا�ض ،وح�س ُبك �أنَّ
فيها ما يزيد على ثالثين ديوانية �أ�سبوعية �أو �شهرية ،ف�ض ًال عن
حر�صه على لقاء المث َّقفين والعلماء بحميمية ومداعبات ،وليتك
ح�ضرتَ مداعباته للأديب �سعد البواردي!
حري�ص على ح�ضور الديواني ��ات ك َّلما �سمحت م�شاغله،
وهو
ٌ
و�أَ ْح َر� �ُ�ص على �إ�شاعة الح ِّري ��ة فيها ..ليتك ح�ضر َته في الحديث
ع ��ن �سقوط دولة المرابطين في �أحد َّية د .را�شد المبارك رحمه
اهلل ،فالتاري ��خ يتد َّف ��ق ،والتقيي ��م ينثال ،والفك ��ر يختال ،فحفز
الح�ضو َر ف�أبدعوا في ح ِّرية ر� ٍأي �سائدة.
راب ًع ��ا� :سجاي ��ا عربية ،ه ��ي م ��كارم الأخ�ل�اقَّ � ،أ�صلتها بيئة
و�صفح ووفاء ،و ُب ٍعد
ال�صحراء ،ف�أورثته ف�ضائ َلها ،من ٍ
�صبر و�أنا ٍة ٍ
عن الغدر لأنَّ الح َّر ال يغدر.
نعم ..هذه خ�صا ٌل في �سلمان ت� َّأ�صلت ،فال�صبر �سج َّية،
عا� ��ش ال�س َّراء وم ��ا �أبطرته ال َّن ْعماء ،و�صب َر �ساع ��ة ال�ض َّراء ،فهو
ق�صير
وقو ٌر و�أحداث الزمان تنو�شه .لقد فق َد في تتا ُب ٍع وفي ٍ
وقت ٍ
�أكاب� � َر بني ��ه ِوع ْلي� � َة �إخوانه ،وه ��و لهم في مر�ضه ��م ُمالزم ،وما
ج ��زع ،فهو كري ٌم �إذا ما النائب ��ات تنوب ،وما �ألجمته الخطوب..
�أولم يعدّه ك ُّل ذلك لهذا الع�صر الم�ضطرب الخطير؟
ف�ل�ا عجب �أن ت�صب ��ح خ َّل ُته الم�صاحبة ال�صب� � َر على النا�س،
فه ��و يتع َّفف عن الناطقي ��ن عن ال�ضعينة واله ��وى ،وي�أخذ منهم
ال�سباب.
نقد العفاف ،ويدع نقد ّ
�سمع ُته ذات م� � َّر ٍة يقول� :إنا ال ن�أخذ النا�س بما يقولون ،و�إنما
بما يفعلون� .صاد ًرا عن ال ُـخ ُلق الذي ع َّبر عنه ال�شاعر بقوله:
�إ َّنا َلقو ٌم �أبت �أخال ُقنا �شر ًفا �أن نبتدي بالأذى َمن لي�س ي�ؤذينا
لعل ��ك ا�سترجع ��تَ الآن �صب� � َر ُه عل ��ى الحوثيي ��ن ث ��م �إطالقه
�صبر لم
عا�صف ��ة الحزم عليه ��م ..فما هي فج�أة و�إنما ه ��ي بعد ٍ
ُي ْج ِد نف ًعا ..وهذا خ َّل ٌة ل�سيا�سته ُمال ِزمة.
�إنَّ رج�ل ً�ا ه ��ذا فك ��ره ،وه ��ذه ِق َيمه ،وه ��ذه �أهداف ��ه وغاياته
وو�سائل ��هَ ،لخلي� � ٌق بقي ��ادة �أم ٍة تنو�شه ��ا الم�صائ ��ب والم�صاعب
حدب و�صوب .دو ٌل تنه ��ار وتتم َّزق ،ومجتمعاتٌ م�ستكين ٌة
من كل ٍ
�اب يتر َّب�ص ث ��م ينت�شر ،وتط� � ُّر ٌف مذهبي �-سنيِّ
ُتخ َت� � َرق ،و�إره � ٌ
و�شيع ��ي -يتن َّمر وي�ستغفل ،وعنجهية فار�سية ت�ستعلي ،و�صهيونية
ت�ستفيد ،ويمين م�سيحي ُم َت َ�ص ْه ِين يعربد...
َمن لنا غير الجزيرة الغ َّراء ،وهذه المملكة الفيحاء ،والنا�س
ت�صيح :يا ابن عبد العزيز ،فينتف�ض ويقول� :أنا لها..
نعم� ..سلمان رجل المرحلة.

تتمات

تتمات...
وق ��د �أع ��رب �سمو ولي العهد ع ��ن �سعادته بلق ��اء �أع�ضاء
مجل� ��س الأمناء ،من ِّوهً ا بوفائهم للم� َّؤ�س�سة ووفاء الوطن ِّ
لكل
َمن َخ َد َم ُه .و�أثنى �سم� � ُّوه على ما قدَّمه ال�شيخ حمد الجا�سر
رحم ��ه اهلل -من �إنتاج �أدب ��ي وثقافي ثري كان له دور ف َّعالف ��ي الحركة الثقافي ��ة والأدبية في المملك ��ة .و�أ َّكد �سمو ولي
العه ��د اهتمام الدول ��ة ورعايته ��ا لأ�صحاب الفك ��ر والر�أي،
من ِّوهً ��ا بدوره ��م ف ��ي تنمية الحرك ��ة الثقافي ��ة وازدهارها.
وا�ستعر� ��ض رئي� ��س و�أع�ض ��اء مجل� ��س �أمن ��اء م� َّؤ�س�سة حمد
الجا�س ��ر الأن�شط ��ة والأعم ��ال العلمية والبحثي ��ة التي قامت

بها الم� َّؤ�س�سة ومركز حم ��د الجا�سر الثقافي خالل المو�سم
الما�ض ��ي ف ��ي ميادي ��ن ال ُّت ��راث والثقاف ��ة والأدب ،كم ��ا تم
ا�ستعرا� ��ض ر�ؤي ��ة الم� َّؤ�س�س ��ة ف ��ي �سبي ��ل تحقي ��ق �أهدافها.
وك� � َّرم �سم ُّوه �سع ��ادة الدكتور عبداهلل العثيمي ��ن ال�شخ�صية
الثقافي ��ة له ��ذا الع ��ام ،تقدي� � ًرا لجه ��وده في مج ��ال تاريخ
المملك ��ة ،فالدكت ��ور العثيمي ��ن عا ِلـ� � ٌم جلي ��ل ق� �دَّم العديد
م ��ن الإ�سهام ��ات ف ��ي مج ��ال التاري ��خ والفك ��ر ،وق ��د تو َّلى
ع�ضوي ��ة تحري ��ر مج َّل ��ة «الع ��رب» بع ��د رحي ��ل م� ِّؤ�س�سه ��ا
ال�شي ��خ حمد الجا�سر رحم ��ه اهلل ،وهو ع�ض ��و مجل�س �أمناء

الم� َّؤ�س�س ��ة ،والأمي ��ن العام لجائزة المل ��ك في�صل العالمية.
كم ��ا ا�ستقب ��ل �صاح ��ب ال�سم ��و الملك ��ي الأمي ��ر مق ��رن بن
عبدالعزي ��ز �آل �سع ��ود -ولي ولي العه ��د ال�سابق  -في مكتبه
بق�صر اليمامة معالي رئي�س مجل�س �أمناء الم� َّؤ�س�سة الدكتور
�أحم ��د بن مح َّمد ال�ضبي ��ب و�أع�ضاء مجل� ��س �أمنائها الذين
َق ِدموا لل�سالم على �سم ِّوه .

العدد الثامن ع�رش
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ومؤرخًا
الملك سلمان بن عبدالعزيز مث َّقفًا
ِّ

أ .حجاب بن يحيى احلازمي

حم ��د ًا هلل ،و�ص�ل�ا ًة و�سالم� � ًا عل ��ى ر�سولن ��ا مح َّمد بن
إح�سان �إلى يوم
عب ��داهلل ،وعلى �آله و�أ�صحابه و َمن َت ِب َعهم ب� ٍ
الدِّ ين..
نحمده تعال ��ى ون�شكره �أنْ منَّ علين ��ا وعلى بالدنا بهذه
القي ��ادة الحكيم ��ة التي ق ��ام ُح ْكمه ��ا منذ عه ��د الم� ِّؤ�س�س
البان ��ي المل ��ك عبدالعزيز بن عبدالرحم ��ن الفي�صل على
كت ��اب اهلل و�س َّن ��ة ر�سوله  ،rوا�ستم َّرت تدي ��ر �ش�ؤون بالدنا
حت ��ى الي ��وم ،و�ستظ ُّل �-إن �ش ��اء اهلل -حاكم� � ًة بكتاب اهلل
وه ��دي ر�سول ��ه � ،rساعي ًة ب � ِّ
حر�ص لحف ��ظ �أمن البالد
�كل ٍ
ورخائها وا�ستقرارها وتوفير الرفاهية لأبنائها مع الحفاظ
على الثوابت ،حتى �صارت بالدنا -بف�ضل اهلل -واح َة �أمن،
وج َّن َة رخا ٍء ونم ��ا ٍء وا�ستقرار ،و�أ�صبحت ِق ْبل َة �أنظار العا َلم
ومحج� � ًة للقا�صدين يتف َّي� ��ؤون ظالل �أمنه ��ا وينعمون فيها
َّ
وط ْيب المقام ،فهنيئ� � ًا لبالدنا هذه القيادة
برخ ��اء العي�ش ِ
الحكيم ��ة الرا�ش ��دة وعل ��ى ر�أ�س هرمه ��ا مليكن ��ا المفدَّى
خادم الحرمي ��ن ال�شريفين الملك �سلم ��ان بن عبدالعزيز
ُم ِح � ُّ�ب ال�شعب وحبيب ��ه ،ون�صير الثقافة و ُم ِح � ُّ�ب المث َّقفين
ومحبوبه ��م والقري ��ب �إل ��ى قلوبه ��م بثقافت ��ه وب�إن�سانيته،
وتزداد م�ساف ��ة ال ُق ْرب حين يتحدَّث �إليهم ويتحاور معهم،
�أو حين يزور مري�ضه ��م� ،أو يوا�سي عانيهم� ،إنه �سلمان بن
عبدالعزي ��ز القائد الف ّذ والمث َّقف ال�شام ��ل والقارئ ال َّن ِهم
الذي ُيب ِهرك حين ت�ستمع �إليه ِب ِ�سعة �أفقه ،وبذكائه الل َّماح،
وب�سرعة بديهته ،وبد َّق ��ة مالحظاته ،وب�أريح َّيته التي تزيد
َق ْد َره العالي ومكانته �سمو ًا ورفعة.
�إ َّنه �سلمان الملك الإن�سان ،الذي ي�صفه بع�ض المث َّقفين
ح�صة بنت
بالكت ��اب المفتوح ،وتتحدَّث عن ��ه ابنته الأميرة َّ
�سلم ��ان ب ��ن عبدالعزيز فتق ��ول ع ��ن والدها�( :إ َّن ��ه قارئٌ
متم ِّي ��ز ،و ُمتابع دائم ِل َما ُي َ
ن�شر ف ��ي ال�صحافة من مقاالت
توا�صل مع ما ُي َ
ن�شر عبر التعقيب
�سيا�سية وتاريخية  ،وعلى ُ
والإي�ضاح) ،فهو �إلى جانب اهتماماته الثقافية والتاريخية
يتاب ��ع ما ُي َ
ن�شر ف ��ي و�سائل الإعالم وما ي�ص� �دُر من جديد
الكت ��بُ ،م�ؤ ِّك ��د ًا خالل متابعات ��ه على �أه ِّمي ��ة الكلمة ،فهي
ويوجه
�سال ٌح ذو ح َّد ْين ،لذلك تراه ِّ
ي�شجع الكلمة ال�صادقة ِّ
(مطلوب
�إليه ��ا ،فيقول في �أح ��د حواراته مع ال�صحاف ��ة:
ٌ

م َّمن يكتب وم َّمن ُ
يتق�صى الأمر).
ين�شر تحقيق ًا �صحفي ًا �أن َّ
والملك �سلمان -حفظه اهلل -ن�ش�أ في كنف والده العظيم
الملك عبدالعزيز ط َّيب اهلل ثراه ،وكان ذلك المحيط الذي
ن�ش� ��أ فيه يعبق بعطر التاريخ؛ ومجل�س والده كان �أكبر وعاء
لذلك ،فكان الفتى المتط ِّلع �سلمان يجد فيه �أخبار الما�ضي
و�س َي ��ر الحا�ضري ��ن و�أحداثه ��م الحياتي ��ة ،وكان ي�سمع في
ِ
ذلك المجل�س ق�ص�ص� � ًا عن بطوالت والده ورجاله في تلك
الحروب التي خا�ضوها من �أجل تحقيق وحدة هذه البالد،
أحب ق ��راءة ُك ُتب التاري ��خ منذ ذلك الوق ��ت ،والهتمامه
ف� َّ
بذل ��ك تع َّود على القراءة و�أح َّبها ،و�أ�صبح لديه ٌ
�شغف كبي ٌر
به ��ا ،فق ��ر�أ في ِ�ص َغره كثي ��ر ًا ،وعندما �ش � َّ�ب ت�ضاعف لديه
ح � ُّ�ب القراءة الواعية التي تخت ��ار من الكتب �أف�ضلها ،ومن
باهتمام بالغ
المو�ضوع ��ات �أح�سنها ،ثم �أخ ��ذ يجمع الكتب
ٍ
ويقر�ؤها بانتظام حتى تكامل ��ت لديه الهوايتان ،ف�أ�صبح ال
ي�ستطي ��ع ال ِفكاك منهما حتى وهو في ق َّمة م�شاغله وعظيم
م�س�ؤول َّيات ��ه ،فم�س�ؤول َّياته الج�سام لم ت�ستطع �أن ت�شغله عن
ح ِّبه للثقافة �أو ُتحول بينه وبين القراءة بوج ٍه عام ،وقراءة
ب�شكل
خا�صة ،وتاري ��خ الدول ��ة ال�سعودية ٍ
التاري ��خ ب�ص ��ورة َّ
أخ�ص ،ولم ت�ستطع م�س�ؤوليات ��ه الكبار �أن ُتحول بينه وبين
� ّ
وتوا�صله مع
ح ِّب ��ه للمث َّقفين وحواراته �شبه الدائم ��ة معهم ُ
بع�ضهم ،فهو دائم ًا يزور مري�ضهم ،و ُيوا�سي في ُم�صابهم،
ويتف َّق ��د غائبهم ،حت ��ى لقد ع� �دَّه بع�ض المث َّقفي ��ن عميد ًا
له ��م؛ لي�س فقط لأن ��ه يح ُّبهم ويح � ُّ�ب التح� �دُّث �إليهم ،بل
لأ َّنه المث َّقف الذي لم تمنعه م�س�ؤول َّياته من التوا�صل معهم
وال�س�ؤال عنهم.
ولأ َّنني م َّمن �أكرمني اهلل بع�ضوية مجل�س �أمناء م� َّؤ�س�سة
ال�شي ��خ حمد الجا�سر الثقافي ��ة الخيرية منذ ت�أ�سي�سها قبل
�أكثر من �أحد ع�شر عام ًا برئا�سة خادم الحرمين ال�شريفين
الملك �سلمان بن عبد العزيز ال�شرفية ،فقد �ش ُرفتُ بالتتل ُمذ
علي ��ه –يحفظ ��ه اهلل -م ��ن خ�ل�ال االجتماع ��ات ال�سنوية
لمجل�س �أمناء هذه الم� َّؤ�س�سة الثقافية التي ير�أ�سها ،فكنتُ
�أ�ستم ��ع �إليه في ِّ
كل اجتما ٍع من تلك االجتماعات ،و�أ�ستمتع
ب�أحاديث ��ه التاريخي ��ة والثقافي ��ة ال�شامل ��ة الت ��ي ِّ
يعطر بها
تل ��ك اللقاءات بع ��د اعتماده للتقاري ��ر ال�سنوي ��ة للم� َّؤ�س�سة
والم�صادقة عل ��ى �أن�شطتها وبرامجها ،فكن ��تُ �أ�ستمع �إليه
ب�شغ � ٍ�ف تام لأن ��ه كان يتحدَّث �إلين ��ا بتلقائ َّية تا َّم ��ة وك�أ َّنما
ه ��و يقر�أ من كت ��اب ،وكن ��تُ �أ�ستفيد في ِّ
كل لق ��ا ٍء من تلك
اللقاءات فوائد كبيرة ،و�أالحظ ح َّبه الكبير للثقافة.
وم َّم ��ا ُي َلحظ عل ��ى الملك �سلمان -يحفظ ��ه اهلل -تعلُّ ُقه
ال�شديد باللغة العربية واعتزازه بها ،فهو الذي يقول م�ؤ ِّكد ًا
هذا االعتزاز�( :إنَّ لغتنا العربية لغة ح�ضارة وثقافة ،وقبل
ذلك لغة دين الإ�س�ل�ام القويم ،ومن هنا ف�إ َّنها لغة عالمية
كبرى �شملت المع َت َق ��دات والثقافات والح�ضارات ،ودخلت
في مختلف المجتمعات العالمية ،فهي مثا ٌل للُّغة الح َّية).
ويقول مو�ضح ًا �أه ِّمية اللغ ��ة العربية وجمالها وثراءها:
(لغتنا العربية ذات معجم ثري ،ومفردات جميلة ت�ستطيع
بو�ضوح عن مكنونات النف�س بمختلف ال�صور،
التعبير به ��ا
ٍ
ِّ
َّ
ٌ
فهي تحوي كوامن الإبداع ،وهي �سهلة لكل َمن تمكن منها،

ثر َّي ٌة غاية ال َّثراء بالكلمات والمعاني والمفردات).
والمل ��ك �سلمان -يحفظ ��ه اهلل -ل�ش� �دَّة اهتمامه باللغة
واحد م َّنا على اللغة العربية
العربي ��ة يرى �أنَّ (محافظة ك ُّل ٍ
�إ�سها ٌم في الهو َّية).
يحب اللغة العربي ��ة وي�شدِّ د على االهتمام بها،
وهو كما ُّ
يحب الثقافة بمعناها ال�شامل و ُيعطيها جزء ًا من وقته
ف�إ َّنه ُّ
الثمي ��ن قراء ًة ومتابعات ،وهو ُم ِح � ٌّ�ب للمث َّقفين الحقيقيين
ول ��ه حد ُب ��ه الخا�ص عل ��ى المث َّقفي ��ن الذين يجمع ��ون بين
الثقاف ��ة بمعناه ��ا ال�شام ��ل وبي ��ن الإع�ل�ام كال�شي ��خ حمد
الجا�س ��ر و�أمثاله ،وم ��ع ذلك ف�إنَّ المل ��ك �سلمان -يحفظه
اهلل -يحر� ��ص عل ��ى التوا�ص ��ل م ��ع ِّ
كل الفئ ��ات الثقافي ��ة
ويوجهه ��م توجيه الـ ُم ِح ّب ،بل
والإعالمي ��ة ،ويتحاور معهم ِّ
وي�صحح لبع�ضهم ،حت ��ى لقد رُويَ عنه ب�أ َّنه قال
يحاورهم
ِّ
ذات م� � َّرة عن نف�سه ف ��ي �إحدى ُمداعبات ��ه لبع�ضهم�( :أنا
رئي� ��س تحرير ناق ��د) ،ولي�س غريب ًا �أن ُيق ��ال�( :إ َّنه ما من
�صحفي �أو �إعالمي بارز في بالدنا اليوم �إ َّال وللملك �سلمان
بن عبدالعزيز ي ٌد ما في بروزه و ُم�ؤازرته).
ويكفي ت�أكيد ًا على ح ِّبه ال�شديد للثقافة �إ�شرا ُفه المبا�شر
على م� َّؤ�س�سات ثقافية كبيرة ومه َّمة ،عالو ًة على م�شاركاته
الجادَّة في تطويرها ،ومن تلك الم� َّؤ�س�سات الثقافية:
 دارة المل ��ك عبدالعزي ��ز الت ��ي �أ�صبح ��ت م ��ن ُكبرىوبخا�ص� � ٍة في مجال خدم ��ة التاريخ
الم� َّؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة
َّ
العرب ��ي والإ�سالمي بعا َّمة ،وتاريخ الدول ��ة ال�سعودية بوج ٍه
خا�ص ،فتت َّبعتْ مراحل تاريخها منذ عهد الدولة ال�سعودية
الأول ��ى ،وحافظتْ عل ��ى م�صادر التاري ��خ الوطني الأ�صيلة
وحفظ ��ت لها م�صداق َّيتها ،وك ُّل ذل ��ك ب�إ�شراف مبا�شر من
خ ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلم ��ان بن عبد العزيز
يحفظه اهلل.
 كذل ��ك رئا�ست ��ه ال�شرفي ��ة لم� َّؤ�س�س ��ة حم ��د الجا�س ��رالثقافي ��ة الخيرية ،تلك الم� َّؤ�س�سة الثقافية التي يرعاها –
باهتمام بالغ.
حفظه اهلل-
ٍ
 ورئا�ست ��ه كذل ��ك لمكتب ��ة المل ��ك فه ��د الوطنية منذت�أ�سي�سه ��ا وحت ��ى ي ��وم النا� ��س هذا ،فه ��و يرعاه ��ا ويتابع
ويوجهها.
�أن�شطتها ِّ
 و ُي�ضاف �إلى ِّلعدد من الكرا�سي البحثية
كل ذلك تب ِّنيه ٍ
والتاريخية والتراثية التي تحمل ا�سمه الكريم.
وهكذا ف�إنَّ الملك �سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه اهلل-
مث َّق � ٌ�ف �شامل ،وم� ��ؤ ِّر ٌخ بارع ،و�إعالم� � ٌّي وا ٍع ،فهو �شخ�صية
قيادية متعدِّ دة الجوانب ،و�صاحب ثقافة عالية ،وذو عقل َّية
ف َّذة ،عقلية قارئ متم ِّك ��ن ومف ِّكر ،وم�ؤ ِّرخ را�صد للأحداث
التاريخي ��ة ،و�إن�سان يحم ��ل م�س�ؤول َّياته العظيم ��ة في ك َّفة،
وم�س�ؤول َّياته الإن�سانية والثقافية في ك َّف ٍة �أخرى ،وال ت�ستطيع
�إحداهما الميل بر َّمانة الميزان الفكري لديه.
�إ َّنه خادم الحرمين ال�شريفي ��ن الملك الإن�سان المث َّقف
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود يحفظه اهلل.

(� )1صحيفة «المدينة» ،ع ،18097الأربعاء  8ربيع ال ِآخر 1436هـ ،الموافق  28كانون الثاني (يناير) 2015م.
( )2انظر كتيب «من كلمات خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان عن اللغة العربية» ،ال�صادر عن مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لخدمة اللغة العربية ،د .ت� ،ص13
( )2الم�صدر ال�سابق� ،ص.17
( )3الم�صدر ال�سابق� ،ص.19
( )4انظر ُم َلحق �صحيفة «المدينة» ،ع ،18907الأربعاء  8ربيع ال ِآخر 1436هـ� ،ص�( 21صفحة متابعات)ُ ،
وخ ِّ�ص�صت هذه ال�صفحة للحديث عن عالقة الملك �سلمان بالإعالم والإعالميين.
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الملك سلمان مجد الحاضر وطموح المستقبل

جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

الكتاب
ل � َ�ك �سلم ��انُ ي ��ا �صدي � َ�ق ِ
ح � ُّ�ب �شع � ٍ�ب �ساقي َته ال ��و َّد �صفو ًا
يا ب ��نَ عبدالعزيز ِط ْبتَ  ،وطابت
ب � َ�ك �أيا ُمن ��ا ازده ��تْ وت�سام ��تْ
�ال �شع ُب ��ك ي ��ا �سل� �ـ
ف�سم ��ا للكم � ِ
كوك � ٌ�ب �أنتَ ف ��ي الدَّياج ��ي وبد ٌر
الج ُّد في ��ه فج� � ٌر و�ضي ٌء
ِج� �دُّك ِ
وبن ��وك الك ��را ُم �شام ��وا َ�س ��را ُه
فم�ض ��وا ِّ
للط�ل�اب جي�ل ً�ا فجي ًال
�وم َ
وامتطوا �صهو َة الـ
هجروا ال َّن � َ
منك نال ��وا الـ ُمنى  ،ونالوا عطا ًء

َ
ح�ساب
لك ح � ٌّ�ب ُيزج ��ى بغي � ِ�ر
ِ
اليباب
فروي ��تَ الـ ُمنى وج � َ
�دب ِ
ِّ
�اب
ب ��ك �أ َّيا ُمن ��ا بنج ��ح الط�ل ِ
غاب
وا�شر�أ َّب ��تْ نحو ال ُع�ل�ا وال ِّر ِ
�اب
�زمِ ،
كعزم � َ�ك الو َّث � ِ
ـم ��انُ بع � ٍ
�ساط� � ٌع ن ��و ُر ُه ب � ِّ
�اب
�كل ال ِّرح � ِ
إهاب
عبقريُّ ال ُّر�ؤى ،ج ��ري ُء ال ِ
عاب
نحو هَ ام ال ُعل ��ى ل َق ْهر ِّ
ال�ص ِ
�اب
باعت ��زا ٍز وفرح� � ٍة ُوع َج � ِ
باب
ِـج ��دِّ  ،و�سا11روا به ك َمدِّ ال ُع ِ
ال�شراب
كحلو
�سابغ ًا� ..صافي ًاُ ..
ِ

�إي� � ِه �سلم ��انُ ي ��ا ن ��ديَّ الأَي ��ادي
�اب
ي ��ا �أب ��ا فه ��د ي ��ا جلي� � َل الإه � ِ
�شرف الفك ��ر �أن تكون ن�صير الـ

ناب
�أنتَ �صن ُو ال َّندى وعالي ال َـج ِ
�اب
ي ��ا �صدي � َ�ق ال ِك َت ��اب وال ُك َّت � ِ
�واب
ـفك � ِ�ر ح ��ر ًا تق ��وده َّ
لل�ص � ِ

حافل
ُع ��رف المل ��ك �سلم ��ان –حفظ ��ه اهلل -بتاري � ٍ�خ ٍ
ُم�ش� � ِّرف ،فقد تخ َّرج في مدر�سة الملك عبدالعزيز رحمه
اهلل ،وكان دائم� � ًا ال�ساعد الأيم ��ن لإخوانه الملوك الذين
ال�سديد
تعاقب ��وا على الـ ُم ْل ��ك ،وذلك م ��ن خالل ال ��ر�أي َّ
والفكر الأمين.
وقد تو َّلى �إمارة عا�صمة الوطن لأكثر من ن�صف قرن،
وت � َّ�م خالل هذه الفت ��رة ت�أ�سي�سها لتكون �صرح� � ًا �شامخ ًا
و َم َن ��ار ًة و ُمنا ِف�س� � ًة ل ُكب َري ��ات عوا�ص ��م العال ��م .وال نزال
نذك ��ر جهوده في حق ��ل تنمية المجتم ��ع ،ونذ ُكر مبادرته
ف ��ي �إطالق معر� ��ض «الريا�ض بين الأم� ��س واليوم» الذي
طاف مناط ��ق المملكة وق ��ا َّرات العالم ،ونتيج� � ًة للنجاح
الوا�سع ال ��ذي ح َّققه المعر�ض انتقل �إل ��ى مرحلة جديدة
لي�صبح عنوا ُنه« :المملكة بين الأم�س واليوم» ،و�آتى ثما َره
و�صاحبتْه
بالتعري ��ف بالمملك ��ة ومعالم النه�ض ��ة فيه ��اَ ،
�سمعة �إعالمية �ضخمة رافقته في جميع َّ
محطاته.
كم ��ا اهت � َّ�م بمراك ��ز الأبح ��اث الت ��ي ُتعن ��ى بالإن�سان
ال�سعودي ،ومن ذلك دعمه لمركز الملك �سلمان لأبحاث
الإعاقة ،وقد غدت الريا�ض ف ��ي عهده مركز ًا للأبحاث،
واحت�ضنت المكتبات والمعالم الثقافية واالقت�صادية.
وهو ُم ِح ٌّب للتاري ��خ وداع ٌم له ،وقد ُعرف ب ُع ْمق ثقافته
التاريخي ��ة وبالت�أ�صي ��ل الفك ��ري والتاريخ ��ي ،والم�س ��ت
اهتماما ُت ��ه ومتابعا ُت ��ه عق ��ول الم�ؤ ِّرخي ��ن والمف ِّكري ��ن
والإعالميي ��ن ،وال نزال نتذ َّكر �أنه خالل افتتاحه الملتقى
العلم ��ي ال�سنوي لجمعي ��ة التاريخ والآثار ق ��ال�« :إنَّ �أمام
الم�ؤرخي ��ن م�س�ؤولي ��ة عظيم ��ة ف ��ي تجلي ��ة الغمو�ض عن
تاري ��خ المنطقة ،و�إبراز �شخ�ص َّيته ��ا التي كان لها �أثر في
�أحداثه».
�إ َّن ��ه يحمل ر�صي ��د ًا �ضخم ًا م ��ن الخب ��رات ال�سيا�سية
والإداري ��ة واالقت�صادي ��ة ،و�سج�ل ً�ا حاف ًال م ��ن الأن�شطة
العلمي ��ة واالجتماعي ��ة والإن�سانية ،وه ��و �صاحب الأعمال

و ا لم�شر و ع ��ا ت
العمالق ��ة ،فالوطن
مع ��ه ف ��ي ِّ
كل لحظ ٍة
من لحظات حياته،
و�أثم ��ر ذل ��ك ع ��ن
ك � ٍّ�م هائ � ٍ�ل م ��ن
الإنج ��ازات ،و�أكث ��ر
قرن من
م ��ن ن�صف ٍ
العطاء المتد ِّفق في
�ش َّتى المجاالت.
أ .عبداهلل حمد احلقيل
لقد كان الملك �سلمان
وال يزال مدر�س ًة ننهل منها وينهل منها ك ُّل َمن َع ِم َل تحت
قيادت ��ه ،مدر�س ًة تع ِّل ��م الح � َّ�ب والوفاء ،وال ��ك ُّل م�ستب�ش ٌر
بعه ��ده الجديد ،فهو رج ��ل المعرفة والح�ض ��ارة والدولة
وال�سيا�س ��ة والفكر والتاري ��خ ،و�س ُيوا�صل -ب�إذن
والق ��رار ِّ
ِّ
م�صاف
اهلل -قي ��ادة الم�سي ��رة حتى ي�ص ��ل الوطن �إل ��ى
بالمنج ��زات ف ��ي
التق� �دُّم الح�ض ��اري ،ف�سيرت ��ه حافل� � ٌة
َ
مج ��االت علمية َوع َملية وتاريخي ��ة وثقافية ،وبالمبادرات
الإن�سانية الرائدة.
فل ��ه م َّن ��ا ك ُّل الحب والوف ��اء والدعاء ،و�أ�س� ��أل اهلل �أن
يمدَّه بعون ��ه وتوفيقه ،و�أن يزيدنا حب� � ًا وتعاون ًا و�إخال�ص ًا
أ�سا�سها الإيمان ب ��اهلل ،وهدفها
وم ��و َّد ًة و ُل ْحم ًة وطن َّي ��ةُ � ،
خدم ��ة هذه المملك ��ة َح َر َ�سه ��ا اهللِّ � ،أم الإ�سالم والتاريخ
واللغة والإن�سان العربي.
َح ِف � َ�ظ اهلل بالدن ��ا و�أمنه ��ا وا�ستقراره ��ا وقيادته ��ا
الحكيمة ،كي توا�صل م�سيرتها الخالدة عبر الأجيال على
نهج م� ِّؤ�س�سها رحمه اهلل تعالى ،وو َّفق اهلل الجميع �إلى ما
فيه الخير.

سلمان الثقافة والحزم..

الجوان ��ب التي يمك ��ن تناولها في �شخ�صية خ ��ادم الحرمين
ال�شريفين الملك �سلمان ب ��ن عبدالعزيز –حفظه اهلل -متعدِّ دة
ومتنوعة..
فه ��و لكون ��ه ملك ًا ف ��ي مف�ص � ٍ�ل تاريخ � ٍّ�ي مهم؛ فق ��د جعل من
الريا� ��ض تب ��دو عا�صم� � ًة للدبلوما�سية ف ��ي الوط ��ن العربي ،في
خ�ضم ن�شاط دبلوما�سي محموم ك�شف عن المكانة الرئي�سة التي
ِّ
�أ�صبحت تحتلُّها المملكة العربية ال�سعودية عالمي ًا..
و�شخ�صي ��ة المل ��ك �سلم ��ان �شخ�صي ��ة القائ ��د المث َّقف ،وذي
الأخ�ل�اق العالي ��ة ،والمتفاني في خدمة الدِّ ي ��ن والوطن ،لي�صنع
المنج ��زات ِّ
ويد�شن عه ��د ًا جدي ��د ًا للت�شييد والبن ��اء ،تمام ًا كما
َ
بن ��ى مدينة الريا� ��ض بحكمته و�أخالق ��ه ومح َّبت ��ه لوطنه عندما
كان �أمي ��ر ًا له ��ا ،وليقود العهد ال�سابع من تاري ��خ المملكة با ِّتجاه
تغييرات مه َّمة وعميقة اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا..
وف ��ي �شخ�صيته ت�أت ��ي الثقافة والعل ��م لتطبع الر�ؤي ��ة ،وت�أخذ
علم وثقاف ٍة
بزمام فك ��ر القائد لت�صنع عهد ًا جديد ًا قائم� � ًا على ٍ
وحكمة .وللثقافة في حياة خادم الحرمين ال�شريفين ح ِّي ٌز كبير،
فقد ُعرف عن ��ه كثرة القراءة ِّ
واالطالع ،وهو ُي َع� � ُّد مرجع ًا علمي ًا
ف ��ي التاريخ والأدب ،وقد �أ َّثر الكت ��اب والعلم كثير ًا في �شخ�صيته
وفك ��ره وقيادت ��ه لعمله ،و�ش� � َّكل ال َّن َم ��ط العام ل ��روح القائد التي
لم�سناه ��ا م ��ن خالل ت�شجيع ��ه للثقاف ��ة والمث َّقفين ف ��ي المملكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،و�شمول ��ه الكري ��م لجمي ��ع منتدي ��ات الفكر

وجمعي ��ات المث َّقفي ��ن بالدَّعم وال ِّرعاي ��ة ،ف�شهدنا زخم� � ًا ثقافي ًا
كبير ًا ك�شف عن مالم ��ح للعهد الجديد الذي �سيقوم على الر�ؤية
ذاتها.
وال �ش � َّ�ك ف ��ي �أنَّ الج ��زء ال َآخر من �شخ�صيت ��ه -حفظه اهلل-
ج�سد ْت ��ه عروب ُته
ك�شفت ��ه الر�ؤي ��ة المه َّمة والموقف الق ��وي الذي َّ
حدق بالأ َّمتين العربي ��ة والإ�سالمية ،فكان
و�شعو ُره بالخط ��ر الـ ُم ِ
ح ��زم �سلمان ال ��ذي �أحدث الف ��ارق و�ش َّكل ال�صدم ��ة ل ُقوى ال�شر
�دد من الدول العربية وا�ستقرارها.
الإقليمية التي تعبث ب�أمن ع � ٍ
�سلم ��ان الملك الحازم ا�ست�شعر �أه ِّمية �أن يكون للمملكة دور كبير
ف ��ي ردع الع ��دوان القادم من خ ��ارج الوطن العرب ��ي ،والذي بد�أ
يحي ��ك د�سائ�سه وم�ؤامراته في اليمن على تخوم المملكة العربية
ال�سعودية.
�إنَّ اجتم ��اع �صفات المث َّقف والعا ِلم والحازم والحكيم ،كان ال
ب َّد �أن يخرج بهذا الموقف اال�ستباقي الحكيم الذي بادر بمداهمة
ال�ش ��ر في معاقله و َك ْ�سر �شوكته قبل �أن ت�ستقوي وي�صبح التخلُّ�ص
منها �أكبر كلفة..
وعل ��ى الرغ ��م من �أنَّ نب�أ وف ��اة �صاحب ال�سم ��و الملكي الأمير
�سع ��ود الفي�ص ��ل في التا�سع م ��ن ت ُّموز (يولي ��و) 2015م قد �ألقى
بظالل ��ه وحزنه على خادم الحرمين ال�شريفين� ،إال �أنَّ �إجراءات
افتتاح التو�سعة الثالثة للح ��رم الم ِّكي ال�شريف ت َّمت في موعدها
المح� �دَّد �سلف ًا ،وهي �إ�شار ٌة ِل َما تم ِّثل ��ه خدمة بيت اهلل من �أولوية

ق�ص ��وى عن ��د المق ��ام
ال�سامي.
وق ��د ت�ش� � َّرف –
حفظ ��ه اهلل -بافتت ��اح
التو�سع ��ة ف ��ي الع�ش ��ر
الخوات ��م المبارك ��ة
م ��ن �شه ��ر رم�ض ��ان
المبارك ،وعلى الرغم
م ��ن �أنَّ ه ��ذه التو�سعة
د .عمر باحمسون
كان ��ت الأ�ضخ ��م؛ �إال �أنَّ
الأج ��در باالهتم ��ام هو هذا
التاري ��خ الطويل لح� � َّكام المملك ��ة العربية ال�سعودي ��ة في خدمة
بي ��وت اهلل والبقاع المقدَّ�سة ،وت�أتي هذه التو�سعة امتداد ًا طبيعي ًا
لتاري ��خ عناية ملوك الأ�سرة ال�سعودي ��ة بمقدَّ�سات الم�سلمين ،بل
�أ�صبح هذا االهتم ��ام ديدن ًا َو ِرثوه عن والدهم الم� ِّؤ�س�س وتوارثوه
َم ِلك ًا تلو َم ِلك.
حف � َ�ظ اهلل خ ��ادم الحرمي ��ن ال�شريفي ��ن المل ��ك �سلم ��ان بن
يحب وير�ضى..
عبدالعزيز ،و�أمدَّه بن�صره وتوفيقه ،وهداه �إلى ما ُّ

العدد الثامن ع�رش
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كلم��ة خ��ادم الحرمي��ن ال�شريفي��ن المل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز بمنا�سبة �إن�شاء الكر�سي:

الكر�سي من داخل المملكة وخارجها لإلقاء محا�ضرات �أو �إعداد
تخ�ص�صه.
درا�سات في مجال ُّ
تخ�ص�ص ��ه ،والإ�سهام في �إثراء
 تعري ��ب الأعم ��ال المتم ِّيزة في ُّال�صلة.
الدرا�سات التاريخية ذات ِّ
الحم ��د هلل رب العالمين،وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام عل ��ى �سيدن ��ا  -تمويل البحوث والدرا�سات الم�شتركة في مجال الكر�سي.
محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين.
تخ�ص�صه
 تقدي ��م اال�ست�شارات والدرا�سات الواقع ��ة في مجال ُُّي َع� � ُّد تاريخ الجزي ��رة العربية من الجوان ��ب المه َّمة في تاريخ لجميع القطاعات الحكومي ��ة والأهلية مقابل تمويل مالي ل�صالح
الح�ض ��ارة الإن�ساني ��ة ،فق ��د حظي ��ت ه ��ذه المنطق ��ة بكثي � ٍ�ر من الكر�سي.
كثير م ��ن الح�ض ��اراتُ ،م َ
الأح ��داث ،و�أ�سهم ��ت في بن ��اء ٍ
نط َل ُقها  -المب ��ادرة بعق ��د �شراك ��ة علمي ��ة بي ��ن الكر�سي وبي ��ن المراكز
البن ��اء واال�ستق ��رار ،كما �أ�سهمت في ِّ
�ضخ مجتمع � ٍ
المتخ�ص�صة داخل المملكة وخارجها.
�ات ب�شرية �إلى والأق�سام الأكاديمية
ِّ
مناطق محيطة بها وبعيدة عنها من خالل الهجرات التي انطلقت
المتخ�ص�صي ��ن في تاريخ
منه ��ا ،وي�أتي االهتم ��ام بهذا الأمر لعمق ��ه ،ولإ�سهامه الح�ضاري  -م�ساع ��دة ط�ل�اب الدرا�سات العلي ��ا
ِّ
المملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة والجزي ��رة العربي ��ة ،ف ��ي الداخ ��ل
والإن�سان ��ي ،ولكون الجزيرة العربية �شهدت � ً
أي�ضا ظهور الإ�سالم
�ات تدعم �أبحاثهم
وانت�ش ��اره وبناء الدولة الإ�سالمية التي ن�شرت الأمن واال�ستقرار ،والخارج ،ودعمه ��م بما يحتاجونه من معلوم � ٍ
تخ�ص�صه.
ودرا�ساتهم مما يتو َّفر لدى الكر�سي ويقع في مجال ُّ
ثم ظهور الدولة ال�سعودية �إلى يومنا هذا.
 �إ�صدار ن�شرة دورية ُت ِبرز �إنجازات الكر�سي و�أن�شطته ُوخ َططه،
َّ
وال �شك �أنَّ خدمة هذا التاريخ من خالل الم� َّؤ�س�سات العلمية ُتو َّزع على المهت ِّمين والمتابعين لأن�شطته.
والجامع ��ات عبر قنوات الكرا�سي العلمي ��ة هو ن�شاط علمي مفيد
يه ��دف �إلى ت�شجي ��ع البحث العلم ��ي واالهتمام بتاري ��خ الجزيرة  -تفعي ��ل موق ��ع الكر�سي على ال�شبك ��ة العنكبوتي ��ة ،وجعله حلقة
توا�ص ��ل م ��ع المهت ِّمين بمج ��ال الكر�س ��يُ ،ي ِم ُّده ��م بالجديد من
ُ
العربية خالل القرون الما�ضية.
�أخباره ،وير ُّد على ا�ستف�ساراتهم.
و�إذ �أ�شكر لجامع ��ة الملك �سعود هذا الإ�سهام من خالل هذا
التوا�ص ��ل عبر الر�سائل ال َّن ِّ�صي ��ة مع الم�شاركين
الكر�سي العلمي ،ولدارة الملك عبدالعزيز التي ت�شارك علم ًّيا في  -تفعي ��ل خدمة ُ
أي�ض ��ا ،ف�إنني �أتط َّلع �شخ�ص ًّيا �إل ��ى ت�ضا ُفر الجهود والمهت ِّمين ب�أن�شطة الكر�سي ومنا�سباته.
هذا الكر�سي � ً
وتعا ُون الجميع في خدمة تاريخ الجزيرة العربية.
من �أن�شطة الكر�سي المن ِّفذة:
واهلل ول ُّي التوفيق.
 ور�شة العمل الأولى للكر�سي (1431/6/22هـ):عق ��دت اللجن ��ة العلمي ��ة للكر�سي ور�ش ��ة العمل الأول ��ى في دارة
ر�ؤية الكر�سي:
الملك عب ��د العزيز ،وح�ضرها كوكب ٌة من الأكاديميين والباحثين
القي ��ام بدور ري ��ادي في تعمي ��ق المعرف ��ة التاريخي ��ة بتاريخ والباحث ��ات مم ��ن كانت اللجن ��ة قد دعته ��م لتعريفه ��م ب�أن�شطة
الجزيرة العربية.
الكر�سي و�أهدافه ،وليطرح ��وا �أفكارهم ومق َت َرحاتهم للأخذ بها
ف ��ي بداية انطالق �أعمال الكر�سي ،و َفتْح باب َّ
ال�شراكة في برامج
الأن�شطة الرئي�سة:
 يه ��دف الكر�س ��ي �إلى تفعي ��ل برنام ��ج عمل يح ِّقق م ��ن خالله الكر�سي العلمية. عقد ن ��دوة «الجوانب الإن�سانية واالجتماعي ��ة في تاريخ الملك�أهدافه ،ومن �ضمنها:
عبدالعزيز»:
 عق ��د محا�ض ��رات وندوات وور�ش ��ات عمل ذات �صل ��ة بمجاله،افتتح خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز
ون�شر المتم ِّيز من بحوثها ل�صالح الكر�سي.
راع ��ي الكر�سي -هذه الندو َة في رحاب جامعة الملك �سعود في �إيجاد حوافز ت�شجيعية لدفع حركة البحث العلميِّ
المتخ�ص�ص12 ،ربي ��ع الأول لع ��ام 1433هـ المواف ��ق � 4شب ��اط (فبراير) لعام
من خالل ا�ستحداث جائ ��زة بحثية با�سم راعي الكر�سي لتحفيز 2012هــ.
وخا�ص ًة من طالب الدرا�س ��ات العليا في
الباحثي ��ن المتم ِّيزي ��نَّ ،
وقد �شهدتْ �إقبا ًال كبي ًرا من ِق َبل الم�ؤ ِّرخين والباحثين المهت ِّمين
داخ ��ل المملك ��ة وخارجها ،ت�شجي ًع ��ا لهم على البح ��ث التاريخي
بالتاريخ الوطني ،وتو َّزعت البحوث الم�شاركة على المحاور الآتية:
تخ�ص�ص الكر�سي.
المتم ِّيز في مجال ُّ
�شخ�صي ��ة المل ��ك عبدالعزي ��ز من منظ ��ور �إن�سان ��ي واجتماعي،
تخ�ص�ص ومواقف ��ه الإن�سانية تجاه العرب والم�سلمين ،والجوانب الإن�سانية
 -دع ��وة �أ�سات ��ذة زائرين م ��ن المتم ِّيزي ��ن في مج ��ال ُّ

لدي ��ه في المعارك والمواجهات ،وتعا ُمله م ��ع الخ�صوم ،و�أعماله
الخيرية ،وجوانب العطاء وم�ساعدة النا�س لديه.
جائ ��زة الملك �سلمان بن عبدالعزيز لطالب الدرا�سات العليا
ال�سعوديين بالجامعات ال�سعودية وغيرها من الجامعات العالمية:
وجه خادم الحرمي ��ن ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز
َّ
راع ��ي الكر�سي -بتقديمجائزة لط�ل�اب الدرا�سات
العلي ��ا ف ��ي المج ��االت
التاريخية ،من ال�سعوديين
ف ��ي الجامع ��ات ال�سعودية
وغيره ��ا م ��ن الجامع ��ات
العالمية.
 زي ��ارة الأ�ست ��اذ الدكتوريوجي ��ن ل .روغ ��ا ن E u
 ،gene L. Roganمدي ��ر مرك ��ز درا�س ��ات ال�ش ��رق الأو�سط،
بجامعة �أك�سفورد ( 29-25جمادى الأولى 1433هـ):
قام الكر�سي في الفت ��رة  29-24جمادى الأولى لعام 1433هـ
با�ست�ضاف ��ة الأ�ست ��اذ الدكتور يوجين ل .روغ ��ان Eugene L.
 ،Roganمدير مرك ��ز درا�سات ال�شرق الأو�سط في كلية �سانت
المتخ�ص�صين ف ��ي التاريخ
�أنتون ��ي بجامع ��ة �أك�سفورد ،وهو م ��ن
ِّ
العربي وق�ضايا ال�ش ��رق الأو�سط ،وي�شغل مرك ًزا مه ًّما في جامعة
�أك�سف ��ورد العريق ��ة ببريطاني ��ا ،وهو م�ست�شار لع ��دد من الجهات
العلمي ��ة والر�سمي ��ة ،وم ��ن الأ�سات ��ذة البارزي ��ن ف ��ي الجامعات
الأجنبي ��ة المرموقة عالم ًّي ��ا ،و�ألقى د .روغ ��ان محا�ضرة بعنوان
«كتابة تاريخ الع ��رب الحديث :المو�ضوعات والتحدِّ يات» ،والتقى
ب�أع�ض ��اء هيئة التدري�س وطالب الدرا�سات العلياُ ،وعقدت جل�سة
خا�صة مع نخبة مختارة من المدع ِّوين يلتقون فيها بالأ�ستاذ
حوار َّ
الزائر.
 الم�شارك ��ة ف ��ي برنامج اللق ��اء العلمي الأول لمراك ��ز وكرا�سيالبحث العلمي لل�شرق الأو�سط (1434/2/24-22هـ):
ُن ِّف ��ذ هذا البرنامج في جامعة المل ��ك �سعود ،وهَ د ََف الكر�سي
من الم�شاركة في ��ه �إلى التعريف بالكر�س ��ي ومنا�شطه ،والتع ُّرف
�إلى مجاالت الكرا�سي العلمية في الخارج و�أن�شطتها ،واال�ستفادة
م ��ن خبراتها وتعزي ��ز التعاون معه ��ا ،و�إيجاد قن ��وات تح ِّقق هذا
التعاون ،والتع ُّرف �إلى ال�صعوبات التي تواجهها ،وربط الكرا�سي
العلمية ال�سعودية الخارجية مع الكرا�سي المناظرة في الجامعات
ال�سعودية.
 ور�ش ��ة عمل «التاري ��خ والتقنية الحديثة» بجامع ��ة الملك �سعود(1434/4/12-10هـ):
َّنظم الكر�سي بالتعاون مع ق�سم التاريخ في جامعة الملك �سعود
ور�ش ��ة عمل بعن ��وان «التاريخ والتقنية الحديث ��ة :مهارات البحث
ون�ش ��ر الأبح ��اث التاريخي ��ة �إلكترون ًّي ��ا» ،بهدف تطوي ��ر مهارات
تعامل الباحثين والباحثات م ��ع ال�شبكة العالمية (الإنترنت) في
مج ��ال البحوث والدرا�سات التاريخي ��ة ،وقد ُخ ِّ�ص�صت � 15ساعة
للور�شة مو َّزعة على ثالثة �أيام.
هدف ��ت الور�ش ��ة �إل ��ى تدعي ��م دور التقني ��ة ف ��ي الدرا�س ��ات
التاريخي ��ة واال�ستفادة من �إمكاناتها المتع ��دِّ دة في ن�شر البحوث
التاريخي ��ة و�إر�س ��ال مرا�سالت وتل ِّقيه ��ا عبر البري ��د الإلكتروني
من خالل مجموعات عمل بريدي ��ة ،والتع ُّرف �إلى �أ�س�س �إدارتها،
وا�ستخراج البح ��وث والدرا�سات من �شبك ��ة الإنترنت ونقلها �إلى
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المكرمة
كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة
َّ
برام ��ج معالجة الن�صو�ص وح ��ل م�شكالت التن�سي ��ق� ،إ�ضاف ًة
�إل ��ى تمكين الباحث والباحثة م ��ن مهارات البحث عن مقاطع
الفيدي ��و و�أفالمه المعرو�ضة في المواق ��ع الإلكترونية العربية
والأجنبية ذات العالقة ،بحيث يتقن الم�شارك بنهاية الور�شة
�آلي ��ة ت�صمي ��م و�إن�شاء مدون ��ة �إلكتروني ��ة و�إداراته ��ا و�إ�ضافة
المو�ضوعات عليها .جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
ج ��اء ت�أ�سي�س كر�س ��ي الملك �سلمان ب ��ن عبدالعزي ��ز �آل �سعود
 ور�ش ��ة عم ��ل بعن ��وان “قواع ��د المعلوم ��ات”لدرا�س ��ات تاري ��خ مك ��ة المك َّرمة ف ��ي جامع ��ة �أم القرى اهتما ًم ��ا
(٩-٧رجب١٤٣٥هـ):
من خ ��ادم الحرمي ��ن الحرمين ال�شريفي ��ن بعلم التاري ��خ ،ودع ًما
هدف ��ت الور�شة �إل ��ى تعريف الطالب ��ات بقواع ��د المعلومات
وبخا�ص ٍة تاري ��خ مدينة مك ��ة المك َّرمة دار
للدرا�س ��ات التاريخي ��ة،
ًّ
( )Databasesبالمكتب ��ة الإلكتروني ��ة ،والخدمات التي
البعثة ومهبط الوحي ،ومهوى الأفئدة و ِق ْبلة الم�سلمين ،وا�ستمرا ًرا
تقدِّ مها المكتبة المركزية بجامعة الملك �سعود.
لجهوده في خدم ��ة التاريخ الوطني والإ�سالمي؛ ِل َما ُعرف عنه من
واهتمام بهذا العلم قراء ًة ونقدًا
حب للتاريخ وعناي� � ٍة بالم�ؤ ِّرخين،
ٍّ
 ور�ش ��ة عم ��ل بعن ��وان «�أ�سا�سي ��ات الكتاب ��ة الأكاديمي ��ة»ٍ
ً
ً
ومتابعة ورواية وت�صني ًفا ودع ًما.
(٩-٧رجب١٤٣٥هـ):
وق ��د جاء هذا الكر�سي مك ِّم ًال لدور مرك ��ز تاريخ مكة المك َّرمة
هدف ��ت الور�ش ��ة �إل ��ى
ودارة الملك عبدالعزيز في خدمة التاريخ الوطني والإ�سالمي
�إي�ض ��اح �أ�س� ��س الكتابة
كم ��ا �أنَّ �شراك ��ة دارة المل ��ك عبدالعزي ��ز م ��ع جامع ��ة �أم
الأكاديمي ��ة ،و�صياغ ��ة
القرى ف ��ي كر�سي الملك �سلم ��ان بن عبدالعزي ��ز لدرا�سات تاريخ
الفك ��رة الرئي�س ��ة،
مك ��ة المك َّرمة �ستكون �إث ��را ًء لحركة
وكيفي ��ة تحديد الأ�سئلة
الفكر التاريخي ،ودرا�سة تاريخ مكة
العلمي ��ة ،وكي ��ف يقدِّ م
المك َّرمة والمملك ��ة بخا�صة ،وتاريخ
الباح ��ث وجه ��ة نظ ��ر
الجزيرة العربية والتاريخ الإ�سالمي
جدي ��دة ف ��ي البح ��ث
بعامة.
المق� �دَّم ،وم ��ا ه ��ي
المهارات المك َت َ�سبة من
  وتتمثل �أهمية ه ��ذا الكر�سي في
الكتابة الأكاديمية.
جمع ��ه بين رم َزي ��ن :المل ��ك �سلمان
ومكة المك َّرمة ،وفي ا�شتراك جامعة
 �إ�ص ��دار كت ��اب «الخلي ��ج العربي والبح ��ر الأحمر من خالل�أم الق ��رى وال ��دارة ف ��ي القيام عل ��ى �أمره ،مما ُي�س ِه ��م في تحقيق
وثائق برتغالية 1568-1508م»:
�أهدافه ،و�إنجاز برامجه ،وتم ُّيز درا�ساته.
�أق َّرت اللجنة العلمية للكر�سي ن�شر هذا الكتاب المقدَّم من
ر�سالة الكر�سي:
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بو�شرب ،الذي قام من خالله بترجمة
درا�سة تاريخ مك ��ة المك َّرمة وفق منهج تاريخي �صحيح ،و�آليات
مجموعة من الوثائق البرتغالية عن الخليج العربي.
بحثية �أ�صيلة وحديثة.
 ترجم ��ة �أبحاث ع ��ن تاريخ مكة المك َّرم ��ة والمدينة المن َّورةن�ش�أة الكر�سي:
وجدَّة:
َّ
د�شن خ ��ادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز
�أق� � َّرت اللجن ��ة العلمية
(�أمي ��ر منطقة الريا�ض حينها) توقيع اتفاقية �إن�شاء كر�سي الملك
للكر�س ��ي ترجم ��ة ون�ش ��ر
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة المك َّرمة ،بين
�أبح ��اث ع ��ن تاري ��خ مك ��ة
جامعة �أم الق ��رى ودارة الملك عبدالعزيز ،في يوم الأحد الموافق
المك َّرم ��ة والمدين ��ة
1432/3/24هـ.
المن َّورة وجدَّة في الع�صر
ر�ؤية الكر�سي:
الإ�سالم ��ي الو�سي ��ط ،من
ت�ألي ��ف الأ�ست ��اذ الدكت ��ور
الريادة في خدم ��ة تاريخ مكة المك َّرمة درا�س ًة وتحقي ًقا ون�ش ًرا،
ريت�شارد مورتيل.
والإ�سهام في تعميق المعرفة بتاريخها عبر الع�صور.
�أهداف الكر�سي:
َن ْ�شر كت ��اب «الم�ؤ ِّرخون
في الجزيرة العربية في القرنين الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر»:
 خدمة تاريخ مكة المك َّرمة و�إبرازه ودرا�سته ،ودعم البحث العلمي�أق� � َّرت اللجنة العلمي ��ة للكر�سي َن ْ�شر هذا الكت ��اب من تـ�أليف
وتعميق الفك ��ر التاريخ ��ي في ه ��ذا المجال ،وتموي ��ل الم�شروعات
الدكتور محمد �سالمة الزعاري.
البحثية فيه.
 تحقيق م�صادر التاريخ المكي. ترجمة الم�ؤ َّلفات في التاريخ المكي. ن�شر الم�ص َّنفات في التاريخ المكي. �أن يك ��ون الكر�سي حلقة و�ص ��ل بين الأكاديميي ��ن والباحثين فيق�س ��م التاريخ بجامع ��ة �أم القرى وبين مركز تاري ��خ مكة المك َّرمة
والمدين ��ة المن� � َّورة ومك ِّم�ل ً�ا ل ��دور المركز ،ورافدًا ل ��دارة الملك

11

عبدالعزيز في خدمة التاريخ الوطني.
 عقد �شراكة بحثي ��ة وا�ست�شارية مع المراكز العلمية والقطاعاتالحكومية والأهلية في مجاالت اخت�صا�ص الكر�سي.
 عقد اللقاءات والمنا�شط العلمية في حقل التاريخ المكي. دعم طالب الدرا�سات العليا والباحثين في تاريخ مكة المك َّرمةبق�س ��م التاري ��خ ،والإ�سهام في �أعم ��ال مو�سوعة الح ��ج والحرمين
ال�شريفين.
 �إث ��راء دور الجامعة العلم ��ي في خدمة المجتم ��ع ،وتفعيل الدورالمجتمعي في دعم البحث الهادف  .
 توجيه البحث في خدمة المجتمع بدرا�سة الق�ضايا التاريخيةوالإ�سهام في ِّ
حل الم�شكالت   .
 توجي ��ه البحث التاريخي �إلى ا�ستق ��راء الما�ضي خدم ًة للحا�ضروا�ست�شرا ًفا للم�ستقبل  .
 �أن تكون جامعة �أم القرى مرج ًعا لتاريخ مكة المك َّرمة.البرامج العلمية للكر�سي:
 القي ��ام بالدرا�س ��ات البحثي ��ة ف ��ي المو�ضوع ��ات والق�ضاي ��االتاريخية والح�ضارية المتع ِّلقة بتاريخ مكة المك َّرمة.
 �إقام ��ة محا�ضرتي ��ن علميتي ��ن �سنو ًّي ��ا ف ��ي مج ��االتالكر�سي.
 عق ��د عدد من الن ��دوات العلمية في مو�ضوعات تاريخمكة المك َّرمة وح�ضارتها ،ون�شر بحوث الم�ستكتبين في
علمي مح َّكم.
�إ�صدا ٍر ٍّ
 دعم ر�سائل ط�ل�اب الدرا�سات العليا المتع ِّلقة بتاريخمكة المك َّرمة بق�سم التاريخ في جامعة �أم القرى.
 تحقيق كتاب من م�صادر التاريخ المكي المه َّمة �سنو ًّيا. ترجم ��ة واحد م ��ن الم�ؤ َّلف ��ات الأجنبي ��ة الق ِّيمة ف ��ي تاريخ مكةالمك َّرم ��ة �سنو ًّي ��ا ،من لغته �إل ��ى العربي ��ة ،و� َآخر م ��ن العربية �إلى
اللغات الأخرى.
واحد من الم�ص َّنفات الق ِّيمة في تاريخ مكة المك َّرمة
كتاب ٍ
 ن�شر ٍ�سنو ًّيا.
 دعوة �أ�ست ��اذ �أو باحث زائر من داخل المملكة �أو خارجها لإلقاءمحا�ضرات �أو �إعداد درا�سات في تاريخ مكة المك َّرمة.
تخ�ص�ص الكر�س ��ي وفي تطوير
 تعري ��ف الأعم ��ال المتم ِّيزة ف ��ي ُّالدرا�سات التاريخية.
 تمويل البحوث والدرا�سات الم�شتركة في مجال الكر�سي.تخ�ص�ص
تقدي ��م اال�ست�ش ��ارات والدرا�س ��ات ذات ِّ
ال�صل ��ة ف ��ي ُّ
الكر�سي لجميع القطاعات الحكومية والأهلية مقابل تمويل مالي.
 ن�شر ر�سالة دكتوراه وماج�ستير �سنو ًّيا في مجال الكر�سي.�إقامة حلق َتي نقا�ش لأكاديم ِّيي الق�سم وطالب الدرا�سات العليا
حول بع�ض مو�ضوعات تاريخ مكة المك َّرمة وق�ضاياه وكتبه.
 �إعداد فلم وثائقي عن تاريخ مكة عبر الع�صور. جائزة الكر�س ��ي ال�سنوية لأف�ضل �إ�صدار في تاريخ مكة المك َّرمةوح�ضارتها من الأكاديم ِّيين.
 �إن�شاء موقع �إلكترون ��ي للكر�سي على موقع الجامعة؛ للتعريف بهوتغطية �أخباره و�أن�شطته العلمية.
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الملك سلمان :ملك الثقافة وعاشق التاريخ

الشمري
د .فريح بن عبداهلل
َّ

المدير العام لمركز حمد الجا�سر الثقافي

كلما ت�شرفنا بزيارة خادم الحرمين ال�شريفين الملك �سلمان
اب ��ن عبدالعزي ��ز وا�ستعمنا وا�ستمتعن ��ا بحديثه نج ��د �أنه قارئ
وا�س ��ع االطالع وله اهتم ��ا ٌم �أ�صي ��ل بالعلم والعلم ��اء ،فقد رعى
البرام ��ج والأن�شطة ودعم المراك ��ز العلمية والثقافية في بالدنا
و ُي�ش ��رف مبا�شرة عل ��ى كثير من الجه ��ات العلمي ��ة ،فهو رئي�س
مجل�س دارة المل ��ك عبدالعزيز المعن ّية بكل ما له عالقة بتاريخ
المملكة العربية ال�سعودية .وير�أ�س اللجنة العليا لأوقاف جامعة
الملك �سع ��ود المعن ّية بالبح ��ث العلمي والدرا�س ��ات الأكاديمية
المتخ�ص�ص ��ة ،وه ��و الم�ش ��رف الع ��ام عل ��ى مكتب ��ة الملك فهد
ّ
الوطنية ،ورئي�س مجل�س �أمن ��اء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الخيرية،
ول ��ه �صل ٌة وطي ��دة بالجمعيات العلمية والثقافي ��ة ،وهذا نابع من
حر�صه على دعم م�سيرة البحث العلمي بهدف ا�ستثمار ُمقدّرات
البل ��د وبناء الكفاءات الوطنية بم ��ا ُي�ساعد على مواكبة النه�ضة
والرقي الح�ضاري.
وقد ُع ��رف عن خ ��ادم الحرمي ��ن ب�أنه قارئ وا�س ��ع االطالع

وخا�ص ��ة ف ��ي مج ��ال التاري ��خ والثقافة ،وم ��ا ي ّت�ص ��ل بذلك من
معلوم ��ات عن الأ�سر والقبائل وعن ال�شيم والتقاليد ال�سائدة في
المجتم ��ع ،وما له عالقة بهذا الجانب م ��ن ثقافة ُتحيط ب�سلوك
النا�س على م ّر التاريخ .و�أذكر في هذا المجال �أنه قر�أ كتب ال�شيخ
حمد الجا�سر ،رحمه اهلل ،في التاريخ والجغرافيا والأن�ساب ،وله
عالق ��ة حميمة به وبغيره م ��ن العلماء والباحثين في بالدنا ،وقد
حظ ��ي ال�شيخ ب�شرف زيارة الملك �سلمان له في حياته ،وحر�صه
على الحفاظ على ت ��راث ال�شيخ حمد الجا�سر بعد مماته .وك ّلما
ت�ش ّرفنا بمقابلته ف�إن ذاكرته الحيو ّية تحتفظ بمواقف كثيرة مع
ال�شيخ حمد الجا�سر ب�إجالل وتقدير ،لأنه ينظر �إلى العلماء على
�أنهم مك�سب حقيقي وثروة ب�شر ّية ال ُيمكن التفريط فيها ،كما �أنه
من الق ّراء الدائمين لـ»مجلة العرب» التي يحر�ص على مطالعتها
منذ وقت �صدورها في عهد م�ؤ�س�سها ال�شيخ حمد الجا�سر وحتى
ه ��ذا اليوم ،وهو يتابع �أعدادها وي�س� ��أل عنها �إن ت� ّأخرت ويعرف
والم�شجعة
عددًا م ��ن ك ّتابها،وهو من �أهم ال�شخ�صيات الداعمة
ِّ
بخا�صة
له في بحوث ��ه التاريخية والجغرافية التي خدمت بالدنا َّ
والجزيرة العربية بعا َّمة.
و�ش ُرف ��ت م� َّؤ�س�س ��ة حم ��د الجا�س ��ر الثقافية برئا�س ��ة الملك
�سلم ��ان الفخري ��ة له ��ا � ،إذ ُيوليها اهتما ًم ��ا بال ًغا من ��ذ ن�ش�أتها،
فق ��د ت� َّأ�س�ست برعايته ،وهو �أ َّول َمن تب َّن ��ى هذا ال�صرح الثقافي
الرائد ،ففكرة الم�ؤ�س�سة (ومركز حمد الجا�سر الثقافي المنبثق
عنه ��ا) ما كان لها �أن تتبلور واقع ًا لوال وقفة الملك �سلمان ،حين
زار منزل الجا�سر عقب وفاته لتقديم التعازي ،فالتقى �أ�صدقا َء
َ
وتالميذه في دارة العرب (دارة ال�شيخ حمد الجا�سر)،
الجا�سر
وتب ��ادل معه ��م فك ��رة �إن�ش ��اء م�شروع ثقاف ��ي يحمل ا�س ��م فقيد
الثقافة ال�سعودي ��ة والعربية؛ تقدير ًا لجه ��وده البارزة في خدمة
و�شجعهم
تراث الجزيرة وحركة التعليم وال�صحافة في المملكةَّ ،
عل ��ى االلتئام في لجن ��ة ت�أ�سي�سية �ض َّمت عدد ًا م ��ن الأكاديميين
تو�صلت �إلى فكرة
والمث َّقفي ��ن ال�سعوديين في منطقة الريا� ��ضَّ ،
�إن�ش ��اء م�ؤ�س�سة ثقافية با�سم ال�شيخ الجا�سر ت�ض ُّم مركز ًا ثقافياً
نجز تح ��ت مظ َّلت ��ه �أن�شطة علمي ��ة وثقافية
بمدين ��ة الريا� ��ضُ ،ت َ
ورح ��ب الأمير �سلمان بفكرة الم�ؤ�س�سة ،و�ش َّرفها
و�أدبية وعلميةَّ ،
برئا�ست ��ه الفخري ��ة ،وحظي ��ت بمتابعت ��ه وت�شجيع ��ه لأن�شطتها،

وح�ضوره الد�ؤوب الجتماعات مجل�س �أمنائها.
كما �شه ��دت �سيرة المل ��ك �سلمان بن عبد العزي ��ز منذ �أكثر
م ��ن �أربعة عقود مواقف ع� �دَّة ت�ؤ ِّكد حر�صه عل ��ى توطيد �أوا�صر
العالقة بالموروث الح�ض ��اري والتاريخ الثقافي للمملكة العربية
ال�سعودية ،وهو ما دعا �إليه في �أول ملتقى للمثقفين ال�سعوديين،
الذي ُع ِق َد في الريا�ض في � 25آذار (مار�س) 2004م.
ال�سم ��ات العلمية
وتم ِّث ��ل دارة المل ��ك عبدالعزي ��ز داللة على ِّ
وال�سجايا الوطنية في �شخ�صية الملك �سلمان ،ورعاي ِت ِه لـ َم�شاهد
َّ
وعنا�ص ��ر الحرك ��ة العلمي ��ة والبحثي ��ة بم� َّؤ�س�ساته ��ا وجوائزها،
وت�ش� � ُرف ال ��دارة برئا�س ��ة الملك �سلم ��ان منذ نح ��و عقدين من
الزم ��ن ،مما �أعطاها دعم ًا كبير ًا و َل َفتَ الأنظار �إليها ،ف�أ�صبحت
موئ�ل ً�ا للباحثي ��ن و َمج َمع� � ًا للم�ص ��ادر التاريخي ��ة ،وتبل ��ورت
�شخ�صي ُتها و�إنجازا ُتها من خالل عمل م� َّؤ�س�سي َّ
منظم.
ومما هو معروف عن الملك �سلمان درايته الدقيقة في التاريخ
وخ�صو�ص ًا تاري ��خ الدولة ال�سعودية ،وقد تحدَّث في هذا المجال
في عدد من الجامعات ،مثل جامعة �أم القرى عام 1429هـ حيث
تن ��اول في كلمته المالم ��ح الإن�سانية ل�سي ��رة الملك عبدالعزيز،
وفي الجامعة الإ�سالمي ��ة بالمدينة المنورة عام 1432هـ متناو ًال
الأ�س�س التاريخية والفكرية للدولة ال�سعودية ،وفي جامعة الملك
�سعود في عام 1433هـ ع ��ن الجوانب الإن�سانية واالجتماعية في
تاريخ المل ��ك عبدالعزيز ،وقامت ال ��دارة بطباعة هذه الكلمات
المهمة التي �أ�صبحت مرجع ًا للباحثين.
�إن اهتم ��ام خ ��ادم الحرمي ��ن ال�شريفي ��ن المل ��ك �سلمان بن
عبدالعزيز بالثقافة ُي َع ُّد ج ��زء ًا من حياته اليومية ،وعلى الرغم
م ��ن �أعبائه الج َّمة فقد ُعرف ب�أنه ٌ
يخ�ص�ص وقت ًا
وا�ضبِّ ،
قارئ ُم ِ
ل�صديقه الكتاب.
حريٌّ بنا ونحن نحظى بقيادة هذا الملك المث َّقف� ،أن نطمئنَّ
عل ��ى م�سيرة الثقاف ��ة في بالدنا ،طالما �أنَّ الي ��د التي ترعى هي
جز ٌء من الحركة الثقافية ال�صاعدة في المملكة.

مركز حمد الجاسر الثقافي يدشن موقعه الجديد على اإلنترنت

َّ
د�شنَ مرك ��ز حمد الجا�سر الثقاف ��ي موقعه الجديد على
الإنترنت ب�إجراء العديد م ��ن التحديثات بالمقارنة بالموقع
ال�سابق.
وم ��ن تل ��ك التحديثات َر ْب ��ط الموق ��ع بو�سائ ��ل ال َّت َوا�صل
االجتماعي «في�س بوك» و«تويت ��ر» و«يوتيوب» ،لت�سهيل مه َّمة
التوا�صل مع المركز ومتابعة �أن�شطته.
كم ��ا يت�ض َّم ��ن الموق ��ع تعري ًف ��ا ب�إ�ص ��دارات المرك ��ز؛
ب�إف ��راد ناف ��ذة تت�ض َّمن ً
عرو�ضا لها ،و�إتاح ��ة ن�صو�ص بع�ض
الإ�ص ��دارات ،ويعت ��زم المرك ��ز �إتاح ��ة بع�ضه ��ا ال َآخر على

الموقع ،بما في ذلك �إ�صدارات ال�شيخ حمد الجا�سر رحمه
اهلل تعالى ،لت�سهيل ِّ
االط�ل�اع عليها ِّ
لكل الباحثين وت�سهيل
مه َّمة البح ��ث .كما ي�ض ُّم الموقع �أر�شي ًفا لأعداد المجالت
ال�صادرة من المركز ،والأع ��داد الحديثة من
وال َّن�ش ��رات َّ
مج َّل ��ة «الع ��رب» ،ويج ��ري تحمي ��ل الأع ��داد القديمة من
المج َّلة ليت�س َّنى للباحثين الح�صول عليها ب�سهولة.
و ُتتاح المحا�ضرات التي ُتلقى في مجل�س حمد الجا�سر
عل ��ى موق ��ع «يوتي ��وب» و ُيح ��ال �إليها م ��ن موق ��ع المركز،
لي�ستفيد منها �أكبر َقدْر من المهت ِّمين والمتابعين ،و َت ْ�سهُل
الع ��ودة �إليها في �أيِّ وقت .كم ��ا ُت َح َّمل المحا�ضرات ال�سابقة
ب�ص َيغ مختلفة على الموقع ،ويت�ض َّم ��ن الموقع �أر�شي ًفا
كا َّف ��ة ِ
َّ
لملخ� ��ص المحا�ض ��رات م ��ع ال�ص ��ور ،وتج ��ري �أر�شف ��ة كل
اللق ��اءات والمقاب�ل�ات التلفزيوني ��ة المتع ِّلق ��ة بال�شيخ حمد
الجا�سر رحمه اهلل.
وي�ض� � ُّم الموقع � ً
ً
وعرو�ضا
أي�ضا �أخبار ال ��ر َّواد ومقاالتهم،
لإ�صداراتهم الثقافية والفكري ��ة ،وم�شاركاتهم في الندوات
والمحا�ضرات والفعاليات المختلفة.
ويت�ضم ��ن �أر�شيف� � ًا خا�ص ًا بال�صوتيات لجمي ��ع الفعاليات كم ��ا ُ�ص ِّم � َ�م الموقع وف ��ق برنامج خا� ��ص بالهات ��ف الجوال
القديمة والحديثة لت�سهيل عملية البحث واال�ستفادة منها .لت�سهيل الو�صول للمعلومة ومواكبة التقنية الحديثة.
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عدالعزيز وعنايته بدارة الملك عبدالعزيز
م ��ن ُم�ل َّ�اك المخطوط ��ات والوثائ ��ق لإي ��داع م ��ا لديهم من
م�ص ��ادر تاريخية في الدارة ،وبالفعل بد�أ المواطنون بتقديم
يوجه ب�إيداعها
ما لديهم م ��ن الم�صادر التاريخية لها ،وكان ِّ
با�سم �صاحبها بحيث يح ُّق له الرجوع �إليها.
وتم َّي ��ز الملك �سلمان ب ��ن عبدالعزيز بكون ��ه مرجعية في
وخ�صو�صا تاريخ الدول ��ة ال�سعودية ،وقد تحدَّث في
التاريخ،
ً
ع ��دد من الجامعات في هذا المجال ،مث ��ل جامعة �أم القرى
حينئذ مو�ض ��وع "المالمح
عام 1429ه� �ـ ،وتناول ف ��ي كلمته ٍ
الإن�ساني ��ة ل�سي ��رة المل ��ك عبدالعزي ��ز" ،وف ��ي الجامع ��ة
الإ�سالمي ��ة بالمدينة المنورة عام 1432ه� �ـ ،متناو ًال مو�ضوع
"الأ�س� ��س التاريخية والفكرية للدولة ال�سعودية" ،وفي جامعة
المل ��ك �سعود في ع ��ام 1433هـ في مو�ضوع "الجوان ��ب الإن�سانية
واالجتماعي ��ة ف ��ي تاري ��خ المل ��ك عبدالعزي ��ز ب ��ن عبدالرحم ��ن
�آل �سع ��ود" ،وقام ��ت الدارة بطباعة ه ��ذه الكلم ��ات المه َّمة التي
�أ�صبحت مرج ًعا للباحثين.
وم ��ن واقع عم ��ل ال ��دارة ويومياتها ي َّت�ض ��ح �أن المل ��ك �سلمان
حري�ص ��ا عل ��ى م�شاركة الم ��ر�أة في الحركة
–حفظ ��ه اهلل -كان ً
متخ�ص�ص
البحثي ��ة التاريخي ��ة في ال ��دارة ،فق ��د ت� َّأ�س�س مرك ��ز ِّ

ال�سم ��ات العلمية
 ...وتم ِّث ��ل دارة المل ��ك عبدالعزي ��ز دالل ��ة على ِّ
وال�سجاي ��ا الوطنية في �شخ�صية المل ��ك �سلمان ،ورعايته للحركة
َّ
العلمي ��ة والبحثي ��ة ب�أ�سمائه ��ا وم� َّؤ�س�ساته ��ا وجوائزه ��ا ،ودرايته
الدقيق ��ة ِّ
بكل ما يم ��تُّ ِب ِ�صلة للتاري ��خ الوطن ��ي ،والتاريخ العربي
والإ�سالمي.
و َت َ�ش ُّر ُف الدارة برئا�سة الملك �سلمان قبل نحو عقدين �أعطاها
زخ ًم ��ا كبي ًرا ،ولفت الأنظار �إليه ��ا ،ومنذ ذلك اليوم ودارة الملك
عبدالعزي ��ز �أ�صبحت م�آ ًال للباحثين و َم ْج َم ًعا للم�صادر التاريخية،
وب ��د�أت �شخ�صيتها تتبلور ب�شكل �أو�ض ��ح و�أكثر فاعلية ،من خالل
عمل م� َّؤ�س�سي َّ
منظم.
لقد َّ
بث الملك �سلمان روح العمل ال َّن ِ�شط في الدارة ،ولع َّل �أُ ْولى
الخطوات في ذلك هي تكوي ��ن مجل�س �إدارة جديد يكون �أع�ضا�ؤه
من الم� َّؤ�س�سات ذات العالقة حتى ت�سهُل عملية تبادل المعلومات،
كما �أنَّ توجيهه -حفظه اهلل -بنقل الدارة من مق ِّرها ال�سابق �إلى
مرك ��ز المل ��ك عبدالعزيز التاريخي في ح � ِّ�ي المربع بجوار ق�صر
المر َّبع التاريخ ��ي ،كان له داللته الرمزي ��ة ،و�أ�سهم في ا�ستظهار
طاقاتها العلمية ،وتطويرها الإداري ،ما �أحدث تغيي ًرا �إيجاب ًّيا في
�أعمالها.
وجهِّز ب�أح ��دث و�سائل التوا�صل
وكان خ ��ادم الحرمي ��ن ال�شريفين فاع�ل ً�ا في �أن�شط ��ة الدارة لخدمة الباحثات ع ��ام 1420هـُ ،
لتعلُّقه بالبحث العلمي ،وفي عام 1418هـ �أهداها مخطوطة نادرة التقني ��ة ،ليخدم الباحثات في مختل ��ف مناطق البالد ،وب�إ�شراف
بعن ��وان "المقنع في الفقه" ُن�سخت عام 1220هـ ،وكانت نوا ًة ِل َما
وح ِف َظ م ��ن المخطوطات الأ�صلية الت ��ي تجاوزت 5000
ُج ِم� � َع ُ
مخطوط ،وكذلك �أهداه ��ا وثيقة �أ�صلية هي ر�سالة من الإمام
�سعود ب ��ن عبدالعزيز بن محمد بن �سعود �إل ��ى �سليمان با�شا،
ُن�سخت ف ��ي عام 1225هـ ،وقد �ضرب بذل ��ك مثا ًال للمواطنين

َّ
متخ�ص�ص ��ات يقدِّ م ��ن الخدم ��ة للباحثات م ��ن داخل
موظف ��ات ِّ
المملكة وخارجها.
وم ��ن مالمح دعمه لدارة الملك عبدالعزيز وح ِّبه لفكرتها في
تحفيز البحوث والدرا�سات حول تاريخ المملكة والجزيرة العربية،
تد�شي ��نُ المو�سوع ��ات والأطال� ��س والم�شروعات العلمي ��ة الكبيرة
على م�ست ��وى الوطن ،وحين �شعر بحاج ��ة الوثائق والمخطوطات
متخ�ص�ص مز َّود ب�أحدث الطرائق والو�سائل،
ف ��ي المملكة لمركز ِّ
افتت ��ح المرك َز الذي يحمل ا�سمه للترميم والمحافظة على الموا ِّد
التاريخية ،فكانت هذه الرعاية دفعة قوية للمركز ليكون من �أكبر

المتخ�ص�ص ��ة في مجال ��ه في منطقة ال�ش ��رق الأو�سط،
المراك ��ز
ِّ
وه ��و يرتبط حال ًّيا ب�أكثر من �ستِّ جهات حكومية لترميم وثائقها.
كم ��ا َّ
د�شن "مو�سوعة الح ��ج والحرمين ال�شريفي ��ن" وغيرها من
المو�سوع ��ات والأطال� ��س والقوامي� ��س ،وكان �آخ ��ر المو�سوع ��ات
الت ��ي َّ
د�شنها "معجم البلدان والقبائل ف ��ي �شبه الجزيرة العربية
والعراق ،وجنوبي الأردن ،و�سيناء" الذي يقع في  12مجلدًا.
وم ��ن الدع ��م ال ��ذي يقدِّ م ��ه لكل م ��ا يخ ��دم التاري ��خ الوطني
والعرب ��ي ،موافقت ��ه -حفظ ��ه اهلل -عل ��ى دع ��م ال ��دارة لبع� ��ض
الجمعيات العلمية ذات العالقة ،وا�ست�ضافة �أعمالها الإدارية
اليومية ،وكذا موافقته على افتتاح مركز تاريخ مكة المكرمة
ودعم ��ه ،بالإ�ضافة �إلى عدد م ��ن المراكز في الطائف وجدَّة
والمنطق ��ة ال�شرقية .كما وافق على اقت ��ران ا�سمه بالجائزة
والمنح ��ة التي ق َّررها مجل�س الإدارة لدرا�سات وبحوث تاريخ
الجزيرة العربيةُ ،ي�ضاف �إل ��ى ذلك دعمه للجائزة والمنحة
�إذ تب� � َّرع بقيمته ��ا من ماله الخا� ��ص .كما �أن ��ه حري�ص على
وجه
رعاية وح�ض ��ور افتتاح وفعاليات الن ��دوات الملكية التي َّ
ال ��دارة بتنظيمها وفا ًء لإخوانه الملوك ،وعرفا ًنا لدورهم في
بناء البالد ،وتوثي ًقا لتاريخ المملكة.
لق ��د انطلقت ال ��دارة من مقولة خ ��ادم الحرمي ��ن ال�شريفين
المل ��ك �سلمان بن عبدالعزيز في �أح ��د اللقاءات العلمية« :الدارة
بي ��تٌ للجمي ��ع» ،فكانت ه ��ذه العبارة بمنزل ��ة توجي� � ٍه للم�س�ؤولين
فيه ��ا ،وتعبير للباحثين والباحثات ع ��ن �أنَّ هذه الم� َّؤ�س�سة العلمية
المتخ�ص�ص ��ة تحت خدمة الدرا�سات والبح ��وث ،حتى �إنه �أ�صدر
ِّ
توجيهات ��ه للم� َّؤ�س�سات الحكومية وال ��وزارات باال�ستفادة مما لدى
ال ��دارة ومراكزها من مواد وم�صادر تاريخي ��ة في �أن�شطتها التي
ِّ
حري�صا
تنظمه ��ا بمنا�سب ��ة االحتف ��اء بالي ��وم الوطني ،كم ��ا كان ً
عل ��ى �ض ��رورة �إتاحة الم�ص ��ادر التاريخي ��ة في ال ��دارة للباحثين
والباحث ��ات ،و�إتاحة ما ت�ض ُّمه من و�سائ ��ل التقنية الحديثة ،وهذا
م ��ا جعل الباحثي ��ن والباحثات ي َّتفقون عل ��ى �أنَّ الملك �سلمان بن
عبدالعزيز هو الم� ِّؤ�س�س لذاكرة التاريخ الوطني والداعم لها.
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جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

ال�سيا�سي ��ة والأ�سالي ��ب الإداري ��ة المق َّي ��دة
بمرجعي ��ات �سيا�سية مركزية هي التي تتح َّكم في
�إمكان ��ات الق َّوة وال�ضعف والتط� � ُّور والتخلُّف عند
الأمم وال�شعوب ،وال عالقة بهذا للأ�صول العرقية
وال االختالف ��ات البيولوجية وال حت ��ى الجغرافية
والمناخي ��ة ،ج ��اء ذل ��ك ف ��ي محا�ض ��ر ٍة بعنوان:
"التط ُّور والتخلُّف عل ��ى ِّ
التما�س :مثال من
خط
ّ
مق�سمة بي ��ن دولتين»� ،ألقاها في
مدينة حدودية َّ
مجل� ��س حم ��د الجا�سر ي ��وم ال�سب ��ت  22جمادى
ال ِآخ ��رة 1436ه� �ـ المواف ��ق  11ني�س ��ان (�أبريل)
2015م ،و�أدارها الدكتور �سليمان المح َّيا.
�اب بعنوان:
و�س َّل ��ط المحا�ضر ال�ضوء على كت � ٍ
«لم ��اذا تف�شل الأم ��م؟ �أ�ص ��ول الق� � َّوة واالزدهار
والفقر» ،يق ��دِّ م تحلي ًال مك َّث ًفا ع ��ن �أ�سباب الق َّوة
وال�ضعف ف ��ي المجتمعات ،من ِق َب ��ل عا ِل َمين من
علم ��اء االقت�ص ��اد� :أحدهما البروفي�س ��ور دارون
عا�ص ��م �أوغل ��و ،وه ��و �أمريكي من �أ�ص ��ول تركية،
يعمل في معهد ما�سا�شو�ست� ��س للتقنية ،والم�ؤ ِّلف
ال َآخ ��ر ه ��و البروفي�س ��ور جيم� ��س� .أ .روبن�س ��ون؛
�أ�ست ��اذ العل ��وم ال�سيا�سية واالقت�ص ��اد في جامعة
هارفارد.
و �أ�ش ��ار الدكت ��ور الحرب� ��ش �إل ��ى �أنَّ الف�ص ��ل
الأول ف ��ي الكت ��اب يب ��د�أ بق�ص ��ة مدينتي ��ن كانتا
يو ًم ��ا م ��ا مدين ��ة واحدة حت ��ى ع ��ام 1821م هي
مدينة نوغال�س ،ث ��م انف�صلتا �إلى اثنتين ،واحدة
�أمريكي ��ة والأخ ��رى مك�سيكي ��ة ،وثم ��ة حاجز في
الو�س ��ط بي ��ن المدينتي ��ن ،وعندم ��ا تق ��ف �أمام
الحاج ��ز وتنظ ��ر نح ��و ال�شم ��ال ت ��رى نوغال�س-
متو�سط الدخل للأ�سرة
�أريزونا الأمريكية ،حيث ِّ
يبلغ نح ��و ثالثين �أل ��ف دوالر في ال�سن ��ة ،و�أغلب
ال�شباب فيها يذهب ��ون للمدار�س ،و�أكثر البالغين
يحمل ��ون ال�شه ��ادة الثانوي ��ة ،وعل ��ى الرغ ��م من

ا ِّدع ��اءات ال�س ��كان بق�صور العناي ��ة ال�صحية �إال
�أنه ��م يتم َّتع ��ون ب�صحة جي ��دة وبمتو�س ��ط �أعمار
مرتف ��ع ،و�أغلبه ��م تع� �دَّى الخام�س ��ة وال�ستي ��ن
وم�سج ��ل في الت�أمين ال�صحي ،وهذه فقط �إحدى
َّ
الخدم ��ات التي تقدِّ مها الحكوم ��ة الأمريكية لهم
ويعدُّونه ��ا م ��ن البدهي ��ات ،مثلها مث ��ل الكهرباء
والهاتف وال�ص ��رف ال�صحي و�شبكة الموا�صالت
الت ��ي تربطه ��م ببع�ضه ��م وبالداخ ��ل الأمريكي،
و�أهم من ذلك تم ُّتعه ��م بحماية النظام والقانون
في الوالي ��ات المتحدة الأمريكي ��ة ،حيث يمار�س
المواطن ��ون في نوغال�س� -أريزون ��ا �أعمالهم دون
الخ ��وف عل ��ى حياته ��م �أو القل ��ق م ��ن ال�سرقات
وم�ص ��ادرة المم َت َلكات ال�شخ�صي ��ة .وعلى الرغم
م ��ن التذ ُّمر م ��ن بع� ��ض نواحي الق�ص ��ور وبع�ض
مظاهر الف�ساد� ،إال �أنَّ �س ��كان نوغال�س� -أريزونا
َي ُعدُّون الت ��زام الحكومة الأمريكي ��ة بم�صالحهم
من الأم ��ور البدهي ��ة ،و�أ�صبح ��ت الديموقراطية
الأمريكي ��ة بالن�سب ��ة ل�س ��كان نوغال� ��س� -أريزونا
جز ًءا من اللحم والدم.
ولك ��ن عن ��د �إدارة النظ ��ر نحو جن ��وب الخط
الفا�ص ��ل ت ��رى نوغال� ��س� -سونورا التابع ��ة لدولة
المك�سي ��ك ،وعل ��ى الرغ ��م م ��ن وق ��وع نوغال�س-
�سونورا في جز ٍء ُي َع ُّد ال ب�أ�س به معي�ش ًّيا بالمقايي�س
المك�سيكي ��ة� ،إال �أنَّ متو�س ��ط الدخ ��ل العائل ��ي
فيه ��ا ال يتع� �دَّى ثلث مثيله في نوغال� ��س� -أريزونا
المج ��اورة ،ف�أغل ��ب ال�س ��كان البالغي ��ن فيه ��ا لم
يح�صلوا على التعليم الثانوي ،وكثير من ال�شباب
ال يذهبون للمدار�س ،وفي ه ��ذه المدينة تتعاي�ش
الأمه ��ات م ��ع ن�سبة عالي ��ة من وفي ��ات الأطفال،
و�س ��وء الخدمات ال�صحية فيها ُيزيل كل �إمكانات
التعجب من تد ِّني �أعم ��ار �سكانها مقارن ًة ب�سكان
ُّ
نوغال�س� -أريزون ��ا المجاورة ،و�أو�ض ��اع ال�شوارع
ف ��ي مدينتهم في منتهى ال�سوء ،ومتط َّلبات الأمن
والنظ ��ام م�صادر يومي ��ة لالنزع ��اج ،والجريمة

�أو�ض ��ح المهند� ��س عثم ��ان الخويط ��ر �أن م ��ن
�أ�سب ��اب انخفا� ��ض النف ��ط ه ��و وج ��ود فائ� ��ض
ال يزي ��د ع ��ن  %2م ��ن كمي ��ة ال�سوائ ��ل النفطي ��ة
المعرو�ض ��ة والت ��ي تتراوح بين � 93إل ��ى  94مليون
برمي ��ل يوم ًيا حي ��ث يتميز الو�ض ��ع النفطي حال ًيا
بالهب ��وط غي ��ر الطبيع ��ي للأ�سع ��ار �إل ��ى م�ستوى
مدتن ��ي لم يكن متوق ًعا في مث ��ل ظروفنا الحالية،
وفق ��د ما يق ��ارب  %60م ��ن قيمتها خ�ل�ال ب�ضعة
�أ�شه ��ر ،و�ستبل ��غ خ�سائ ��ر المنتجين م ��ا يزيد عن
الترلي ��ون دوالر �سيذهب معظمه ��ا �إل ��ى جي ��وب
كب ��ار الم�ستهلكي ��ن ،ج ��اء ذل ��ك ف ��ي محا�ض ��رة
�ألقاه ��ا ف ��ي مجل� ��س حم ��د الجا�س ��ر و�أدارها د.
�إح�س ��ان بوحليقة يوم ال�سب ��ت  27رجب 1436هـ.
و�أ�ش ��ار �إلى �أن الو�ضع ال�سائ ��د قد ال يدوم طوي ًال،
ف�إم ��ا �أن يح�ص ��ل تغيي ��ر ف ��ي �سيا�س ��ات الإنت ��اج
نح ��و الخف� ��ض� ،أو �أن ينم ��و الطل ��ب العالمي �إلى
م�ست ��وى يف ��وق العر� ��ض ،وكالهما كفي ��ل ب�إعادة
الأ�سع ��ار �إل ��ى االرتفاع في غ�ضون �سن ��وات قليلة،
مو�ضح ��ا ب�أن ��ه ق ��د م�ض ��ى م ��ا يزيد عل ��ى خم�س
ً
و�أربعي ��ن عا ًم� ��أ دون �أن يتم اكت�ش ��اف حقل واحد
متو�س ��ط الحجم حول العالم من النوع التقليدي.
و�شدد على �ضرورة المبادرة في التخطيط للتوجيه
نحو م�ص ��ادر الطاقة المتجددة على نطاق وا�سع،
وعلى وج ��ه الخ�صو�ص الطاق ��ة ال�شم�سية وطاقة
الري ��اح �إلى جان ��ب المرافق النووي ��ة لمن لديهم
الإمكانات التقنية والقوى الب�شرية المدربة ،فمن
�شب ��ه الم�ؤكد على المدى البعي ��د �أن العالم �سوف
يعاني من نق� ��ص �شديد في م�صادر الطاقة بوجه
عام وم ��ن نق�ص ف ��ي الإم ��دادات النفطية ب�شكل
خا� ��ص ،عل ��ى اعتب ��ار �أن الطلب عل ��ى الم�شتقات
النفطية �سوف يظل مهيمن ًا على ال�ساحة الدولية،
وذل ��ك على الرغ ��م من المح ��اوالت الت ��ي تظهر
خا�صا بتحويل ن�سبة من و�سائل النقل �إلى
اهتمام ًا ً

الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،فالحق ��ول التي تم ��د العالم
الي ��وم بمعظ ��م الم�ص ��ادر النفطية �س ��وف يدخل
انتاجها مرحلة االنخفا� ��ض حيث تكون قد فقدت
الكثير من كمي ��ات �إنتاجها وبلغت تكلفتها م�ستوى
مرتف ��ع ،ي�ضع معظمه ��ا في م�ص ��اف النفط غير
التقلي ��دي م ��ن حي ��ث التكلف ��ة وكمي ��ات الإنتاج.
النفط ��ي
االحتياط ��ي
و�ض ��ع
�أ�ش ��ار المحا�ض ��ر �إل ��ى �أن االحتياط ��ي النفط ��ي
لمعظ ��م دول الأوب ��ك ت ��م رفعه ��ا ع�شوائ ًي ��ا خالل
الثمانينات بن�سبة تتراوح بين ثالثين �إلى خم�سين
بالمئة لكل دول ��ة دون وجود اكت�شافات جديدة وال
مب ��ررات فني ��ة ،والغري ��ب �أن �أغلب تل ��ك الأرقام
مو�ضحا ب�أن بداية االنتاج
ظلت ثابت ��ة حتى اليوم،
ً
يتدف ��ق ال�سائ ��ل النفطي م ��ن الآب ��ار �صاف ًيا لمدة
قد ت�ص ��ل  15عا ًما وبعدها يب ��د�أ ت�سرب الماء مع
الإنتاج فترتفع ن�سبة الماء تدريج ًيا خالل �سنوات
الإنتاج لت�صل �إلى  80و %90من كمية �إنتاج البئر،
وه ��ذا يعني �أن كمية الإنتائج ف ��ي الن�صف الأخير
م ��ن الكمي ��ة القابل ��ة للإنت ��اج ،لي�س فق ��ط مكل ًفا
ب ��ل �أن كمي ��ة الإنت ��اج نف�سها تت�ضاءل ح ��د كبير.
م�ص ��ادر النف ��ط غي ��ر التقلي ��دي
�أك ��د المحا�ض ��ر �أن انت ��اج النف ��ط ال�صخ ��ري
الي ��وم مح�ص ��ور ف ��ي �أمري ��كا ال�شمالي ��ة فق ��ط،
�أم ��ا خ ��ارج �أمريكا فلن يك ��ون �إنتاج ��ه اقت�صاد ًيا
م ��ا دام ��ت الأ�سع ��ار عن ��د م�ست ��وى �أقل م ��ن 130
دوال ًرا للبرمي ��ل ،وقد ا�ستطاع ��ت �أمريكا �أن ترفع
�إنتاجها من ال�صخ ��ري �إلى ثالثة ماليين ون�صف
الملي ��ون برميل يوم ًيا ،ولك ��ن بثمن باه�ض ،وذلك
ع ��ن طري ��ق حف ��ر م ��ا ال يق ��ل ع ��ن �أربعي ��ن �ألف
بئ ��ر ،و�سي�ص ��ل ذروت ��ه ف ��ي الع ��ام  2020ويعتقد
بع� ��ض المراقبي ��ن انخفا� ��ض تكلفت ��ه م ��ع تق ��دم
التكنولوجي ��ا ،وق ��ال ب�أن ��ه ال خ ��وف م ��ن النف ��ط
ال�صخري على م�ستقبل �إنتاجنا فهو غير مناف�س.

حضور األدب السعودي في معاجم البابطين للشعر
�أثن ��ى الدكت ��ور عب ��داهلل الحيدري -رئي� ��س مجل� ��س �إدارة النادي
الأدبي بالريا�ض -على ال�شاعر والأديب الأ�ستاذ عبدالعزيز بن �سعود
قرن من الزمان مح ِّقق ًة نجاحات
البابطين وم� َّؤ�س�سته التي �أكملت ربع ٍ
الفتة وغير م�سبوقة ،وقال �إنَّ معاجم البابطين لل�شعر �أعمال مو�سوعية
عالية القيمة ،ولها مكانة مه َّمة في المكتبة العربية ،و�ستظ ُّل من �أهم
الـ َمراجع التي ُي�س َت َند �إليها في تراجم ال�شعراء العرب على مدى ثالثة
قرون تقريب ًا ،جاء ذلك في محا�ضر ٍة �ألقاها في مجل�س حمد الجا�سر
ي ��وم ال�سبت  6رجب 1436ه� �ـ الموافق  25ني�س ��ان (�أبريل) 2015م،
و�أدارها �سعادة الدكتور �إبراهيم ال�سماعيل.
وا�سته� � َّل المحا�ض ��ر حديث ��ه ب�إلق ��اء ال�ض ��وء على المعاج ��م التي
�أ�صدرته ��ا م�ؤ�س�س ��ة عبدالعزيز بن �سعود البابطي ��ن للإبداع ال�شعري
ف ��ي الكوي ��ت ،والتي َو َ�ص َفها ب�أنها عمل غير م�سب ��وق من ناحية الجمع
والتوثي ��ق والدقة والمنهجي ��ة ،و�أنها ت�س ُّد فراغ ًا ف ��ي المكتبة العربية
وتقدِّ م خدم ًة للباحث والأدي ��ب وال�شاعر ،و�أنها َّ
غطت خريطة العالم
العربي ،بالإ�ضافة �إل ��ى بع�ض ال�شعراء الذين يعي�شون خارج المنطقة
العربي ��ة ولهم �شعر بالعربي ��ة ،وهذه المعاجم ه ��ي :معجم البابطين
لل�شع ��راء الع ��رب المعا�صري ��ن ال�صادر ف ��ي ع ��ام 1995م ،والطبعة
الثاني ��ة من المعجم بزيادات عديدة و�إ�ضاف ��ات وقد �صدرت في عام
2002م ف ��ي �سبع ��ة مجل ��دات ،والعم ��ل المعجم ��ي الثالث ه ��و معجم
البابطين ل�شعراء العربية في القرنين التا�سع ع�شر والع�شرين ،و�صدر
في خم�س ٍة وع�شرين مجلد ًا عام 2008م ،وهو �أ�ضخ ُمها.

ثم تح� �دَّث المحا�ضر عن الأدب ��اء ال�سعوديين الذي ��ن �أ�سهموا في
العم ��ل ،ففي الطبعة الأول ��ى اختير الدكتور من�ص ��ور الحازمي �ضمن
الأع�ضاء العاملين في المعجم جنب ًا �إلى جنب مع كبار الن َّقاد والأدباء
والباحثين من الوطن العربي ،واختير ال�شاعر �إبراهيم الو َّزان �ضمن
المندوبي ��ن والمرا�سلين .وف ��ي حين بقي الدكت ��ور من�صور الحازمي
ع�ضو ًا في الطبعة الثانية ،خرج الو َّزان من الطبعة الثانية وح َّل مكانه
ال�شاعر الأح�سائي المعروف مح َّمد الجلواح.
وتط� � َّرق �إلى ح�ضور الأدباء ال�سعوديين ف ��ي تلك المعاجم ،م�شي ًرا
رجم في الطبعة الأولى ال�صادرة ع ��ام 1995م لمئ ٍة و�سبع ٍة
�إل ��ى �أنه ُت ِ
ً
و�سبعين �شاع ��را ،وهو رقم كبير جعل المملك ��ة العربية ال�سعودية في
المرتب ��ة الثالثة بعد م�صر و�سوريا .وفي الطبعة الثانية ال�صادرة عام
2002م ارتف ��ع الرقم �إل ��ى مئتين و�شاعرين بزي ��ادة خم�س ٍة وع�شرين
�شاع ��ر ًا ،واحتفظت المملك ��ة العربية ال�سعودية بالمرك ��ز الثالث بعد
م�صر و�سوريا في الطبعة الثانية �أي�ض ًا.
و�أو�ضح �أنه نظر ًا لعدم التمثيل الكامل واالكتفاء بمندوب ،فقد نتج
عن ذلك غي ��اب عدد من ال�شعراء المه ِّمين الذي ��ن لهم �إنتاج �شعري
مع ��روف ودواوي ��ن و�شهرةِ ،وم ��ن �أبرزهم� :صالح الأحم ��د العثيمين،
وعبدالرحم ��ن المن�صور ،وعبدالكريم الجهيمان ،وعبدالغني ُق�ستي،
وعثم ��ان ب ��ن �س َّيار ،وعم ��ران العم ��ران ،ومح َّمد بن �سليم ��ان ال�شبل،
ومح َّمد �إ�سماعي ��ل جوهرجي ،ومح َّمد �سراج خ� � َّراز ،و�أحمد عبداهلل
بيه ��ان ،والدكتور �أحم ��د ال�سالم ،وعبدالمح�س ��ن حليت ،وعبدالعزيز

العج�ل�ان ،وف ��اروق بنج ��ر ،وح�سن مح َّم ��د الزهران ��ي ،و�سعد عطية
الغامدي ،وغيرهم.
وق ��ال� :إنَّ عدم تكليف ام ��ر�أة �إلى جانب الرجل في مجال التن�سيق
والمتابعة� ،أدَّى �إلى غياب الف ��ت لل�شاعرات ال�سعوديات ،فقد اقت�صر
المعج ��م على الترجمة لخم�س �شاعرات فقط ،وه ��ن :ثر َّيا العر ِّي�ض،
و�أ�شجان هندي ،وخديجة ال َع ْمري ،وفاطمة القرني ،ومنتهى القري�ش،
في حين غاب ��ت �شاعرات مه َّمات ولهنَّ َق� �دَم را�سخة في ال�شعر مثل:
�صدر ديوان ًا) ،و�سلطانة ال�سديري،
ثر َّي ��ا قابل (�أول �شاعرة �سعودية ُت ِ
وبديع ��ة ك�شغري ،ومريم البغدادي ،وفوزية �أبو خالد ،وهدى الدغفق،
ولطيفة قاري ،وغيرهن.

العدد الثامن ع�رش
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د .الدخيل في مجلس الجاسر :عاصفة الحزم ستعيد رسم توازن القوى في المنطقة
� أ�شار الدكت ��ور خالد الدخيل �إل ��ى �أنَّ عن�صر المفاج�أة كان
العالم ��ة الب ��ارزة لعا�صفة الح ��زم ،فقد فاج� ��أت الجمي َع لأنها
�أ َّول ح ��رب بقرار �سعودي خليج ��ي عربي منذ عام 1973م ،وهو
�أ َّول ق ��رار بدخ ��ول حرب ب�صف ��ة عربية خال�ص ��ة دون م�شاركة
غربية .جاء ذلك في محا�ضر ٍة �ألقاها في مجل�س حمد الجا�سر
ي ��وم ال�سبت  29جمادى الآخ ��رة 1436هـ ،المواف ��ق  18ني�سان
(�أبريل) 2015م ،و�أدارها الدكتور عبداهلل ال�ش َّمري.
حا�ض ��ر ع ��ن بدء انت�ش ��ار النف ��وذ الإيراني في
وتح� �دَّث الـ ُم ِ
ِّ
المنطق ��ة العربي ��ة وال�س َّيما في الع ��راق ال ��ذي كان يمثل توازن
ُق ��وى مع �إيران ،وذل ��ك بعد �ضعف الدولة العراقي ��ة �إبان الغزو
الأمريك ��ي ع ��ام 2003م ،وكان ��ت النتيجة �سيط ��رة �إيران على
الع ��راق (بالإ�ضافة �إلى لبنان و�سوريا) ،وقال �إنَّ ال�س�ؤال الأهم
َ
العراق لإيران؟!
خليجي ًا هو :لماذا �س َّلمت الواليات المتحدة
وف ��ي معر� ��ض ردِّه على خط ��اب ح�س ��ن ن�ص ��ر اهلل �أ�شار د.
الدخيل �إل ��ى �أنَّ العا�صفة جاءت من �أج ��ل حماية عروبة اليمن
من النفوذ الإيراني ،ال من �أجل محاربة اليمن كما ادَّعى ن�صر
اهلل في خطابه الذي قال فيه �إنَّ العا�صفة عدوان على اليمن!
و�أ�ش ��ار الـ ُمحا�ضر �إلى ما ذكرت ��ه �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»
الأمريكي ��ة من �أنَّ التفكير بمو�ضوع الب ��دء في العا�صفة بد�أ في
�صي ��ف ع ��ام 2014م ،قائ ًال �إ َّنه ��ا معلومة معقول ��ة؛ �إذ ال يمكن
التخطيط لعملية ع�سكرية بهذا الحجم دون تح�ضير ُم�س َبق�  ،إال
�أ َّنه ذ َّكر ب�أنَّ عا�صفة الحزم لم تبد�أ �إال بعد طلب الرئي�س اليمني
وبع ��د �أن عاث الحوثيون ف�ساد ًا منذ بداية �سيطرتهم على دماج
تو�سعهم في
وعمران و�صنعاء في �أيل ��ول (�سبتمبر) 2014م َّثم ُّ
المحافظات الأخرى ،وبعد �أن عرفهم النا�س على حقيقتهم.
وجه ��ة ع�سكر ًّيا �ض� � َّد الحوثيين،
و�أ َّك ��د عل ��ى �أنَّ العا�صف ��ة ُم َّ
و�سيا�س ًّي ��ا وا�ستراتيج ًّي ��ا �ض ��د �إي ��ران ،والهدف هو َم ْن ��ع �إيران
م ��ن �أن تك ��ون طرف� � ًا واز ًنا ف ��ي َت َوا ُزن ��ات ال ُقوى ف ��ي الجزيرة
والخلي ��ج ،ف�إي ��ران ال ت�ستخ ��دم �أ�سل ��وب المواجه ��ة المبا�شرة،

ب ��ل ِّ
توظ ��ف العام ��ل المذهب ��ي ف ��ي تكوين
ميلي�شي ��ات ت ��زرع القالقل ف ��ي المنطقة،
وتب ��د�أ بالتغلغل عبرها وتو ِّف ��ر لها التمويل
والعت ��اد الع�سك ��ري ،وم ��ن َث � َّ�م ف� ��إنَّ هذه
الحرب �س ُتعيد ر�س ��م خارطة توا ُزن ال ُقوى
ف ��ي المنطقة ،فقد ق� � َّررت َق ْط ��ع الطريق
على �إيران قبل �أن تخنق ال�سعودية ،مذ ِّك ًرا
ب�أنَّ الخط�أ اال�ستراتيجي التاريخي للإمام
عبداهلل بن �سعود كان االنتظار حتى و�صل
الجي� ��ش التركي -الم�ص ��ري فد َّمر الدولة
عام 1818م.
و�أ َّك ��د �أن عا�صفة الح ��زم �أثبتت �أه ِّمية
وج ��ود الق ��درات الع�سكري ��ة للدول ��ة ،و�أنَّ
الق� � َّوة تتع� � َّزز بوج ��ود الإرادة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ِّ
توظ ��ف الق� � َّوة
الع�سكري ��ة لحماي ��ة الأمن الوطن ��ي ،والدولة الت ��ي ال تملك ق َّوة
ع�سكرية �ضاربة ُت َع ُّد دولة ناق�صة.
وعن الفرق بين عا�صفة ال�صحراء في عام 1991م وعا�صفة
الحزم في عام 2015م قال �إنَّ عا�صفة ال�صحراء جاءت بقرار
�أمريك ��ي ،بينم ��ا جاءت عا�صف ��ة الحزم بقرار �سع ��ودي وقيادة
�سعودي ��ة ،و�أ َّكد �أنَّ العا�صفة ِّ
�ستعزز ق َّوة ال�سعودية؛ �إذ �إنَّ م�صر
ال تزال تح ��اول النهو�ض (بدعم �سعودي) ،وعندما تعود م�صر
لق َّوتها �سيكون ذلك تثبي ًتا لأحد �أهم �أطراف العالم العربي.
وا�ستعر� ��ض الـ ُمحا�ضر �أهداف العا�صف ��ة الأربعة ،والهدف
الخام� ��س غير الـ ُمع َل ��ن؛ �إذ ي�أتي ف ��ي مقدِّ مة الأه ��داف :عودة
ال�شرعية ،و�إيقاف تمدُّد الحوثيين ،وعودة الأطراف للحوار بما
فيه ��م الحوثيون ،ونزع �سالح الحوثيين ،والهدف الخام�س غير
الـ ُمع َلن هو َق ْطع الطريق �أمام تنظيم القاعدة.
و�أ َّك ��د عل ��ى وجوب َن� � ْزع �س�ل�اح الحوثيي ��ن؛ لأنَّ ال�سالح حق
ح�ص ��ري للدول ��ة ،ولنج ��اح الح ��وار يج ��ب �أن تك ��ون الأطراف

المتح ��اورة منزوعة ال�س�ل�اح ،فال يمكن �إجراء ح ��وار �سيا�سي
بي ��ن �أطراف بينما يقوم طرف بفر�ض �إمالءاته بالق َّوة ،كما �أنَّ
من �أهداف العا�صفة منع ا�ستن�ساخ تجربة حزب اهلل الميلي�شيا
الم�س َّلحة التي تفر�ض �إمالءاتها على الدولة.
و�أو�ض ��ح �أنَّ ق ��رار مجل�س الأمن الأخير ج ��اء ل ُيعطي �شرعية
لقي ��ادة تحا ُل ��ف عا�صفة الحزم ،وق ��د ُعزل �صال ��ح دولي ًا ،و�إن
ثبت ��ت جدِّ ية ِّ
فك ارتباطه بالحوثيين ف�إنه يجب �أن ُي�ستفاد منها
تكتيكي ًا �إذ �إنه لي�س لدي ��ه الر�ؤ�ساء الذين كان ي�ستنجد بهم في
ال�سابق مثل �صدَّام والق َّذافي َّ
وب�شار.
و�أ َّك ��د على �أه ِّمية َد ْور القبائل في الح�سم؛ وعلى �أنه ال توجد
�أية �أطماع جغرافية وال �أجندة �سعودية خف َّية في اليمن .
وف ��ي الخت ��ام قدَّم خارطة طري ��ق ُمق َت َرح ��ة لعا�صفة الحزم
ب�إن�ش ��اء ق َّوة عربية ُم�ش َت َركة تحت قيادة ق� � َّوات التحا ُلف ،تكون
مه َّماته ��ا تجميع ال�س�ل�اح غي ��ر َّ
المرخ�ص في اليم ��ن ،و�إعادة
ت�أهي ��ل الجي� ��ش اليمن ��ي وفق ال ��والء الوطني ،وحماي ��ة العملية
ال�سيا�سية من ُّ
التدخالت الخارجية.

ندوة عن الدكتور راشد المبارك رحمه اهلل
�أق ��ام مجل� ��س حمد الجا�س ��ر الثقافي ن ��دو ًة عن الدكت ��ور را�شد
المبارك رحمه اهلل ،الذي وافته المن َّية عن ُع ْم ٍر ناه َز  80عا ًما ،وقد
�شارك فيه ��ا الدكتور مرزوق بن تنباك ،والدكتور عبداهلل القفاري،
والدكتور عبدالمجيد المب ��ارك ،و�أدارها الدكتور عزالدين مو�سى،
وذل ��ك ي ��وم ال�سب ��ت  16جم ��ادى الأولى 1436ه� �ـ المواف ��ق � 7آذار
(مار� ��س) 2015م ،و�سط ح�ضور ثقافي مم َّيز من ر َّواد المركز ومن
�أ�س ��رة الفقيد -رحمه اهلل -ومح ِّبيه من الريا�ض والذين َق ِدموا من
الأح�ساء لح�ضور هذه الندوة والم�شاركة فيها.
وافتتحه ��ا الدكتور مرزوق ب ��ن تنباك بحديثه ع ��ن الفقيد الذي
و�صفه ب�أنه �أحد �أبرز ال�شخ�صيات العلمية واالجتماعية التي جمعت
متخ�ص�ص في الفيزياء ،وهو كذلك
بي ��ن العلم والأدب ،فهو �أ�ست ��اذ ِّ
بح�س م�صق ��ول وينقد بب�صير ٍة نافذة،
�أدي � ٌ�ب و�شاعر ،وناق ٌد يتذ َّوق ٍّ
ول ��ه العديد م ��ن الم�ؤ َّلف ��ات الأدبي ��ة والعلمي ��ة ،و�شارك ف ��ي ُكبرى
المو�سوعات العلمية في العا َلم العربي.
كما تح� �دَّث الم�شارك الثاني د .عبداهلل القفاري عن الفقيد في
ورقت ��ه التي جاءت بعنوان" :را�شد المبارك ..قراءة بعد الرحيل!"،
قائ�ل ً�ا�« :إنْ كانت ثمة �صفة يمك ��ن �أن ت�ستوعب را�شد المبارك فهي
المث َّق ��ف والمف ِّك ��ر ،فهو مث َّق ��ف كبير لي� ��س فقط بمفه ��وم المث َّقف
الوا�س ��ع ِّ
االط�ل�اع والمعرفة ،ولك ��ن من خ�ل�ال دوره التنويري الذي
تج�س ��د َم ْل َم ًحا مه ًّما في �شخ�صيته وتكوينه» .وتل َّم�س د .القفاري في
َّ
ورقته �إ�ضاءات را�شد المبارك الفكرية من خالل بع�ض كتبه ،قائ ًال:
منه ��ا كتابه «�أوراق من دفات ��ر لم ُتقر�أ» ،الذي تنتظ ��م درا�سا ُته في
خي � ٍ�ط يمكن تل ُّم�سه واكت�شاف معانيه ،عنوا ُنه حالة التو ُّقف والجمود
التي ال يك�سر هيمن َتها �سوى �إعمال الفكر و�إ�شغال العقل.

�أما كتاب «فل�سفة الكراهية» فهو بقدر ما يح ِّرك الإعجاب
بمو�ضوع ��ه وم�ضمون ��ه وطريق ��ة معالجت ��ه ،بقدر م ��ا يح ِّرك
الرغبة في التحدُّث في م�سائل �شائكة ومع َّقدة �ألقت بظاللها
في ال�سن ��وات الأخيرة على ُمج َمل الأحداث العالمية ،و�ش َّكلت
�س� ��ؤا ًال مه ًّما في عقول الع ��رب والغرب حول عالقة الم�سلمين
ببع�ضه ��م وعالقتهم بالغرب ،ومن بي ��ن المعاني الدقيقة في
هذا الكتاب تكت�شف وع َيه ور�ؤي َته العميقة للإ�شكال الإن�ساني،
ولغ َت ��ه الدقيقة البليغة التي ع َّب ��رت عن تلك المعاني ب�شفافية
وو�ضوح.
وف ��ي كتابه «التط ُّرف خب ٌز عالمي» تظهر لدى الم�ؤ ِّلف روح
الباح ��ث الم�ستق�ص ��ي ،والمث َّقف الذي ت�سكن ��ه روح الت�سامح
والتع�ص ��ب ،وت�ؤ ِّرق ��ه العوام ��ل الت ��ي تغ � ِّ�ذي نزعة
ونب ��ذ الكراهي ��ة
ُّ
التط ُّرف.
وكتا ُب ��ه «هذا الك ��ون ..ماذا نع ��رف عنه؟» محاول� � ٌة لن�شر ثقافة
علمي ��ة ر�صينة بلغة �أدبية جميلة ،لتك ��ون مفهوماتُ العلوم الطبيعية
المتخ�ص�صين وحدهم.
قريب ًة من �أذهان الق َّراء ال
ِّ
و�آخ� � ُر م�ؤ َّلفاته ه ��و «�شموخ الفل�سف ��ة وتها ُف ��ت الفال�سفة» الذي
كتاب يعانق �شم ��وخ الفل�سفة بو�صفها
�ص ��در قبل �أربع �سن ��وات ،وهو ٌ
�س َّل ًما للحقيقة ،لكنه يراجع تهافت بع�ض الفال�سفة في تف�سيرهم �أو
ر�ؤيته ��م لق�ضايا جعلها الم�ؤ ِّلف تحت عين النقد والت�شريح؛ ما جعل
خا�صة للم�شتغلين بالفكر والفل�سفة.
هذا
َ
الكتاب ي�ستح ُّق �أهمية َّ
�اءات تكم ��ن فيها مالمح
واختت ��م م�شاركت ��ه بالحدي ��ث عن �إ�ض � ٍ
الخط الفكري للدكتور را�شد المبارك.
ثم تح� �دَّث الدكت ��ور عبدالمجيد المب ��ارك عن بداي ��ات الفقيد

ق�صة في الثانوية العامة ،وهي تب ِّين
الأول ��ى في الإبداع� ،إذ كتب �أ َّول َّ
ج ��ذور هذه ال�شخ�صي ��ة التي تنتمي �إل ��ى �أ�سرة عل ��م ،فوالد الفقيد
كان فقي ًه ��ا ،وكان للدكت ��ور را�ش ��د المبارك ميوله العلمي ��ة والأدبية
لكثير من
تج�سد ذلك في ُّ
تخ�ص�صه العلمي و�إ�صداره ٍ
ف ��ي � ٍآن واحدَّ ،
الم�ؤ َّلفات في المجالين.
وتح� �دَّث الدكتور جا�س ��ر الحرب�ش عن �أبرز �سم ��ات الفقيد التي
ا َّت�س ��م به ��ا ،وعن «الأحدي ��ة» وهي مجل�س ��ه المفتوح ل � ِّ
�كل المث َّقفين
والمف ِّكرين والرواد ،وله دوره في ال�ساحة الثقافية والفكرية.
كم ��ا �شكر الأ�ستا ُذ �إبراهيم المب ��ارك القائمين على مركز حمد
الجا�س ��ر الثقافي ،وعلى ر�أ�سه ��م الأ�ستاذ مع ��ن الجا�سر ،على هذا
الوفاء لفقيد الثقافة والفكر.
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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر الخيرية ومدير ومنسوبو مركز حمد الجاسر الثقافي
بالتهاني والتبريكات ويعلنون البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس
الوزراء ولصاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية واألمنية ولصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
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