وجسور تسلط الضوء على سيرته ومسيرته وإنجازاته العلمية

ملف خاص عن الدكتور
عبدالعزيز الهالبي

14-3

من إصدارات مركز

ندوات علمية في مجلس

حمد الجاسر الثقافي

حمد الجاسر

2

د .عبدالعزيز الهالبي :مؤرخـ ًـا ورائدً ا من رواد الفكر والثقافة
تحتف ��ي ج�سور في كل ع ��دد ب�شخ�صية من
رواد الفك ��ر والثقافة .وقد ج ��اءت �شخ�صية
ه ��ذا الع ��دد م ��ن �أب ��رز ال ��رواد والباحثي ��ن،
ف ��ي مجال التاري ��خ والح�ض ��ارة الإ�سالمية -
وهو الأ�ست ��اذ الدكت ��ور عبدالعزي ��ز الهالبي
 تقدي ��ر ًا لجه ��وده و�إ�سهامات ��ه المتمي ��زةفي خدم ��ة التاري ��خ الإ�سالمي عب ��ر ع�صوره
المختلفة.
وله العديد من الأعم ��ال التي ال يمكن �أن
تفيه ��ا ح َّقها �صفحاتٌ �أو كت ��اب ،ولكن ت�سعى
"ج�س ��ور" �إل ��ى �إب ��راز �أه ��م �إنتاج ��ه العلمي
وتراثه الفكري والأدب ��ي والثقافي ،عبر هذه
ال�صفحات ،مت�ضمن ًة مقاالت عنه� ،إلى جانب
نبذة موجزة عن �سيرته العلمية.

السيرة العلمية للدكتور عبدالعزيز الهالبي
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المركز يشارك في الفعاليات الثقافية

الجديد من إصدارات مركز حمد الجاسر

لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018م

دراسات وبحوث في تاريخ الملك عبدالعزيز

ي�شارك مرك ��ز حمد الجا�سر الثقاف ��ي بالفعاليات
الثقافي ��ة الم�صاحب ��ة لمعر� ��ض الريا� ��ض الدولي
للكت ��اب 2018م؛ حي ��ث يح� � ّل �ضي ًف ��ا ال�ساد�س ��ة
والن�ص ��ف م ��ن م�س ��اء ال�سب ��ت  7رج ��ب 1439ه� �ـ
المواف ��ق � 24آذار «مار�س» الج ��اري �سعادة المدير
العام للمركز د .عبدالعزيز بن عبداهلل الخرا�شي؛
في ح ��وار ثقافي بعنوان( :ماذا تري ��د الم�ؤ�س�سات
الثقافية من المثقفين؟)

ُيطلب من:

 مركز حمد الجا�سر الثقافي ال�شركة الوطنية الموحدة للتوزيع مكتبة جرير مكتبة الر�شد -مكتبة العبيكان

15

الرحالة الدكتور زياد
السديري في قمة الحرية
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األمير فيصل بن بندر يس ّلم د .عبدالعزيز المانع
جائزة "كتاب العام" من النادي األدبي بالرياض

رعى �صاح ��ب ال�سمو الملك ��ي الأمير
في�صل بن بن ��در بن عبدالعزيز �أمير
منطقة الريا�ض حف ��ل جائزة «كتاب
العام» ف ��ي دورتها العا�ش ��رة بتنظيم
الن ��ادي الأدب ��ي بالريا�ض ،وذلك في
مرك ��ز المل ��ك فه ��د الثقاف ��ي ،حيث
ك ّرم �سم ��وه الفائزين :د .عبدالعزيز
المانع في كتاب «على خطى المتنبي»
والكات ��ب محم ��د محم ��د ال�شمراني
في كتاب «�ست دقائ ��ق �سيرة �أخطاء

متعمدة» .وقال �سم ��و �أمير الريا�ض:
"الجائ ��زة بح ��د ذاته ��ا له ��ا معن ��ى
ح�ض ��اري وثقافي كبي ��ر ،ونحن ن�ؤيد
مثل هذه الجوائز ،خ�صو�ص ًا بالأندية
الأدبية ،لأنها ُمحكم ��ة وعلى م�ستوى
ع ��ال ج ��د ًا ،والت�سمي ��ة به ��ذا اال�سم
(كتاب العام) هو في حد ذاته تقدير
للكت ��اب" ،مب ّين� � ًا �أنّ ر�ؤي ��ة المملك ��ة
 2030رك ��زت على المثقف ،وهي بال
�شك �سوف ت�أخذ  ..التتمة �ص16

صدور العدد الجديد من مجلة "العرب"

العدد الثاين والع�رشون
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من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي
ٌ
مقاالت وبحوث»
ال�س َير والتراجم:
كتاب «من �أحاديث ِّ
�ص ��در ه ��ذا الكت ��اب حدي ًث ��ا بطبعت ��ه الأول ��ى
1438هـ2017/م عن مركز حمد الجا�سر الثقافي في
جز�أين بـي ��ن د َّف َت ْيهما � 837صفح ��ة ،بمراجعة وتعليق
الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي.
جاء هذا الكتاب -بجز�أَ ْيه -نوا َة �سل�سل ٍة من الكتب

موج ��زة لبع�ض ال�شخ�ص َّيات ،كم ��ا ا�س ُتبعدتْ
و�س َي ًرا َ
الأن�س ��اب و�إنْ �ض َّم ��تْ في ط َّياته ��ا تراجم ِ
مق ��االتٌ ال تكون ال�سيرة والترجمة فيه ��ا محور المو�ضوع ،ك�أنْ يكون العن ��وان متع ِّل ًقا بكتاب �أو
بق�صيدة ثم ي�أتي ال�شيخ الجا�سر في كالمه َع َر ً�ضا على �سيرة م�ؤ ِّلف الكتاب �أو كاتب الق�صيدة.
كتب للجا�سر �ض َّمت ِ�س َي ًرا وتراجم ،مثل كتاب «ابن عربي ِّ
موطد
وا�س ُتبعد ما �سبق ن�ش ُره في ٍ
و«رحالة غربيون في بالدنا» (1417هـ1996/م)،
ال ُـح ْكم الأموي في َن ْجد» (1414هـ1993/م)َّ ،
كتاب ِمن ُك ُتبه من
و«م ��ع ال�شعراء :مختارات ومطالعات» (1400هـ1980/م)� ،إذ ال يكاد يخلو ٌ
�إيراد ترجمة �أو �سيرة �أو حديث عن َع َلم.
كتب ُن�شرت بعد وفاة ال�شيخ الجا�سر؛ مثل كتاب
وكذل ��ك ا�س ُتبعدت التراجم الت ��ي ت�ض َّمنتْها ٌ
ال�س َير والتراجم الت ��ي َن َ�ش َر ال�شيخ الجا�سر
«م ��ن �سوانح الذكريات» (1427ه� �ـ2016/م)� .أ َّما ِّ
عا�ص َرهم ،فق ��د �أُ ْف ِر َد لها كتاب
عنه ��ا
ٍ
أعالم َ
مقاالت وبحو ًث ��ا في �أثناء حياته في �إط ��ار ت�أبين � ٍ
و�س َير المرث ِّي ْين».
م�ستقل بعنوان« :في الرثاء ِ
وقد ُ�ص ِّنفتْ المقاالت والبحوث في هذا الكتاب في جز�أين:
راج َع فيها ال�شيخ
الجزء الأول� :أعالم ُقدَماء ،و�أُ ِلح َقتْ بهذا الجزء المقاالت والبحوث التي َ
الجا�سر كت ًبا تناولتْ بالبحث �أعال ًما ُقدَماء.
الج ��زء الثان ��ي� :أع�ل�ام معا�صرون ،و�أُلحق ��تْ بهذا الج ��زء المقاالت والبح ��وث التي كتبها
لمراجع ��ة ُك ُت ��ب تناولت �أعال ًم ��ا معا�صرين ،وتحدَّث خ�ل�ال مراجعتها ب�إفا�ض ٍة ع ��ن م�ؤ ِّلفيها،
عا�صرة حياة ال�شيخ الجا�سر ،الذي ُولد في مطلع القرن الع�شرين
والمق�صود
بالمعا�صرة هو ُم َ
َ
الميالدي تقري ًبا وتو ِّفي في نهايته.

مئات من المقاالت
ولقد وجدت اللجنة العلمية في مركز حمد الجا�سر الثقافي �أنَّ في تراثه ٍ
والبح ��وث الم�ش َّتتة التي لم تظهر في الكتب الت ��ي �أ�صدرها في �أثناء حياته ،فعقدت الن َّية على
واحد منه ��ا بنوع متجان�س من المو�ضوعات ،ور�أت �أن تبد�أ
يخت�ص كل ٍ
كتب ُّ
َج ْمعه ��ا في �سل�سل ِة ٍ
به ��ذا الكتاب الذي ي�ض� � ُّم مقاال ِته وبحو َثه المبع َث ��رة في ِّ
ال�س َير
كل ما له عالقة بالأع�ل�ام من ِّ
والتراجم ونحوها ،بحيث تت َبعه -ب�إذن اهلل -كتب مماثلة في بقية المجاالت.
وق ��د ا�س ُتبعدتْ ف ��ي �أثناء جمع الم ��ادَّة ك ُّل المقاالت والبحوث التي هي �أق ��رب �إلى مو�ضوع

و ُر ِّت َبت المقاالت والبحوث في هذا الكتاب وفق الت�سل�سل الزمني لتواريخ ن�شرها (با�ستثناء
بع� ��ض المقاالت والبحوث التي تناولت ال َع َلم نف�سه ،فق ��د ُ�ض َّم ُ
بع�ضها �إلى بع�ض) ،مع الإ�شارة
�إلى �أرقام المطبوعات التي ُن�شرتْ فيها وتواريخها و�صفحاتها.
و�أُ ْب ِق َي الر�سم الإمالئي الذي يعتمده ال�شيخ على ما هو عليه ،فله مذهبه الإمالئي الذي كان

تتت َّب ��ع المق ��االت والبح ��وث والأعم ��ال المتناثرة التي
كتبه ��ا الع َّالم ��ة ال�شيخ حم ��د الجا�سر �أثن ��اء م�سيرته
ال�ص ُح ��ف والمجالت
الثقافي ��ة الطويل ��ة و َن َ�ش َرها في ُّ
والدور َّيات ،غير �أنها لم تظهر في ُك ُتبه.
فمنذ �أن بد�أ نج ُمه في الظهور على الم�شهد الأدبي
والبحثي ،عندما كان طال ًب ��ا في المعهد ال�سعودي في
مك ��ة المك َّرمة بي ��ن عا َم ْي  1348و1353هـ ( 1929و1934م) وال�شي ��خ الجا�سر يحمل قلمه في
المتي�سرة له ،مثل
�ش َّتى ميادين الثقافة والعلوم الإن�سانية ،يكتب وين�شر في مختلف المطبوعات ِّ
و«عكاظ» و«المدينة»
ُ�ص ُح ��ف «�أم القرى» و«�صوت الحجاز» و«البالد» و«الجزيرة» و«الم�سائية» ُ
و«الندوة» و«الريا�ض» و«اليوم» و«ال�شرق الأو�سط» ،ومثل مجالت «العرب» و«اليمامة» و«المج َّلة
العربي ��ة» ،و«المنه ��ل» و«عال ��م المخطوط ��ات» و«الحر�س الوطن ��ي» و«الدرعي ��ة» ،وغيرها من
المطبوعات الداخلية والخارجية ،وقد ا�ستم َّر في الكتابة والت�أليف والبحث والن�شر عبر م�سير ٍة
من العطاء والإبداع لم تتو َّقف �إ َّال مع تو ُّقف نب�ضات قلبه بعد �أن تجا َو َز الخام�سة والت�سعين من
العمر.

ي�ستند �إليه ويط ِّبقه حتى في الن�صو�ص المنقولة.

و�س َير المرث ِّيين»
كتاب «في الرثاء ِ
هذا الكت ��اب حلق ٌة من �سل�سلة ُك ُت ��ب تج َمع التراث
ال�صحف ��ي لل�شي ��خ الع َّالمة حمد الجا�س ��ر ،وقد �صدر
بطبعته الأولى (1438ه� �ـ2017/م) بمراجعة وتعليق
الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي.

الرث ��اء التي ُي�ض ِّمنها م�شاع� � َر ُه تجاه المتو َّف ْين ،ب ��ل ُي ِّعززها بالمعلومات ع ��ن ِ�س َيرهم وتراجمهم
يخ�ص� ��ص هذا الكتاب
والحدي ��ث ع ��ن تراثهم وب َع ْر�ض نم ��اذج من خطوطهم ،فق� � َّرر المركز �أن ِّ
الم�ستق� � ّل لتلك المقاالت والبحوث المتجان�س ��ة في مو�ضوعها ال ِّرثائي والثقافي ،و�أن َي ْف ِ�ص َلها عن
ال�س َير والتراجم الذي �أ�صدره المركز.
كتاب من �أحاديث ِّ

وج ��اء الكتاب في �إطار الجه ��ود التي يبذلها مركز
حمد الجا�سر الثقافي لتت ُّبع تراثه من مقاالت وبحوث
من�شورة في ال�صحف والمجالت والدور َّيات ،و�إ�صدار
المتجا ِن� ��س منها في كت ��ب م�ستق َّلة ،وهي الجهود التي
ب ��د�أت بجمع مقاالت ��ه المو�سومة بعن ��وان «من �سوانح
الذكري ��ات» ثم بجمع مقاالته «م�ؤ ِّرخو نجد من �أهلها»
وبما جرى جم ُعه و�إ�صدا ُره لمقاالته وبحوثه في تاريخ
ال�س َير والتراجم ،وفي �إطار تلك الجه ��ود تب َّينَ للمركز �أنَّ ال�شيخ
المل ��ك عبدالعزيز ،وفي مج ��ال ِّ
الجا�سر قد خ َّل َف �أي�ض ًا مقاالت كثيرة في رثاء العديد من الأعالم الذين عرفهم� ،أو جا َل َ�سهم� ،أو
تب ��اد ََل المعرف ��ة معهم� ،أو ََّاطلع على �إنتاجهم العلمي ،وكان في كثير من الأحيان ال يكتفي بكلمات

يت�ض َّم ��ن ه ��ذا الكتاب مق ��االت الرث ��اء والت�أبين الت ��ي ن�شرها ال�شي ��خ الجا�س ��ر (المولود عام
1328ه� �ـ1910/م والمتو َّفى عام 1421هـ2000/م) خالل فت ��رة حياته الثقافية التي ما َر َ�س فيها
الكتاب ��ة والبحث والت�أليف م َّد ًة تنيف على �سبعة عقود ،كم ��ا يت�ض َّمن مقاالت الرثاء التي احتواها
كت ��اب «من �أ�صداء الذكريات :علماء عرف ُت ُه ��م ففقد ُتهُم» الذي �أ�صدره د .عبداهلل الجبوري (من
العراق) من�سوب ًا �إلى ال�شيخ حمد الجا�سر بعد وفاة الجا�سر بثماني �سنوات (�صدر عام 2008م)؛
ت�صب في مو�ضوع كتابنا هذا وعنوانه.
وذلك على اعتبار �أن محتويات تلك المقاالت ُّ
ال�س َي ��ر والتراجم من الرثاء ،كتلك التي
ولق ��د لوح ��ظ عند َف ْرز المقاالت �أن بع�ضها �أقرب �إلى ِّ
كتبها عن ال�شيخ ح�سن �آل ال�شيخ والأ�ستاذ �أحمد العربي وال�شيخ عبداهلل المحمود وال�شيخ محمد
ابن هل ِّيلُ ،
ال�س َير والتراجم».
ف�ض َّمت �إلى الجزء الثاني من كتاب «من �أحاديث ِّ
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عرفت �أخ ��ي الأ�ستاذ
الدكت ��ور عبدالعزي ��ز
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013مالهالبي منذ �أكثر من
�أربعين عا ًما .كان �أول
لقاء بيننا ف ��ي �أدنبرا
عام 1973م ،فدخلت
�شخ�صيت ��ه قلبي و�أبت
�أن تخرج �أبدًا ،للطفه
د .عبدالعزيز املانع
وعلمه و�أدبه.

ال ي�ستطيع عارفوه �إال �أن تجتذبهم �شخ�صيته الودودة.
ث ��م تزاملنا في جامعة الملك �سعود ،وق َّل �أن يمر �أ�سبوع ال نلتقي فيه مرة
�أو مرتين.
تولى الدكتور الهالبي منا�صب عدة:
 �صار وكي ًال لكلية الآداب :ونعم الوكيل.رئي�سا لق�سم الإعالم :ونعم الرئي�س.
 ثم ً ثم عميدًا ل�ش�ؤون المكتبات :ونعم العميد.عاب�سا في وجه محدثه ،بل يلقاه بالب�شا�شة واللطف:
لم �أره �أبدًا ً
تراه �إذا ما جئته متهل ًال		
ك�أنك تعطيه الذي �أنت �سائله !
�أما م�شاركاته العلمية ،فالحديث عنها يثير االحترام والتقدير:
فكتابات ��ه العلمي ��ة ع ��ن ال�سي ��رة وع�صر الر�س ��ول �صلى اهلل علي ��ه و�سلم
والخلفاء الرا�شدين وافية ثرية.
وكتابات ��ه العلمي ��ة عن التاريخ الأم ��وي لها ن�صيب واف ��ر � ً
أي�ضا من العمق
والدقة.
وكتابات ��ه ع ��ن ع ّالم ��ة الجزي ��رة ال�شيخ حم ��د الجا�سر ودوره ف ��ي تاريخ
الجزيرة العربية ي�أخذ ح ّي ًزا في مو�سوعته العلمية.
وللمحا�ض ��رات العام ��ة دور وا�س ��ع متمث�ل ً�ا ف ��ي م�شاركاته ف ��ي الندوات
والمنا�سبات العلمية الكثيرة.
وللتحقيق ن�صيب في �أعماله الأكاديمية.
وللترجمات كذلك جانب مهم في �آثاره البحثية.
�أما ع�ضويته ف ��ي الم�ؤ�س�سات الأكاديمية والعلمية ،فتالم�س الع�شرين في
جهات مختلفة داخل المملكة وخارجها.
در�سا و�إ�شرا ًفا.
�إنه عالم معلم م�ؤرخ ،قدّم لق�سم التاريخ الن�صيب الأوفى ً
حار�سا �أمي ًنا.
�أم َّد اهلل له في عمره وحفظه و�أبقاه للعلم ً

علم وعمق
د .عبدالعزيز الهالبي؛ ومن وراء صمته ٌ
ي�سي ��ر به ��دوء وت� ��ؤدة ،وي�صم ��ت
فتظن ��ه لن يتحدّث ،ف� ��إذا ما ت�س َّلم
زمام الحديث ف�إنه يتحدث ب�صوت
خافت ،وعب ��ارات ت�صدر عن عمق
بالحجة وبالمعلومة
وتفكير ،يتد ّفق ّ
القاطعة ،يحظى باحترام مجتمعه
و َمن حواليه ،ال ُي َع ��ا ِدي وال ُيعادى،
فك�أنم ��ا ه ��و ن�سم ��ة ربي ��ع عاب ��رة،
د .عبدالرحمن الشبيلي
ال ت�ضي ��ف �إل ��ى الم ��كان �إال ال�صف ��اء
واالرتياح ،وهو يتر ّف ��ع عن �سقط القول
تعال ،ويدلي بر�أيه العلمي البعيد عن الغرور  .
دون ٍ
رافقت ��ه في ِح ٍّل و�سفر ،و ِفي ن ��دوات ورحالت علم ّية وم�ؤتم ��رات واجتماعات،
فكان �أبو �صالح هو هو ،ال يتغ ّير وال يتل ّون  .
ق ��د يجامل من غير �إطراء ،ويقدّم ر�أيه بال تجريح ،ونادر ًا ما ي�صدر منه لوم
ل�صحته  .
�أو عتاب ،مع �أنه لو يبوح بما يختلج في خاطره لكان �أف�ضل ّ
مو�ضوعي في طرحه ومناق�شاته ،لي�س له مواقف ت�سبق �أحكامه.
وهو
ّ
� أنيق في ملب�سه و ِفي م�أكله وم�سكنه و ِفي تعامله و ِفي عباراته ،ال يعرف الجرح
وال الدخول فيما ال يعنيه.
ي�ض ّمن ��ا مرك ��ز العالمة حمد الجا�س ��ر الثقافي بمجل�س ��ه الأ�سبوعي ،وبلجانه
البحث ّي ��ة والعلم ّي ��ة ،فيكون للدكتور الهالبي كما لزمالئه �ص ��وت المنطق الم�ستقل
الرزي ��ن الم�س َّبب ،وال ��كالم الو�سط الم ��وزون ،الذي ال يبخل متط ّوع� � ًا بجهده في
الإ�سهام مع الأع�ضاء الآخرين في كل المنا�شط العلم ّية والثقاف ّية المنبر ّية للمركز.
�أم ��ا �إذا احتاج ��ه المركز �أو �أحد الباحثين ،فح�سبك به ،م ��ن �أكاديمي ينذر نف�سه
لخدم ��ة العلم وطالبه ،باذ ًال جه ��ده وماله ووقته ،لنفع الآخري ��ن وم�ساعدتهم في
تخ�ص�صه الذي يجيده ،وال ينق�ص في غيره  .
مجال ّ
�أث ��ق ب� ��أن الم�شاركي ��ن في ه ��ذه الن�ش ��رة التوثيق ّية ع ��ن الدكت ��ور عبدالعزيز
المتخ�ص�صة في مجال التاريخ،
�سيقدّمون قراءات ثاقبة عن �إ�سهاماته الأكاديم ّية
ّ
وما ينبغي ت�أكيده في هذا ال�سياق� ،أن الهالبي هو اليوم �أحد �أركان مدر�سة التاريخ
الوطن ��ي ،الت ��ي � ّأ�س�سها الم�ؤ ّرخ ��ون المعا�صرون ،من �أمثال ال�شي ��خ حمد الجا�سر،
ود.عبدالعزي ��ز الخويط ��ر ،ود .عب ��داهلل العثيمي ��ن ،ود .عب ��داهلل الع�سك ��ر ،ود.
عبدالرحم ��ن الأن�صاري ،وهو �أحد من ُيعت� � ّد ب�إنتاجهم العلمي ،م ّد اهلل في عمره،
ال�صحة والعافية ،و�أعانه في جهوده العلم ّية المباركة.
و�أَ ْ�س َبغ عليه ّ

العدد الثاين والع�رشون
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األستاذ الدكتور عبد العزيز بن صالح الهالبي :المؤرخ األكاديمي
تعليمه:
ح�صل الدكتور عبدالعزيز الهالبي على درجة البكالوريو�س
ف ��ي ق�سم اللغة العربية بجامعة الريا�ض (الملك �سعود حال ًيا)
ف ��ي العام الجامع ��ي 1385ه� �ـ 1386 /م ،ثم عم ��ل معيدًا في
كلية ال�شريع ��ة والدرا�سات الإ�سالمية بمك ��ة المكرمة ،وكانت
�آن ��ذاك تابع ��ة ل ��وزارة المع ��ارف ،ولم ��ا �أ�ضيف ��ت الكلي ��ة �إلى
جامع ��ة الملك عبدالعزيز �أ�صبحت ه ��ي وكلية التربية ُتعرفان
بجامع ��ة الملك عبدالعزيز (�شطر مكة) .وق ��د ابتعثت الكلية
الدكت ��ور عبدالعزيز �إلى بريطانيا لدرا�سة الدكتوراه ،وبعد �أن
�أنه ��ى درا�سة اللغ ��ة الإنجليزية التحق بجامع ��ة �سانت �أندروز
أ .د .حممد بن عبدالرحمن الهدلق
با�سكتلندا ـ كما �سبق �أن �أو�ضحت ـ ولكنه لم يوا�صل درا�سته في
مج ��ال تخ�ص�صه في مرحلة البكالوريو�س ،وهو اللغة العربية،
يب ��د�أ النا�س عادة عند الكتاب ��ة عمن يعرفونه من النابهين و�إنما تخ�ص�ص في التاريخ والح�ضارة الإ�سالمية ،وقد ح�صل
َّ
بالحدي ��ث عن بداية المعرفة بال�شخ�صي ��ة التي يكتبون عنها ،على الدكتوراه في هذا التخ�ص�ص عام 1394هـ1974/م.
وبع ��د عودته م ��ن البعثة التح ��ق بق�سم التاري ��خ في جامعة
وبداي ��ة معرفتي بالأ�ست ��اذ الدكتور عبدالعزي ��ز الهالبي تعود
�إل ��ى العام 1972م عندما كنت و�إي ��اه نتلقى درا�ستنا العليا في المل ��ك عبدالعزي ��ز (�شطر مكة) .وفي بداي ��ة العام الجامعي
بريطانيا ،كان هو قد �سبقني في المجيء �إلى بريطانيا بحوالي 1396ه� �ـ /م 1976انتق ��ل للتدري� ��س بق�س ��م التاري ��خ بجامعة
ع ��ام ون�صف �أو عامين ،وبعد �أن �أنهى درا�سة اللغة الإنجليزية الريا�ض ( الملك �سعود حال ًيا).
ف ��ي جنوب �إنجلترا التحق بجامعة عريقة في ا�سكتلندا �شمال
�أعماله الإدارية:
بريطاني ��ا ،ه ��ي جامعة �سانت �أن ��دروز ،الت ��ي �أن�شئت في عام
 عمل وكي ًال لكلية الآداب بجامعة الريا�ض (الملك �سعود)1413م ،وه ��ي �أقدم جامعة ف ��ي ا�سكتلندا ،و�إحدى الجامعات
البريطاني ��ة العتيقة ،وثالث �أق ��دم جامعة في الدول المتحدثة لمدة عامين.
بالإنجليزي ��ة� .أما �أنا فبعد �أن �أنهي ��ت المدة المحددة لدرا�سة
رئي�سا لق�سم الإعالم بكلية الآداب لمدة عام.
 عمل ًاللغة في جنوب �إنجلترا التحقت بجامعة �إدنبرة في ا�سكتلندا
� ً
أي�ضا.
ومدين ��ة �سان ��ت �أندروز مدين ��ة جامعية هادئة ج� �دًا ،وهي
مدينة �صغيرة ،ويكفي في و�صف �صغرها �أنها ـ في ذلك الوقت
ـ م ��ا كان يوجد فيها �إ�شارة م ��رور واحدة ،وال يوجد فيها �سوى
تك�س ��ي واحد� .أما مدينة �إدنبرة ،فهي عا�صمة ا�سكتلندا ،وهي
مدين ��ة كبيرة وعريق ��ة وجميلة ،فكان �إخوانن ��ا من الدار�سين
ال�سعوديي ��ن ف ��ي �سانت �أن ��دروز ينزلون �إلى �إدنب ��رة للت�سوق،
ويطلق بع�ضهم عليها ا�سم (البندر) ،وكان بع�ض من يدر�سون
في جامعة �إدنبرة من ال�سعوديين يعرفون الدكتور عبدالعزيز
الهالب ��ي من ��ذ وقت �سابق ،وم ��ن بين ه� ��ؤالء الدكتور عبداهلل
العثيمين ،رحم ��ه اهلل ،والدكتور عب ��داهلل الجربوع ،والدكتور
عب ��داهلل الحيد وغيرهم .وقد �أتاح لن ��ا ه�ؤالء الزمالء معرفة
الدكت ��ور عبدالعزي ��ز الهالبي و َم ��ن كان يدر�س مع ��ه هناك؛
�أمث ��ال الدكتور حميدان الحمي ��دان ،والدكتور حمد العرينان،
والدكت ��ور فهد الح�سيني .كم ��ا كان لزميلنا في البعثة الدكتور
�سليم ��ان ال�صبيحي ،رحمه اهلل ،ال ��ذي كان يدر�س الجغرافيا
ف ��ي جامع ��ة درم ب�إنجلت ��را ،وه ��و �صدي ��ق قدي ��م للدكت ��ور
عبدالعزي ��ز ،ي ٌد طولى في توثيق �أوا�ص ��ر ال�صداقة بيننا وبين
الدكتور الهالبي.

 الأح ��وال العامة ف ��ي الجزيرة العربية حت ��ى قيام الدولةالأموية.
 الأح ��وال العامة ف ��ي الجزيرة العربية عن ��د قيام الدولةالعبا�سية.
 الأ�سواق في مكة في الع�صر الأموي. الحياة العلمية في مكة في الع�صر الأموي. عبداهلل بن �سب�أ :درا�سة للروايات التاريخية عن دوره فيالفتنة.
 حمد الجا�سر وخدمته لتاريخ الجزيرة العربية. حمد الجا�سر م� ًؤرخا.
 وبالإ�ضاف ��ة �إلى ما �سبق ،فق ��د حقق الدكتور عبدالعزيزكت ��اب «الآثار الرفيعة في م�آثر بني رفيعة» لمحمد بن �إبراهيم
التاذفي.
الترجمات:
ترج ��م الدكت ��ور عبدالعزي ��ز الهالب ��ي �إل ��ى اللغ ��ة العربية
الأعمال الآتية:
 كتاب رحالت في �شبه جزيرة العرب ،للرحالة بوركهارت(باال�شتراك)
 كتاب الريا�ض :المدينة القديمة ،لويليم في�سي. -تقرير م�س جرترود بل عن ُع َقيل .

يتحلى د .عبدالعزيز الهالبي بحميد الخ�ص���ال من دماثة الخلق  ،و�سعة ال�صدر،
وطـول البـال ،وليـن الجانب .ال �أظن �أن �أح ًدا يمكنه �أن يعتب على �أبي �ص���ـالح،
يوم���ا ما في �أذيته ،فهو �إن�س���ان مرهف الح�س يراعي
�أو يزع���م �أنه قد ت�س���بب ً
م�شاعر الآخرين بدرجة ال يت�صورها �إال من عرفه عن قرب.

 عم ��ل عميدًا ل�ش�ؤون المكتبات بجامعة الملك �سعود لمدةو�إذا تركن ��ا ه ��ذ الجانب م ��ن �سي ��رة الدكت ��ور عبدالعزيز
ثالث �سنوات ون�صف ال�سنة.
الهالبي الأكاديمية ،واتجهنا �إلى الحديث عنه ب�صفته �إن�سا ًنا
النتاج العلمي للدكتور عبدالعزيز الهالبي:
و�صدي ًق ��ا ،ف�إننا �سنجد �أنه يتحل ��ى بحميد الخ�صال من دماثة
و�سع ��ة ال�صدر ،وط ��ول البال ،ولين الجان ��ب .ال �أظن
ن�ش ��ر الدكت ��ور عبدالعزيز الهالب ��ي عددًا م ��ن الدرا�سات الخل ��قَ ،
�أن �أح� �دًا يمكن ��ه �أن يعت ��ب على �أب ��ي �صالح� ،أو يزع ��م �أنه قد
الر�صينة؛ ومن بين ذلك:
الح�س ،يراعي
ت�سب ��ب يو ًما ما ف ��ي �أذ َّيته ،فهو �إن�سان مره ��ف ِ
 �سري ��ة زي ��د ب ��ن حارثة �إل ��ى بني ف ��زارة :درا�س ��ة نقدية م�شاعر الآخرين بدرج ��ة ال يت�صورها �إال من عرفه عن قرب.للروايات التاريخية.
ودماث ��ة الخلق ولين الجان ��ب هذه ال تعني �أب� �دًا المجاملة في
�إب ��داء الر�أي ،فه ��و محاور �صعب ،ال ي�س ِّلم بال ��ر�أي �إال �إذا كان
 مقاطعة قري�ش لبني ها�شم وبني المطلب.مقتن ًعا به كل االقتناع ،وقد تغريك دماثة خلقه ولين جانبه في
 الحي ��اة العلمي ��ة والأدبي ��ة ف ��ي ع�صر الر�س ��ول والخلفاءجذبه �إلى تب ِّني ر�أي تريد �أن ين�صرك فيه ،ولكنه ال يفعل ذلك
الرا�شدين.
�أب� �دًا �إال �إذا كان مقتنعًا ب�صواب ذلك ال ��ر�أي ،و�إال ف�سيقاومه
 ن�ش�أة بيت المال في الدولة الإ�سالمية.ويعتر�ض عليه .هذا هو �أبو �صالح كما عرفته.
 -ما حقيقة رحلة قري�ش في ال�صيف �إلى ال�شام ؟.

متعه اهلل بال�صحة والعافية و�أمده بطول العمر.
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جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

أ .د .عزالدين موسى
�صحبت �أ.د عبدالعزيز ب ��ن �صالح الهالبي لأكثر من ثالثة
متمر�سا ،وم�شار ًكا في
عق ��ود� ،أ�ستا ًذا جامع ًيا ممي� � ًزا ،و�إدار ًيا
ً
ن ��دوات علمية عديدة ،ومنتديات ثقافي ��ة كثيرة ،و�صحبته في
�أ�سف ��ار علمية غي ��ر ي�سي ��رة ،فخبرته وخبرن ��ي ،وعلمت دخلة
باطنهَّ ،
فتك�شفت لي �صفاته ال�شخ�صية ،وا�ستبانت لي �أخالقه
العملية وقدراته العلمية ،فتعلمت منه كثي ًرا ،فتوطدت عالقتنا
العلمية ،وتمتنت �أم�شاج �صداقتنا ال�شخ�صية ،فكانت ومازالت
وقد �شاب العمر.
�إذا جال�س ��تَ د .الهالب ��ي وطال ��ت المجال�س ��ة �أو تع ��ددت
المجال�س ،ال تجد فيه �إال رزانة حلم ،وكثرة وفاء ،وطول �صمت
تب�سم ،فهو �سيد النا�س في هذا .فلن تقر�أ
به ع ��رف ،ف�ضحكه ُّ
في �صفحات وجهه �شي ًئا ،لأن ��ه يرعى الود ،ويحفظ ال�صديق،
ويك�س ��ب المخال ��ف .فهو عن �سف ��اف القول من�ص ��رف ،وعن
انتقا� ��ص النا�س م�ستنكف ،وك�أن المتنب ��ي يخاطبه ال يخاطب
�سيف الدولة حيث قال:
وما �سمعت وال غيري بمقتدر
أذب منك لزور القول عن رجل
� َّ
ر�أيت ��ه ور�آه النا� ��س عندم ��ا ينتق ��د متعال ��م ما تو�ص ��ل �إليه
الهالب ��ي م ��ن ر�أي علمي يتجاهل حل ًما ،لأن ��ه يعرف في قرارة
نف�س ��ه �أن «لي� ��س كل ذوات المخل ��ب �سب ��ع» .في�سم ��و خل ًقا عن
عل ��م ،ويعلو توا�ض ًعا عن ثقة .ليت ��ك �شهدته وهو يفك طال�سم
العل ��م الم�ستع�صية على من ي�شرف عليهم من الطالب ومن ال
ي�ش ��رف� ،أو عندما ي�ست�أن�س زميل بر�أيه ،هو �صنوه .فهو يتناول
الم�سائ ��ل في ت�ؤدة و�صبر و�أناءة وتفتح ،فقد خلق متمه ًال حتى
في م�شيته ،يم�شي رويدًا رويدًا ال يعرف االختيال .وفي هذا كله
يبذل من علمه وال يمن �إذا �أعطى ،وهو �ساكن.
�إال �أن ال�ص ��ورة ال تكتم ��ل �إال �إذا �أدركت �أن له �إيما ًنا بالقيم
ً
را�سخ ��ا ،ونظ ًرا ف ��ي التراث ثاق ًب ��ا ،و�أم ًال ف ��ي م�ستقبل الأمة
زاه ًرا .ف�إذا كان هناك ي�سحو وي�سكن وي�صمت ،فهو هنا يموج
مو�ضحا ،وال يحاذر .فال
ويتح ��رك ،م�ست�شك ًال �أو مت�سائ�ل ً�ا �أو
ً
عجب؛ فمن المتناق�ضات يفي�ض الإبداع وتولد الأ�شياء.
وهكذا ولد د .الهالبي الم�ؤرخ المتخ�ص�ص والم�ؤرخ المفكر،
�إذ �أ�ضح ��ى التاري ��خ ل ��ه �صناع ��ة ،والفك ��ر عنده ع ��ادة .فجاء
تبري ��زه في التاريخ ِنتاج �صبره على الغو�ص في م�صادر بحثه،
وتقمي� ��ش المعلومات منها ،على تعدده ��ا وتنوعها واالختالف
فيه ��ا وحولها .فالم�ص ��ادر عنده «معقل وع ��ل»� ،شائكة دروبه،
�صعبة ت�ضاري�سه ،ما ي�ستوجب اليقظة في ا�ستق�صاء المظان،
وجمع رواياتها ومقارنتها ونقدها ،خ�شية ال�سهو والغلفة وهوى
النف� ��س ..وهذا طب ��ع له مالزم في �شتى �أبحاث ��ه عن الحقائق
الجزئية المف ��ردة ،ومن ثم يتوك�أ عليها في ا�ستخال�ص الر�ؤية
الكلية عن الظاهرة المبحوثة.

ف�أردف الموارد بفنين لأبحاثه م�ساعدة:
�أو ًال :تحقيق الن�صو�ص ،وفيه متمكن .انظر عمله في «كتاب
الآثار الرفيعة في م�آثر بني ربيعة» للتاذفي.
ثان ًيا :الترجمة �إلى العربية .والترجمة ت�أويل يقت�ضي الحذر
المترج ��م المت�أول واللغ ��ة المترجم
والتمك ��ن من لغ ��ة الن�ص
َ
�إليه ��ا ،ومعرفة دقيقة بمو�ضوعاته ..فما ترجمه ا�ستم�سك فيه
بالأمرين م ًعا.
�أم ��ا مجال تميزه ف ��ي التاري ��خ ،فهو وا�ضح ف ��ي تخ�ص�صه
ف ��ي التاري ��خ الإ�سالم ��ي ،متن ��او ًال له ف ��ي ال�ضربي ��ن :الم�ؤرخ
المتخ�ص�ص والم�ؤرخ المفكر.
م ��ن ال�ضرب الأول :درا�سات ��ه الجزئية لمو�ضوعات مختلفة
ومتنوع ��ة� ،سع ًي ��ا للتثب ��ت م ��ن الحقائ ��ق و�إع ��داد قراءاته ��ا،
م�ستق�ص ًي ��ا لم�صادره ��ا ،مف ��ك ًكا رواياته ��ا ،معي� �دًا تركيبها،
وغال ًبا م ��ا تو�صل �إلى �صور مغايرة للم�أل ��وف .وهي على ثالثة
�أنواع:
الأول ع ��ن فت ��رة ما قب ��ل الإ�س�ل�ام ،مثل «م ��ا حقيقة رحلة
قري�ش في ال�صيف �إلى ال�شام».
والنوع الثاني فيه مو�ضوعات متعددة عن الع�صر الإ�سالمي
الباك ��ر؛ مث ��ل «مقاطع ��ة قري�ش لبن ��ي ها�شم وبن ��ي المطلب»،
و«�سري ��ة زيد بن حارثة �إلى بني فزارة :درا�سة نقدية للروايات
التاريخي ��ة» ،و«ن�ش� ��أة بي ��ت الم ��ال ف ��ي الدول ��ة الإ�سالمي ��ة»،
و«عب ��داهلل بن �سب� ��أ :درا�سة للرواي ��ات التاريخية عن دوره في
الفتن ��ة» ،و«�إلقاء ال�ضوء على الدور المزعوم للقراء في معركة
�صفين»،و«الأ�س ��واق ف ��ي مكة ف ��ي الع�صر الأم ��وي» ،و«درا�سة
نقدية لكتاب برديات قرة بن �شريك».
�أم ��ا النوع الثالث ،فهو عن تاري ��خ الجزيرة العربية خا�صة،
من هذا« :الرحلة الحجازية للبتنوني :درا�سة مقارنة» ،و«حمد
الجا�سر وخدمت ��ه لتاريخ الجزيرة العربي ��ة» ،و«حمد الجا�سر
م� ً
ؤرخا».
وي�سر له الإلمام الم�ستب�ص ��ر بالحقائق الجزئية في تكوين
الم� ��ؤرخ المفكر عند د .الهالبي .فتناول ال�ضرب الثاني �إعادة
ق ��راءة لحقب زمنية محددة ،م�ست�شف ًيا التيارات الم�شكلة لها،
م�ستخل�صا الر�ؤى الت ��ي �صبغتها ،مف�ض ًيا �إلى فهم �أدق و�أ�شمل
ً
مفتتح ��ا لنف�سه �إطالالت
لم�سي ��رة ذل ��ك التاريخ و�صيرورت ��هً ،
عل ��ى الح�ض ��ارة الإ�سالمية الت ��ي �أعطاها م ��ن اهتمامه كثي ًرا
م ��ن وقته .من هذا ال�ضرب «الحياة العلمية والأدبية في ع�صر
الر�سول والخلف ��اء الرا�شدين» ،و«الأحوال العامة في الجزيرة
العربي ��ة حتى قيام الدولة الأموي ��ة» ،و«الحياة العلمية في مكة
ف ��ي الع�صر الأم ��وي» ،و«الأحوال العامة ف ��ي الجزيرة العربية
عند قيام الدولة العبا�سية».
�إن ه ��ذا الفي�ض م ��ن العطاء العلمي المتمي ��ز ،ك ًّما وعددًا،
متفتحا في طرحه ،عمي ًقا
جعل من د .الهالب ��ي َعل ًما في فنهً ،
ف ��ي فهم ��ه ،متوا�ض ًعا في قول ��ه وفعله .وكان ف ��ي االجتماعات
العليم ��ة والمحاف ��ل الفكرية الثقافي ��ة �إليه ُينظ ��ر ،و�إلى �آرائه
ينتظ ��ر .و�أ�صبحت له م�شاركات وا�سعة في تحرير المو�سوعات
المتخ�ص�ص ��ة ،والإ�ش ��راف عل ��ى ر�سائ ��ل و�أطروح ��ات طالب
التاري ��خ ف ��ي جامعة المل ��ك �سعود .وم ��ا ذلك �إال �أن ��ه ما ي�أتي
خذينا �إلى ر�أيه .ل ��م ال وهو �صانع رجال
�شي ًئ ��ا �إال وه ��و واثقَ ،ف ِ
الجوائ ��ز العلمية برئا�سته للجنتها في ق�سم التاريخ في جامعة
المل ��ك �سعود ،الذي له ال ِق ��دح المع َّلى في التر�شيحات لجائزة
الملك في�صل العالمية في مجال الدرا�سات الإ�سالمية ،و�أكثر
م ��ن  %90من تر�شيحاته حظيت بتلك الجائزة .وللهالبي فيها
ب�صمات وا�ضح ��ة وقرارت حا�سمة ..وه ��و يمتنع عن تر�شيحه
نف�س ��ه ،وهو ب ��ه قمين ،وب ��ه جدي ��ر� ..ألي�س هذا راه ��ب العلم
ال�صامت الناطق؟!

الدكتور عبدالعزيز الهالبي:
الباحث والمؤرخ

أ .عبداهلل احلقيل

�سعدت غاية ال�سعادة عندما ُطلب مني الم�شاركة في
الع ��دد الخا�ص عن �سيرة وم�سي ��رة الدكتور عبدالعزيز
الهالبي ..
لق ��د عرف ��ت الدكتور الهالب ��ي �شخ�صي ��ة اجتماعية
مت�ألق ��ة ،وعرف م�ؤرخ ًا وباحث� � ًا ب�شو�ش المح َّيا� ،صاحب
ح�س متوقد وطم ��وح متوثب ونف�س كريم ��ة �أبية .عرفته
وزاملت ��ه ف ��ي جمعي ��ة التاري ��خ والت ��راث ب ��دول مجل�س
التعاون ،وف ��ي الجمعية التاريخية ال�سعودية حيث نلتقي
ف ��ي اجتماعاتها داخل المملك ��ة وخارجها ،وفي مجل�س
ال�شي ��خ حم ��د الجا�س ��ر رحم ��ه اهلل ،فهو م� ��ؤرخ متميز
وباح ��ث �أ�صي ��ل و�صاحب منه ��ج علمي ،فمج ��ال القول
مت�س ��ع ،ومجاالت البحث متع ��ددة ،و�إ�سهاماته متنوعة؛
فقد �أ�سه ��م في المج ��ال التاريخي ببحوث ��ه ودرا�ساته،
و�أخل�ص لمحا�ضراته وبحوثه الأكاديمية ،وما زال ين�شر
كتب ��ه و�أبحاثه وهو يتمتع بروح هادئ ��ة ،ونقر�أ في وجهه
التف ��ا�ؤل والنب ��ل وال�سماح ��ة ،يحت ��وي الآخري ��ن بخلقه
وحلم ��ه و�أدبه وتوا�ضعه ،فهو �أ�ستاذ جيل ،وتجلى التميز
ف ��ي �سيرت ��ه باالهتمام الكبي ��ر ب�أمور التاري ��خ وق�ضاياه
والتحقيقات العلمية والترجمات لبع�ض كتب الرحالت،
كما �أن له عدة بحوث �ألقاها في ندوات علمية ولم ُتن�شر
بعد ح ��ول تاريخ الجزيرة العربية ،وم ��ا ن�شره في مجلة
العرب م ��ن درا�سات نقدي ��ة لبع�ض الكت ��ب .وباالطالع
عل ��ى الإنتاج العلمي له �ألفيته زاخ ًرا بعدد من الم�ؤلفات
والدرا�سات التاريخية المفيدة.
�إن الدكت ��ور الهالب ��ي �صاحب خب ��رة �أكاديمية ،فقد
كان �أ�ستاذ ًا بق�سم التاريخ بجامعة الملك �سعود ،ووكي ًال
لكلي ��ة الآداب ،ورئي�س ًا لق�سم الإع�ل�ام ،وعميدًا ل�ش�ؤون
المكتب ��ات بالجامع ��ة ،وحظي ��تْ ب�أطروحات ��ه قاع ��ات
الدر�س والتعليم في الجامعات.
وف ��ي خت ��ام كلمت ��ي الوجيزة ع ��ن الدكت ��ور الهالبي
�أ�شك ��ر مجل�س حمد الجا�سر الثقافي ون�شرة ج�سور على
جهودهم ف ��ي �إبراز ال�شخ�صي ��ات ذات المكانة العلمية
والتاريخي ��ة والثقافي ��ة ،وهو منه ��ج متميز في ��ه الوفاء
لتلك ال�شخ�صيات وعطائها وتجاربها الجديرة بالر�صد
والتحليل والت�سجيل.
وختام� � ًا هذه خواطر تدخل ف ��ي ميدان جهد المقل،
وال تف ��ي الدكتور الهالبي حق ��ه ،وال توفيه قدره ومكانته
العلمي ��ة و�سع ��ة �أفق ��ه و�سماحت ��ه  .ولكنه ��ا تعبير محب
�ص ��ادق لرج ��ل و�صديق ي�ستح ��ق التقدير ..ه ��ذا وباهلل
والتوفيق.

العدد الثاين والع�رشون
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ً
ً
وصانعا ألجيال علمية
مؤرخا
عبدالعزيز الهالبي:
للط�ل�اب والطالب ��ات ،ولج ��ان االمتح ��ان ال�شام ��ل للدكت ��وراه،
ومناق�شات الر�سائل العلمية .ويتميز الدكتور عبدالعزيز الهالبي
بالق ��راءة الفاح�ص ��ة الدقيقة للر�سائل والخط ��ط والمو�ضوعات
المعرو�ض ��ة عل ��ى اللج ��ان التخ�ص�صية ومجل�س الق�س ��م ،ويد ِّون
م ��ا يراه مفيدًا .وكان ��ت �آرا�ؤه تت�ص ��ف بالمو�ضوعية ،فال يجامل
عل ��ى ح�ساب ما يراه الأف�ضل ،حتى ولو خالفه الجميع ،فهو ي�ؤمن
ب� ��أن النقد الجيد يوجه لالرتق ��اء بالأعمال العلمية �إلى الأف�ضل،
ويعر� ��ض ما ي ��راه ب�أ�سلوب مه ��ذب بعيدًا عن التجري ��ح� ،أو جرح
م�شاعر الآخرين.

د .عبداهلل السيف

ب�س ��م اهلل .الحم ��د هلل ،وال�ص�ل�اة وال�سالم على م ��ن ال نبي
بعده؛وبعد:
ف ��ي ع ��ام 1392هـ قدمت م ��ن مدين ��ة �إك�ست ��ر  Exeterفي
بريطانيا ،حيث �أدر� ��س لمرحلة الماج�ستير ،لزيارة الزمالء في
مدين ��ة ليدز؛ �صالح العمرو وعب ��داهلل الزيدان ومحمد ال�سدي�س
(رحم ��ه اهلل) .وفي منزل الأخ �صالح العمرو قابلت �شا ًبا ً
ب�شو�شا
لطي ًف ��ا مهذ ًبا ه ��و عبدالعزيز بن �صالح الهالب ��ي الذي قدم من
ا�سكتلندا حيث كان يدر�س الدكتوراه في جامعة �سانت �أندرو�س،
وخ�ل�ال الأ�سب ��وع ال ��ذي �أم�ضيت ��ه في مدين ��ة ليدز م ��ع الزمالء
كن ��ت �أقابل الأخ عبدالعزيز با�ستم ��رار مما ق َّوى �أوا�صر المعرفة
وال�صداقة ،وجعلني �أ�شعر ب�أنني �أعرفه منذ �سنوات.
ح�صل الدكت ��ور عبدالعزيز على الدكت ��وراه في عام 1394هـ
ف ��ي التاريخ والح�ض ��ارة الإ�سالمية من جامع ��ة �سانت �أندرو�س،
وعاد �إلى المملك ��ة وبا�شر العمل في ق�سم التاريخ بجامعة الملك
عبدالعزي ��ز فرع مك ��ة (جامعة �أم القرى حال ًي ��ا) ،ثم انتقل �إلى
جامعة الريا�ض (الملك �سعود حال ًيا) �أوائل عام 1396هـ.
و ُيع ��د انتقال الدكت ��ور عبدالعزيز الهالبي �إل ��ى ق�سم التاريخ
ف ��ي كلي ��ة الآداب بجامعة المل ��ك �سع ��ود ،مك�س ًبا كبي� � ًرا للق�سم
والجامع ��ة ،لما يمتاز به من علم و ُخلق كري ��م ،والتزام بالعمل؛
رئي�سا
لذا نال ب�سرعة ثق ��ة الم�س�ؤولين في �إدارة الجامعة؛ فعين ً
لق�س ��م الإع�ل�ام ،وكان الق�سم ف ��ي بداية ت�أ�سي�س ��ه ،ف�شارك في
و�ض ��ع المناه ��ج والخط ��ط الدرا�سية للق�س ��م ،ثم �أَ�سن ��دت �إليه
�إدارة الجامع ��ة وكالة كلي ��ة الآداب ،وكان وكي ��ل كلية الآداب في
ذل ��ك الوقت م�س�ؤو ًال ع ��ن الإدارة في الكلي ��ة وموظفيها� ،إ�ضافة
�إل ��ى الإ�شراف على الأن�شطة غي ��ر ال�صفية مثل الن�شاط الثقافي
والن�شاط االجتماعي والن�شاط الريا�ضي بالكلية ،وتولى ذلك كله
بكل كفاءة ،مع عمله �أمي ًنا لمجل�س كلية الآداب.
ا�ستم ��ر عم ��ل الدكت ��ور عبدالعزي ��ز ف ��ي الأعم ��ال الإداري ��ة
بالإ�ضاف ��ة �إلى عمل ��ه في التدري�س بق�سم التاري ��خ ،فتولى عمادة
�ش�ؤون المكتبات لم ��دة �أربع �سنوات تقري ًبا� ،أ�سهم في تطويرها،
وكان ��ت عمادة �ش� ��ؤون المكتب ��ات تنظ ��م وت�شرف عل ��ى معر�ض
الريا� ��ض الدولي ال�سن ��وي للكت ��اب ،ور�أ�س الدكت ��ور عبدالعزيز
اللجن ��ة التح�ضيري ��ة ِّ
المنظمة له ��ذا المعر�ض ،وب ��ذل جهد ًا في
الإ�شراف عليه و�سي ��ره ب�صورة رائعة ،رغم ما يعتر�ض المعر�ض
�أحيا ًن ��ا من محاذير و�صعوبات وم�شكالت ا�ستطاع تذليلها .وتعد
مدة توليه عم ��ادة �ش�ؤون المكتبات من �أف�ض ��ل الفترات الزاهية
والمثمرة التي مرت على العمادة.
�أم ��ا جهوده عل ��ى م�ستوى ق�س ��م التاريخ بكلي ��ة الآداب ،فكان
الدكت ��ور عبدالعزي ��ز �أح ��د �أعم ��دة الق�س ��م المهم ��ة؛ �إذ �أ�سهم
ف ��ي تطوير المناه ��ج والخط ��ط الدرا�سي ��ة للمرحل ��ة الجامعية
والدرا�سات العلي ��ا .و�شارك في اللجان التخ�ص�صية التي تتناول
مو�ضوعات الق�سم؛ مث ��ل :مناق�شة خطط الماج�ستير والدكتوراه

وم ��ن ال�صف ��ات التي يت�صف به ��ا الدكت ��ور عبدالعزيز الأناة
والحكمة ،وح�سن اال�ستماع للآخرين ،فال تراه يقاطع المتحدث
مفتوح ��ا لأي من الطالب
حت ��ى ينته ��ي من حديث ��ه .وكان مكتبه ً
يري ��د م�شورة علمية ،حتى ولو لم يكن من طالبه الذين يدر�سهم
�أو ي�ش ��رف عل ��ى ر�سائله ��م ،بل �إن ��ه يتفانى في خدم ��ة الآخرين
وي�شجعه ��م .وكن ��ا كزم�ل�اء له في ق�س ��م التاري ��خ ال ن�ستغني عن
م�شورت ��ه و�أخذ ر�أيه ف ��ي بع�ض الأمور العلمي ��ة ،مثل قراءة بع�ض
�أبحاثن ��ا قب ��ل تقديمه ��ا للن�ش ��ر .وكان تم ُّكنه من اللغ ��ة العربية،
وملحوظاته الدقيقة والعميقة ذات فائدة كبيرة لنا.
ُيع ��د الدكت ��ور عبدالعزيز م ��ن �أوائل الأ�سات ��ذة الذين د َّر�سوا
ف ��ي برنام ��ج الدرا�س ��ات العلي ��ا بالق�س ��م لمرحلت ��ي الماج�ستير
والدكت ��وراه ،وا�ستفاد الط�ل�اب والطالبات م ��ن منهجه العلمي.
وبلغ ��ت الر�سائل التي �أ�ش ��رف عليها �أو ناق�شها في جامعة الملك
�سع ��ود والجامع ��ات الأخ ��رى �أكث ��ر من خم� ��س وثالثي ��ن ر�سالة
ماج�ستي ��ر ودكت ��وراه ،و�إذا كان الط�ل�اب المتمي ��زون يعتب ��رون
االمت ��داد الحقيق ��ي للأ�ستاذ في الجامعة بع ��د تقاعده ،ف�إن من
طالبه وطالباته من �أ�صبحوا �أع�ضاء في هيئة التدري�س في ق�سم
التاري ��خ في جامع ��ة الملك �سع ��ود وخارجها؛ وه ��م اليوم ممن
ي�شهد لهم بالكفاءة والتميز.
اهت ��م الدكت ��ور عبدالعزي ��ز بدرا�س ��ة الجوان ��ب الح�ضاري ��ة
وال�سيا�سية للتاريخ الإ�سالمي ،وتدري�سها للطالب والطالبات في
مرحلت ��ي البكالوريو�س والدرا�سات العلي ��ا .وكان التدري�س ع�ش ًقا
للدكت ��ور عبدالعزيز ،و�إن الإن�سان ليعجب ،ب ��ل ي�سر عندما يرى
�أحيا ًنا وق ��ت المحا�ضرة الر�سمي لط�ل�اب وطالبات الماج�ستير
والدكتوراه ينته ��ي وهم من�سجمون ف ��ي المناق�شات والتحليالت
والتعليقات على المو�ض ��وع المخ�ص�ص للمحا�ضرة مع �أ�ستاذهم
الدكتور عبدالعزيز الهالبي .
�ش ��ارك الدكت ��ور عبدالعزيز ف ��ي اللجن ��ة التح�ضيرية للندوة
العالمي ��ة الأول ��ى لتاري ��خ الجزيرة العربي ��ة الأولى الت ��ي نظمها
ق�سم ��ا التاريخ والآث ��ار عام 1397هـ ،وا�ستم ��ر ع�ضو ًا في اللجان
التح�ضيري ��ة للن ��دوات الت ��ي تلتها ،ور�أ� ��س اللجن ��ة التح�ضيرية
للن ��دوة الخام�سة لتاري ��خ الجزيرة العربية ع ��ام 1426هـ .وكان
من الم�ؤ�س�سين للجمعية التاريخية ال�سعودية ،وعمل نائ ًبا لرئي�س
الجمعي ��ة لمدة �س ��ت �سنوات� ،إ�ضافة �إلى رئا�ست ��ه ل�سل�سة بحوث
تاريخية التي ت�صدره ��ا الجمعية .كما �ساهم في ت�أ�سي�س كر�سي
الأمي ��ر (المل ��ك) �سلمان ب ��ن عبدالعزيز للدرا�س ��ات التاريخية
والح�ضاري ��ة للجزي ��رة العربي ��ة ،وكان �أول م�ش ��رف عل ��ى ه ��ذا
الكر�س ��ي ،وعمل على الت�أ�سي�س لقيام ه ��ذا الكر�سي بدور ريادي
في تعميق المعرفة التاريخية والح�ضارية للجزيرة العربية.
ن�شر الدكتور عبدالعزيز العديد من الأبحاث العلمية المح َّكمة
في مجالت علمية ،تناولت التاريخ ال�سيا�سي والح�ضاري للتاريخ
الإ�سالم ��ي .وكان ��ت درا�سات ��ه له ��ذه الأبح ��اث تت�ص ��ف بالعمق
وال�شمولي ��ة والتحليل التاريخ ��ي والمقارنة للرواي ��ات التاريخية
ونقدها ليتبين مدى ت�أثر الرواة بالأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية
والدينية وغيرها في ذلك الوقت.
وخ�ل�ال الأبحاث التي ن�شرها �أو �ألقاها في لقاءات علمية كان
وا�ضحا و�شخ�صيته ب ��ارزة ،وح�صلت بع� ��ض البحوث التي
ر�أي ��ه ً
ن�شره ��ا عل ��ى بع� ��ض الجوائز؛ مثل بحث ��ه عن «ن�ش� ��أة بيت المال

ف ��ي الدول ��ة الإ�سالمية» ال ��ذي ن�شر ف ��ي المجلة العربي ��ة للعلوم
الإن�ساني ��ة؛ ونال جائزة م�ؤ�س�سة الكوي ��ت للتقدم العلمي ك�أف�ضل
بحث لعام 1995م في مجال الإن�سانيات.
�ش ��ارك الدكتور عبدالعزي ��ز بمو�ضوعات ف ��ي بع�ض الندوات
والمنتدي ��ات العلمي ��ة الت ��ي ل ��م تن�شر بع ��د رغم �أهميته ��ا؛ مثل:
«التركي ��ب ال�سكان ��ي لمنطق ��ة �شمالي الخلي ��ج (البحرين) عند
ظه ��ور الإ�سالم» ،الذي �ألق ��اه في اللقاء العلم ��ي الرابع للجمعية
التاريخية ال�سعودي ��ة بالريا�ض .وكذلك مو�ضوع «و�صف الرحالة
الأوربيي ��ن لمدين ��ة الريا�ض ف ��ي عهد الإمام في�ص ��ل بن تركي»،
ال ��ذي �ألقاه ف ��ي النادي الأدبي بالريا�ض ع ��ام 1430هـ ،وغيرها
م ��ن المو�ضوع ��ات الأخ ��رى ،الت ��ي نرجو م ��ن اهلل �أن يم ��نَّ على
الدكتور عبدالعزيز بال�صحة والعافية وطول العمر لن�شرها.
و�أ�سه ��م الدكتور عبدالعزيز في المراجع ��ات النقدية للكتب؛
مث ��ل مراجعته لكت ��اب «المدينة الإ�سالمية» لمحم ��د عبدال�ستار
عثم ��ان ،مجلة عالم الكتب 1989م� .إ�ضاف ��ة �إلى درا�سات نقدية
لأربعة كتب �أخرى ،وتتميز مراجعات الدكتور عبدالعزيز بالثراء
العلمي لما يثي ��ره من تعليقات و�إ�ضافات وت�سا�ؤالت تفيد �صاحب
البحث والقارئ.
�أم ��ا ع ��ن تحقيق الكت ��ب ،فن�ش ��ر كت ��اب «الآث ��ار الرفيعة في
م�آث ��ر بني ربيعة» لمحم ��د بن �إبراهيم التاذف ��ي ،المعروف بابن
الحنبلي(ت971ه� �ـ1563/م) ،الكوي ��ت1406 ،ه� �ـ ،وف ��ي مجال
الترجم ��ة بذل الدكت ��ور عبدالعزي ��ز جهودًا جيدة ف ��ي ذلك؛ �إذ
ترجم كتاب «رحالت في �شبة جزيرة العرب» للرحالة بوركهارت
باال�شتراك مع الدكتور عبدالرحمن ال�شيخ .وتعد ترجمة الدكتور
عبدالعزي ��ز لكتاب «ولي ��م في�سي» «الريا� ��ض :المدينة القديمة»،
ال ��ذي ن�شرته مكتب ��ة المل ��ك عبدالعزيز عام 1419ه� �ـ من �أهم
الكت ��ب التي تناولت هذه المدينة في ع�صورها المختلفة� .إ�ضافة
�إلى ترجمات �أخرى بع�ضها ن�شر وبع�ضها تحت الن�شر.
�أم ��ا على م�ستوى م�ؤ�س�س ��ات المجتمع؛ فالدكت ��ور عبدالعزيز
له ح�ض ��ور فاعل ،مثل م�شاركته ع�ض ًوا في مجل�س الأمناء لمركز
ال�شيخ حمد الجا�سر (رحم ��ه اهلل)� .إ�ضافة �إلى عمله ع�ض ًوا في
هيئة تحري ��ر مجلة العرب ،وع�ض� � ًوا في اللجن ��ة العلمية لأطل�س
ال�سي ��رة النبوي ��ة ،ال ��ذي ت�شرف علي ��ه دارة المل ��ك عبدالعزيز،
وا�ستم ��ر العمل في ��ه ع�شر �سنوات ،وبف�ضل اهلل ت ��م �إنجاز العمل
و�سي�صدر قري ًبا.
ح�ضر الدكت ��ور عبدالعزيز الكثير من الن ��دوات العلمية؛ �إما
رئي�س ��ا لجل�سة� ،أو م�شارك ًا ف ��ي المناق�شات؛
م�ش ��ار ًكا ببحث� ،أو ً
مث ��ل الندوة العالمية لتاريخ الجزي ��رة العربية ،وندوات الجمعية
التاريخي ��ة ال�سعودي ��ة ،وندوات جمعي ��ة التاريخ والآث ��ار لمجل�س
التع ��اون الخليج ��ي ،وندوات اتح ��اد الم�ؤرخين الع ��رب ،والندوة
العالمي ��ة لعالق ��ات الجزي ��رة العربي ��ة بالعالمي ��ن اليونان ��ي
والبيزنطي ،وغيرها من الم�ؤتمرات والندوات في داخل المملكة
وخارجها.
هذه بع�ض الوقفات مع �إ�سهامات هذا الم�ؤرخ الجليل الأ�ستاذ
الدكت ��ور عبدالعزي ��ز الهالبي ،ال ��ذي �أفاد المدر�س ��ة التاريخية
ب�أبحاث ��ه وتحقيقات ��ه وترجمات ��ه وتعليقات ��ه .و�أف ��اد الجامع ��ات
وطالبه ��ا وطالباته ��ا بمنهج ��ه النق ��دي وم�شاركات ��ه العلمي ��ة
المتميزة.
ل ��ن �أ�ستطي ��ع �أن �أوفيه حقه مهما كتبت عن ��ه� ،إذ يعد مدر�سة
في علمه وخلقه.
�أ�س� ��أل اهلل �أن يجزي ��ه خي ��ر الجزاء على ما ق ��دم من �أعمال
للطالب والطالبات والزمالء وغيرهم ،و�أن يطيل عمره ويح�سن
عمله ،ويمتعه بال�صح ��ة والتوفيق� ،إنه على ذلك قدير وبالإجابة
جدير.
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يراودن ��ي بين حي ��ن و�آخر عب ��ق الذكريات
بتفا�صيله ��ا وانطباعاته ��ا الت ��ي ال ت ��كاد تغيب
ع ��ن الذاكرة ،وال ت�س ��ل ع ّما يغم ��ر الروح من
ل� � ّذة الم�سامرة حين تق ��ف ال�سترجاع موقف
بما في ��ه من �أحداث و�شخ�صي ��ات؛ حيث دارة
العرب يرتاده ��ا العلماء والمثقف ��ون بمختلف
االخت�صا�ص ��ات واالهتمام ��ات والمي ��ول ،وما
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
يدور في �أرجائها من �أحاديث في علوم التاريخ
والبلدان والأن�ساب والتراجم واللغة والأدب.
وبين هذه الحقول التي يم ّثلها علماء �أجلاّ ء
عرفت ذاك العالم الذي اكت�سى جالل التاريخ
وجمال ��ه ال�صام ��ت ال�صائ ��ت؛ �إذ الأح ��داث
ومجري ��ات الوقائ ��ع تج ��ري ف ��ي �صم ��ت رغم
أ .معن اجلاسر
عظمته ��ا ال ينب ��ئ عنه ��ا �إال ل�سان التاري ��خ وبنان
الم� ��ؤرخ� .إن ��ه الم�ؤرخ العزي ��ز الأ�ست ��اذ الدكتور:
عبدالعزي ��ز الهالب ��ي �صاحب ال�سمت الح�سن ؛ كنت �أرمقه ف ��ي دارة العرب �إبان حياة والدي ال�شيخ
حمد الجا�سر بعين الف�ضول؛ �إذ كان ي�ؤثر ال�صمت عن فا�ضل القول؛ ف�إذا تحدث ر�أيت حديث العالم
الذي خبر التاريخ ،وعاي�ش م�صنفاته ،و�أ�ضاف �إلى ذلك ما على الم�ؤرخ الأخذ به من ثقافة وانفتاح
على مختلف العلوم...
علي م ��ن رواد دارة العرب؛ �إذ انفتحت لي
علي ما امتنّ ّ
وكن ��ت �أردد ،وم ��ا زلت� ،أنّ من نع ��م اهلل ّ
حي ��اة �أخرى بعد فقد الوال ��د  -رحمه اهلل -حيث ّ
توطدت �صلتي بث ّلة من العلماء والمثقفين كان لهم
بال ��غ الأث ��ر؛ �إذ لقيت فيهم �أدب النف�س قبل الدر�س ،وكان لي �ش ��رف �صحبة كثير منهم في الأ�سفار
�إلى مختلف الأم�صار ،وال�سفر خير ما ُيبين معدن المرء.
خا�ص ،وح�ضور خا� ��ص ،ورونق خا�ص كذل ��ك؛ ح�سبك �أننا نع� �دُّه فيمن �أخبر
لأب ��ي �صالح طاب ��ع ّ
مجل�سا يوم القيامة
عنه ��م الم�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله (�إنَّ من �أح ِّبكم � َّإلي و�أقربكم م ِّني ً
أحا�سنكم �أخال ًقا.)...
� ِ

عبدالعزيز الهالبي اإلنسان
م ��ن ه ��و الدكت ��ور عبدالعزي ��ز
الهالبي؟
لن �أكتب عن عبدالعزيز الهالبي
�أ�ست ��اذ التاري ��خ والأدب ،بل �س�أكتب
ع ��ن عبدالعزي ��ز الهالب ��ي الإن�سان
محتوى وكلمة.
ف ��ي البداي ��ة كان ��ت ل ��ي لقاءات
عاب ��رة م ��ع الدكت ��ور عبدالعزي ��ز
الهالبي ،تحولت فيما بعد �إلى محبة
وتقدير و�صداق ��ة ،التحول العاطفي
حدث ذات م�س ��اء في �أحدية المرحوم
د .جاسر احلربش
الأ�ستاذ را�شد المبارك ،ذلك العمالق
ال ��ذي م ��ا زال �شخ�ص ��ه محف ��و ًرا في
الأف ��كار والقلوب .في تلك الأم�سية اعتذر الأ�ست ��اذ را�شد عن �إدارة الجل�سة ،و�أوكل المهمة
للأ�ست ��اذ عبدالعزيز الهالبي وان�ص ��رف .ل�سوء حظي في تلك اللحظ ��ة ولح�سنه فيما بعد
جال�سا بجانب الدكتور الهالبي ،فالتفت � َّإلي بابت�سام ��ة �آمرة ماكرة ،وقال :تف�ضل يا
كن ��ت ً
دكتور �أ ِدر الجل�سة� .ألقى المهمة من كاهله على كاهلي بب�ساطة ،ولم �أكن معتادًا على �إدارة
ً
ومناق�شا وال �شيء
نقا�شات �أدبية �أو اجتماعية ،فخبرتي هي في مجال الطب فقط محا�ض ًرا
غير ذلك .بتوفيق من اهلل مرت الجل�سة على خير وتحول الحنق الغريزي البدائي فيما بعد
�إل ��ى اعتزاز وتقدير .اقتنع ��ت �أن الدكتور عبدالعزيز الهالبي ل ��م يتم َّل�ص ليورطني ،و�إنما
�أوكل المهمة � َّإلي لح�سن الظن بي ،وكتقرب غزلي لتحويل التعارف بيننا �إلى �صداقة ،وهذا
ما ح�صل.
ل ��ن �أتعر�ض ل�سيرة الدكتور عبدالعزي ��ز الهالبي الدرا�سية والعلمية ،فهذه مهمة غيري،
ولكنني �س�أح ��اول تقديم انطباع ت�شريحي لما تجمع في عقلي وعاطفتي عنه ،ومن ال�صعب
العث ��ور عل ��ى نقي�صة واحدة فيما تج َّمع عن ��ه من انطباعات .حب ��ا اهلل الدكتور عبدالعزيز
الهالب ��ي �أربع خ�صال جميلة :ب�شا�ش ��ة الوجه ،و�سعة ال�صدر ،والإن�ص ��ات الجيد ،والتعليق
الم�ستوعب لما قيل و�سمع.

�إنَّ ل�شخ�صي ��ة الم� ��ؤرخ الدكتور عبدالعزيز الهالب ��ي ب�صمة حا�ضرة في م�ؤ�س�س ��ة حمد الجا�سر
الثقافي ��ة عبر ع�ضويته في مجل� ��س الأمناء� ،أو في لجنتهاالعلمية� ،أو ف ��ي هيئة تحرير مجلة العرب؛
�إ�ضافة �إلى �إ�سهاماته في �إقامة المحا�ضرات ،وتقديمها ،و�إغنائها بمداخالته الر�صينة.

مداخ�ل�ات الدكت ��ور الهالبي كانت وما زالت م ��ن المداخالت التي �أرك ��ز في اال�ستماع
�إليه ��ا ،لفهمها والتفاع ��ل معها في ندوات مجل�س �شيخنا حم ��د الجا�سر رحمه اهلل و�أح�سن
�إليه.

تم�س �آثار ال�شيخ حمد الجا�سر؛
كما ال يفوت في هذا ال�صدد الإ�شارة �إلى م�شاركاته العلمية التي ّ
حي ��ث �شارك ف ��ي عديد من الفعاليات الثقافية؛ م ��ن �أبرزها الندوة العلمية الت ��ي نظمتها الملحقية
الثقافي ��ة ف ��ي دم�ش ��ق عام١٤٢١ه� �ـ٢٠٠٠/م؛ �إذ تح ��دث فيها عن « حم ��د الجا�سر وخدمت ��ه لتاريخ
الجزيرة العربية » ،وكذلك م�شاركته في تقديم ندوة علمية عن ال�شيخ حمد الجا�سر وجهوده العلمية
التي نظمها ق�سم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الملك �سعود...

�أ�صدقك ��م القول �إن ما ي�شدني من تعليقات في الن ��دوات لي�س بالكثير ،ف�أحيا ًنا ت�أخذني
ِ�سن ��ة من الن ��وم و�أحيا ًنا َّ
يتغ�شاني المل ��ل ،ولكن اهتمامي ي�ستفز وتركي ��زي يتوقد مع بع�ض
التعليقات ،ومنها تعليقات وت�سا�ؤالت الدكتور عبدالعزيز الهالبي.

وجه ��وده العلمي ��ة عبر مركز حم ��د الجا�سر الثقاف ��ي� ،أو �سواه ال تن� � ّد عن الناظ ��ر� ،أو تغيب عن
الخاط ��ر غير �أني في ه ��ذه ال�سطور �أحاول ا�ستدعاء بع�ض الوجوه الإن�سانية والعلمية والفكرية لعالم
ملأ �صمته المكان؛ فكيف يكون �صوته؟

�أما ب�شا�شة الوجه و�سعة ال�صدر والإن�صات الجيد ،فذلك مما هو متفق عليه عند كل من
تع َّرف �إلى عبدالعزيز الهالبي ،ثم يتعمق االنطباع ويتجذر بعد االقتراب �أكثر منه.
ي�سعدن ��ي وي�شرفن ��ي �أن �أ�ساه ��م به ��ذه ال�سط ��ور المتوا�ضع ��ة بمنا�سبة تكري ��م الدكتور
عبدالعزي ��ز الهالب ��ي ،حفظه اهلل م ��ن كل مكروه ،و�أبق ��اه لأهله و�أحباب ��ه ووطنه �شعلة من
الحيوية والن�شاط.

مركز حمد الجاسر الثقافي يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م
ي�ش ��ارك مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقافي ف ��ي معر�ض ا َّت�سم ��تْ به من قيمة علمي ��ة وثقافية عالية ،بالإ�ضافة
لمتخ�ص�صين في �ش َّتى
�إلى �إ�صدارات المركز الأخرى
ِّ
الريا�ض الدولي للكتاب لهـذا العام.
الحقول المعرفية.
وق ��د �سبق �أن �شارك المركز في معر�ض جدَّة الدولي
للكتاب ،المقام نهاية دي�سمبر 2017م ،و�شهدتْ �إ�صدارا ُته كما و َّفر المركز القر�ص الم�ضغوط لمجلة «العرب»
والمخت�صين ال ��ذي يح ��وي ( )44مجل� �دًا بحي ��ث ي�شم ��ل ك ُّل مجلد
�إقبا ًال وا�س ًع ��ا ِمن ِق َبل الباحثي ��ن والمث َّقفين
ِّ
ف ��ي عل ��وم الأن�س ��اب والتاري ��خ والجغرافي ��ا وغيره ��ا من �أعداد عام من المجلة .
المجاالت العلمية والثقافية المختلفة؛ وال�س َّيما �إ�صدارات ويحر�ص المرك ��ز على الم�شاركة ف ��ي معار�ض الكتاب
ع َّالم ��ة الجزي ��رة ال�شيخ حمد الجا�س ��ر -رحمه اهللِ -ل َما – داخ ��ل المملك ��ة وخارجها  -لكونها ُت�س ِه ��م في �أدائه

لر�سالته وتحقيق �أهدافه في �إثراء الثقافة وخدمة التراث
العرب ��ي ،متط ِّلع ًا �إلى تحقيق مزيد م ��ن العطاء؛ للإ�سهام
مع بقية المراكز والم� َّؤ�س�سات الثقافية في النه�ضة والبناء
الح�ضاري.

العدد الثاين والع�رشون
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الهالبي جمال الخلق وقوة الحق
عرفت فيه ه ��دوء طبعه وجم ��ال توا�ضعه وغزارة يحجم غي ��ره عن بحثه ،ومن ذلك بحثه (�إلقاء ال�ضوء
علم ��ه و�سع ��ة ثقافت ��ه ،وه ��و �أمر تبي ��ن لي و�أن ��ا �أراقب على ال ��دور المزعوم للق ّراء في معرك ��ة �صفين) ،وهو
مداخالت ��ه على ما ُيلقى في مجل� ��س حمد الجا�سر من مو�ضوع ال يخلو م ��ن الح�سا�سية كما يظهر من عنوانه،
محا�ضرات مختلفة ف ��ي تخ�ص�صاتها ،وكان يده�شني وق ��د �أح� ��س ذلك فنبه بقول ��ه« :وبما �أنّ ه ��ذه المرحلة
بالجوان ��ب الت ��ي يتناوله ��ا بذهن ��ه اللماح وه ��و ي�سوق
غاية في الح�سا�سية ،والحدي ��ث عنها يالم�س عواطف
مالحظ ��ات دقيق ��ة ال تخل ��و من ق�س ��وة الح ��ق؛ ولكنها
كثي ��ر من الم�سلمين؛ فالباح ��ث يعلن �أنه ال يق�صد ،في
محوط ��ة به ��دوء الط ��رح ورو َّية ف ��ي الأداء ،ف�ل�ا تنال
ّ
المحا�ض ��ر بم ��ا يك ��در �صف ��وه ،بل تلف ��ت انتباه ��ه �إلى بحث ��ه ،االنت�صار لفئة� ،أو الغ�ض من �أخرى؛ فلي�س هذا
جوانب غابت عنه ،ل�ست �أن�سى المحا�ضرة التي �ألقاها م ��ن �ش�أن ��ه»( .)2و�أما كتاب ��ه «عبداهلل بن �سب� ��أ :درا�سة
د .أبوأوس إبراهيم الشمسان
الدكتور عبداهلل التط ��اوي ،الملحق الثقافي الم�صري للرواي ��ات التاريخي ��ة عن دوره في الفتن ��ة»( )3فقد �أثار
بالريا� ��ض ،وكان ��ت عن (الثقاف ��ة العربي ��ة الإ�سالمية بع�ض معانديه في الر�أي.
والآخ ��ر) ،وق ��د �أظهر المحا�ض ��ر الجوان ��ب الإيجابية
و�إن يكن للإن�سان من ا�سمه ن�صيب فلعل من ذلك
حين عدت من البعثة كان �أ�ستاذنا الدكتور عبدالعزيز لها ،وبالغ في ت�صويرها ب�صورة مثالية ،من مثل قوله :ا�س ��م �أ�س ��رة �أ�ستاذنا (الهالبي) م ��ن (عيون الجواء)
الهالب ��ي يعم ��ل ف ��ي ق�س ��م التاري ��خ بكلي ��ة الآداب في
«وتمتد حقوق الآخر في الثقافة العربية الإ�سالمية �إلى ف ��ي الق�صيم ،ق ��ال ال�شي ��خ محمد بن نا�ص ��ر العبودي
جامع ��ة المل ��ك �سعود ،وكالن ��ا در�س في ق�س ��م واحد ،ات�ساع دوائرها؛ بد ًءا من حق الجوار �إلى حقوق ال�سالم
ع ��ن (الهالب ��ي) «عل ��ى لفظ الن�سب ��ة �إل ��ى (ال ْهالب)
هو ق�س ��م اللغة العربية في ه ��ذه الجامعة ،ولكنه حين والتعاي� ��ش� ،إل ��ى ما يكملها من �أط ��ر التعامل في دوائر
ب�إ�س ��كان الهاء .وال ْهالبي بلغته ��م العام ّية هو الف�صيح
�أنه ��ى درا�ست ��ه في �أورب ��ا بتخ�ص�ص التاري ��خ ع ّين في الت�سام ��ح وال�صفح والم�س ��اواة والإخ ��اء� ،إلى تفا�صيل
عرفت فيه هدوء طبعه وجمال توا�ض��عه وغزارة علمه و�س��عة ثقافته ،وهو �أمر تبين في ال ��كالم ،الطل ��ق الل�سان،
ف ��رع جامعة المل ��ك عبدالعزيز
ال ��ذي يغلب غي ��ره بف�صاحته
ف ��ي مك ��ة المكرمة ال ��ذي �صار
في
مختلفة
محا�ضرات
من
الجا�سر
حمد
مجل�س
في
يلقى
ما
على
مداخالته
أراقب
�
أنا
�
و
لي
بع ��د ذل ��ك جامع ��ة �أم الق ��رى،
عن ��د االحتج ��اج»( .)4ولي� ��س
وانتق ��ل �أ�ستاذن ��ا كم ��ا انتق ��ل تخ�ص�ص��اتها ،وكان يده�شني بالجوانب التي يتناولها بذهنه اللماح وهو ي�سوق مالحظات
ه ��ذا ببعي ��د م ��ن المعن ��ى
غيره من مك ��ة كالدكتور محمد دقيقة ال تخلو من ق�س��وة الحق؛ ولكنها محوط��ة بهدوء الطرح وروية في الأداء ،فال تنال
الف�صيح ،قال الأزهري�« :إنهَّ
الهدل ��ق والدكت ��ور عبدالعزي ��ز المحا�ضر بما يكدر �صفوه بل تلفت انتباهه �إلى جوانب غابت عنه.
َ
النا�س ِب ِل َ�سا ِن ِه� :إذا كانَ
لب
ه
ي
ل
َِ ُ َ
المانع والدكت ��ور نا�صر الر�شيد
()5
ّ
هجوه ��م و َي ْ�ش ُتم ُه ��مُ ،ي َقال :هُ َو هَ �ل�ا ٌب� :أي هَ ّجاء» ،
َي ُ
وغيرهم.
كثي ��رة التقت حوله ��ا الأديان في دوائ ��ر الم�شترك بما
الهجاء �إال ف�صيح ال ��كالم طلق الل�سان .و�أما
وال يك ��ون ّ
كان ل ��ي �شرف معرفت ��ه في ق�س ��م التاريخ ،وربما ي�ضم ��ن للب�شر �سالم ��ة مجتمع التنمي ��ة والرخاء بعيدًا
�ص ��ادف �أن ت�سايرنا خارجين م ��ن الكلية ،فكانت بيننا ع ��ن الح ��روب الت�صادمي ��ة ،وبمن� ��أى ع ��ن الت�ش ��رذم �أ�ستاذن ��ا عبدالعزي ��ز الهالبي ،فف�صي ��ح الكالم طلق
بهجاء؛ ب ��ل هو ذو جمال في
�أحاديث نجتاز بها الطريق ،قال لي يو ًما� :أنت ال تحتاج واالنق�س ��ام .وتظل حقوق الآخ ��ر محفوظة في �أن ي�سلم الل�س ��ان ،وم ��ا هو مع ذلك ّ
�إل ��ى تح�ضير مادت ��ك ،ف�أن ��ت متمكن منه ��ا والطالب من كل �ص ��ور �أذى غيره ل�سا ًنا �أو ي� �دًا ،و�أن يحتمي من الخلق وقوة في الحق.
�ضعاف ،تحيرت يومها ولم �أجب ،ولعله لم يكن ينتظر
بوائ ��ق ال�سفهاء ،و�أن ي�أمن عل ��ى حياته ودمه وعر�ضه،
من ��ي جواب� � ًا ،ولكني قلت ف ��ي نف�سي� :أم ��ا �إنّ الطالب
فحق م�شهود ،و�أما �إني ال �أحتاج �إلى التح�ضير و�أن ينال حقوقه دون بخ�س �أو عدوان ،و�أن ي�ؤدي واجبه ----------------
�ضع ��اف ّ
في
ن
ي
ب
الهالبي
�ور
�
ت
الدك
ولكن
�ان»؛
�
ه
امت
أو
�
�ر
�
ه
ق
دون
ّ
( )1طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد� ،ص.34 :
فه ��و �أمر محم ��ول على ثقته ب ��ي ،ولكني ف ��ي الحقيقة
مفتقر �إل ��ى التح�ضير والتعلم والتذكر؛ �إذ �أنا من �أكثر مداخلته �أنّ الأمر لي�س كذلك ،بل �إن هذه الثقافة ،على ( )2مجل ��ة كلي ��ة الآداب والعل ��وم الإن�ساني ��ة ،جامع ��ة
النا�س ن�سيا ًنا .وازدادت معرفتي به حين جمعنا العمل ما كان فيه ��ا من خير ،لم تخل م ��ن الأخطاء ،و�ضرب
الملك عبدالعزيز ،جدة ،م� ،)1984 /1404 ،4ص.14
متعاوني ��ن في م�ؤ�س�سة ال ��دارة التي كانت تع ّد مو�سوعة �أمثلة لذلك مما �سجله التاريخ ،وذكرنا قول الكواكبي:
( )3حولي ��ات كلي ��ة الآداب  /جامعة الكويت /الحولية
ال�سامي من ال ّريا�سة هو ِّ
المغفور ل ��ه جاللة الملك عبدالعزي ��ز طيب اهلل ثراه« ،على �أنَّ هذا ّ
الطراز
الط ��راز ّ
ال َّنبوي ال ُمح َّمدي الذي لم يخلفه فيه ح ًّقا غير �أبي بكر الثامنة .1987 /1986
وكان من المحررين الأ�سا�سيين� ،أما �أنا فكانت مهمتي
المراجع ��ة اللغوي ��ة للن�صو�ص المترجم ��ة ،ثم ت�شرفت وعمرَّ ،ثم �أخذ بال ّتناق�ض ،و�صارت الأ ّمة تطلبه وتبكيه ( )4معجم �أ�سر بريدة.127 :23 ،
(� )5أبو من�صور الأزهري ،تهذيب اللغة( ،هلب).
بمزاملت ��ه في لجن ��ة جائ ��زة وزارة الثقاف ��ة والإعالم من عهد عثمان �إلى الآن»(.)1
للكتاب ال�سعودي.
ومن ق ��وة الهالبي في الحق معالجته لبحث ما قد
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جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

ح�صل على �شهاد البكالوريو�س من ق�سم اللغة العربية /كلية
الآداب  /جامعة الريا�ض (الملك �سعود حال ًيا) 1386/1385هـ.
ح�ص ��ل على �شهادة الدكتوراه في التاري ��خ من جامعة �سينت
�آندرو� ��س � / University of St. Andrewsسكوتلن ��دا /
المملكة المتحدة 1974م (1394هـ) .
التخ�ص�ص العام :التاريخ.
التخ�ص�ص الدقيق :التاريخ والح�ضارة الإ�سالمية.
با�ش ��ر العم ��ل بالتدري�س في ق�س ��م التاري ��خ  /جامعة الملك
عبدالعزي ��ز  /فرع مكة المكرمة (جامع ��ة �أم القرى حال ًيا) في
نهاي ��ة العام الجامع ��ي 1394هـ  ،ثم انتقل �إل ��ى جامعة الريا�ض
(جامعة الملك �سعود) في بداية العام الجامعي 1396هـ.
الأعمال الإدارية التي زاولها في جامعة الملك �سعود:
وكيل كلية الآداب� :سنتان.
رئي�س ق�سم الإعالم� :سنة واحدة .
عميد �ش�ؤون المكتبات :ثالث �سنوات ون�صف ال�سنة.
م�شرف م�ؤ�س�س لكر�سي الملك �سلمان بن عبدالعزيز لدرا�سة
تاريخ الجزيرة العربية وح�ضارتها لمدة �سنتين.
الإنتاج العلمي:
الت�أليف
 .1م ��ا حقيقة رحل ��ة قري�ش في ال�صيف �إل ��ى ال�شام؟ (مجلة
الدارة ،ع� ،4س1417 ،22هـ � ،ص �ص . )94-65
 .2الحي ��اة العلمي ��ة والأدبي ��ة ف ��ي ع�صر الر�س ��ول �صلى اهلل
علي ��ه و�سل ��م والخلف ��اء الرا�شدي ��ن (ال�سج ��ل العلم ��ي الثال ��ث
لن ��دوة تاري ��خ الجزي ��رة العربي ��ة) ،جامع ��ة المل ��ك �سع ��ود،
الريا�ض1410،هـ1989/م.
� .3سرية زيد بن حارثة �إلى بني فزارة :درا�سة نقدية للروايات
التاريخي ��ة (مجلة كلي ��ة الآداب ،جامعة المل ��ك �سعود،م،13ع1
.)1986
 .4مقاطع ��ة قري� ��ش
لبن ��ي ها�ش ��م وبن ��ي
المطلب (كتاب درا�سات
تاريخي ��ة ج� ، 1إ�ص ��دار
ق�س ��م التاري ��خ ،جامع ��ة
الملك �سع ��ود ،الريا�ض،
1414هـ1993/م) .
 .5ن�ش� ��أة بي ��ت المال
ف ��ي الدول ��ة الإ�سالمي ��ة
(المجل ��ة العربية للعلوم

الإن�ساني ��ة ع�� � 53س 13جامعة الكويت ،الكوي ��ت� ،شتاء. )1995
ونال الباحث بهذا البحث جائزة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
ك�أف�ضل بحث لعام 1995م في مجال الإن�سانيات.
 .6عب ��داهلل بن �سب�أ :درا�سة للروايات التاريخية عن دوره في
الفتنة (حوليات كلية الآداب /جامعة الكويت /الحولية الثامنة
. )1987/1986
� .7إلق ��اء ال�ض ��وء عل ��ى ال ��دور المزع ��وم للقراء ف ��ي معركة
�صفي ��ن (مجل ��ة كلية الآداب والعل ��وم الإن�ساني ��ة ،جامعة الملك
عبدالعزيز ،جدة ،م.)1984/1404، 4
 .8الأح ��وال العامة ف ��ي الجزيرة العربية حت ��ى قيام الدولة
الأموية (ال�سجل العلمي للندوة الرابعة لتاريخ الجزيرة العربية،
الكتاب الرابع ،جامعة الملك �سعود  ،الريا�ض1424،هـ).
 .9الأ�س ��واق في مك ��ة في الع�ص ��ر الأموي (ال�سج ��ل العلمي
للندوة الرابع ��ة لتاريخ الجزيرة العربية ،الكتاب الرابع ،جامعة
الملك �سعود1424 ،هـ).
 .10الحي ��اة العلمي ��ة ف ��ي مكة ف ��ي الع�صر الأم ��وي ( مجلة
الدارة ع� ، 3س1413 ،19هـ).
 .11الرحل ��ة الحجازي ��ة لمحم ��د لبي ��ب البتنون ��ي – درا�سة
مقارن ��ة (ال�سج ��ل العلم ��ي لن ��دوة الرح�ل�ات  .دارة المل ��ك
عبدالعزيز1424،هـ).
 .12حم ��د الجا�سر وخدمته
لتاري ��خ الجزي ��رة العربي ��ة
(ال�سج ��ل العلم ��ي لن ��دوة
عن ��ه �أقيم ��ت ف ��ي دم�ش ��ق،
دم�شق1422،هـ2002/م).
 .13حمد الجا�سر م� ً
ؤرخا
(ال�سج ��ل العلم ��ي لن ��دوة
عن ��ه �أقامتها كلي ��ة الآداب/
جامع ��ة المل ��ك �سع ��ود،
الريا�ض1425،هـ2004/م).
 .14الف�ص ��ل الخا� ��ص
بال�سي ��رة النبوي ��ة (كت ��اب
المرج ��ع في تاري ��خ الأمة العربي ��ة) ،المنظمة العربي ��ة للتربية
والثقافة والعلوم ،تون�س2005 ،م.
 .15الأح ��وال العام ��ة في الجزيرة العربي ��ة عند قيام الدولة
العبا�سي ��ة (ال�سج ��ل العلمي للن ��دوة الخام�سة لتاري ��خ الجزيرة
العربية ،الكت ��اب الخام�س،ج،1
جامعة الملك �سع ��ود ،الريا�ض،
1427هـ2006/م).
 .16عبداهللبننا�صرالوهيبي
1425 -1348ه� �ـ-1930 /
2005م :جوان ��ب م ��ن �سيرت ��ه
وتعري ��ف ب�أبحاث ��ه .ن�ش ��ر �ضمن
�أبح ��اث كت ��اب« :ق ��راءات
معرفي ��ة :بح ��وث مه ��داة �إل ��ى
عب ��داهلل ب ��ن نا�ص ��ر الوهيبي».
مرك ��ز المل ��ك في�ص ��ل للبحوث
والدرا�سات الإ�سالمية،الريا�ض،
1427هـ2006/م.
 .17تاريخ اليونانيين في كتابات الم�سعودي (ن�شر في كتاب:
الجزي ��رة العربية واليونان وبيزنطة – التوا�صل الح�ضاري عبر
الع�ص ��ور القديمة والو�سيطة ،ج ��زءان ،الريا�ض ،جامعة الملك
�سعود1433 ،هـ ،2012/ج� ،1ص.)70-51
 .18م ��دى انت�شار الكتاب ��ة في حوا�ضر الحج ��از عند ظهور
الإ�س�ل�ام� .سوف ي�صدر قري ًبا �ضمن كتاب ي�ضم �أبحا ًثا تكري ًما
للأ�ستاذ الدكتور عبداللطيف الحميدان.

 .19عبداهلل الع�سكر م� ً
ؤرخا.
بحث �ألق ��ي يوم الأح ��د 13ربيع
الأول 1438هـ في ن ��دوة �أقامها
مرك ��ز المل ��ك فه ��د الثقاف ��ي
بالتع ��اون م ��ع المجل ��ة العربي ��ة
عن المرح ��وم الدكتور عبداهلل
الع�سكر .والبحث قراءة لأعماله
البحثية.
« .20العثيمي ��ن الم� ��ؤرخ»
بحث �ألق ��ي يوم  15ربي ��ع الأول
في ن ��دوة �أقامتها الأمانة العامة
لجائ ��زة المل ��ك في�ص ��ل ع ��ن
المرح ��وم الأ�ست ��اذ الدكتور عب ��داهلل العثيمين ،وه ��و قراءة في
�أبحاثه التاريخية.
محا�ضرات �ألقيت في منتديات علمية ،ولم تن�شر بعد:
 .1م ��دى انت�ش ��ار الكتابة ف ��ي الحجاز عند ظه ��ور الإ�سالم.
�ألقيت ف ��ي اللقاء العلمي الراب ��ع للجمعية التاريخي ��ة ال�سعودية
بالريا�ض.
 .2التركي ��ب ال�سكاني لمنطقة �شمال ��ي الخليج (البحرين)
عن ��د ظهور الإ�س�ل�ام� .ألقيت في اللقاء العلم ��ي لجمعية التاريخ
والآثار لدول الخليج العربية ،بم�سقطُ /عمان.
 .3م�ساهم ��ة مجلة العرب في ن�ش ��ر تاريخ الجزيرة العربية.
�ألقيت في النادي الأدبي بالريا�ض ،بندوة خا�صة عن المجلة.
 .4الم ��ر�أة وال�سلط ��ة ف ��ي التاري ��خ الإ�سالم ��ي� .ألقيت في
�أحدية را�شد المبارك ،مو�سم عام 1431هـ.
 .5الطبري وت�أريخه لع�صره� .ألقيت في �سل�سلة محا�ضرات
الن�ش ��اط العلمي لق�سم التاريخ /كلي ��ة الآداب،جامعة الأميرة
نورة بنت عبدالرحمن.
 .6م ��ن نكبات ال ��وزراء في التاريخ الإ�سالم ��ي� .ألقيت في
�أحدية را�شد المبارك مو�سم عام 1430هـ.
 .7و�ص ��ف الرحال ��ة الأوربيي ��ن لمدينة الريا� ��ض في عهد
الإمام في�صل ب ��ن تركي� .ألقيت في النادي الأدبي بالريا�ض،
عام 1430هـ.
 .8الأو�ض ��اع االجتماعي ��ة ف ��ي الع ��راق ف ��ي القرني ��ن الرابع
والخام� ��س الهجريين� .ألقيت ف ��ي �أحدية را�شد المبارك مو�سم
1432هـ.
 .9عبدالعزي ��ز ال ��دوري م� ً
ؤرخ ��ا ومفك� � ًرا� .ألقي ��ت في
خمي�سي ��ة الجا�سر في ندوة ت�أبيني ��ة باال�شتراك مع الأ�ستاذ
الدكتور عزالدين عمر مو�سى.
 .10ن�ش ��وء الح�ض ��ارات وتدهوره ��ا� .ألقي ��ت في �أحدية
را�شد المبارك م�س ��اء يوم الأحد 1434/1/18هـ ،الموافق
2012/12/2م.
� .11أخالقيات الباح ��ث� .ألقيت على طالب الدرا�سات
العليا في دورة «الأ�س� ��س العلمية لكتابة الر�سائل والأبحاث
التاريخي ��ة» ي ��وم ال�سب ��ت 1434/1/24ه� �ـ المواف ��ق
 ،2012/12/8ال�ساعة .2.30-12.30
� .12إع ��داد خطة البحث� .ألقيت على طالب الدرا�سات
العلي ��ا ف ��ي دورة «الأ�س� ��س العلمية لكتاب ��ة الر�سائ ��ل والأبحاث
التاريخية» يوم الأربعاء 1434/1/28هـ الموافق 2012/12/12
�صباحا.
ال�ساعة ً 12-10
« .13قرامط ��ة �شرق ��ي الجزيرة العربي ��ة» .قدمت في �صباح
ي ��وم ال�سب ��ت 1435/12/24ه� �ـ ،المواف ��ق  2014/10/18ف ��ي
مجل�س حمد الجا�سر و�أدار الحوار �أ .د .عبدالعزيز المانع.
 .14تدوين التاريخ عن ��د الم�سلمين� .ألقيت م�ساء يوم الأحد
1437/2/24هـ ،الموافق .2015/12/4
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يتبع السيرة العلمية ...
مراجعات نقدية لكتب:
 -1كتاب المدينة الإ�سالمية،
لمحم ��د عبدال�ست ��ار عثمان،
مجل ��ة عال ��م الكت ��ب ،ع ��دد
�سبتمبر ،1989،القاهرة.
-2الدين ��ار الإ�سالم ��ي عبر
العـ�صـــ ��ور ،عبــدالمــجيـــ ��د
الخريج ��ي ونايف ال�شرعان،
مجلة العرب.
 -3درا�س ��ة نقدي ��ة لكت ��اب
«بردي ��ات ق ��رة ب ��ن �شريك»
لجا�س ��ر خلي ��ل �أب ��و �صفي ��ة.
مجلة العرب ،ج 1و ،2رجب و�شعبان 1426هـ� ،ص �ص.46-31
 -4جزي ��رة الع ��رب� :أر� ��ض الإ�س�ل�ام المقد�س ��ة وموط ��ن العروبة
و�إمبراطورية البترول ،لج ��ان جاك بيري ،ترجمة محمد البقاعي،
مجلة حقول ،العدد الأول ،يونيو .2004
 -5اليمامة في �صدر الإ�سالم – محاولة للفهم .لعبداهلل �إبراهيم
الع�سك ��ر .مجل ��ة الع ��رب ،ج 7و�� � ،8س ،48محرم و�صف ��ر 1434هـ
(ت�شرين ثاني�/أكتوبر-كانون �أول/دي�سمبر 2012م).
 -6درا�س ��ات في تاريخ مك ��ة المكرمة والمدين ��ة المنورة وجدة في
الع�ص ��ر الإ�سالمي الو�سي ��ط ،للبروف�سور ريت�ش ��ارد مورتل ،ترجمة
الدكت ��ور محمد الفريح� ،ألقيت المراجع ��ة في حفل تد�شين الكتاب
بق�س ��م التاريخ/جامع ��ة المل ��ك �سع ��ود ،بتاري ��خ 1436/6/26ه� �ـ
الموافق 2014/4/15م.
 -7مراجع ��ة لكتاب «مدينتا الجزيرة العربي ��ة المقد�ستان» ،ت�أليف
الرحالة الإنجليزي �إلدون روتر  Eldon Rutterوترجمة الدكتور
عب ��داهلل محم ��د ن�صيف  ،ن�شرت ف ��ي مجلة الع ��رب ،العدد ج 7و8
�س 50محرم و�صفر 1436هـ (نوفمبر-دي�سمبر .)2014
التحقيقات:
كت ��اب «الآث ��ار الرفيعة في
م�آث ��ر بن ��ي ربيع ��ة» ،لمحم ��د
اب ��ن �إبراهي ��م التاذف ��ي،
مـــعـــهـــ ��د المخـــطــــوطـــ ��ات
العربي ��ة ،المنظم ��ة العربي ��ة
للتربي ��ة والثقاف ��ة والعل ��وم،
الكويت1406،هـ1985/م.
الترجمات:
 -1كت ��اب «رح�ل�ات ف ��ي
�شبه جزيرة الع ��رب» للرحالة
ال�سوي�ســ ��ري بـــوركهـــ ��ارت.
باال�شتراك ،بي ��روت ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة1413 ،هـ1992/م.
 -2كت ��اب «الريا� ��ض:
المدين ��ة القديم ��ة» ،لولي ��م
في�س ��ي ،مكتب ��ة المل ��ك
عبدالعزي ��ز العامة ،الريا�ض،
1419هـ1999/م.
 -3تقري ��ر م� ��س ِج ْر ْت� � ُرود
ِب ْل ع ��ن ُعــ َقـي ��ل( ،العرب ج3
و�� � 4س 37رم�ض ��ان �ش ��وال
1422هـ.)...
 -4كتاب «عنقاء الجزيرة
العربية» لجي ��رارد دي جوري
(تحت الن�شر).
التحرير:
 مو�سوع ��ة المل ��كعبدالعزيز وفت ��رة حكمه من
خالل الوثائق الأجنبية ()20
مجلدًا ،محرر رئي�س.

 رئي� ��س هيئ ��ة تحرير �سل�سل ��ة «بحوث تاريخي ��ة» (ربع �سنوية)الت ��ي ت�صدرها الجمعي ��ة التاريخية ال�سعودية من ��ذ �إ�صدارها حتى
العام 1434هـ.
 نائ ��ب رئي� ��س تحري ��ر مجلة «بح ��وث الخليج» الت ��ي ت�صدرهاجمعية التاريخ والآثار لدول الخليج (لمدة � 4سنوات).
 ع�ض ��و هيئة تحرير مجل ��ة كلية الآداب ،جامع ��ة الملك �سعود(لدورتين � 4سنوات).
 رئي� ��س هيئة تحرير ال�سج ��ل العلمي للن ��دوة العالمية الرابعةلتاريخ الجزيرة العربية.
 رئي� ��س هيئة تحرير ال�سجل العلمي للن ��دوة العالمية الخام�سةلتاريخ الجزيرة العربية.
 رئي�س هيئ ��ة تحرير ال�سجل العلمي للن ��دوة العالمية لعالقاتالجزي ��رة العربي ��ة بالعالمي ��ن اليونان ��ي والبيزنط ��ي ،والذي �صدر
بعنوان :التوا�صل الح�ضاري بين الجزيرة العربية واليونان وبيزنطة
في الع�صور الو�سيطة ،الريا�ض1434،هـ2013/م.
 ع�ضو هيئة تحرير مجلة العرب. م�ست�شار تحرير مجلة الع�صور. م�ست�شار تحرير مجلة الجمعية التاريخية ال�سعودية. م�ست�شار مجلة الخمي�سية.الإ�شراف على الر�سائل العلمية:
�أبحاث التخرج لدرجة الماج�ستير – البرنامج الموازي:
 االبتعــــ ��اث العلمــــ ��ي ف ��ي عهــــــ ��د المــل ��ك عبدالعزي ��ز1373-1346هـ1952-1927/م� ،إعداد �أحمد بن خلف المالكي.
 الأ�س ��واق الدورية في منطقة ع�سير من عام 1338هـ �إلى عام1351هـ� ،إعداد �أحمد مفرح محمد ع�سيري.
 حوطة بني تمي ��م في عهد الملك عبدالعزيز� ،أعدتها الطالبةهيا مبارك الخريف 1436هـ.
الماج�ستير:
 الحي ��اة االقت�صادية واالجتماعية في الحجاز من قيام الدولةالعبا�سية حتى منت�صف القرن الرابع الهجري� .إعداد ابت�سام بنت
عبدالمح�سن ال�سويلم1404 ،هـ1984 /م.
 عب ��داهلل ب ��ن الزبي ��ر والأمويون� .إع ��داد عبداهلل ب ��ن عثمانالخرا�شي1408 ،هـ.
 الأح ��وال ال�سيا�سية ف ��ي الدولة الر�سولية في عه ��د ال�سلطانالنا�صر �أحمد� ،إعداد محمد بن يحيى الفيفي1420 ،هـ1999/م.
 الحي ��اة العلمي ��ة ف ��ي م�ص ��ر الفاطمي ��ة� ،إع ��داد خال ��د ب ��نعبدالرحمن القا�ضي1423 ،هـ.
 �إدارة الحج ��از ف ��ي العه ��د الأم ��وي� .إعداد العن ��ود بنت فهدالعتيبي1424/1423 ،هـ.
 �إدارة الحج ��از ف ��ي العهد العبا�سي� ،إع ��داد عفراء بنت عازمال�شراري1428/1427 ،هـ.
 التاري ��خ ال�سا�سان ��ي ف ��ي الكتابات العربية� ،إع ��داد عقاب بنمتعب العتيبي1430 ،هـ.
 �إدارة الم ��ال الع ��ام منذ قي ��ام الدولة العبا�سي ��ة وحتى ع�صرالر�شيد� ،إعداد الطالب محمد بن يحيى الغامدي1435 ،هـ.
ر�سائل ماج�ستير تحت الإنجاز:
 �إدارة الأقالي ��م ف ��ي عه ��ود ال�سالطي ��ن الر�سوليي ��ن ،جواهرم�سعود الفيفي.
 الزبي ��ر بن ب ��كار م� ًؤرخا لمك ��ة والمدينة ،مني ��رة عبدالوهاب
العي�سى.
الدكتوراه:
 المدينة المنورة في الع�صر المملوكي� ،إعداد عبدالرحمن بنمدير�س المدير�س1417 ،هـ.1996/
 الحي ��اة االجتماعية في مك ��ة منذ ظهور الإ�س�ل�ام وحتى نهايةالع�صر الأموي� ،إعداد �إلهام بنت �أحمد البابطين1418 ،هـ1997 /م.

 التط ��ور التاريخي للأ�سرة ف ��ي الحجاز� ،إعداد هدى بنت فهدالزويد1419 ،هـ1998/م.
 الإقطاع في العراق في العهدي ��ن البويهي وال�سلجوقي� ،إعدادعي�سى بن عبداهلل ال�ضفيان1423/1422 ،هـ.
 الأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة للدول ��ة الر�سولية في عه ��د ال�سلطانالمظفر (694-647ه� �ـ1295-1250/م)� ،إعداد فار�س بن �صالح
الذكري.
 �أ�سالي ��ب الدعاي ��ة في الغ ��رب الأورب ��ي للحم�ل�ات ال�صليبيةعل ��ى ب�ل�اد ال�ش ��ام وم�ص ��ر� ،إع ��داد لطيف ��ة بن ��ت خل ��ف العنزي،
1433هـ.2012/
 الك ��وارث الطبيعي ��ة ف ��ي ب�ل�اد ال�ش ��ام و�أثرها عل ��ى الأو�ضاعاالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة� ،إع ��داد ف ��رج ب ��ن محم ��د ال�سبيع ��ي،
1433هـ2012/م.
مناق�شات الر�سائل العلمية:
الماج�ستير( :بع�ض الر�سائل)
 مجتم ��ع المدينة ف ��ي ع�صر الر�س ��ول �صلى اهلل علي ��ه و�سلم،�إعداد عبداهلل بن عبدالعزيز بن �إدري�س1399 ،هـ1979/م.
 دور القبائ ��ل القحطاني ��ة في بالد ال�شام ف ��ي الع�صر الأموي،�إعداد �سعاد بنت �أحمد العمري.
 الحي ��اة االقت�صادي ��ة واالجتماعية في اليمن ف ��ي القرن الأولالهجري� ،إعداد عبدالوهاب بن �أحمد �شيره1405 ،هـ.
 الحي ��اة االقت�صادي ��ة في �أفريقية ف ��ي عهد الأغالب ��ة� ،إعدادمنيرة بنت عبدالرحمن ال�شرقي1409،هـ1988/م.
 العالق ��ات بين الإم ��ارة ال�صفارية والدول ��ة العبا�سية� ،إعدادمحمد بن �أحمد القحطاني1409 ،هـ1986/م.
 الحياة االقت�صادية في بالد ال�شام في الع�صر العبا�سي -132264هـ� ،إعداد �سارة بنت عبداهلل الدو�سري.
 ال�سلوك الذهبية في خال�صة ال�سير المتوكلية ،تحقيق ودرا�سةزيد بن علي الف�ضيل1418 ،هـ.
 الأزرقي :موارده ومنهجه ف ��ي كتابه� :أخبار مكة� ،إعداد طفلةبنت عبد ربه العتيبي1422 ،هـ.
 الأبن ��اء في اليمن حت ��ى نهاية القرن الثال ��ث الهجري� ،إعدادمانع بن عبداهلل التويم1431 ،هـ2010/م.
 الهيث ��م ب ��ن ع ��دي ومروياته في تاري ��خ دم�شق الب ��ن ع�ساكر،�إع ��داد �سامي بن �سعد المخيزيم1425 ،ه� �ـ (جامعة الإمام محمد
ابن �سعود الإ�سالمية).
 الم ��ر�أة في مجتم ��ع الحجاز في الع�صر الأم ��وي� ،إعداد غادةبنت عبدالرحمن الم�سعود1428 ،هـ.
 الأمرا�ض والعالج ��ات منذ قبيل الإ�سالم وحتى نهاية الع�صرالأموي� ،إعداد جفيلة بنت ممدوح ال�سلطان1431 ،هـ2010/م.
 الأح ��وال العلمية ف ��ي مكة في القرن التا�س ��ع الهجري� ،إعدادهند بنت محمد �آل عادي1430 ،هـ.1986/
 الهداي ��ا المتبادلة بين الم�سلمي ��ن وال�صليبيين والبيزنطيين،�إعداد جواهر بنت محمد الدندني1431 ،هـ2010/م.
 الأعراب ف ��ي نجد والحجاز� ،إعداد عواد ب ��ن عايد ال�شمري،نوق�شت في يوم الأربعاء الموافق 1434/5/29هـ.
الدكتوراه:
 الحياة العلمية في �أفريقية في ع�صر بني زيري� ،إعداد لطيفةبنت محمد الب�سام1414،هـ1993/م.
 التاري ��خ والم�ؤرخون بمكة في الق ��رن العا�شر الهجري� ،إعدادمحمد يو�سف عابد (جامعة �أم القرى) 1414هـ1993/م.
 الحي ��اة العلمي ��ة ف ��ي مك ��ة خ�ل�ال القرني ��ن الثان ��ي والثال ��ثالهجريين� ،إعداد عبدالعزيز ب ��ن را�شد ال�سنيدي( ،جامعة الإمام
محمد بن �سعود الإ�سالمية).
 �أث ��ر العلماء في الحي ��اة ال�سيا�سية في الدول ��ة الأموية� ،إعدادعبداهلل بن عبدالرحمن الخرعان1420 ،هـ( 1999/جامعة الإمام
محمد بن �سعود الإ�سالمية).
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مه ��ن الفقه ��اء ف ��ي الع ��راق ف ��يالقرني ��ن الثان ��ي والثال ��ث الهجريين،
�إع ��داد محمد ب ��ن عب ��داهلل �آل تميم،
1423هـ.2003 /
الن�شاط الأكاديمي:
 نائ ��ب رئي�س الجمعي ��ة التاريخيةال�سعودية لمدة �ست �سنوات.
 ع�ضو اللج ��ان التح�ضيرية لندوة2013ممن ��ذ �إن�شائها
الجزيرة العربية
تاري ��خ
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل
عام 1997م.
 رئي�س اللجن ��ة التح�ضيرية للندوة العالمية الخام�سة لتاريخ الجزيرةالعربية.
 ع�ض ��و اللجنة التح�ضيرية للن ��دوة العلمية عن ال�شي ��خ حمد الجا�سرالتي �أقامتها كلية الآداب.
 مق ��رر لجن ��ة التر�شي ��ح للجوائ ��ز العلمي ��ة بق�س ��م التاري ��خ لعدد منال�سنوات.
 ع�ضو اللجنة العلمية لمركز ال�شيخ حمد الجا�سر الثقافي. ع�ضو مجل�س الأمناء لمركز ال�شيخ حمد الجا�سر. ع�ض ��و اللجنة العلمية لأطل�س ال�سيرة النبوية الذي تعد لإ�صداره دارةالملك عبدالعزيز.
ع�ض ��و ف ��ي لجن ��ة تطوي ��ر وج ��ودة متطلب ��ات الجامعة منمقررات الثقافة الإ�سالمية.
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 ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية بكلية الآداب. ع�ضو مجل�س كلية الآداب لدورتين. ع�ضو مجل�س �إدارة مركز درا�سات تاريخ وح�ضارة الجزيرة العربية/جامعة الملك �سعود.
 ع�ض ��و اللجن ��ة العلمي ��ة لجائ ��زة الكتاب بمعر� ��ض الريا� ��ض الدوليللكتاب /وزارة الثقافة والإعالم لثالث دورات.
 ع�ضو اللجنة العلمية لموقع وزارة الخارجية في الجنادرية. ولجان �أخرى غير ما ذكر في جامعة الملك �سعود وخارجها.الم�ؤتمرات العلمية:
�ش ��ارك ف ��ي العديد م ��ن الم�ؤتمرات والن ��دوات العلمية ف ��ي المملكةوخارجها وفي العام الجامعي 1433-1432هـ ب�شكل خا�ص:
 ندوة "الجوانب الإن�سانية واالجتماعية في تاريخ الملك عبدالعزيز"،نظمه ��ا كر�س ��ي الأمي ��ر �سلم ��ان ب ��ن عبدالعزي ��ز للدرا�س ��ات التاريخي ��ة
والح�ضاري ��ة للجزيرة العربي ��ة ،بجامعة الملك �سعود ،قاع ��ة  7في الفترة
بين 1433/3/15-12هـ.
 اللقاء العلمي لجمعي ��ة التاريخ والآثار بدول مجل�س التعاون الخليجيال ��ذي عقد بمدينة م�سقطُ /عمان في المدة � 26-24أبريل 2012م ،وقمت
ب�إدارة �إحدى جل�سات اللقاء.
 الم�ؤتم ��ر العالمي عن المر�أة في ال�سي ��رة النبوية والمر�أة المعا�صرة،ال ��ذي نظمه كر�سي خدمة ال�سيرة والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،بجامعة
الق�صيم /بريدة في المدة 1433/5/20-18هـ.

 حلقة نقا�شية نظمها مركز الملك عبداهلل الدولي لخدمة اللغة العربيةبعنوان “�آفاق الريادة والتميز” بالريا�ض في المدة 1433/6/12-10هـ،
الموافق .2012/5/3-1
 الم�شارك ��ة ورئا�س ��ة جل�س ��ة في “الملتق ��ى الأول للكرا�س ��ي والمراكزالعلمي ��ة ال�سعودي ��ة ف ��ي الخارج” ال ��ذي نظمه كر�س ��ي الأمي ��ر �سلمان بن
عبدالعزي ��ز للدرا�س ��ات التاريخية والح�ضارية للجزي ��رة العربية ،بجامعة
الملك �سعود ،الريا�ض � 24-22صفر 1434هـ.
The First Symposium of Saudi Scientific Chairs
.2013 ,January 6-4 ,and Center Abroad, Riyadh

 الم�شاركة في حلقة نقا�ش علمية بعنوان( :ا�ستراتيجية الأمن الغذائيف ��ي دول الخليج العربي) ،قدمتها الدكت ��ورة ديبورا ويلر( (Dr. Deb o
� )rah Weelerأ�ست ��اذة العل ��وم ال�سيا�سية في �أكاديمي ��ة نيفال الأمريكية
(United States Naval Academy, Annapolis, MD
 ،)503-21402نظمه ��ا مرك ��ز المل ��ك في�ص ��ل للبح ��وث والدرا�س ��ات
الإ�سالمية ظهر يوم الثالثاء 1434/3/3هـ ،الموافق 2013/1/15م.
 ح�ضور وم�شاركة في نقا�ش محا�ضرة الإطار العام لل�سيا�سة ال�سكانيةفي دول مجل�س التع ��اون الخليجي .المحا�ضر عبداهلل محمد الباتل ،كلية
الآداب ،الثالثاء 1434/2/12هـ ،الموافق 2012/12/25م.
 الم�شارك ��ة ف ��ي ور�شة عمل “ تطوير منظوم ��ة البحث العلمي بجامعةالمل ��ك �سع ��ود” .المبنى  ،17قاعة الدرعي ��ة ،الثالثاء 1434/3/24هـ
الموافق 2013/2/5م.
 الم�شاركة في اللقاء العلمي الرابع ع�شر للجمعية التاريخية ال�سعوديةفي المدينة المنورة في الفت ��رة 1434/5/8-6هـ2013/3/20-18( ،م)
بمنا�سة اختيار المدين ��ة المنورة عا�صمة للثقافة العربية ،ورئا�سة الجل�سة
الخام�س ��ة ( 5.30- 4ع�ص� � ًرا) ،و�شارك ��ت فيه ��ا ببح ��ث بعن ��وان� :إحياء
الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة ف ��ي المدينة المن ��ورة في �ص ��در الإ�س�ل�ام� ،ألقي في
�صباحا).
الجل�سة الثانيةً 12.30-11( ،
 لق ��اء تلفزيوني مع القن ��اة الثقافية ،تم ت�سجيله ي ��وم 1434/5/8هـ،تن ��اول ثالث ��ة مح ��اور :المدينة عا�صم ��ة الثقاف ��ة العربية ،اللق ��اء العلمي
للجمعي ��ة التارخية ال�سعودية ،بعنوان� :إحياء الأرا�ضي الزراعية في �أرياف
المدينة في �صدر الإ�سالم.
 مق ��رر لجن ��ة مراجعة االختب ��ار ال�شامل لمرحلة الدكت ��وراه ،ومن ثم�إقامة حلقة نقا�ش عن االختبار ال�شامل لمرحلة الدكتوراه في ق�سم التاريخ،
قدمه ��ا �أع�ضاء اللجنة� ،أ .د .عبدالعزيز الهالب ��ي� ،أ.د .عوي�ضة الجهني،
�صباحا من يوم الثالثاء الموافق
�أ .د .ح�سي ��ن ال�شيخ ،ف ��ي ال�ساعة ً 12-10
1434/5/28ه� �ـ2013/4/9 ،م .تحدث �أ .د .الجهني عن فل�سفة االختبار
ال�شامل و�أهدافه ،وتح ��دث �أ .د .ال�شيخ عن �آليات تنفيذ االختبار ال�شامل،
وتح ��دث �أ .د .الهالبي عن تطبي ��ق االختبار ال�شامل ف ��ي بع�ض الجامعات
الأمريكي ��ة والكندية ،ثم بعد ذلك فتح ب ��اب التداول في المو�ضوع لأع�ضاء
هيئة التدري�س وطالب الدرا�سات العليا.
 اال�شت ��راك في ن ��دوة تلفزيونية مع �سعادة �سفي ��ر اليونان في المملكةالعربية ال�سعودي ��ة الدكتور ديمتري�س ليت�سو� ��س  Dimitrios Letsiosفي
برنام ��ج " "Bridgesف ��ي القن ��اة الثاني ��ة لمدة �ساعة  ،ف ��ي م�ساء الأحد
(ال�ساع ��ة  12-11ليال) 1434/5/26ه� �ـ2013/4/7 ،م قدمنا فيه كتاب
ندوة العالقات بين الجزيرة العربية واليونان وبيزنطة ،وتناولنا من خالل
الحوار العالقات الح�ضارية بين اليونان والجزيرة العربية ب�صفة خا�صة،
وعالم الإ�سالم ب�صفة عامة عبر التاريخ.
 الم�شارك ��ة ب�صفت ��ي ع�ض� � ًوا في اللق ��اء العلم ��ي للجمعي ��ة ال�سعوديةالأثري ��ة وعنوان ��ه "الآثار في المملك ��ة العربية ال�سعودي ��ة" الذي عقد يوم
الخمي�س1434/6/1هـ 2013/4/11 /م في فندق مداريم بالريا�ض.
 ن ��دوة التراث العلم ��ي في الح�ضارة الإ�سالمي ��ة .نظمها مركز الملكفي�ص ��ل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،ومدين ��ة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقني ��ة .التاري ��خ الثالث ��اء 1434/6/6ه� �ـ2013/4/16 /م ،ف ��ي قاعة
الم�ؤتمرات ( )36بمبنى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

العدد الثاين والع�رشون
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 ح�ض ��ور اللق ��اء العلمي الذي نظمت ��ه دارة الملك عبدالعزيز عنكتاب «المملكة العربية ال�سعودية في القرن التا�سع ع�شر» لم�ؤلفه بيلي
وايندور ،في م�ساء ال�سبت 1434/6/17هـ بمقر الدارة.
 تك� � َّرم علي نخبة من زمالئي بق�سم التاريخ وق�سم اللغة العربية،فكرمون ��ي علم ًيا ب�أن �أهدوا � َّإلي �أبحاثهم ،وعددهم  12باح ًثا ،و�شكلت
الجمعي ��ة التاريخية هيئة تحرير برئا�س ��ة الأ�ستاذ الدكتور عبدالغفور
روزي ،و�أ�شرفت هيئة التحرير عل ��ى تحكيم الأبحاث ،و�ساهم كر�سي
الأمي ��ر �سلم ��ان ب ��ن عبدالعزي ��ز للدرا�س ��ات التاريخي ��ة والح�ضارية
للجزيرة العربية بتمويل طباعت ��ه ،ون�شرته دار جداول للن�شر ،و�صدر
الكت ��اب التكريمي ف ��ي العام 1434ه� �ـ ،2013/و�أقام ��ت الكلية حف ًال
لتكريم ��ي بمنا�سبة �صدور الكتاب� ،ألقيت في ��ه عدد من كلمات الوفاء
من عميد الكلية �أ .د� .صالح معي�ض الغامدي ،ومن عدد من الزمالء،
وبذل ��ك �أت�شرف �أن �أكون �أول �أ�ستاذ جامع ��ي �سعودي يكرم علم ًيا وهو
عل ��ى ر�أ�س العمل على ه ��ذا النحو ،وهو تقليد معمول به في الجامعات
العريق ��ة بالغرب .جزى اهلل زمالئي وكل من �شارك في هذا التكريم
ب�أي �شكل من الأ�شكال عني خير الجزاء.
 الم�شارك ��ة في التكريم الذي �أقامه «منتدى بامح�سون» للأ�ستاذالدكتور عبداهلل بن �صالح العثيمين تحت رعاية �صاحب ال�سمو الملكي
تركي الفي�ص ��ل ،في ال�سبت 1434/7/1ه� �ـ ،الموافق ،2013/5/11
�شارك ��ت في ��ه بورقة عنوانها :عب ��داهلل العثيمين الم� ��ؤرخ ،كما �شارك
كل م ��ن �أ .د .محمد الهدلق بورق ��ة عنوانها :عبداهلل العثيمين �شاع ًرا
و�أدي ًبا ،و�شارك الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي بورقة عنوانها :عبداهلل
العثيمي ��ن ح� ��س مرهف ف ��ي هندام �شي ��خ ،و�شارك «راع ��ي المنتدى»
الأ�ستاذ عبداهلل باحمدان بورقة عن �سيرة عبداهلل العثيمين.
 ح�ض ��ور ور�ش ��ة العم ��ل بعن ��وان «نحو نظ ��ام معلوم ��ات جغرافيتاريخ ��ي لمكة المكرمة» الذي عقد ف ��ي مركز تاريخ مكة المكرمة في
يوم الأربعاء  21جمادى الآخرة 1434هـ الموافق  1مايو .2013
 الم�شارك ��ة في حلقة نقا� ��ش مو�ضوعها« :تحقي ��ق مواقع غزواتقرق ��رة الك ��در ،ذو �أم ��ر  ،ذات الرق ��اع ،ذو ق ��رد» ،ي ��وم الثالث ��اء
1434/7/11ه� �ـ ،الموافق  21مايو  2013ف ��ي مركز بحوث ودرا�سات
المدينة المنورة  /المدينة المنورة.
 الم�شارك ��ة في لجنة االختب ��ار ال�شامل لطال ��ب الدكتوراه بق�سمالتاريخ؛ محمد بن علي القرني – التخ�ص�ص الفرعي الثاني :الحركة
العلمية عند الم�سلمين ،مع �أ .د .محمد الجميل مقر ًرا ،و�أ.د .عبداهلل
ال�سيف ع�ض ًوا.
الخدمات المجتمعية:
 الم�شارك ��ة ف ��ي اللجنة المنظم ��ة لمجل�س ال�شيخ حم ��د الجا�سر(�صباح ال�سب ��ت) ،وفي اللجنة العلمية للمرك ��ز ،وفي ع�ضوية مجل�س
الأمن ��اء ،وال ��ذي ير�أ�س ��ه �صاح ��ب ال�سمو الملك ��ي الأمي ��ر �سلمان بن
عبدالعزيز.
 الم�شاركة في �أحدية الدكتور را�شد المبارك. الم�شاركة في منتدى بامح�سون الثقافي. ع�ضوية اللجنة العلمية لجائزة معر�ض الريا�ض الدولي للكتاب.ع�ضوية اللجنة العلمية لجناح وزارة الخارجية في الجنادرية. الم�شارك ��ة ف ��ي حف ��ل تكري ��م �أ .د .عزالدين مو�سى ف ��ي اثنينيةعبدالمق�صود خوجة بجدة ي ��وم االثنين  19جمادى الآخرة ،الموافق
.2013/5/29
 ح�ض ��ور افتتاح معر�ض فيينا للكت ��اب ،بدعوة كريمة من الملحقالثقافي ال�سع ��ودي ،والم�شاركة بالفعالي ��ات الثقافية لجناح المملكة،
وذل ��ك بمنا�سبة اختيار المملكة �ضي ��ف ال�شرف لهذا العام في الفترة
من .2013/11/23-19
 الم�شارك ��ة ف ��ي اللقاء العلمي عن الأدي ��ب عبداهلل بن محمد بنخمي� ��س رحمه اهلل ،الذي نظمته دارة المل ��ك عبدالعزيز بالتعاون مع
ن ��ادي الريا� ��ض الأدب ��ي بفندق مداريم ك ��راون في م�س ��اء يومي -19
1435/4/20هـ.2014/2/20-19 ،

 الم�شارك ��ة بفعاليات اللقاء العلم ��ي الخام�س للجمعية ال�سعوديةللدرا�سات الأثري ��ة ب�صفتي ع�ض ًوا ،في رحاب جامعة جازان في -25
1435/4/27هـ الموافق .2014/2/27-25
 الم�شاركة في الندوة التي �أقامها مهرجان الجنادرية عن الأديبال�سع ��ودي �سعد الب ��واردي ب�صفته �شخ�صية الع ��ام للمهرجان (ومعه
عبداهلل �شباط) في قاعة الملك في�صل بفندق الإنتركونتننتال.
 قمت ب�إدارة الندوة التي �أقامها مجل�س حمد الجا�سر ومو�ضوعها«الوثائ ��ق في تاري ��خ المدينة المن ��ورة» و�شارك فيه ��ا الأ�ستاذ مو�سى
الحربي ،والأ�ستاذة لطيفة العدواني من جامعة الطائف.
 قمت ب�إدارة الندوة �ألتي �أقامها مجل�س حمد الجا�سر عن الأديبين�سعد البواردي وعبداهلل �شباط بمنا�سبة اختيارهما �شخ�صيتي العام
ف ��ي مهرج ��ان الجنادرية ،تح ��دث فيها كل م ��ن �أ.د.محم ��د الهدلق،
ود.عبدالرحمن ال�شبيلي ،و�أ .محمد الق�شعمي.
 قم ��ت بتقدي ��م المحا�ض ��ر و�إدارة الح ��وار ف ��ي المحا�ضرة التي�ألقاه ��ا الأ�ستاذ الدكت ��ور �إبراهيم �شبوح (تون�س ��ي) في مركز الملك
في�صل للدرا�سات والبحوث الإ�سالمية في م�ساء يوم الثالثاء الموافق
1435/4/1هـ.
 الم�شاركة في الكتاب ال ��ذي �أُعد لتكريم الأ�ستاذ الدكتور حمودعبدالعزي ��ز الب ��در ،وكيل جامع ��ة الملك �سع ��ود الأ�سب ��ق و�أمين عام
مجل� ��س ال�شورى الأ�سب ��ق ،وم�شاركتي بعنوان« :حم ��ود البدر الإداري
النبيل» ،وحرره �أ .محمد الق�شعمي.
 الم�شاركة في اللقاء الت�شاوري لمركز درا�سات الجزيرة العربيةالذي عقد في قاعة االحتفاالت الكبرى بالجامعة.
 الم�شارك ��ة ورئا�سة جل�س ��ة في الندوة العالمي ��ة لتاريخ الجزيرةالعربية في الفترة 1435/6/16-14ه� �ـ ،الموافق 2014/4/16-14
بفندق ماريوت كورت يارد في الريا�ض.
 دعتن ��ي جامعة الكويت �أ�ستا ًذا زائ ًرا في الأ�سبوع الأول من �شهرنوفمب ��ر 2014م ،وقدم ��ت لهم درا�س ��ة تقويمية عن م�ش ��روع برنامج
الدكت ��وراه بق�س ��م التاري ��خ ،تخ�ص� ��ص التاري ��خ الإ�سالم ��ي والتاريخ
الحديث.
الم�شاركة في اللجان:
اللجان في الق�سم:
 اللجنة اال�ست�شارية في الق�سم. لجنة التاريخ الإ�سالمي. لجنة الموارد الب�شرية. اللجنة العلمية واالجتماعية.اللجان المخت�صة بمو�ضوعات محددة:
 لجنة االختبار ال�شامل في الق�سم:تتكون اللجنة من �أ .د .عبدالعزيز الهالبي مقر ًرا  ،و�أ .د .عوي�ضة
الجهن ��ي ع�ض� � ًوا ،و�أ .د .ح�سين ال�شيخ ع�ض ًوا ،و�أع ��دت اللجنة لحلقة
نقا� ��ش ف ��ي الق�س ��م تكل ��م كل ع�ضو عن جان ��ب من جوان ��ب االختبار
ال�شام ��ل ،ثم فتح الح ��وار للجميع ،امتد من ال�ساع ��ة  12-10في يوم
الثالثاء 1434/5/28هـ.
 ع�ضو لجنة التاريخ الوطني لطالب البرنامج العادي. رئي� ��س لجن ��ة مقابلة الط�ل�اب المتقدمي ��ن للقبول ف ��ي مرحلةالدكتوراه للعام 1435-1434هـ.
 رئي� ��س لجن ��ة مقابلة الط�ل�اب المتقدمي ��ن للقبول ف ��ي مرحلةالدكتوراه للعام 1436-1435هـ.
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حوارا صحف ًيا مع الدكتور عبدالعزيز الهالبي
جسور تجري
ً
�أك�سفورد ،فات�صل ��ت عليه هاتف ًيا و�أبديت
له رغبتي ف ��ي مقابلته ،واتفقن ��ا �أن يكون
اللق ��اء ف ��ي مكتبه ف ��ي جامع ��ة �أك�سفورد
ال�ساع ��ة الحادية ع�شرة م ��ن يوم ال�سبت،
وي ��وم ال�سبت هو ي ��وم �إج ��ازة �أ�سبوعية،
ولك ��ن الدكت ��ور ب ��دوي �أت ��ى �إل ��ى مكتب ��ه
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013موا�ستقبلن ��ي ا�ستقب ��ا ًال طي ًب ��ا ،فعر�ض ��ت
علي ��ه ما �أري ��ده ورغبتي ،فق ��ال لي :انظر
�إل ��ى رغبت ��ك وال ��ذي تريده �س ��وف تحقق
في ��ه ،فكانت تلك ن�صيحته لي رحمه اهلل،
و�أدي ��ن له بالف�ضل به ��ذه الن�صيحة ،وبعد
�أن خرج ��ت من مكتب ��ه ال�ساع ��ة الحادية
ع�شرة والن�صف ،توكلت على اهلل ،و�سرت
في هذا الطريق ،هذه جانب من الق�صة.
�شك� � ًرا جزي�ل ً�ا دكت ��ور .وق ��د ح�صل ��ت
فيم ��ا بعد على درج ��ة الدكتوراه م ��ن جامعة
�سانت �أندرو�س في الح�ض ��ارة الإ�سالمية ،ومن
يتقدم مركز حمد الجا�س ��ر الثقافي بال�شكر خالل تعاي�شكم معهم �أثناء الدرا�سة ورحالتكم
الجزي ��ل للعالم ��ة الفا�ضل الدكت ��ور عبدالعزيز الم�ستم ��رة ف ��ي مختل ��ف ال ��دول الغربي ��ة ،هل
الهالبي �أ�ست ��اذ التاريخ والح�ض ��ارة الإ�سالمية
وجدتم الح�ض ��ارة الإ�سالمية ال تزال مالمحها
في جامعة المل ��ك �سعود ،وع�ضو مجل�س الأمناء
في م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الثقافية ،ن�شكره على قائم ��ة؟ وم ��ا هي �أكث ��ر المدن �أو ال ��دول التي ال
تف�ضل ��ه بمنحن ��ا هذه الفر�صة لننه ��ل من في�ض تزال معالم الح�ضارة الإ�سالمية وا�ضحة فيها؟
علم ��ه ،ون�ستعر� ��ض ما يمكنن ��ا في ه ��ذا اللقاء
�أو ًال �أتح ��دث عن جامعة �سانت �أندرو�س .هي
م ��ن �سيرته وم�سيرته العلمي ��ة الحافلة بالإنجاز ف ��ي الأ�صل كانت كني�س ��ة ،مثلما كانت كامبردج
العلم ��ي والعطاء المتجدد في الت�أليف والتحقيق و�أك�سف ��ورد ،كان ��ت بالأ�ص ��ل كنائ� ��س ،وتطورت
والترجم ��ة والعم ��ل الأكاديم ��ي والإداري خالل �إل ��ى جامعات ،وه ��ي الجامع ��ة الثالثة من حيث
م�سيرته.
التاري ��خ ف ��ي الجامع ��ات البريطاني ��ة بالذات،
وتقع ف ��ي مدينة تاريخية �صغي ��رة ،ولكن معظم
نرحب بكم �أ�ستاذنا الكريم �أجمل ترحيب
م ��ن كانوا فيها م ��ن طالب الجامع ��ات ،وي�أتون
�أ�شكرك ��م على ه ��ذه المقدمة الت ��ي تكرمت �إليه ��ا من بريطانيا نف�سه ��ا ،وخا�صة من لندن،
علي التي ال �أ�ستحقها.
ب�إ�ضفاء بع�ض الألقاب َّ
بالرغ ��م م ��ن �أنها ف ��ي �أق�ص ��ى ال�شم ��ال ،ولكن
ت�ستحق ��ون �أكث ��ر من ذلك �أ�ستاذن ��ا الفا�ضل الط�ل�اب يف�ضلونه ��ا .وم ��ن ع ��ادة الطالب في
 ..ون ��ود �أن تحدثنا عن البدايات الأولى للدكتور الأ�س ��ر البريطانية �أنهم ال يف�ضلون الدرا�سة في
عبدالعزيز الهالبي ،التي دفعته للتخ�ص�ص في المرحل ��ة الجامعية في المنطقة التي يكون فيها
مجال التاريخ ،وهل كان اختيار هذا التخ�ص�ص �أهله ��م حتى يتع ��ودوا على اال�ستق�ل�ال والحياة
با�ستقاللية .وهذه تكاد تكون مدينة جامعية.
من دافع الرغبة؟
�أم ��ا بالن�سب ��ة للح�ض ��ارة الإ�سالمي ��ة ف ��ي
�شك� � ًرا جزي�ل ً�ا� .أن ��ا ان�ضمم ��ت �إل ��ى جامعة
المل ��ك �سعود في ع ��ام 1382ه� �ـ ،ودر�ست فيها ال ��دول الأخ ��رى ،فالح�ض ��ارة الإ�سالمي ��ة �إذا
ال�سن ��ة الأول ��ى �سن� � ًة عام� � ًة؛ لأن التخ�ص� ��ص تحدثن ��ا عنه ��ا �أو ًال ف ��ي داخ ��ل م ��ا كان ُيدع ��ى
يكون ف ��ي ال�سن ��ة الثانية ،ف�أحبب ��ت التاريخ من الع�ص ��ر الإ�سالمي في ذلك الوق ��ت �أو الع�صور
خ�ل�ال هذه المدة ،ولكن ح ��دث �أن �صادف تلك التاريخية ،فالم�سلمون بمختلف مكوناتهم كلهم
الحقب ��ة �أزم ��ة بين المملك ��ة وم�ص ��ر ،و�سحبت �ساهم ��وا ف ��ي الأدوار ال�سيا�سي ��ة والح�ضاري ��ة،
م�ص ��ر الأ�سات ��ذة الم�صريي ��ن م ��ن الجامع ��ة ،ف� ��إذا كان العرب من ن�شر الإ�سالم في الجزيرة
ومن تول ��ى تدري�س التاريخ بعد ذل ��ك لم يكونوا العربية� ،أو ًال ثم ف ��ي الإمبراطوريتين الفار�سية
بالكف ��اءة نف�سه ��ا في تقديم التاري ��خ لطالبهم ،والبيزنطي ��ة بعدم ��ا فتحوهم ��ا �أو فتح ��وا ُج� � َّل
وبالتال ��ي جعلن ��ي �أعزف ع ��ن درا�س ��ة التاريخ ،المنطقة البيزنطية وبالد فار�س ،وانت�شرت بعد
وتوجه ��ت لتخ�ص�ص اللغة العربي ��ة؛ لأنني كنت ذلك �إلى ال�صي ��ن وغيره ،ف�إن الفر�س والأتراك
متفو ًق ��ا فيها ف ��ي ال�سن ��ة الأولى ف ��ي الجامعة ،والمغارب ��ة ودول ال�شم ��ال الإفريق ��ي عملوا على
ولكنني عندما �أنهيت الجامعة عدت �إلى رغبتي ن�ش ��ر الإ�سالم ،فمث�ل ً�ا ر�أينا طارق ب ��ن زياد هو
القديمة ،فعندما اب ُتعثت لدرا�سة اللغة العربية ،ال ��ذي يق ��ود �إلى فت ��ح الأندل� ��س وهو م ��ن �أ�صل
وكانت تل ��ح علي الرغبة ب�أن �أع ��ود �إلى التاريخ ،برب ��ري ،وهذا �صالح الدي ��ن الأيوبي الذي كان
�س�ألت الدكتور را�شد الراجح ،وكان زميلي وكان له الدور الأكبر ف ��ي ا�سترداد بيت المقد�س ،هو
مدي ��ر جامع ��ة �أم القرى ،وكنا ف ��ي ذلك الوقت كردي الأ�صل .فكل المك ِّونات الإ�سالمية �شاركت
في بريطانيا :هو ف ��ي كامبردج ،و�أنا في جامعة ف ��ي الأدوار ال�سيا�سي ��ة والح�ضاري ��ة ،وكلها لها
�سانت �أندرو�س في ا�سكتلندا ،ولكنني �أعرفه من م�شاركات �إيجابية وفاعل ��ة ،ولي�س من المجدي
قبل ،ف�أتيت لأ�ست�شيره ،فن�صحني �أن �أذهب �إلى �أن �أ�س� ��أل :هل هذا دوره �أكبر �أو �أقل .ف�أعتقد �أن
الدكت ��ور م�صطفى بدوي ،وهو �أ�ستاذ في جامعة الكل �شارك بفاعلية و�إيجابية على قدر ما لديه.
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وبالن�سبة للآثار ف ��ي البالد الإ�سالمية ،فهي
معروف ��ة وموجودة في كل هذه البالد ،وموجودة
�آثاره ��م المادية من المباني والق�ل�اع والأ�سوار
و�أكث ��ر الآث ��ار الموجودة الآن هي ف ��ي الأندل�س،
وخا�ص ��ة ف ��ي الجنوب؛ مث ��ل غرناط ��ة و�إ�شبيليا
وقرطب ��ة وغيره ��ا من الم ��دن التي تع ��ج بالآثار
الإ�سالمية التي ال زالت باقية.
وللم�سلمي ��ن �آثار غير الآثار المادية ،وهي ما
يدخل في اللغة والح�ض ��ارة؛ فاللغة العربية كان
لها ت�أثي ��ر حا�سم في اللغ ��ات الأوروبية ،ودخلت
فيه ��ا كثي� � ًرا ،وكثي ��ر م ��ن المعاج ��م الآن ـ مث ��ل
الإنجليزية �أو الفرن�سي ��ة ـ تجدها تذكر �أن �أ�صل
بع�ض المفردات �أو الم�صطلحات المذكورة فيها
هو عربي ،والعلماء في تاريخ اللغة يذكرون متى
دخلت هذه المفردات �إلى اللغات الأخرى.
وبالن�سب ��ة للأف ��كار والعل ��م فت�أثي ��ر الع ��رب
ف ��ي الح�ض ��ارة الأوروبي ��ة كان كبي� � ًرا .والواق ��ع
�أن الأروبيي ��ن ه ��م الذي ��ن ج ��ا�ؤوا ورغب ��وا ف ��ي
تلق ��ي العل ��وم الإ�سالمي ��ة؛ �س ��واء ف ��ي الأندل�س
�أو م ��ا �أ�صبح ي�سم ��ى الح ًقا �أ�سباني ��ا والبرتغال،
�أو ف ��ي �صقلي ��ة ،الجزي ��رة الإيطالي ��ة التي كان
يحكمها الم�سلمون ،وقد اهتم الحكام النورمان
بالح�ض ��ارة الإ�سالمي ��ة ورع ��وا بع� ��ض العلم ��اء
الم�سلمين؛ مثل الإدري�سي وغيره من العلماء في
ذلك الوق ��ت ،وعا�شوا في كنفه ��م و�أ َّلفوا كتبهم
في تل ��ك الحقب ��ة ،بت�شجيع من ه� ��ؤالء الحكام؛
لأن ��ه كان عنده ��م ه ��ذا االنفت ��اح والتقبل ،وهو
تقري ًبا م�ؤ�شر لبداية الح�ضارة الغربية واالنفتاح
عل ��ى الآخ ��ر ،وكان لديهم ه ��ذا االنفتاح للأخذ
من الح�ض ��ارة الإ�سالمية ف ��ي علومها وعاداتها
وتقاليده ��ا وف ��ي كل �ش ��يء  .ف�آث ��ار الم�سلمين،
�س ��واء المادي ��ة �أو الفكري ��ة �أو اللغوي ��ة ،كان ��ت
موجودة و�أثرت في �أوروبا.
و�أثرها فيما يتعلق في بناء الح�ضارة الأوربية
ب�شكل عام ،وهل يذكر اليوم مع النظرة الأوروبية
الي ��وم �إلى العرب و�أخذهم ف ��ي ال�سابق في بناء
ح�ضارته ��م من الح�ضارة الإ�سالمية ،هل هناك
جهات تبرز دورهم في بناء الح�ضارة الأوربية:
ال تق ��وم ح�ضارة �إال وت�ستفيد من الح�ضارات
ال�سابق ��ة؛ لأن الح�ض ��ارات الإن�ساني ��ة ل ِبن ��ات،
وكل ح�ض ��ارة ت�ش ��ارك ف ��ي البن ��اء� ،إذ فيه ��ا
عنا�ص ��ر �أ�صيل ��ة ت�سه ��م ف ��ي بن ��اء الح�ضارات،
ف� ��إذا �أخذن ��ا الح�ض ��ارة الإ�سالمي ��ة ،فقد كان
�أ�سا�سها القر�آن الكريم والإ�سالم والعقيدة التي
جاءت بهذا التو�س ��ع والدعوة لالنفتاح والقراءة
والكتاب ��ة .وكل هذه الأمور التي غيرت المفاهيم
والمعتق ��دات لدى الم�سلمين ،ث ��م بهذا االنفتاح
ح�ص ��ل لهم االحت ��كاك واالطالع به ��ذه البلدان
الت ��ي فتحوها و�أ�صبحوا عل ��ى �صلة بها �إما عدا ًء
�أو �صداق ��ة ،ف�أحيا ًن ��ا تج ��د الح ��رب قائم ��ة مع
البيزنطيي ��ن �أو م ��ا ي�سمون ال ��روم ،وفي الوقت
نف�س ��ه تجد التج ��ارة قائمة ،ف�أه ��ل دار الحرب
يفر�ضون عليهم  . %10وهذا يدل على �أن الت�أ ُّثر
والت�أثير موجود ،والم�سلم ��ون �أقبلوا على الكتب
والثقافات الأخرى.
وكان ال�سري ��ان له ��م دور كبي ��ر؛ فال�سري ��ان
�أ�صوله ��م �سوري ��ون ،ولكنه ��م كان ��وا ترجم ��وا

الت ��راث اليوناني �إلى لغتهم ،وكان بينهم خالف
ف ��ي المذهب والكن�سي ��ة وما كان ��وا يحملون ودًا
كبي ًرا للبيزنط ّيين �أو ال ��روم ،وي�شعرون بقربهم
م ��ن الع ��رب لأن اللغتي ��ن العربي ��ة وال�سرياني ��ة
ذات �أ�ص ��ل واح ��د ،و�أعراقهم قريب ��ة من هذا.
فلم ��ا ج ��اء العرب ل ��م يكونوا غريبي ��ن عن هذه
الثقاف ��ة واللغ ��ة ،فبع� ��ض ال�سري ��ان كان يح�سن
العربي ��ة ويتكلمها .واتخذه ��م الم�سلمون �أطباء
ي�ست�شيرونه ��م ،ث ��م بعد ذل ��ك ترجم ��وا التراث
اليونان ��ي والهن ��دي والفار�سي في عه ��د الدولة
العبا�سي ��ة ،وبع�ض ��ه ف ��ي عه ��د الدول ��ة الأموية،
�س ��واء في الطب والفل ��ك والريا�ضيات وغيرها،
ث ��م جاءت المرحلة الثاني ��ة :البناء عليها .وهذا
يقودن ��ا �إل ��ى �أن الأوروبيين �أ�صب ��ح عندهم هذا
االنفت ��اح عل ��ى العال ��م اال�سالمي ،فه ��ذه كانت
البداي ��ة ثم �أخ ��ذوا يترجم ��ون المعلومات وكتب
الم�سلمين؛ مثل كتب الرازي وابن �سينا وغيرها
الكثير مما ُترجم �إلى التراث اليوناني ،و�أ�س�سوا
عليه ��ا ،ولك ��ن تجاوزوه ��ا .وه ��ذا يمث ��ل مرحلة
تاريخية.
و�س� ��ؤال ه ��ل يدرك ��ون ه ��ذا الأم ��ر؟ ال .فمن
يدر� ��س هذا التراث يدرك ذلك ،مثل من يدر�س
الط ��ب والتاري ��خ فيدركون دور الع ��رب والتراث
العرب ��ي في قيام الح�ض ��ارة الأووبية� ،أما البقية
من الع ��وام والمتخ�ص�صين في علوم �أخرى فال
يدركون ذلك.
كما�أ�شرت ��م الغالبي ��ة ف ��ي �أوروب ��ا ال يدركون
�إ�سه ��ام العرب ف ��ي بن ��اء الح�ض ��ارة الأوروبية،
ف�إذا نظرنا �إلى الر�ؤي ��ة الغربية للعرب ،ال تزال
غي ��ر عميق ��ة على الرغ ��م م ��ن �إ�سه ��ام العرب
والم�سلمي ��ن في بن ��اء الح�ض ��ارة الأوروبية ،فما
هي الآليات التي من الممكن �أن تبرز هذا الدور
وت�سه ��م في التوا�صل الح�ضاري و�إزالة الحواجز
التي ي�صطنعها البع�ض؟
ال �أرى �أن الحواج ��ز تع ��ود للتاريخ كثي ًرا ،وما
يمك ��ن الآن ه ��و ن�شر ر�سال ��ة التفاه ��م ،و�أعتقد
�أن التفاه ��م مهم بين الم�سملي ��ن وكل ال�شعوب،
وبي ��ن الع ��رب وكل ال�شعوب ،وبي ��ن المملكة وكل
ال�شعوب ،ولي�س الغرب وحدهم .وينبغي �أن ننتبه
لهم ولي� ��س بال�ضرورة �أن ننب� ��ش ونعلي من قيم
تاريخنا ،ولكن نعلي من و�ضعنا الحا�ضر وقيمنا
ومنتجاتن ��ا الفكري ��ة والمادي ��ة وغيره ��ا ،علينا
�أن ن�سعى �إل ��ى رفع مت�سوى التفاه ��م ،والتفاهم
يكمن في احترام ال�شع ��وب وعاداتها وتقاليدها
ومعتقداته ��ا ،ونحترم � ً
أي�ض ��ا �أنف�سنا ونعامل َمن
ه ��م عندنا باحترام ،و�أعتق ��د �أن هذا هو المهم
ف ��ي هذه الم�س�ألة ،ولي�س المهم العودة في �إبراز
�إ�سهامتن ��ا القديمة .فالبع�ض يح�س ��ن �أكثر مما
نح�س ��ن؛ فهن ��اك في الغ ��رب الكثير م ��ن الكتب
الت ��ي تتحدث ع ��ن �أث ��ر الح�ض ��ارة الإ�سالمية،
كلها ف ��ي كتب مترجمة �إال الن ��زر الي�سير ،ولكن
م ��ن وجهة نظ ��ري �أكثر بكثير مم ��ا كتبه العلماء
الع ��رب؛ لأنه ��م �أخ ��ذوه بجدية ودر�س ��وه بعمق،
وهذا يقدّر لهم ،ولي� ��س هذا من باب الإح�سا�س
عال له ��م ،ولكن من
بالنق� ��ص �أو �إعط ��اء تقييم ٍ
باب المو�ضوعية.
 ....يتبع
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ترجمت ��م كتاب "رح�ل�ات في �شبه جزيرة الع ��رب" للرحالة تخ�ص�صكم وقربكم منه في حياته ،رحمه اهلل.
ال�سوي�س ��ري بوركه ��ارت( ،باال�شت ��راك) ،وكت ��اب "الريا� ��ض:
المدين ��ة القديم ��ة" لوليم في�س ��ي ..و�ألقيتم في ��ه محا�ضرة في ال�شي ��خ حمد الجا�سر رحمة اهلل عليه �صاحب ر�سالة ،وكانت
مجل�س حمد الجا�سر �ضمن ن�شاطه المنبري عام 2007م ..وكما وا�ضح ��ة هذه الر�سالة لخدمة الجزي ��رة العربية مكا ًنا و�إن�سا ًنا،
تعلم ��ون هناك كتاب لل�شيخ حمد الجا�سر عنوانه «الريا�ض عبر وربم ��ا �أعطى المكان �أكث ��ر من الإن�س ��ان ،و�إن كان من ال�صعب
�أطوار التاريخ» .ما هي �أوجه الت�شابه واالختالف بين الكتابين؟ �إذا در�س ��ت الم ��كان �أن تدر� ��س من في ��ه ،و�أذكر في ه ��ذا الأمر
وه ��ل رجع الكات ��ب وليم في�سي �إل ��ى ما كتبه ال�شي ��خ الجا�سر  ..لبدايت ��ه ف ��ي الق�صة التي ذكره ��ا في كتبه ،وه ��ي م�س�ألة كتاب
وع ��ن الكتب التي ت�صدر م ��ن الم�ست�شرقين والك ّت ��اب الغربيين "معجم البلدان" لياقوت الحموي ،لما كان في ينبع ،وبالتالي
عن الجزيرة العربية ،هل يبرزون الحقائق ب�إن�صاف وتجرد؟ ا�ضطرت ��ه المعي�شة �أن يبيع الكت ��اب ،وقبل ذلك نقله بخط يده،
وطالبه عندما تح ��دث معهم في المدر�س ��ة و�أخط�أ ،ف�صححوا
نع ��م  ..الرحال ��ة بوركه ��ارت زار الجزي ��رة العربي ��ة ع ��ام م ��كان الجبال في ينب ��ع ،فكانت هذه بداي ��ات اهتمامه بالمكان
1814م ،وكان ��ت زي ��ارة للحجاز فق ��ط ،وبتكليف م ��ن الجمعية والتاري ��خ .وم ��ع �أن درا�ست ��ه كانت ديني ��ة و�أدبي ��ة� ،إال �أن معظم
الجغرافي ��ة البريطانية للح�صول على معلوم ��ات عن الجزيرة� ،إنتاج ��ه تركز في مجال التاري ��خ ،وفي هذا الأمر خدم الجزيرة
وكان بوركه ��ارت رحال ��ة باح ًث ��ا مو�ضوع ًيا ،وكان ��ت الفترة التي العربي ��ة خدمة كبيرة ،وه ��ي ال تظهر في كتاب واحد ،بل في كل
�أت ��ى فيهاحا�سم ��ة في ذلك الوق ��ت� ،إذ كانت قريب ��ة من مجيء �أعماله وبحوثه ومقاالته .ومجلة العرب َّ
�سخرها لهذا الأمر من
محم ��د عل ��ي با�ش ��ا و�إ�سق ��اط الدول ��ة ال�سعودية الأول ��ى .وكتب خ�ل�ال درا�سة الأمكنة وغيرها ،كم ��ا ُعني بالتراث ،و�أخذ ينقب
كتا ًب ��ا عن الدول ��ة ال�سعودي ��ة الأولى هو كت ��اب «مالحظات عن في مكتبات العالم عن المخطوطات ويحققها ،وهذه �أخذت منه
الب ��دو والوهابيين» ،وترجمه زميلي المرح ��وم الدكتور عبداهلل جه� �دًا كبي� � ًرا ،وال يمكن لأح ��د �أن يت�صور �أن ه ��ذه الأعمال قام
العثيمي ��ن ،وذك ��ر �أنه ق ��ام برحالت كثي ��رة لكثير م ��ن البلدان به ��ا �شخ�ص واحد ،و�أن هذه المجلة ج ��اءت من �شخ�ص واحد،
وقد نجح لأنه كان �صاحب عزيمة و�إ�صرار ،ومجلة العرب انبثق
واكت�شف البتراء في الأردن.
منه ��ا العديد من الم�شاري ��ع التاريخية؛ منها معج ��م اليمامة،
وكت ��اب «مالحظات عن الب ��دو والوهابيي ��ن» كان عن قبائل الذي ق ��ام به الأ�ستاذ عب ��داهلل بن خمي�س ،ومعج ��م الق�صيم
�شم ��ال الجزي ��رة العربية؛ مثل قبائ ��ل �شمر وعن ��زة وغيرهما ،ال ��ذي قام به الأ�ستاذ محمد العبودي ،وعالية نجد ،ثم بالتالي
وتح ��دث عنه ��ا �أكثر م ��ن غيره ��ا .وتحدث ع ��ن رج ��ال الدولة المعاج ��م الأخرى  ..والفك ��رة انطلقت منها� ،سواء معجم عاتق
ال�سعودية الأولى .والكتاب جيد ،ويعد من م�صادر تاريخ الدولة ب ��ن غيث الب�ل�ادي رحمه اهلل للحج ��از  ..فالفك ��رة نف�سها هي
ال�سعودية ،والرجل من�صف في الحقيقة ،حتى قابل محمد علي الت ��ي �أ�شعت ،وكذلك الذي �أُ�ص ��در عن غامد وزهران ،وكل هذه
با�شا في الطائف وزاره هناك .وحينما و�صل مدينة جدة تحدث الأ�شياء انبثقت من هذا العمل.
ع ��ن الحياة االجتماعية وكثي ًرا من التفا�صيل فيها� .أما المدينة
المنورة ،فزارها وهو مري�ض ،فلم ي�صفها بالتف�صيل كما و�صف وال�شي ��خ حمد تعر�ض لتاريخ الجزيرة العربية في كل الحقب
مكة المكرمة والطائف ،وكان م�ؤرخونا في ذلك الوقت كثي ًرا ما م ��ن خ�ل�ال �أبحاث ��ه .وم ��ن َّ
يطلع عل ��ى تاري ��خ الحج ��از وتاريخ
يهتم ��ون بالح ��روب �أو الأن�ساب ،لكنهم ال يهتم ��ون بو�صف حياة الحرمي ��ن ،يدرك �أنه خدمها خدمة كبي ��رة ،ولكنها مفرغة في
النا�س والمجتمعات .وكانوا يرونها ،كما نراها الآن� ،أم ًرا عاد ًيا مجل ��ة العرب من خالل خم�سين مجلدًا ،في كل النواحي� ،سواء
ال ي�ستح ��ق التدوي ��ن ،وهو د َّونها لنا و�أعطان ��ا �صورة عن الحياة م ��ا كان ين�ش ��ر ر�سائل محقق ��ة �أو �أبحا ًثا يكتبه ��ا �أو نقدًا لكتب،
االجتماعية ب ��كل تفا�صيلها ،فكان دقي ًقا ف ��ي و�صفه ،بالإ�ضافة و�أحيا ًنا النق ��د يكون �أف�ضل من الكتاب نف�س ��ه .فمث ًال كتاب في
�إل ��ى و�صف الناحية العمراني ��ة ،ف�ش َّكل ذلك �إ�ضاف ��ة جيدة �إلى تاري ��خ المدينة �ص ��درت طبعته في ثالثة �أج ��زاء ،ولكنه كتب له
نق� �دًا يكاد يك ��ون في كت ��اب م�ستقل ،وعندما �أخ ��ذت في قراءة
تاريخ الجزيرة العربية.
النقد ل ��م �أ�ستطع ترك القراءة حتى �أ�صابني الإعياء والإرهاق،
�أما ولي ��ام في�سي ،فيختلف عن بوركه ��ارت ،فهو كاتب
عا�ش فف ��ي هذا النقد من دقة الباحث و�إ�ضافة المعلومة ما هو جدير
ً
ف ��ي مدينة
الريا�ض وكان يد ّر� ��س ،وكان مهت ًما بالتدوين ودقيقا ب�أن يكون كتا ًبا متمي ًزا.
ومطل ًع ��ا و�أمي ًنا في كتاباته ،وبد�أ بتاريخ الريا�ض ما قبل التاريخ
(التاريخ الجيولوجي) ث ��م انتقل مراحل ،وطب ًعا الريا�ض كانت وال�شي ��خ حمد ل ��م ي�صدر كت ًبا م�ستقل ��ة �إال  -على ما �أعتقد
غي ��ر موجودة في ذلك الوقت ،ولكنه ي�أخذ المنطقة الوا�سعة ثم �أو يح�ضرني  -كتابين؛ هما مدينة الريا�ض عبر �أطوار التاريخ،
ي�ضي ��ف �شي ًئا ف�شي ًئا ،فيتحدث عن الجزي ��رة العربية ،ثم و�سط والكت ��اب الثاني «ابن عربي ِّ
موطد الحكم الأموي في نجد» ،وهو
الجزي ��رة العربية ،ث ��م يغلقها حتى تتح ��درَّ .
واطلع على كتابات تاريخ اليمامة في الع�صور الو�سطى ،وو�ضع له عنوا ًنا فرع ًيا هو
الرحالة والم�ست�شرقين «لمح ��ات من تاريخ نجد ف ��ي عهد الدولة الأموي ��ة» .ومن وجهة
الم�ؤرخين الم�سلمين ،ثم بالتالي كتابات َّ
الأوروبيي ��ن ،حت ��ى و�صل �إلى ع ��ام 1374هـ ،فتوق ��ف عند هدم نظ ��ري �أرى �أن العن ��وان الو�س ��ط �أدق م ��ن «�إبراهي ��م العربي».
�س ��ور الريا�ض القديمة ،و�أخذ و�صف ه� ��ؤالء كما و�صفوها .وهو والكت ��اب قيم ولم �أق ��ر�أه �إال مت�أخ ًرا بعد وفاة ال�شيخ رحمه اهلل،
كتاب غني و ُبذل فيه جهد كبير� .أما مقارنته بكتاب ال�شيخ حمد ف�أدرك ��ت �أن هذا الكتاب من حيث المنهج والمعلومات والتحليل
الجا�س ��ر ،فكتاب ال�شيخ حم ��د الجا�سر كتاب رائ ��د� ،صغير في قلم ��ا يناظره �أحد ،فمث ًال عند الحديث عن ثورة نجدة بن عامر
حجم ��ه وكبير في قيمته ،وهو رجع �إلى الكتاب و�أفاد منه كثي ًرا؛ الحنف ��ي وتف�سيره موق ��ف النا�س منه ��ا تجد التف�سي ��ر منطق ًيا
لأن ال�شي ��خ �س َّباق في هذا الكت ��اب لم ي�سبقه �أحد ،وال�شيخ ،كما تما ًم ��ا ،وم ��ا �أظن �أحدًا ا�ستط ��اع �أن يفهم ه ��ذا التف�سير غيره،
هو معروف ،رجل باح ��ث محقق مدقق ،ي�سعى ل�صحة المعلومة وعلى �أي حال لي�س المجال للتو�سع في هذا الأمر.
وق َّلما يناظره �أحد في �سعة علمه ،وهو ب�شر مثله مثل غيره يجوز
نع ��م �إذا تكلمن ��ا ع ��ن ال�شيخ حم ��د ،فالوقت ل ��ن يت�سع ،فهو
عليه النقد.
َّ
م�صاف م�ؤ�س�سات ثقافية
فرد ،ولكنه تج ��اوز ب�إنجازاته العلمية
بالفعل ال�شيخ حمد الجا�سر قلما يناظره �أحد في �سعة علمه ،عمالق ��ة  ..نعود للدكتور عبدالعزي ��ز الهالبي وللفترة التي كان
ورئي�سا لق�سم الإعالم وعميدًا ل�ش�ؤون
فه ��و عالمة الجزي ��رة العربية� ،أب ��دع في كثير م ��ن المجاالت :فيها وكي ًال لكلي ��ة الآداب ً
التاري ��خ والجغرافي ��ا والأن�س ��اب والأدب ،وعنايت ��ه بالت ��راث المكتب ��ات ..حدثنا عن حياة الدكتور الهالب ��ي مع الإدارة ،وما
والتحقي ��ق وغيره ��ا م ��ن المجاالت الفكري ��ة والثقافي ��ة التي ال هو �أحب المنا�صب �إليك من المنا�صب التي تقلدتها؟
يت�س ��ع المج ��ال لذكره ��ا ..وتعلمون ه ��ذا �أكثر من ��ا ،وقد كتبتم
ع ��ن حمد الجا�سر وخدمت ��ه لتاريخ الجزي ��رة العربية (ال�سجل كل هذا كان �أداء واجب وكلها حبيبة �إلى نف�سي ،ولكن �أحبها
ؤرخا التدري� ��س� ،أنا ممن �أحب مهنة التدري�س كثي ًرا بل ع�شقها ،حتى
العلم ��ي لندوة عن ��ه �أقيمت في دم�شق) ،وحم ��د الجا�سر م� ً
أي�ض ��ا �أقامتها كلية الآداب بجامعة ف ��ي الإدارة �أذك ��ر �أن مدي ��ر الجامعة� ،أمد اهلل ف ��ي عمره ،قبل
(ال�سج ��ل العلمي لندوة عنه � ً
ؤرخا بحكم انته ��اء فت ��رة عمادة المكتب ��ات قبل �سنة و�أكث ��ر كان يبحث عن
الملك �سع ��ود) .حدثنا عن ال�شيخ حم ��د الجا�سر م� ً

البديل ،فقال ب� ��أن الجامعة الآن �ستنتقل �إلى الدرعية ،و�سيكون
فيه ��ا مكتبة جميل ��ة ،فقلت له :لقد �أديت واجب ��ي و�سوف �أذهب
للتدري� ��س ،وه ��ذه م�س�ؤوليات والإن�سان يح ��اول �أن يقوم بها قدر
الم�ستطاع ،والإن�سان � ً
أي�ضا دائ ًما عندما ي�أتي الم�ساء ي�ستعر�ض
ما عمل ويحاول �أن ي�س�أل نف�سه فيما لو ق�صر في �شيء �أو �أخط�أ
ليتدارك ..فهو واجب لي� ��س �أكثر ،ولي�س هناك بمحبة لمكان �أو
�ش ��يء ولكن ت�شعر �أن ��ك �إذا �أنجزت �أو �سعي ��ت و ُوفقت في �شيء
م ��ا ت�شعر بال�سعادة ،وفقنا وهلل الحم ��د في معار�ض الكتب التي
�أقمناه ��ا مرتين ،وقد �سبقني �إلى ذلك الدكتور �أحمد ال�ضبيب،
فه ��و رائد في ه ��ذا المجال ،وا�ستفدت منه كثي� � ًرا ،فقد �سبقني
عمي� �دًا ل�ش� ��ؤون المكتبات ،وه ��و �أول معر�ض يق ��ام في الريا�ض
للكت ��اب ،و�أنا مع زمالئي �أقمنا معر�ضين ،وكانت �أول المعار�ض
في المملك ��ة للكتاب ،ووفقن ��ا كذلك مع مجموع ��ة من الزمالء
وزم�ل�اء �أ�س�سوا ق�سم المكتب ��ات وا�ستطعن ��ا �أن ن�سدد ونقارب،
فهذه من الأ�شياء التي عندما �أذكرها �أ�سعد بها.
د .عبدالعزي ��ز نع ��ود �إلى مج ��ال الت�أليف ،وق ��د اطلعت على
الع�شرات م ��ن الإ�صدارات في مجال التاري ��خ والح�ضارة ،وهي
�إ�ضاف ��ة كبي ��رة للمكتب ��ة العربي ��ة  ..ما ه ��و �أهم كت ��اب �أو �أحب
م�ؤ َّل ��ف �إليكم وت�شعر ب�أنك �أنجزت فيه خال�صة علمك وتجاربك
وخبراتك؟
�أن ��ا ُم ِق ّل ،وهذا يع ��ود لأنني في البداية ان�شغل ��ت في الإدارة
الت ��ي �أخ ��ذت مني �س ��تَّ �سن ��وات ،وكنت م ��ن النا� ��س الذين ال
يح�سن ��ون الجمع بين الإدارة والبح ��ث  .والبحث البد �أن ت�ستمر
عليه ،ف�إذا انقطعت من ال�صعب العودة �إليه ،و�أنا مت�أنٍّ و�إنتاجي
العلم ��ي قليل ولي�س كثي ًرا ،ول�ست َّ
منظ ًما ،وال �أطبع محا�ضراتي،
ول ��و طبعتها لخرجت في مجموع ��ة من الكتب ،ولكن للأ�سف لم
�أفعل ذلك ،وعندما �أحا�سب نف�سي �أجد من التق�صير والق�صور
ال�شيء الكثير ،وكل الكتب محببة لدي.
حققت ��م كتاب الآثار الرفعية في م�آث ��ر بني ربيعة لمحمد بن
�إبراهي ��م التاذفي ..لو تعطينا لمحة عن م�سيرتكم في التحقيق
وع ��ن م ��دى ت�أثرك ��م بمدر�س ��ة ال�شيخ حم ��د الجا�س ��ر في هذا
المجال.
الكت ��اب هو في الأن�س ��اب ،وهو مت�أخر قلي�ل ً�ا ،وقيمته لي�ست
عالي ��ة ،والمخطوطات الق ِّيمة لم يق ��ع الإن�سان عليها ذات قيمة
عالي ��ة ،ويتمنى �أن يح�ص ��ل على بع�ض المخطوط ��ات لين�شرها
 ..فعل ��ى �سبي ��ل هذا كت ��اب الم�سعودي «مروج الذه ��ب » ..يقول
ا�ستخدموا الطبعة الأخيرة لأنه في حياته ن�شر و�أدخل �إ�ضافات
وت�صحيحات ف ��ي الن�سخ الأخرى ،وللأ�سف الن�سخة التي نبحث
عنه ��ا ما وجدناه ��ا ،والن�سخة التي ن�ستخدمه ��ا الآن والمتوفرة
قديم ��ة .وعل ��ى كل حال ،ف� ��إن �أعم ��ال الم�سعودي م ��ن الأعمال
القيم ��ة والرجل م ��ن اال�ستثنائيين ف ��ي ع�ص ��ره وا�ستثنائي في
تفكيره ورحالته و�أ�شياء كثيرة ،ومن خيرة من �أنتجتهم العقلية
العربي ��ة و�أف ��ادت ،ولكن تراثه ُفقد وما بق ��ي �إال كتابان «التنبيه
والإ�ش ��راف» ،و«مروج الذه ��ب» ،حتى «التنبي ��ه والإ�شراف» فيه
�سقط كثير ،ويبدو �أن الن�سخ ��ة الأ�صلية كانت �سيئة ،فهذا دليل
�أن هن ��اك كت ًبا من الت ��راث ق ِّيمة ومن المحتم ��ل �أن تخرج عند
الح�صول على ن�سخ جديدة.
وهل ت�أثرتم بمدر�سة ال�شيخ حمد الجا�سر؟
ال�ش ��ك؛ ف� ��إن ال�شيخ حم ��د الجا�س ��ر مدر�سة ،وعن ��ده قدرة
على قراءة الن�صو�ص وت�صحيحه ��ا ،وكثير من الن�صو�ص تكون
مح َّرفة �أو يكون فيه ��ا �سقط ،فيتوقف عندها ليبين ما فيها من
تحري ��ف �أو �سق ��ط ،وكان لدي ��ه خبرة ومعرفة كبي ��رة في ذلك،
والأدوات الت ��ي يمتلكها والحر�ص والدق ��ة ال يمتلكها الكثير من
المحققين .وهن ��اك الكثير من المحققي ��ن الم�شهود لهم ،وهو
منهم� ،إال �أنه وال �شك مدر�سة ُي�ستفاد من منهجه فيها.
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عن ��د المفكري ��ن العرب ح ��ول �إمكان
�أن تفي اللغة العربي ��ة بمهمة التقدم،
دخ ��ل العرب �إل ��ى دنيا الحداثة،
و�أن ُت ِ
�أم �أنه ��ا بو�ضعها الراه ��ن تق�صر عن
ذلك.

جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

�أك ��د معال ��ي الدكت ��ور �أحمد ال�ضبي ��ب –رئي�س مجل� ��س �أمناء
م�ؤ�س�س ��ة حم ��د الجا�س ��ر الثقافي ��ة� -أن اللغة العربي ��ة لي�ست �أقل
ق ��در ًا من لغات بع� ��ض الأمم الت ��ي حققت انت�ص ��ارات هائلة عن
طري ��ق التعلي ��م بلغاتها الوطنية ،م�شي ��ر ًا �إلى �أن العل ��وم والتقانة
باللغ ��ة العربي ��ة ف ��ي جميع مراح ��ل التعلي ��م هي الخي ��ار الوحيد
لدخول �شعوبنا العربية �إلى ع�صر الحداثة الجديد ،فالعربية هي
النه�ضة ،جاء ذلك في محا�ضرة �ألقاها في مجل�س حمد الجا�سر
بعن ��وان «اللغة العربي ��ة و�س�ؤال الحداثة» و�أداره ��ا الدكتور محمد
الهدل ��ق ،يوم ال�سبت � 29صفر 1439هـ ،الموافق  18ت�شرين الأول
(نوفمبر) 2017م.
وافتت ��ح معاليه محا�ضرته ب�سرد تعري ��ف الحداثة التي عرفها
الع ��رب في هذا الع�ص ��ر بات�صاله ��م ب�أوروبا من خ�ل�ال البعثات
المتبادل ��ة بين ال�شرق والغ ��رب ،والغزو الع�سك ��ري الأوروبي ،في
حقب م ��ن اال�ستعمار التي مرت بها البل ��دان العربية ،بعد �ضعف
الخالف ��ة العثمانية وانهياره ��ا ،حيث جاء هذا االت�ص ��ال ب�أفكار
ومخترع ��ات وم�صطلحات ومعطيات كثي ��رة لم يكن للعرب �سابق
عه ��د بها ،وم ��ن هنا ثار �س� ��ؤال منذ �أواخ ��ر الق ��رن التا�سع ع�شر

موج ��ودة ب�شكل وا�ض ��ح في الع�صر الجاهلي ،م�شي� � ًرا �إلى �أن تلك
الحداث ��ة التي ط ��ر�أت على العرب ��ي ا�ستلزمت وجود لغ ��ة مواكبة
تحم ��ل م�ضامينها وتعبر عن �أفكاره ��ا ،فكانت لغة القر�آن الكريم
ف ��ي �أ�سلوبه ومفرادت ��ه وتراكيبه ،التي جد كثي ��ر منها على �ساحة
اللغة العربي ��ة فجعلت منها لغة �صالحة لحم ��ل الحداثة الجديدة
للع ��رب وتبليغها لهم ولغيرهم ،و�أ�ضاف� :إن لغة القر�آن كانت لغة
حديثة ،تحمل فكر ًا حديث ًا �أده�ش العرب و�شد �أنظارهم ،كما حدث
ف ��ي مرحلة الفتوح ��ات الإ�سالمية طور ًا �آخر من �أط ��وار الحداثة
يمثل تحدي� � ًا للغة العربية مرة �أخرى ،يفر�ضه زمان جديد ومكان
جديد ،فقد انطلق العرب �إلى البالد التي دخلوها حاملين الكتاب
العربي الكريم لأبناء ال�شعوب كافة ،وعلى الرغم من انت�شار اللغة
تمح اللغات �أو اللهجات ال�سائدة في تلك
في البلدان الم�ستقبلة لم ُ
البل ��دان ،ولم تكن لدى الفاتحين الخط ��ط للق�ضاء على المراكز
الثقافي ��ة المحلية ،التي كانت تحافظ على الإرث الثقافي المحلي
والح�ضاري وتعلم اللغات الأخرى ،ولم يكن الهدف �إق�صاء اللغات
الأخ ��رى ،وقد �أ�سهم خروج اللغة م ��ن الجزيرة العربية في جعلها
لغة عالمية ،وو�سع من انت�شارها ورواجها.

و�أ�شار معاليه �إل ��ى �أن تحييد اللغة
العربية عن �سل ��ك التعليم العلمي في
المدار� ��س والجامع ��ات جعله ��ا غائبة
عن حقول الإب ��داع واالبتكار ،والنظر
العقل ��ي للأمور كم ��ا هي علي ��ه الأمم
المتقدم ��ة ،وكان م ��ن �أث ��ر ذل ��ك �أن
�سق ��ط الع ��رب ف ��ي التقلي ��د واال�ستي ��راد
واال�سته�ل�اك لكل مظاهر التحديث ،وارتد كثير منهم �إلى ع�صور
الخرافة ،وتغليب العاطفة واجترار الما�ضي ،وابتعدوا عن التفكير
المنطق ��ي العلمي المنا�سب لع�صر الحداثة ،وه ��و يحتاج �إلى لغة
علمي ��ة ت�شيع بي ��ن جميع �أفراد المجتم ��ع وال تقت�صر على النخب،
وتل ��ك لغة تحمل فكر ًا جديد ًا غير تقلي ��دي يتنا�سب والأ�س�س التي
يق ��وم عليها مجتمع المعرفة في لع�صر الحديث ،ولعل غياب هذه
وق ��ال معالي ��ه �إن ال�ص ��راع اللغ ��وي بي ��ن اللغتي ��ن الإنجليزية
اللغ ��ة العربية المن�ش ��ودة �أو ذيولها في ثقافتن ��ا المعا�صرة يف�سر
والفرن�سي ��ة عل ��ى �أر�ضنا العربية هو ف ��ي �أ�سا�سه �ص ��راع �سيا�سي
�سبب �إخفاق التنمية في مجتمعاتنا العربية.
و�أكد معاليه �أن اللغة تت�سع وت�ضيق بمقدار احتياجات متكلميها واقت�ص ��ادي بالدرجة الأولى ،فالدولة التي تكون لغتها لغة الإدارة
وتفاعله ��م الن�شط �أو الراكد ،م�شي ًرا �إلى �أن طور الحداثة العربية واالقت�ص ��اد هي الدولة الم�سيطرة �سيا�سي ًا وثقافي ًا ،بل هي الدولة
الأول الذي تحدى اللغة العربية كان ظهور الإ�سالم ونزول القر�آن التي تخطف العقل الوطني والوجدان ال�شعبي لي�صبح �أ�سير ًا لها،
ال ��ذي �أحدث تغ ُّير ًا هائ ًال في المجتم ��ع العربي ،لي�س من الناحية ول ��م يقلل معاليه من �أهمي ��ة تعلم اللغات الأجنبي ��ة والتوا�صل مع
االجتماعي ��ة والثقافي ��ة والإن�سانية ب�ش ��كل عام ،و�إنم ��ا في الفكر الأم ��م الأخ ��رى� ،إال �أنه �أك ��د �أن قاطرتنا الحقيقي ��ة لولوج ع�صر
قبل الم ��ادة وفي موقف الإن�س ��ان من الكون والحي ��اة .و�أ�شار �إلى الحداث ��ة والم�شارك ��ة ف ��ي �سباق الأم ��م نحو التق ��دم والرقي هي
�أن ظه ��ور الدولة العربية الموحدة لأ�صقاع الجزيرة العربية الذي العربي ��ة بم ��ا يتوافر عليها م ��ن �سع ��ة معجمية وق ��درة ا�شتقاقية
اتخ ��ذ و�صف الأمة ب ��د ًال من القبيلة� ،أح ��دث تغييرات جذرية في ومرون ��ة تعبيري ��ة ،وانت�ش ��ار هائ ��ل بين النا� ��س .ثم ُفت ��ح المجال
النظ ��م االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة والت�شريعية ،تلك الت ��ي لم تكن للمداخالت والأ�سئلة التي تف�ضل بالرد عليها.

يقدم رؤية جديدة للغة القرآن
د .البقاعي ِّ
ك�ش ��ف الدكتور محمد خير البقاعي ف ��ي محا�ضرة �ألقاها ب�أن
اللغ ��ة العربية �سميت بذلك اال�سم لأنه ��ا �أقرب لغة لل�سان العربي
الأ�صل ��ي الذي نزل به �آدم عليه ال�سالم ،و�أن العربية الأولى ُغيبت
م ��ن الذاكرة وما بقي هو ما انحدر منه ��ا ،وا�ستعر�ض العديد من
الكلم ��ات التي تكررت ف ��ي القر�آن الكريم ف ��ي مواطن كثيرة مثل
كلم ��ة «مبين» التي وردت في  84مو�ضع� � ًا بـ � 36سورة ،لم يرد لها
�أي ذكر في �أدب الع�صر الجاهلي.
جاء ذلك في محا�ضرة �ألقاها في مجل�س حمد الجا�سر بعنوان
«ر�ؤية جديدة للغة القر�آن» و�أدارها الدكتور عبدالعزيز الخرا�شي
يوم ال�سبت  24محرم 1439هـ ،الموافق  14ت�شرين الأول «�أكتوبر»
2017م.
و�أ�ش ��ار د .البقاع ��ي ب� ��أنَّ الفينيقيين خرجوا ب�س� � ٍّر مقدَّ�س من
جزيرة الع ��رب وهو الأبجدية؛ حيث و�ضع ��وا الأبجدية الأولى من

العربي ��ة و�أخذه ��ا منه ��م اليونانيون،
م�ست�شهد ًا بقول �أبي التاريخ هيرودوت
«�إن العرب ه ��م الذين ع َّلموا الإغريق
الكتاب ��ة ،والكلمات العربية في اللغات
اليوناني ��ة والالتيني ��ة كم ��ا ج ��اء ف ��ي
«رحلة الكلمات العربية».
وتح� �دَّث ع ��ن اللغ ��ات ال�سامي ��ة
«العروبي ��ة» والعربي ��ة الأول ��ى والفرق
بي ��ن اللهج ��ة واللغ ��ة ،م�شي� � ًرا �إلى �أن
المت ��داول في مختلف ال ��دول العربية
وم ��ا ي�سم ��ى بالعامي ��ة لغ ��ات ولي�ست لهج ��ات ،مو�ضح� � ًا �أن اللغة
العربي ��ة الأولى في اللغة الأوغاريتية واللغ ��ة العروبية الأولى التي
انحدرت منها العبرية والآرامية (ال�سريانية) والبابلية والكنعانية

والفينيقي ��ة والم�صري ��ة القديم ��ة (الهيروغليفي ��ة) والحب�شي ��ة
(الجعزي ��ة) عاميات تحولت �إل ��ى لغات ،والمعلق ��ة العربية الأولى
ملحمة جلجام�ش ،و�أن القر�آن ال ي�ستمد �شرعيته من ال�شعر الجاهلي
وال من النحو العربي...تتمة �ص16
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النفط بين إرث التاريخ وتحديات القرن الحادي والعشرين

�أ�شار الدكتور ماجد المنيف �أن المكتبة العربية لم تقدم ما
يتنا�سب مع دور النفط في نموها وت�شكيل �أو�ضاعها ال�سيا�سية
وموقعها في عالقاته بل اكتفت بترجمة �أغلبها ركيك ومت�سرع
لما يرد م ��ن الآخر والكثير من ��ه كان متحي� � ًزا ثقافي ًا؛ وحاول
ف ��ي كتابه الذي ا�ستعر�ض �أهم ما ورد فيه  -خالل محا�ضرته
ف ��ي مجل� ��س حم ��د الجا�سر ي ��وم ال�سب ��ت  24جم ��ادى الأولى
1439هجري ��ة و�أداره ��ا د .محمد القنيبط -ح ��اول �أن ي�سهم
في �سد تل ��ك الثغرة بتناول تاريخ النفط ف ��ي القرن الع�شرين
الذي ُبني ��ت ح�ضارته و�إنجازاته على توفي ��ر النفط الرخي�ص
لعق ��ود طويلة من الق ��رن الذي اع ُتبر الع�ص ��ر الذهبي للنفط
دون منازع.
ق ��دم المحا�ضر عر�ض ًا لأهم التحديات التي تواجه �صناعة
النف ��ط ومنتجيه في القرن الحال ��ي؛ وتحدث عن كيفية ت�ش ُّكل
امتيازات النفط في المنطقة وت�أثيرها على موقعها في ميزان
العر� ��ض العالمي من النفط وفي ت�شكي ��ل تاريخها االجتماعي
وال�سيا�سي واالقت�صادي خالل القرن وال�صراع بين الحكومات
وال�شركات العالمية لإنهاء هيمنة الأخيرة على �أ�سواقه ،وبروز
دور �ش ��ركات النفط الوطنية في تطوي ��ر �صناعته والم�ساهمة
في م�شروع التنمية الوطنية في دولها.

كم ��ا ا�ستعر�ض �أهم التحديات الت ��ي تواجه �صناعة النفط
ال�سعودي ��ة وعوامل نجاحه ��ا و�إخفاقها م�شي ًرا �إل ��ى نقاط قوة
تلك ال�شركات ومنها العمل على �أ�س�س تجارية والم�ساهمة في ودوله في القرن الحالي ،منطلق ًا من توقعات الطلب والعر�ض
الم�ش ��روع الوطني لدولها ونقاط �ضعفها التي تختلف درجاتها
منه حتى عام  ،2040حيث يالحظ ق�صور وحدود و�أحيان ًا تميز
فيم ��ا بينه ��ا باختالف ظ ��روف ن�ش�أته ��ا وعالقته ��ا بحكومتها
�سيا�س ��ي وم�ؤ�س�سي ف ��ي تلك التوقعات ،وخل� ��ص �إلى �أن هناك
المالكة لها وثقافة العمل فيها.
وتن ��اول �سيرة مخت�صرة لما اعتب ��ره �أبرز ع�شر �شخ�صيات توافق� � ًا عام ًا ب�أن مع ��دالت نمو الطلب على النف ��ط في العالم

لعبت دو ًرا ف ��ي هيكلة عالقات النفط عل ��ى الم�ستوى العالمي �ستك ��ون �أقل م ��ن تلك الم�سجلة ف ��ي العقود الأربع ��ة الما�ضية
وا�ستم ��ر ت�أثيره ��ا لعقود بع ��د غيابه ��ا ،ور�أى ف ��ي مقابل تلك ب�سب ��ب تح�سن كف ��اءة اال�ستخدام والتزام ��ات مواجهة التغير
العالقات التاريخية التي انتهت في العقود الأخيرة من القرن
المناخي وزيادة ح�صة الطاق ��ات المتجددة في مزيج الطاقة
الع�شري ��ن ا�ستم ��رار ًا لعالق ��ات �أخرى ورثه ��ا النفط من ذلك
القرن �ست�ؤثر على م�ستقبله وعلى خيارات دوله ،و�أحدها تباط�ؤ وح�صة المركبات الكهربائية ب�أنواعها في قطاع النقل.
نمو الطلب عليه في الدول ال�صناعية نتيجة �سيا�سات التر�شيد
ويرى المحا�ضر ب�أن تطوير الطاقات المتجددة من ال�شم�س
وتنوي ��ع الإمدادات التي اختطتها تلك الدول في �أعقاب ارتفاع
الأ�سع ��ار ال ��ذي تزامن مع تخفي� ��ض �إنت ��اج ال�سعودية وغيرها والري ��اح ورواجها وتح�س ��ن جدواها �سواء م ��ن التقدم التقني
وحظ ��ر ت�صدير النفط �إلى الوالي ��ات المتحدة ل�شهور عدة في �أو بدع ��م مختلف الحكومات لأهداف ع ��دة منها تبني نموذج
خريف و�شتاء 1974 /1973؛ وبالمقابل ابتداء القرن الحادي «االقت�ص ��اد البيئي» بخف�ض انبعاث الغ ��ازات الم�سببة للتغيير
والع�شرين بنمو الطلب على النفط من الدول النامية في �آ�سيا
المناخ ��ي �سيكون ذا �أثر محدود على م�ستقبل نمو الطلب على
وغيرها محاكي ًا نموه في ال ��دول المتقدمة لي�ستحوذ خالل ما
م�ض ��ى من �سنوات في هذا القرن على معظم النمو في الطلب النفط لأن تلك الطاقات ت�ستهدف قطاع توليد الكهرباء الذي
ال ي�ساهم فيه النفط بن�سبة �ضئيلة جداً.
وا�ستعر�ض المحا�ضر تجارب بع�ض ال�شركات منها �أرامكو العالمي.

تتمات ..د .البقاعي..

 ..و�أو�ض ��ح ب�أنَّ اللغ ��ة العروبية الأم هي
لغ ��ة القر�آن ،و�أقرب لغة من العاميات التي
انحدرت منها هي لغة ال�شعر الجاهلي التي
ال ُيع ��رف �شي ٌء عن بنيته ��ا وطرق تعبيرها
ب�سب ��ب غي ��اب القط ��ع المادي ��ة م ��ن تلك
المقيدات �أو المدونات.
وقال في خت ��ام المحا�ضرة �إن القطيعة
الي ��وم م ��ع لغ ��ة الق ��ر�آن تب ��دو جلي ��ة ف ��ي
النظامي ��ن (الت�سمية ،واالت�ص ��ال) البناء

ال�صوت ��ي وال�صرفي والنح ��وي والتركيبي
والجانب المعنوي ف ��ي الت�صوير والمجاز،
و�أب ��دى تخوفه م ��ن �أن تتحول لغ ��ة القر�آن
�إلى لغ ��ة طقو�سية تتلى ف ��ي �أماكن العبادة
�أم ��ام طغي ��ان اللغ ��ات العامية الت ��ي تعبر
بقواع ��د ودالالت مختلفة؛ ث ��م ُفتح المجال
للمداخ�ل�ات والأ�سئل ��ة التي تف�ض ��ل بالرد
عليها.

تتمات ..األمير فيصل يس ِّلم..

 ...بي ��ده �إل ��ى م�ست ��وى متق ��دم ب� ��إذن
اهلل ،وف ��ي مجاالت متع ��ددة ل�صالح الوطن
والمواطن.
م ��ن جهت ��ه �أع ��رب رئي�س مجل� ��س �إدارة
النادي الأدبي� ،أمين عام الجائزة ،د�.صالح
اب ��ن عبدالعزي ��ز المحم ��ود ع ��ن �شك ��ره
ل�سم ��و �أمير منطق ��ة الريا�ض عل ��ى رعايته
ودعمه للثقافة ف ��ي المنطقة ،مقدم ًا �شكره
لل�شركاء الفاعلين ف ��ي الجائزة والمهتمين

الثقافيي ��ن .ت�ل�ا ذل ��ك كلمة بن ��ك الريا�ض
ال�شري ��ك التج ��اري للن ��ادي الأدب ��ي ،الت ��ي
�شددت على �أهمية الكتاب ودوره في تر�سيخ
الثقاف ��ة و�أن ه ��ذه ال�شراك ��ة الت ��ي امتدت
لع�شر �سنوات مع النادي الأدبي انطلقت من
�إدراك البن ��ك �أهمية ذلك للرقي بالم�ستوى
الثقافي لنه�ضة هذا الوطن الغالي.
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�أ�ش ��ار الأ�ست ��اذ محمد الأ�سم ��ري �إل ��ى �أن المملكة العربية
ال�سعودي ��ة �سطرت بطوالت رائعة في كل المواقع التي �شاركت
فيه ��ا بالدف ��اع عن الق�ضاي ��ا العربية ،م�ؤك ��د ًا �أن المملكة من
خ�ل�ال م�شاركاته ��ا ف ��ي ح ��روب 1948م و1967م و1973م
و1990م ف ��ي الدف ��اع عن فل�سطي ��ن وم�ص ��ر والأردن و�سوريا
ولبن ��ان والكويت ،منطلق ��ة من نخوة و�شهام ��ة دافعها الغيرة
عل ��ى �أرومة ومقد�سات ،ج ��اء ذلك في محا�ض ��رة �ألقاها في
مجل�س حمد الجا�سر ي ��وم ال�سبت  17جمادى الأولى 1439هـ
و�أدارها اللواء عبداهلل ال�سعدون ،بح�ضور ال�سفير الفل�سطيني
بالريا�ض وعدد من الرواد والمفكرين.

العرب ��ي في الدفاع ع ��ن �أر�ض فل�سطين حي ��ث طلبت القيادة
العربي ��ة  -وعل ��ى ر�أ�سه ��ا م�ص ��ر ف ��ي ذل ��ك الوق ��ت  -تعاون
الجي� ��ش ال�سع ��ودي م ��ن �أج ��ل ح ��رب التحري ��ر ،وق ��د رحبت
القي ��ادة ال�سعودي ��ة به ��ذا التعاون رغ ��م �ضع ��ف الإمكانيات،
حيث ا�ستجاب الملك عبدالعزيز لهذا المطلب و�أبلى الجي�ش
ال�سع ��ودي في ه ��ذه الحرب بال ًء ح�سن� � ًا وا�ست�شهد الكثير من
خيرة الجن ��ود ال�سعوديين ،م�ستعر�ض ًا البط ��والت التي وثقها
من الأبطال الذين �شاركوا في الجبهات.

وا�ستعر�ض م ��ا ذكره في كتابه عن ح ��رب فل�سطين 1948
ال�صادر منذ �سنوات و�أُعيد
اﳉﻴﺶ	
  اﻟﺴﻌﻮدي	
  ﻓﻲ	
  ﺣﺮب	
  ﻓﻠﺴﻄﲔ	
  1948	
  
ن�ش ��ره ف ��ي الع ��ام 1438هـ
ك�شف� � ًا جدي ��د ًا لبع� ��ض من
الحقائ ��ق التاريخي ��ة ع ��ن
م�شارك ��ة المملك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة م ��ن خ�ل�ال
جي�شه ��ا الذي �ش ��كل قرابة
ربع الجي�ش الم�صري الذي
حارب اليه ��ود على الجبهة
الجنوبي ��ة لفل�سطي ��ن عام
1948م ؛ كم ��ا تح ��دث عن
مواق ��ف وبط ��والت الجي�ش
ال�سعودي لن�صرة الق�ضايا
العربية.
وافتتح الأ�سم ��ري محا�ضرته بنقطتي نظام :الأولى لجالء كما �أ�ش ��اد ال�سفير الفل�سطيني في الريا�ض معالي الأ�ستاذ
و�إف�ص ��اح �ض ��د كل النك ��ران والجح ��ود لم�س ��ارات البطول ��ة با�سم عبداهلل الآغا في ختام المحا�ضرة بالمواقف التاريخية
وال�شجاع ��ة والإق ��دام التي �سطره ��ا ال�سعودي �
�ون بالدم على للملك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة على م ��ر التاريخ مثمن� � ًا الجهود
جبه ��ات القت ��ال بخالف ما ق ��دم �شعبي ًا ور�سمي� � ًا من مواقف
خفي ��ة ومعلنة؛ والثانية ت�سج ��ل للع�سكرية العربي ��ة ال�سعودية العظيم ��ة التي يبذلها خادم الحرمي ��ن ال�شريفين وولي عهده
بوجه �أخ�ص مما حققته من انت�صارات رغم العوائق الكثيرة ،لن�ص ��رة الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة ،وم�ست�شه ��د ًا بالعدي ��د م ��ن
فق ��د غي ��رت موازين النف�سي ��ة العالمي ��ة والعربي ��ة �ضد قوى المواق ��ف التاريخية في الدع ��م الم�ستم ��ر لفل�سطين حكومة
و�شعب ًا.
الإنكار واال�ستكبار العالمي.
وق ��ال �إن حرب فل�سطين ع ��ام  1948كانت مث ��ا ًال للتعاون

العدد الثاين والع�رشون
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في مجلس حمد الجاسر:
الدكتور زياد السديري يستعرض رحلته إلى قمة الحرية «جبل كليمنجارو»

ا�ست�أن ��ف مركز حم ��د الجا�س ��ر الثقافي لمن يحاولون �إكمال رحلتهم في خم�سة �أيام
ن�شاطه المنب ��ري بعد �إج ��ازة الف�صل الأول فق ��ط ،وتتج ��اوز  %85لمن يم�ض ��ون ثمانية
م ��ن الع ��ام الدار�س ��ي بمحا�ض ��رة قدمه ��ا �أيام لإكمالها.
الدكت ��ور زي ��اد ال�سدي ��ري ال ��ذي ا�ستعر�ض
بم�شاركة نجليه فيها رحلته �إلى قمة الحرية وذكر �أن ��ه كان ف ��ي ا�ستقبالهم في مطار
«جب ��ل كليمنجارو» الواقع ف ��ي �شمال �شرقي كليمنج ��ارو عند و�صولهم قائ ��د فريق �أدالء
تنزاني ��ا ،الدول ��ة الواقع ��ة عل ��ى ال�ساح ��ل الرحلة التنزان ��ي ،وا�سمه جيمز ماتو ،وكان
ال�شرق ��ي لإفريقيا ،و�أدار المحا�ضرة �سعادة
الدكت ��ور عبدالرحمن ال�شبيل ��ي ،وذلك يوم ذل ��ك بتاري ��خ  31تم ��و 2017م ف ��ي مدين ��ة
ال�سبت  10جمادى الأولى 1439هـ ،الموافق �أرو�شا ،عا�صمة المنطقة التي تحمل ا�سمها،
 27كانون الثاني «يناير» 2018م.
وتقع �إل ��ى الجنوب من كليمنج ��ارو ،وترتفع
و�أ�شار المحا�ضر �إلى �أن جبل «كليمنجارو» ( )1.378مت ��ر ًا م ��ن �سطح الأر� ��ض ،ويبلغ
ه ��و �أعل ��ى جبل ف ��ي �إفريقيا ويبل ��غ ارتفاعه ع ��دد �سكانها حوالي  416,000ن�سمة ،وتقع
ً
 5.895مت ��را ،ويعد �أعل ��ى جبل م�ستقل في تنزانيا في الن�صف الجنوبي للكرة الأر�ضية،
العال ��م و�أحد الجبال ال�سبعة الم�سماة ذوات
القمم الأعل ��ى في القارات ال�سبع ،وهو جبل وكان المن ��اخ معت ��د ًال ،و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن �أكثر
بركاني تعود بدايته لمليونين ون�صف المليون �سكانه ��ا يدي ��ن بالإ�س�ل�ام والم�سيحية ،و�أن
ع ��ام خلت –كم ��ا يفي ��د الجيولوجيون -وال �أ�شه ��ر قبائلها الما�ساي ،وتنت�شر في تنزانيا
خ�ل�اف في �أن ا�س ��م قمته (اوه ��ورو) يعني زراع ��ات عدة ،مث ��ل القهوة والم ��وز والذرة
ً
«الحرية» وهو لذلك يبدو ُم�شتقا من العربية والأرز ،كم ��ا �أن هن ��اك �صناع ��ات كثي ��رة.
الت ��ي و�صل ��ت �شرق ��ي �أفريقي ��ا م ��ع التجار
الع ��رب ومن خالل �إمارتهم في زنجبار التي وخ�ضعت تنزاني ��ا لالحتالل الألماني ابتدا ًء
من �سن ��ة 1896م ،ثم االحت�ل�ال البريطاني
�أ�صبحت الح ًقا جزء ًا من دولة تنزانيا.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن �أخط ��ر م ��ا يه ��دد �صعود ابت ��دا ًء م ��ن 1916م �أثناء الح ��رب العالمية
الجب ��ل هو ما ي�سم ��ى بمر�ض الجب ��ل الحاد الأول ��ى ،ونال ��ت ا�ستقالله ��ا �سن ��ة 1961م
الذي قد يتطور عند بع� ��ض فيحدث الوذمة وخ�ضع ��ت لنظ ��ام �شيوع ��ي بع ��د اال�ستقالل
ً
الرئوية والوذمة الدماغية ،مو�ضحا �أن  %45حتى عام 1985م.
فقط من كافة فئ ��ات م�ستهدفي �صعود هذا
الجب ��ل ي�صلون قمت ��ه ،و�أن ما بين ثالثة �إلى و�أو�ض ��ح �أن البداي ��ة كان ��ت ف ��ي «ج ��ادة
�سبعة منهم يلقون حتفهم �سنوي ًا في محاولة ما�شامي» مو�ضح ًا بال�صور التي ا�ستعر�ضها
ال�صع ��ود ،لع ��دم تق�ص ��ي �صاعدي ��ه اختيار نجل ��ه الم�ص ��ور ،ووا�صف� � ًا الم�شه ��د خ�ل�ال
الجهة المنظم ��ة للرحلة وجنوحهم لإكمالها
في مدة ق�صيرة ،ولنق�ص الأوك�سجين الحاد الرحلة والمتاعب الت ��ي واجهوها والمناظر
الذي يزام ��ن ال�صعود حيث تبل ��غ تقديرات التي تمتعوا بر�ؤيتها و�صو ًال �إلى القمة ،حيث
متو�سط ن�سبة النجاح في �صعود الجبل  %27كان الم�شهد �شاهق االرتفاع بالغ ال�صفاء.
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طال ��ب الخبي ��ر االقت�ص ��ادي د� .إح�س ��ان بوحليق ��ة خ�ل�ال
محا�ضرته في مجل�س حمد الجا�سر بدعم المن�ش�آت ال�صغيرة
وحمايته ��ا م ��ن ا�ستئثار المن�ش� ��آت العمالق ��ة و�سيطرتها على
�أن�شطة القطاع الخا�ص ،وحث عل ��ى ربط المن�ش�آت ال�صغيرة
بالن�س ��ق االقت�ص ��ادي العام ،بم ��ا يم ِّكنها من زي ��ادة ح�صتها
م ��ن ال�س ��وق ،وق ��ال �إن ن�سب ��ة م�ساهم ��ة المن�ش� ��آت ال�صغيرة
والمتو�سط ��ة في النات ��ج المحلي الإجمال ��ي  ،%21والم�ؤمل �أن
ت�ص ��ل -وفق ر�ؤي ��ة � -2030إل ��ى  ،%35وهذا الطم ��وح يتطلب
برنامج ��ا تنفيذ ًي ��ا محك ًم ��ا ،لذل ��ك البد م ��ن دف ��ع المن�ش�آت
ً
العمالقة للتكامل والترابط مع المن�ش�آت ال�صغيرة ،واالهتمام
باحت�س ��اب المحت ��وى المحل ��ي والقيم ��ة الم�ضاف ��ة للمن�ش�آت
�صغيرها وكبيرها ،وتعديل نظام المناف�سات الحكومية وربطه
بالمحت ��وى المحلي للمن�ش�أة ،و�إعط ��اء حوافز نقدية للمن�ش�آت
متناهي ��ة ال�صغ ��ر وال�صغي ��رة مقاب ��ل نجاحه ��ا ف ��ي ت�صدير
ب�ضائعه ��ا .ج ��اء ذلك خ�ل�ال محا�ضرة �ألقاها ي ��وم ال�سبت 1
جم ��ادى الآخرة 1439ه� �ـ بعن ��وان «المن�ش� ��آت ال�صغيرة بين
التجزئة والتكامل» و�أدارها د .عبدالعزيز داغ�ستاني.
و�أ�شار بوحليقة �إلى �أن التحديات �أمام المن�ش�آت ال�سعودية
ال�صغيرة والمتو�سطة ال تختلف عنها في الن�سق العربي؛ حيث
تكم ��ن التحديات ف ��ي �ضعف الأط ��ر الت�شريعي ��ة والتنظيمية،
مما ي� ��ؤدي �إلى ارتف ��اع كلف ��ة الم�شاريع؛ و�صعوب ��ات التمويل،
وعدم توف ��ر �أدوات تالئم الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة؛
و�صعوب ��ة دخ ��ول الأ�س ��واق وتكالي ��ف التراخي� ��ص تزي ��د من
تو�س ��ع القطاع ب�شكل غير ر�سمي؛ و�ضع ��ف القدرات الداخلية
للمن�ش�آت ال�صغيرة في التعام ��ل مع المحيط الخارجي .وقال
�إن الحديث عن المن�ش� ��أت ال�صغيرة ذو �شجون ،و�إن الأجندة
للنهو� ��ض بالمن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سط ��ة ال متناهية ،ولكن
لتقني ��ن المو�ض ��وع �إن و�ضع المن�ش� ��آت ال�صغيرة ف ��ي عالمنا
العربي غير مر�ضي ،وم�ساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي
منخف�ضة ،ونحن في المملكة العربية ال�سعودية ل�سنا ا�ستثنا ًء
عن هذا ال�سياق.
وق ��ال �إن ��ه بالمقارن ��ة حت ��ى م ��ع ال ��دول العربي ��ة �إجما ًال،
ف� ��إن �إقرا�ض المن�ش� ��آت ال�صغيرة والمتو�سطة ف ��ي ال�سعودية
منخف� ��ض ،وطالب بابت ��داع حلول تمويلية جوهري ��ة للمن�ش�آت
النا�شئ ��ة والريادية وال�صغيرة ،للتخفيف م ��ن المخاطر التي
يتعر� ��ض لها المبتد�ؤون في هذا القط ��اع ،م�ضي ًفا� :إن التمويل
ف ��ي الدول العربي ��ة من بين الأدن ��ى في العالم وفق� � ًا لدرا�سة
�أجراها �صن ��دوق النقد العربي خالل الع ��ام  .2017مبين ًا �أن

نق�ص التمويل ا�شتد خ�ل�ال ال�سنتين الأخيرتين ،حيث تتهيب
البن ��وك م ��ن دعم المن�ش� ��آت ال�صغي ��رة خوف ًا م ��ن المجازفة
وغياب الثق ��ة في نجاح تل ��ك الم�شاريع ،مطالب� � ًا با�ستحداث
�أدوات لدعمه ��ا� ،إذ �إن البن ��وك التجاري ��ة غي ��ر م�ؤهلة للقيام
به ��ذه المهمة لأ�سباب مو�ضوعية ،فهي بن ��وك تجارية ولي�ست
تنموية �أو �صناديق دعم �أو �صناديق ر�أ�س مال جريء.
و�ألم ��ح �إل ��ى �أن القطاع الخا� ��ص ت�ستحوذ علي ��ه بالإجمال
�ش ��ركات عائلي ��ة عمالقة ف ��ي مختلف القطاع ��ات ،بما يجعل
ق�ضية المناف�س ��ة مترب�صة بالمن�ش�آت حيثم ��ا عملت؛ �إذ تجد
بع� ��ض ال�ش ��ركات العائلي ��ة متعمقة ف ��ي قطاعات ع ��دة ،هذا
ُيع ��د تمرك� � ًزا يحد م ��ن دخ ��ول المناف�سي ��ن المبتدئين ،ومن
ناحي ��ة �أخرى ف� ��إن وف ��رة ر�أ�س الم ��ال و«ت�ضبع ��ه» ف�ض ًال عن
الخب ��رة والدراي ��ة المتج ��ذرة بال�س ��وق� ،إ�ضاف ��ة بالعالق ��ات
المت�شعب ��ة يجعله ��ا تطبق عل ��ى الفر� ��ص وبالتال ��ي الأ�سواق.

ببرنام ��ج «مرا� ��س» ال ��ذي يقدم العدي ��د م ��ن الت�سهيالت في
�سبيل تذليل ال�صعوبات والتحديات �أمام المن�ش�آت ال�صغيرة،
م�ستعر�ض� �اً درا�س ��ة ومقارنة للمن�ش� ��آت ال�صغي ��رة في الدول
العربية ون�سبة االقترا�ض من البنوك والذي تت�صدره المغرب.
وقال �إن ن�سبة ال�سعودة  %23في الخدمات االجتماعية و%25
نق ��ل وات�صاالت و % 4زراعة و %40مالية وت�أمين وخدمات %8
ت�شييد وبناء و %27تجارة وفنادق و� %18صناعات تحويلية.
من جهته �أ�شاد الأ�ستاذ معن الجا�سر بالخطة االقت�صادية
الت ��ي �سيظه ��ر �أثره ��ا الإيجاب ��ي م�ستقب�ل ً�ا ،وطال ��ب بحماية
ال�صناعيين من ال ��واردات من المنتجات التي تدخل بطريقة
الإغ ��راق ،ومنتج ��ات ال يح ��ق للم�صن ��ع المحل ��ي �أن ي�صنعها
لع ��دم مطابقتها ،وقال �إن دور ال�صناعة ب�شكل عام في الناتج
المحل ��ي واالقت�صاد �أكبر بكثير من �أغل ��ب القطاعات ،لذلك

بوحليقة :نحتاج �إلى جهود كبيرة ومبادرات نوعية متتابعة لرفع ن�سبة م�ساهمة
المن�ش�آت ال�صغيرة في الناتج المحلي من � %21إلى  %35وفق ر�ؤية .2030
معن الجا�س���ر :نتمنى من الحكومة حماية ال�صناعيين من الواردات التي تدخل
ال�سوق بطريقة الإغراق.
و�ض ��رب مث ��ا ًال في �ش ��اب يطمح بفتح مح ��ل� ،ساعي� � ًا للنجاح
بقدراته المتوا�ضعة متحدي ًا كل ال�صعوبات في �أحد الأ�سواق،
فيتفاج� ��أ ب�شركة عمالقة عرف مالكه ��ا ق�صة نجاحه فناف�س
ال�ش ��اب ب� ��أن افتتح ع�ش ��رات الف ��روع مدججة بعمال ��ة وافدة
و�سع ��ودة وهمي ��ة ،يفتتحها ف ��ي �أنحاء المملك ��ة �أحدها بجوار
مح ��ل ال�شاب المتبدئ! لتق�ضي ال�شركة العمالقة على م�شروع
ال�شاب المواطن ،مم ��ا يجعل نجاح الم�شاريع ال�صغيرة �صع ًبا
ج ��د ًا في مواجهة �شركات كبيرة تمل ��ك وفرة في الموارد .لذا
ال �أمل ف ��ي تحقيق م�ستهدفات الر�ؤية فيم ��ا يت�صل بالمن�ش�آت
ال�صغيرة من دون حماية وح�ضان ��ة وتح�صين لهذه المن�ش�آت
ال�صغي ��رة وت�شجيعها ودعمه ��ا وتحفيزها حتى تكبر وال تموت
كمد ًا و�صبر ًا.
وق ��ال �إن ج ��ز ًءا من م�ش ��كالت المن�ش� ��آت ال�صغيرة يكمن
ف ��ي �أنَّ كفاءتها �ضعيف ��ة ،والبد من وجود جه ��ات ت�ساهم في
م�ساعدته ��ا لرفع الكف ��اءة وتقديم اال�ست�شارات له ��ا ،م�شيد ًا

ينبغ ��ي �أن تكون لها نظرة خا�ص ��ة ،مطالب ًا بفر�ض ر�سوم على
الم�صانع التي ت�سبب تلوث ًا للبيئة.
و�أكد الخبير االقت�صادي معالي الدكتور ماجد المنيف �أنه
ال ينق�صنا �أنظمة �أو هيئات ،فهي موجودة ،بل كان ينق�صنا في
�أحيان كثيرة تفعيل تلك الأنظمة والهيئات وهو ما بد�أ م�ؤخر ًا،
وق ��ال �إن تمثيل المن�ش�آت ال�صغي ��رة والمتو�سطة لدى الجهات
الممثل ��ة للقط ��اع الخا�ص ل ��دى الحكومة «الغ ��رف التجارية»
�ضئيل جدًا وهذا مالحظ ب�آليات االنتخاب والتر�شح والإقبال؛
فالمن�ش� ��آت ال�صغيرة والمتو�سط ��ة ال تعتبر تلك الغرف ممثلة
له ��ا ،فكيف يمك ��ن �أن نعالج ذلك الخلل ،و ه ��ل ينبغي �أن يتم
ا�شت ��راط كوتة ف ��ي ممثل القطاع ��ات الخا�ص ليك ��ون �صوتها
م�سموع ًا؟.
وتف�ض ��ل المحا�ض ��ر بالرد عل ��ى المداخ�ل�ات والأ�سئلة في
ختام اللقاء.

العدد الثاين والع�رشون
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مركز حمد الجاسر الثقافي يهنئ أ.د .معجب
العدواني بفوز كتابه بجائزة وزارة الثقافة واإلعالم

يهن ��ئ مرك ��ز حمد اجلا�س ��ر الثق ��ايف الأ�ست ��اذ الدكتور
معجب العدواين رئي� ��س ق�سم اللغة العربي ��ة و�آدابها ،ورئي�س
وحدة ال�سرديات يف الق�سم ،وملتقى ال�سرد يف جمعية الثقافة
والفن ��ون بالريا� ��ض؛ بفوز كتاب ��ه ال�صادر ع ��ن جامعة الإمام
محمد ب ��ن �سعود الإ�سالمية�( :إعادة كتابة املدينة العربية يف
الرواي ��ة الغربية) بجائ ��زة وزارة الثقافة والإعالم ،املعلنة يف
حف ��ل تد�شني معر� ��ض الريا�ض الدويل للكت ��اب 2018م؛ كما
يهنئ املركز جميع الفائزين بهذه املنا�سبة الثقافية.

مركز حمد الجاسر الثقافي يستضيف
الكاتب والروائي اإلماراتي أ .عبداهلل النعيمي

يف �إط ��ار التع ��اون الثق ��ايف
ي�سعد مركز حمد اجلا�سر الثقايف
�أن يح ّل بدارة العرب ُ
�ضيف �شرف
معر� ��ض الريا�ض ال ��دويل للكتاب
2018م دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة
الروائي:
املتحدة؛ �إذ يلقي الكاتب
ّ
عب ��داهلل محم ��د عبي ��د النعيم ��ي
محا�ض ��رة بعن ��وان( :الت�ضم�ي�ن
الفك ��ري يف الرواي ��ة) ،العا�ش ��رة

�صباح ��ا ي ��وم ال�سبت 29
والرب ��ع
ً
جمادى الآخ ��رة 1439هـ ،املوافق
 17مار� ��س (�آذار) 2018م،
ب ��دارة العرب (منزل ال�شيخ حمد
اجلا�سر) ،رحم ��ه اهلل ،الريا�ض،
حي الورود.
اجلدير بالذكر �أن الأ�ستاذ:
عب ��داهلل محم ��د عبي ��د النعيم ��ي

ي ��زور اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية
�ضم ��ن وفد ثق ��ايف م ��ن الإمارات
العربي ��ة املتحدة ،ير�أ�س ��ه �سعادة
الأ�ستاذ� :أحمد محم ��د ال�سويدي
(م�ست�شــ ��ار معـــ ��ايل وزيــــ ��رة
الثقاف ��ة وتنمي ��ة املعرف ��ة بدول ��ة
الإم ��ارات ال�شقيق ��ة) ،ومبع ّيت ��ه
امل�ست�شارالثق ��ايف الأ�ستاذ� :سعيد
العامري.

موقع مركز حمد الجاسر الثقافي على اإلنترنت ،وصفحاته على شبكات التواصل االجتماعي
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يوا�ص ��ل مركز حم ��د الجا�س ��ر الثقافي �إج ��راء التحديثات
عل ��ى موقعه عل ��ى الإنترنت و�صفحات ��ه على �شب ��كات التوا�صل
االجتماعي .
وم ��ن تل ��ك التحديث ��ات َر ْب ��ط الموق ��ع بو�سائ ��ل ال َّت َوا�ص ��ل
االجتماع ��ي «في�س ب ��وك» و«تويت ��ر» و«يوتي ��وب» ،لت�سهيل مه َّمة
التوا�صل مع المركز ومتابعة �أن�شطته.
كم ��ا يت�ض َّمن الموق ��ع تعري ًفا ب�إ�ص ��دارات المرك ��ز؛ ب�إفراد
نافذة تت�ض َّمن ً
عرو�ضا لها ،و�إتاحة ن�صو�ص بع�ض الإ�صدارات،

ويعت ��زم المركز �إتاحة بع�ضها ال َآخر على الموقع ،بما في ذلك
�إ�ص ��دارات ال�شي ��خ حمد الجا�س ��ر رحمه اهلل تعال ��ى ،لت�سهيل
ِّ
االط�ل�اع عليها ِّ
لكل الباحثين وت�سهيل مه َّمة البحث .كما ي�ض ُّم
ال�صادرة من
الموق ��ع �أر�شي ًفا لأع ��داد المج�ل�ات وال َّن�ش ��رات َّ
المركز ،والأعداد الحديثة من مج َّلة «العرب» ،ويجري تحميل
الأعداد 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 على
موقع «يوتيوب» و ُيحال �إليها م ��ن موقع المركز ،لي�ستفيد منها
�أكب ��ر َقدْر م ��ن المهت ِّمين والمتابعين ،و َت ْ�س ُه ��ل العودة �إليها في
ب�ص َيغ مختلفة
�أيِّ وق ��ت .كما ُت َح َّمل المحا�ضرات ال�سابقة كا َّفة ِ
على الموقع ،ويت�ض َّمن الموقع �أر�شي ًفا َّ
لملخ�ص المحا�ضرات مع
ال�صور ،وتج ��ري �أر�شفة كل اللق ��اءات والمقابالت التلفزيونية
المتع ِّلقة بال�شيخ حمد الجا�سر رحمه اهلل.
وي�ض� � ُّم الموقع � ً
ً
وعرو�ضا
أي�ض ��ا �أخبار ال ��ر َّواد ومقاالته ��م،
لإ�صداراته ��م الثقافي ��ة والفكري ��ة ،وم�شاركاتهم ف ��ي الندوات
والمحا�ضرات والفعاليات المختلفة.
ويت�ضم ��ن �أر�شيف� � ًا خا�ص� � ًا بال�صوتي ��ات لجمي ��ع الفعاليات
القديمة والحديثة لت�سهيل عملية البحث واال�ستفادة منها.

ُت َ
ن�ش ��ر عل ��ى «تويت ��ر» ب�ش ��كل م�ستم ��ر جمي ��ع
�أخب ��ار المرك ��ز وكل جدي ��د م ��ن �إ�صدارات ��ه
و�أن�شطته ،و�أخبار الر َّواد وم�شا َركاتهم ،وذلك
على العنوان.)aljasser_office( :
�أُن�شئ ��ت �صفح ��ة عل ��ى «في� ��س ب ��وك» با�س ��م
(مرك ��ز حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ي) ل َن ْ�ش ��ر
وال�ص� �وَر
�أخب ��ار المرك ��ز ،والفيديوه ��ات ُّ
للمحا�ضرات والندوات.
تت�ض َّم ��ن قن ��اة الـ«يوتي ��وب» التابع ��ة للمرك ��ز
�أر�شيف� �اً لجمي ��ع المحا�ض ��رات الت ��ي �أُلقي ��ت
ف ��ي مجل�س حم ��د الجا�س ��ر ،ويُح َّم ��ل الفيديو
عق ��ب كل محا�ض ��رة جديدة مبا�ش ��ر ًة ،لت�صبح
المحا�ضرات متاح ًة للجميع.
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