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التــي  الــــصـــــور  مجـــــموعة مـــــن 
أحمــد  زهيــر  الدكتــور  التقطهــا 
بـــــــاعي منــذ )54( عاًمــا لــدى  السِّ
قيامــه بإجــراء دراســة حقليــة عــن 
الوضع الصحي يف تربة يف عام 
13٨7هـــ )1٩٦٨م(، كــــجــــــزء مــن 
الصحــة  يف  للدكتــوراه  رســالته 
العامــة والصحــة الدوليــة، ونشــرها 
يف كتابه )صحة األسرة: دراسة 
عـــــن الصحــة يف تربــة البـــــقوم(.
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كلمة العدد
إعمار تراث اليمن

 إن مــن أشــد مــا يقلــق المجتمعــات اإلنســانية منــذ األزل هــو ضيــاع
ــر آثارهــا ومصادرهــا التاريخيــة ــار ثقافتهــا بســبب تدمي  تراثهــا واندث
 الناشــئ عــن الحــروب والقالقــل السياســية، وال شــك أن اإلنســان
 اليمنــي يشــعر بهــذا الشــعور المخيــف لمــا يــراه يف اليمــن مــن

حــرب أهليــة تهــدد باإلتيــان علــى ثقافتــه وتراثــه.

 وحرًصــا مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
ــز آل ســعود، وســمو يل عهــده األميــن -حفظهمــا  ابــن عبدالعزي
ــدول ــة وال ــرة العربي ــار الجزي  اهلل- يف المحافظــة علــى تاريــخ وآث
ــار ــاالت إعم ــام بمج ــام، واالهتم ــكل ع ــالمية بش ــة واإلس  العربي
 الجمهوريــة اليمنيــة والمحافظــة علــى الوثائــق والمخطوطــات
وثقافتــه العريــق  اليمــن  لتاريــخ  وفــاء  بــادرة  ويف   التاريخيــة، 

ــلم. ــي ومس ــا كل عرب ــز به ــي يعت ــة الت األصيل

الملــك عبدالعزيــز يف دعــم   ومــن منطلــق اإليمــان بــدور دارة 
الــدارة وقعــت  اليمــن،  إلعمــار  والدوليــة  الســعودية   الجهــود 
 مذكــرة تعــاون مشــترك لحفــظ التــراث اليمنــي مــع البرنامــج
الوثائــق علــى  للحفــاظ  اليمــن  وإعمــار  لتنميــة   الســعودي 
 والمخطوطــات اليمنيــة مــن خــالل رقمنتهــا ومعالجتهــا وإعــادة
 ترميمهــا، وبنــاء قــدرات األشــقاء يف اليمــن للحفــاظ علــى هــذه

اليمــن. الوثائــق وتاريــخ 

العربيــة الثقافــة  اليمنيــة ذات دور محــوري يف  الثقافــة   وتعــد 
حفــظ يف  اليمنييــن  األشــقاء  مــع  ومشــاركتنا   واإلســالمية، 
 تراثهــم وفــاء لهــذا التــراث ووقفــة ســعودية يف سلســلة وقفــات
وللــدارة ومثقفيــه،  وشــعبه  وأهلــه  اليمــن  لخدمــة   المملكــة 
تســهم أن  وتســعد يف  والثقافــة  التــراث   خبــرة يف مجــاالت 
ــراث  مــع األشــقاء اليمنييــن يف هــذا المجــال، حيــث إن هــذا الت
 العريــق يســتحق مــن الجميــع االهتمــام والعنايــة والرعايــة، وتــزداد
 ســعادة بــأن يكــون لديهــا تعــاون وثيــق مــع المثقفيــن والمبدعين

وحافظــي التــراث والمهتميــن بــه يف الجمهوريــة اليمنيــة.

إىل يحتــاج  الظــروف  هــذه  يف  الشــقيق  اليمنــي  الشــعب   إن 
 المســاندة، ولذلــك جــاءت هــذه المبــادرة كيــٍد حانيــة مــن ملــك
 إعــادة األمــل لقلــوب إخواننــا اليمنييــن، ونحــن يف دارة الملــك
ــز بــأن يكــون لهــذه المؤسســة العلميــة الرائــدة دور ــز نعت  عبدالعزي
نتمناهــا جميًعــا إلخواننــا التــي  التنميــة واالزدهــار   مســاعد يف 
المهمــة العــون والســداد يف هــذه   اليمنييــن، ونرجــو مــن اهلل 

التنمويــة الهامــة.

 أمير الرياض يفتتح معرض )تراثنا حبنا(

السادس

 آستراليا.. االحتفال بالفائزين بـ )ماراثون

الحضارة(

إنقاذ مكتبة األحقاف اليمنية

 الدارة و إعمار اليمن .. تتعاون لحفظ

التراث اليمني

 الدارة ومسك الخيرية توثقان التاريخ

السعودي يف قصص مصورة
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يف هذا العدد

47
نـــــشـــــــرة دوريـــــة
 تصدرها دارة الملك عبدالعزيز

 تعنى بأخبارها وأنشطتهــــــا

وأبرز إنجازاتها

info@darah.org.sa إدارة االعالم الرقمي

www.darah.org.sa ص.ب 2945 الرياض 11461

ISSDN 13198-7401 المملكة العربية السعودية

رقم اإليداع 2876/18 هاتف: 4013861 فاكس: 4013597
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 افتتــح صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد العزيــز 
التشــكيلية يف  للفنــون  الريــاض معــرض )تراثنــا حبنــا(  أميــر منطقــة 
نســخته السادســة بتنظيــٍم وتنســيٍق مــن مؤسســة الفــن النقــي وبالتعاون 
مــع دارة الملــك عبــد العزيــز يف يــوم الثالثــاء 1441/6/17هـــ، وذلــك يف 

ــز التاريخــي بحــي المربــع.  المبــاين التراثيــة بمركــز الملــك عبدالعزي

المعــرض وأعجــب بمــا شــاهده،  وقــد تجــول حفظــه اهلل يف أرجــاء 
كمــا اســتمع إىل شــرح موجــز عــن المعــرض الــذي يضــم أعمــال 26 فنانــا 
وفنانــة مــن مختلــف مناطــق المملكــة، ويعــرض مــن خاللــه أعمــال فنية 

تشــكيلية معاصــرة مســتوحاة مــن التــراث الســعودي بتقنيــات مختلفــة.

مبــــــادرة )تراثنــا حبنــا( ســـــنة 2020 تـــهدف إىل دعــم الفــن التشــكيلي 
الماضــي  واكتشــاف  والثقافيــة  الوطنيــة  الهويــة  وتعزيــز  الســعودي 
والتــــــراث األصيــل مــع إظــــــهاره برؤيــــة معــــــاصرة، كمــــــا تعمــل علــى 
تمـــــكين جيـــــل المســتقبل وتــــــزويده بــاألدوات الالزمــــة التــي تســهم 
يف بنــاء مجتمــع تنـــــــموي مبــدع متطــور، حيــث حرصــت إدارة المعرض 

ــات المجتمــع. ــع فئ علــى اســتقطاب جمي

أمير الرياض يفتتح معرض )تراثنا حبنا( السادس

أستراليا.. االحتفال بالفائزين بـ )مارثوان الحضارة(

بالشــراكة مــع الــدارة احتفــت الملحقيــة الثقافية 
)مارثــوان  يف  بالفائزيــن  بأســتراليا،  الســعودية 
بإثــراء  تهتــم  التــي  والعلــوم(،  الحضــارة 
العربــي يف موســوعة ''ويكيبيديــا''  المحتــوى 
مقــاالت  بترجمــة  اإلنترنــت،  شــبكة  علــى 
اللغــة  إىل  العلــوم  مختلــف  يف  متخصصــة 

العربيــة، باإلضافــة إىل نشــر ثقافــة التطــوع بيــن 
مــن  مهاراتهــم  وتنميــة  الســعودي  الشــباب 
والبرامــج  العمــل  ورش  مــن  مجموعــة  خــالل 

التدريبيــة.
الماراثــون منــذ 27 يوليــو حتــى 10 ســبتمبر  بــدأ 
المـــــشاركات  تحــــكـــــيم  وجــــــــرى  2019م، 

الخبــراء  مــن  متخصصــة  لجنــة  بواســطة 
المســابقة  اللغوييــن بالمملكــة، حيــث ترتكــز 
ومحتويــات  ومقــاالت  أبحــاث  ترجمــة  علــى 
إىل  اإلنجليزيــة  اللغــة  مــن  علميــة  إلكترونيــة 
عنــد  العلــوم  تاريــخ  مجــاالت  يف  العربيــة 
)الطــب،  المعاصــرة  والعلــوم  المســلمين 
العلــوم، الفلــك، الترجمــة، الكيميــاء، الفيزيــاء، 
الفلســفة... إلــخ(؛ والثقافــة واآلداب والفنــون؛ 
ــة. والعمــارة اإلســالمية؛ والكشــوفات الجغرافي
مــن  األول  هــو  ســعودًيا  إنجــازًا  يعــدُّ  الماراثــون 
الضــوء  تســليط  خاللــه  مــن  تــم  الــذي  نوعــه 
المتصاعــدة بهــدف  الســعودية  الجهــود  علــى 
واالعتــزاز  العالــم  يف  اآلخريــن  مــع  التواصــل 
ــف  ــالمي وتعري ــي واإلس ــل العرب ــزات العق بمنج
واإلقليميــة  المحليــة  المجتمعــات  وتثقيــف 
المملكــة  وحضــارة  تاريــخ  بعمــق  والعالميــة 
العربيــة الســعودية والعالــم العربــي واإلســالمي 
عبــر الموســوعة الحــرّة العالميــة )ويكيبيديــا(.
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الفرصــة للتعــرف علــى معلوماتهــا  كمــا تتيــح 
ــر مــع النســخة  الرئيســة والمهمــة دون فــرق كبي
الصيغــة  بتلــك  مســتهدفة  لهــا؛  الورقيــة 
للقــراءة،  والمــكان  الوقــت  يملــك  ال  مــن 
اإللكتــروين  الكتــاب  وهــواة  والمكفوفيــن، 
الســفر  أثنــاء  إليهــا  االســتماع  وتتيــح  وغيرهــم، 
يســتثمر  بشــكل  والطائــرة  والقطــار  بالســيارة 
الوقــت بالفائــدة، فضــاًل عــن إمكانيــة اإلهــداء 
ــات  ــر منص ــات عب ــراءة والمعلوم ــاق الق ــن عش بي

الخاصــة. االجتماعــي  التواصــل 

التــي  صوتّيًــا  المحولــة  الكتــب  عــدد  وبلــغ 
بيــن  تنوعــت  كتــب  عشــرة  الــدارة  أصدرتهــا 
السياســي واالجتماعــي والتراثــي الــذي يخــدم 
المعلومــة التاريخيــة، وُتعــد مــن الكتــب ذات 
الصفحــات القليلــة نســبّيًا، فعلــى ســبيل المثــال 
كتــاب )الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف 
الدولــة الســعودية الثانيــة( يتحــدث عــن فئــات 
السياســية  المهمــات  بعــض  وعــن  المجتمــع 
الصناعــات  الحكوميــة، وعــن  الشــرائح  لبعــض 
يف  المختلفــة  التجاريــة  واألســواق  اليدويــة 
المملكــة العربيــة الســعودية قبــل مئتــي عــام.

عهــد  يف  )الترويــح  كتــاب  يتحــدث  بينمــا 
عــن  الترويــح  وســائل  عــن  عبدالعزيــز(  الملــك 
يف  الســعودي  المجتمــع  أفــراد  لــدى  النفــس 
وبدايــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مناطــق 
لعبــة كــرة القــدم كوســيلة ترويحيــة وترفيهية، 
ــح النفســي  والمؤسســات األوىل المنتجــة للتروي
للمملكــة  الرئيســة  المــدن  يف  واالجتماعــي 

الســعودية. العربيــة 

ويمكــن الوصــول إىل هــذه الكتــب مــن خــالل 
مكتبــة الــدارة علــى اليوتيــوب - قنــاة الكتــب 

الصوتيــة .

الـــــدارة أنــــتــــــجت أربـــعــــــة أشـــــكال لــــــمصادر 
رســائل  : طباعــة  أولهــا  التاريخيــة،  المعلومــات 
ــزة وذات العالقــة  ــوراه الممي الماجســتير والدكت
العلميــة،  إىل كتــب متداولــة تقديــرًا لمادتهــا 
الـــــــواضح يف اســتقصاء  وجـــهــــــد باحثــــــيها 
المعلومــة وتعــدد المصــادر، ولكونهــا قّدمــت 
علمــي  منهــج  وذات  إضافيــة  علميــة  مــادة 
رفــوف  فــوق  النســيان  مــن  ولحمايتهــا  دقيــق، 

المتخصصــة. المكتبــات 

الــورق  المخطوطــــات ذات  وثانيـــــها: تحويــل 
ونقلهــا  تناقلهــا  ليســهل  الضعيــف إىل كتــب 
ــم الشــرح  وتصفحهــا دون اإلضــرار بهــا مــع تقدي
لكســر  لمـــعلوماتهــــا  والتـــــحقيق  والـــتعــــليق 
المخطــوط  بيــن  والكتابيــة  الزمنيــة  المســافة 

الحاليــة. اليــوم  وثقافــة 

أمــا ثالثهــا: تقديــم تقاريــر ومــواد وصفيــة تقريريــة 
تاريخيــة مختلفــة عــن حالــة مــا أو إنجــاز مــا أو 
حــدث مــا كمــا وردت يف الكتــب والســجالت 
مــع توضيــح مــا اســتبهم علــى القــراءة، ورابــع 
أشــكال النقــل هــو: تحويــل الكتــب المطبوعــة 
علــى الــورق إىل ملفــات صوتيــة تســهل علــى 
الوصــول إليهــا يف أوقــات  المعلومــات  هــواة 

االســترخاء والســفر والتنــزه ويف المنــزل.
ــز هــذا المســار يف  وتســتثمر دارة الملــك عبدالعزي
تقديــم المعلومــة إكمــااًل لجهودهــا العلميــة 
التقنيــة الحديثــة ونشــر ثقافــة  يف اإلفــادة مــن 
''االســتماع'' القديمــة الحديثــة والتــي بــدأت منــذ 
وتعمــل  العربــي،  العالــم  يف  المذيــاع  ظهــور 
المــواد  تحويــل  مشــروع  ضمــن  حاليــا  الــدارة 
التاريخيــة اىل مــواد رقميــة عبــر عــدد من الوســائل 

الحديثــة علــى اطــالق منصــة صوريــة حديثــة.

10 كتب صوتية يف قناة الدارة على اليوتوب 

 تواصــل الــدارة التنويــع يف أشــكال إصداراتهــا لتصــل إىل أكبــر شــريحة ممكنــة مــن 
المجتمــع الســعودي والعربــي، فقــد التفتــت إىل تحويــل كتبهــا الورقيــة إىل كتــب 

صوتيــة مختصــرة وشــاملة تخــدم المحتــوى العربــي يف اإلنترنــت.
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وتهــدف مذكــرة التعــاون المشــترك للحفــاظ 
مــن  اليمنيــة  والمخطوطــات  الوثائــق  علــى 
خــالل رقمنتهــا ومعالجتهــا وإعــادة ترميمهــا، 
اليمــن مــن خــالل  وبنــاء قــدرات األشــقاء يف 
الوثائــق وتاريــخ  التدريــب للحفــاظ علــى هــذه 
اليمــن بصفــة خاصــة والمحافظــة علــى تاريــخ 
وآثــار الجزيــرة العربيــة والــدول العربيــة واإلســالمية 

بصفــة عامــة.

األميــن  معــايل  أكــد  المناســبة  وبهــذه 
عبــداهلل  بــن  فهــد  الدكتــور  المكلــف  العــام 
الســماري إن إســهام الــدارة مــن خــالل البرنامــج 
ــى  ــة وإعمــار اليمــن يحافــظ عل الســعودي لتنمي
مكانهــا،  يف  المهمــة  اليمنيــة  الموجــودات 
ومؤسســاتها، ويطــّور قــدرات العامليــن اليمنييــن 
مــن  يتمكنــوا  حتــى  المؤسســات  هــذه  يف 
التــراث، مشــددًا  الحفــاظ علــى  االســتمرار يف 

الظــروف  اليمنــي يف هــذه  الشــعب  علــى إن 
هــذه  جــاءت  ولذلــك  مســاندة،  إىل  يحتــاج 
ــة  ــادرة مــن خــالل البرنامــج الســعودي لتنمي المب
وإعمــار اليمــن ودارة الملــك عبدالعزيــز التــي لهــا 
خبرتهــا وتأمــل بــأن يخــدم هــذا العمــل الجانــب 

والثقــايف. التراثــي  اليمنــي 

وأوضــح إن االهــــــتمام بالتــــــراث يف مكانــه 
اليمنـــــــيين يف مكــــــانهم  وتنــــــمية قــدرات 
عليهــا  تحــرص  التــي  الخطــوات  أهــم  مــن 
أن  أجــل  مــن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
يســتمر االهتمــام الــذي حظيــت بــه المكتبــات 

اليمنيــة. المعرفيــة  والمؤسســات 

الســفير محمــد بــن ســعيد آل  مــن جهتــه قــال 
تــأيت  المشــترك  التعــاون  مذكــرة  إن  جابــر 
ــّة  ــة متمثل يف إطــار مســاعدة الحكومــة اليمني

بالحفــاظ  اليمــن  يف  المختصــة  بالجهــات 
هــذه  وتوثيــق  اليمنــي  التــراث  وحمايــة 
المخطوطــات وفهرســتها وترميمهــا وحمايتهــا 
اندلعــت  التــي  األزمــة  بســبب  االندثــار  مــن 
اليمنيــة،  الجمهوريــة  يف  2014م  عــام  منــذ 
التاريخيــة  المخطوطــات  والمؤســف أن بعــض 
ــر مناســبة تعرضهــا  تعرضــت للنهــب وظــروف غي
ــة  للخطــر، مؤكــًدا أن البرنامــج الســعودي لتنمي
وإعمــار اليمــن ســيعمل جنبــاً إىل جنــب مــع دارة 
الملــك عبدالعزيــز يف مســاعدة األخــوة األشــقاء 
مجــال  يف  قدراتهــم  بنــاء  عبــر  اليمــن  يف 
والمخطوطــات،  الوثائــق  علــى  المحافظــة 
إضافــًة إىل تصميــم برامــج تنمويــة يف مختلــف 
المجــاالت العلميــة والثقافيــة المعنيــة بالشــأن 
اليمنــي، موضحــا أنــه ســيجري االنطــالق والعمل 
بمكتبــة األحقــاف يف محافظــة حضرمــوت 

تريــم. بمدينــة 

 وقعــت الــدارة ممثلــة يف أمينهــا العــام المكلــف د. فهــد بــن عبــداهلل الســماري والبرنامــج الســعودي لتنميــة وإعمــار اليمــن 
ممثــالً يف المشــرف العــام علــى البرنامــج ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين يف جمهوريــة اليمــن األســتاذ محمــد بــن ســعيد آل 

جابــر يــوم الثالثــاء 1441/5/5 مذكــرة تعــاون لحفــظ التــراث اليمنــي وذلــك يف المقــر الرئيــس للبرنامــج بالريــاض.

الدارة وإعمار اليمن.. تعاون لحفظ التراث اليمني
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 تأسســـــت المكتبــة بتـــــريم مـــــن مجمــوع

ــات األهليــة يف حضرمــوت المكتب

يف إطــار مذكــرة التعــاون الموقعــة بيــن الــدارة 
اليمــن  وإعمــار  لتنميــة  الســعودي  والبرنامــج 
األحقــاف  مكتبــة  النتشــال  الــدارة  تســعى 
االهتمــام  اليمنيــة، مــن خــالل  للمخطوطــات 
وتدريبًيــا،  فنًيــا  بهــا  العلمــي  بالتــراث  والعنايــة 
والحفــاظ علــى كتبهــا ومخطوطاتهــا الثمينــة 
ــا،  ــادة ترميمه ــا وإع ــا ومعالجته ــك برقمنته وذل
للحفــاظ  اليمــن  يف  األشــقاء  قــدرات  وبنــاء 
وتعــد  اليمــن،  وتاريــخ  الوثائــق  هــذه  علــى 
اليمــن،  المكتبــات يف  المكتبــة ثــاين أكبــر 
وتعــود قيمتهــا التاريخيــة لوجــود مخطوطاتــه 
قديمــة يبلــغ عمــر أحدهــا )800( عــام، ولكونهــا 
تضــم )6200( عنــوان تنوّعــت مــا بيــن التفســير، 
والتراجــم  والتصــّوف،  والفقــه،  والحديــث، 
والطــب،  واللغــة،  واألدب  والتاريــخ،  والســير 

المجاميــع. إىل  باإلضافــة 
الذيــن  الباحثيــن  بخدمــة  المكتبــة  وتهتــم 
العلميــة  المؤسســات  مــن  إليهــا  يفــدون 
الحكوميــة واألهليــة واألجنبيــة،  والجامعــات 
كمــا تحــرص علــى التعريــف بالتــراث الثقــايف 
اليمنــي وإســهام اليمــن يف الحضــارة اإلنســانية 
للوفــود الرســمية واألفــواج الســياحية مــن جميــع 
وطــالب  المكتبــة  ولمرتــادي  العالــم،  أنحــاء 
الجمهوريــة  المــدارس مــن كافــة محافظــات 

اليمنيــة.

النشأة والتكوين:
حــرص العلمــاء يف حضرمــوت وخصوًصــا يف 
تريــم -المعروفــة بكونهــا منــارة علميــة مهمــة 
ــدم-  ــذ الق ــالمي من ــي واإلس ــم العرب يف العال
علــى استنســاخ الكتــب وامتالكهــا؛ مــن أجــل 
إنشــاء مكتبــات شــخصية يف مختلــف العلوم، 
وخصوًصــا يف القــرن الهجــري الســادس الــذي 
شــهد نهضــة علميــة ملحوظــة هنــاك، ومــع 
ــات  ــدة مكتب ــوت ع ــأت يف حضرم ــت نش الوق
شــخصية أهليــة موقوفــة لطلبــة العلــم مــن عــدد 
ــل المنطقــة مثــل آل الــكاف، وآل بــن  مــن عوائ
يحيــى، وآل بــن ســهل، وآل الجنيــد، آل الحــداد، 
باإلضافــة  العيــدروس،  وعائلــة  الحســيني،  وآل 
مــن  القعيطــي  صالــح  الســلطان  مكتبــة  إىل 

المــكال وغيرهــا.

التأسيس:
تأسســت المكتبــة يف عــام 1972م بتريــم، مــن 
وســميت  األهليــة،  المكتبــات  تلــك  مجمــوع 
ــوادي  ــم ل ــمى القدي ــبًة للمس ــاف( نس بـــ )األحق
قديمــة  بمخطوطــات  وتحتفــظ  حضرمــوت، 
تنظيمهــا حســب موضوعاتهــا،  ونــادرة؛ جــرى 
وأكثرهــا يعــود إىل القرنيــن )11،10( الهجرييــن، 
الخامــس  القــرن  إىل  أقدمهــا  يعــود  فيمــا 
ــير  ــان يف تفس ــن )البي ــخة م ــا نس ــري؛ منه الهج
القــرآن ''الجــزء الخامــس''( ألبــي جعفر الطوســي 
585هـــ،  إىل  نســخها  تاريــخ  يعــود  والتــي 
يف  )القانــون  لكتــاب  مخطــوط  وكذلــك 
الطــب ''الجــزء الثــاين''( البــن ســيناء والمنســوخ 

إنقاذ مكتبة األحقاف اليمنية

حــواٍش  المخطوطــة  ويف  633هـــ  ســنة  يف 
ومخطــوط  المؤلــف،  نســخة  مــن  منقولــة 
لخمســة أجــزاء مــن كتــاب )الــّدر المنثــور يف 
ــن  ــن عبدالرحمــن ب ــور( لجــالل الدي التفســير بالمأث
أبــي بكــر الســيوطي الــذي يرجــع نســخه إىل 
بالطريقــة  بالذهــب  مزيــن  وهــو  897هـــ  عــام 
المؤلــف  كتبهــا  إجــازات  وبــه  المملوكيــة 
مخطوطــاً  المكتبــة  تضــم  وكذلــك  نفســه، 
حقــوق  بتعريــف  )الشــفا  لكتــاب  جزأيــن  مــن 
المصطفــى( للقاضــي عيــاض بــن موســى بــن 
ــي المنســوخ يف ســنة 763هـــ. ــاض اليحصب عي

أقسام المكتبة:
وتضــم المكتبــة عــدة أقســام هــي؛ )قســم 
مجلــًدا   )3241( يضــم  الــذي  المخطوطــات( 
مخطوًطــا، وبهــا مــا يربــو علــى )6200( عنــوان، 
وجــرى تصنيــف كل مخطــوط برقــم وبطاقــة 
ــه، وزودت  ــات عن ــى معلوم ــوي عل ــة تحت خاص
المكتبــة بفهــارس مجدولــة تضــم معلومــات 
تضــم  كمــا  المخطــوط،  عــن  مختصــرة 
يربــو  التــي  لـــ )المطبوعــات(  المكتبــة قســًما 
عددهــا علــى )1600( مطبوًعــا مفهرًســا، عبــارٌة 
خاصــة  ومجــالت  كتــب  مــن  مراجــع  عــن 
بالمخطوطــات، وفهــارس لعــدد مــن المكتبات 
ويف  عديــدة،  معــارف  إىل  باإلضافــة  الدوليــة، 
ــر(  ــب اآليل والتصوي ــم لـــ )الحاس ــة قس المكتب
وكذلــك  الفهــارس،  وإعــداد  صــف  لخدمــة 
تصويــر المخطوطــات للحفــظ واإلتاحــة، وتضــم 
مــواًدا  يحتــوي  )الصيانــة(  لـــ  قســًما  المكتبــة 

للتجليــد. متواضعــة  وورشــة 

ثاين أكبر مكتبة يمنية
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ــواٍد ذي تضاريــس  ــا مــن ســٍد أمــوي قديــم ب قريبً
حرجــة يف شــرق الطائــف يقبــع حجر نــاري ضخم 
ــه  ــط ب ــا يحي ــف عمَّ ــر ال يختل ــب، حج ــن الغراني م
بميــزة  إال  الضيــق  الــوادي  ذلــك  حجــارة  مــن 
واحــدة جعلتــه محــط أنظــار الباحثيــن والعلمــاء، 
ــا يعتقــد بعــض الدارســين  ــه يحمــل نقًش وهــي أن
أنــه أقــدم كتابــة وجــدت حتــى اآلن علــى أثــر 
عمــراين يف العصــر اإلســالمي، كمــا أن لنقشــه 
الخــط  أهميــة خاصــة بالنســبة لدارســي تطــور 
العربــي كمــا ســيرد يف هــذا التقريــر الحًقــا، وقــد 
الصقــار هــذا  الدكتــور ســامي خمــاس  أخضــع 
ــه عــن  النقــش للبحــث العلمــي يف بحــث كتب
الســد عنوانــه: )ســد معاويــة يف الطائــف: دراســة 
وتعليــق( ُنشــر يف مجلــة )الــدارة( يف عددهــا 

الثــاين لســنة 1406هـــ.

اكتشاف السد
يســمى الســد المجــاور الــذي يبعــد عــن الطائــف 
ســتة أميــال بـــ )ســد العبــاد( كمــا يســمى باســم 
ــا  )ســد سيســد(، ويســميه بعــض الباحثيــن حديًث
بـــ )ســد معاويــة(، ويــرى الصقــار يف بحثــه أن 
حســين  محمــد  المصــري  واألديــب  السياســي 
الســد  هيــكل هــو أول مــن وقــف علــى هــذا 
الوحــي(  )منــزل  كتابــه  يف  عنــه  وكتــب 
لفريضــة  أدائــه  بعــد  زار موقعــه شــخصًيا  حيــث 
النقــش  الحــج يف عــام 1936م، ورأى كتابــة 
الكتــاب أن عبــداهلل باشــا  بنفســه، وذكــر يف 
ر تلــك  بــا ناجــه )أحــد وجهــاء المنطقــة( قــد صــوَّ
الكتابــة يف أوائــل القــرن العشــرين، وبعــث بهــا 
إىل مصــر لحــل رموزهــا، وقــد أعجــب هيــكل 
الفخــر-: إن  الســد، وقــال -علــى ســبيل  بهــذا 
كمــا  الضخمــة،  المبــاين  عرفــوا  قــد  العــرب 
ــدس  ــا زاره المهن ــن، كم ــاء المصريي ــا قدم عرفه

األمريكــي )كارل تويتشــل( وأعــد تقريــرًا ضافًيــا 
عــن الســدود القديمــة يف الطائــف وذلــك يف 
الســد يف  إنــه وجــد  إىل  وأشــار  عــام 1945م، 
حالــة ممتــازة، وأبــدى إعجابــه بمهندســه قائــاًل: 
مــن حــق مهندســه البــارع علينــا، وهــو الــذي شــيد 
الســد قبــل 1266ســنه، أن نســدي إليــه واجبــات 
الشــكر والتحيــة، كمــا ذكــر أنــه لــم يســتعمل 

الطيــن. المــالط وال  يف بنائــه 

الكتابة المنقوشة
مكــــتوبة  ســــطور  ستــــة  يف  النـــــقش  يقـــــع 
مســاحته  وتبلــغ  المنقــوط،  الكــويف  بالخــط 
70x130 ســم، وطـــــول حــــــرف األلــــــف فــــيـــه 
ســانت  قــراءة  نصــه حســب  وهــذا  ســم،   )10(
األســطر: حســب  مرتــب  وهــو  فيلبــي،  جــون 

1. هذا السد لعبداهلل معوية
2. أمير المؤمنين بنيه عبداهلل بن صخر

3. باذن اهلل لسنة ثمن وخمسين ا
4. للهم اغفر لعبداهلل معوية ا

5. مير المومنين وثبته وانصره ومتع ا
6. لمومنين به كتب عمرو بن حباب

الســد مبنــي يف عهــد  أن  تشــير إىل  الكتابــة 
أميــر المؤمنيــن معاويــة بــن أبــي ســفيان -رضــي 
الســطر األول الســمه  اهلل عنهمــا- حيــث يشــير 
الثالــث إىل ســنة  الســطر  يشــير  صراحــة، كمــا 
بنائــه )58 للهجــرة( وهــي ســنة تقــع يف عهــد 

ــام 60هـــ. ــى ع ــدة حت الممت ــه  خالفت

الباين والكاتب
الثــاين  الســطر  المذكــور يف  الســد  بــاين  أمــا 
ــرى  ــون، فمنهــم مــن ي ــه الباحث ــف في فقــد اختل
أنــه عمــرو بــن العــاص -رضــي اهلل عنــه- بســبب 
قــراءة خاطئــة لكتابــة النقــش، كمــا أن هنــاك 
قــراءة ســقيمة أخــرى للســطر الثــاين ذكــرت أن 
اســم البــاين )عبــداهلل بــن إبراهيــم(، ومنهــم 
الكتابــة هــي )عبــداهلل بــن  مــن توهــم بــأن 
يف  مكــة  علــى  معاويــة  وايل  وأنــه  خالــد( 
صخــر(  بــن  )عبــداهلل  اســم  أمــا  44هـــ،  ســنة 
ــوارد يف القــراءة األكثــر موثوقيــة للنقــش فــال  ال
تســعفنا المصــادر التاريخيــة عــن شــخصية بهــذا 
العثــور  الصقــار  الدكتــور  حــاول  وقــد  االســم، 
ــى شــخص بهــذا االســم يف المصــادر التــي  عل
ــى  ــه عل ــر ل ــم يعث ــة فل ــرة الزمني ــك الفت غطــت تل
ذكــر، ممــا جعلــه يخلــص إىل تفســيرين األول أن 
ــه  ــث أن اســم أبي ــة نفســه حي ــاين هــو معاوي الب
هــو )صخــر( وكتــب قبلــه عبــداهلل مــن بــاب 
التواضــع، والتفســير الثــاين أن البــاين مهنــدٌس أو 

ـاٌء مجهــول الهويــة. بنَـّ

قراءة لنقش تذكاري نادر لسدٍّ بناه 

الخليفة معاوية رضي اهلل عنه شرق الطائف

كتابة نادرة على حجر ناري

 أقــدم كتابــة وجــدت ألثــر عمــراين يف

اإلســامي العصــر 
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اســم  قــراءة  اختــالف يف  البحــث إىل  ويشــير 
الســادس  الســطر  يف  الــوارد  النقــش  كاتــب 
علــى هــذه األســماء )عمــرو بــن حبــاب، وعمــرو 
بــن حيــان، وعمــرو بــن خبــاب أو جنــاب(، كمــا 
اقتــرح أحدهــم )عميــر بــن الحبــاب الســلمي( 
ــام  ــل كان يف ع ــي ألن الرج ــر منطق ــذا غي وه
ــًدا عــن  ــا بعي 59هـــ يف مهمــة حربيــة يف أرميني
الكاتــب مجــرد  الباحــث أن  الطائــف، ويعتقــد 
علــى  النقــش  يحســن  معــروف  غيــر  شــخص 

الحجــر.

أهمية الحجر
للنقــش  أن  للمهتــم  يتبيــن  البحــث  باســتعراض 
فــإن  ســابًقا  ُذكــر  كمــا  فهــو  خاصــة  أهميــة 
أقــدم كتابــة وجــدت  ه  الدارســين عــدَّ بعــض 
العصــر  يف  عمــراين  أثــر  علــى  اآلن  حتــى 
اإلســالمي، كمــا يؤكــد الباحــث علــى أهميتــه 
الخاصــة بالنســبة لدارســي تطــور الخــط العربــي؛ 
إذ يعتبــر أقــدم نــص عربــي منقــوط، وأن دراســته 
تلقــي بعــض الضــوء علــى تاريــخ الخــط العربــي، 

الحــروف، ألن  بإعجــام  يتعلــق  فيمــا  ســيما  وال 
ــا  ــام تاريًخ ــال اإلعج ــدد إلدخ ــخ تح ــب التاري كت
معاويــة،  خالفــة  عــن  الشــيء  بعــض  متأخــرًا 
بــن  الحجــاج  أن  هــو  المتــداول  فالمعــروف 
يوســف الثقفــي المتوفــى ســنة 95هـــ هــو الــذي 
أمــر -أثنــاء واليتــه للكوفــة- بتنقيــط المصحف 
النــاس، ولــذا فــإن  التصحيــف بيــن  عندمــا فشــا 
58هـــ  للعــام  تعــود  منقوطــة  كتابــة  وجــود 
يعتبــر أمــرًا بالــغ األهميــة يســتوجب مــن الدارســين 
ــار، كمــا يقــدم النقــش قيمــة  أخــذه بنظــر االعتب
إن  حيــث  تاريخًيــا  مصــدرًا  باعتبــاره  إضافيــة 
ــام  ــا ال تشــير إىل قي ــة بيــن أيدين المصــادر التاريخي
الطائــف فيمــا  الخليفــة معاويــة ببنــاء ســد يف 
ــم  ــي ل ــة الت ــذه المعلوم ــش به ــذا النق ــا ه يزودن
تكــن لتتوفــر لــوال بقــاء هــذا النقــش إىل اآلن.

 أول كتابــة عربيــة منقوطــة، مــع معلومــة

تاريخيــة جديــدة
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لجــأت البشــرية منــذ القــدم إىل جميــع الســبل 
لتوفيــر  المتاحــة  إمكاناتهــا  مــن  واســتفادت 
التــي كانــت  العربيــة  الجزيــرة  ، ويف  الطاقــة 
العيــش  تعــاين أكثــر مــن غيرهــا مــن صعوبــة 
الالزمــة للحيــاة ، كان  المــوارد  نــدرة  يف ظــل 
ــر مــن غيرهــا مــن المناطــق،  للطاقــة حاجــة أكب
ــوارد  ــك الم ــى تل ــول عل ــتوجب الحص ــث يس حي
ا الســتخراجها  يف الصحــراء عمليــات شــاقة جــًدّ
واســتخدامها، كمــا احتــاج ابــن الجزيــرة العربيــة 
ــة،  ــارة والتدفئ ــذاء واإلن ــراض الغ ــة ألغ إىل الطاق
البدائــي  الشــكل  إال  لديــه  يتوافــر  ولــم يكــن 
تشــعل  التــي  النــار  وهــي  الطاقــة  لمصــادر 
باســتخدام  تنــار  التــي  والمصابيــح  بالحطــب، 

)الــودك(. المــذاب  الحيــواين  الشــحم 

بحيــاة  العربيــة  الجزيــرة  يف  المجتمــع  وتميــز 
الصحــراء التــي لــم تكــن تحتــاج إىل الطاقــة إال 
ــذي  ــور ال ــن التط ــدودة، لك ــا المح يف نطاقاته
أحدثــه قيــام المملكــة العربيــة الســعودية علــى 
يــد المؤســس الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمن آل 
ســعود - رحمــه اهلل - جلــب معــه التحــول شــيئًا 
ــة التــي هــي  ــاة التمــدن والحداث فشــيئًا إىل حي
مــن ضــرورات قيــام أي كيــان سياســي مســتقر، 
ومــع هــذا التطــور كان النمــط المعيشــي يفرض 
اللجــوء إىل االســتخدام المتزايــد للطاقــة، ويف 

مقدمتهــا الطاقــة الكهربائيــة.

البداية )٢٠( كيلووات
يف  متوفــرة  الكهربائيــة  الطاقــة  تكــن  لــم 
يف  إال  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أراضــي 
المدينــة المنــورة حيــث كان المســجد النبــوي 
يضــاء منــذ عــام 1327هـــ )1907م( مــن مولديــن 
علــى  واآلخــر  الفحــم  علــى  يعمــل  أحدهمــا 
الكيروســين بقــدرة عشــرين كيلــوات، مــع وجود 
ــارة المســجد لصــالة  بطاريــة مشــحونة لتقــوم بإن
الفجــر، وهــذا التاريــخ يعنــي أن هنــاك مــدة أقــل 
مــن )28( ســنة بيــن إنشــاء أول محطــة توليــد 
طاقــة يف العالــم يف عــام 1299هـــ )1882م( 
المملكــة  أراضــي  إىل  الكهربــاء  ودخــول 

الســعودية. العربيــة 
الثــاين  المــكان  وهــو  الحــرام  المســجد  أمــا 
ــد  ــة فق ــاء للمملك ــول الكهرب ــهد دخ ــذي ش ال
)1918م(  1338هـــ  عــام  يف  إضاءتــه  جــرت 
باســتخدام مولــدات خاصــة تابعــة إلدارة الحــرم 
بمحلــة  مركبــة  كانــت  الشــريف  المكــي 

أجيــاد، ويف مكــة المكرمــة أيًضــا ظهــرت أول 
إنــارة للشــوارع والمنــازل وذلــك مــع ظهــور مصانــع 
الثلــج ومطاحــن الحبــوب اآلليــة التــي كانــت 
يف  الكهربــاء  إنتــاج  مــن  الفائــض  تســتخدم 
إضــاءة الشــوارع واألحيــاء القريبــة، وكانــت مــدة 
ــدة  ــرب ولم ــالة المغ ــذ ص ــدودة من ــاءة مح اإلض
أول  أن  هنــا  ونذكــر  فحســب،  ســاعات  ثــالث 
مصنــع للثلــج يف مكــة المكرمــة قــد أنشــئ 
يف األربعينيــات الهجريــة يف محلــة الســليمانية 
لــه بالكهربــاء،  المجــاورة  المحــالت  وقــد زود 
ــة  كمــا قــام حســين داغســتاين بإنشــاء مطحن
آليــة يف محلــة التيســير بجــرول بشــارع  حبــوب 
أحمــد كوبــر وقــام كذلــك بتزويــد المحــالت 
حاجتــه،  عــن  الفائضــة  بالكهربــاء  المجــاورة 
المولــدات  تلــك  أن  علــى  التأكيــد  ويمكــن 
ــة المنــورة ومكــة المكرمــة وجــدة  يف المدين
هــي البدايــة الحقيقيــة لظهــور الكهربــاء يف 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

الكهرباء يف السعودية..

البداية بُمَولَّدين يف المسجد النبوي
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التحرك الرسمي
ــا للمنشــآت  وكان توليــد الكهربــاء منتًجــا ثانوًيّ
ــع الثلــج،  التــي توفــر الطاقــة الكهربائيــة )مصان
هنــاك  يكــن  ولــم  الحبــوب(،  ومطاحــن 
مشــروع حقيقــي إلنتــاج الكهربــاء إنتاًجــا أساســًيّا 
الحكومــة  رأت  وقــد  اقتصاديــة،  جــدوى  ذا 
الســعودية وقتهــا أهميــة االســتثمار يف توليــد 
الكهربــاء، وجــرى تشــكيل لجنــة لدراســة توليــد 
نائــب  بحضــور  اجتماعهــا  وعقــدت  الكهربــاء 
جاللــة الملــك يف الحجــاز آنــذاك األميــر فيصــل 
ــهر  ــك يف ش ــه اهلل - وذل ــز - رحم ــن عبدالعزي اب
فكــرة  وكانــت   ، 1347هـــ  عــام  مــن  شــعبان 
تكلفتــه  ثلثــي  الدولــة  تتــوىل  أن  المشــروع 
الباقــي كأســهم للمواطنيــن بقيمــة  ويطــرح 

ثالثة جنيهات للسهم.

ــاًء علــى ذلــك رأت الحكومــة نشــر التجربــة  وبن
ــع مناطــق المملكــة لتنعــم جميعهــا  يف جمي
جيــد  مــادي  اســتثمار  ولتحقيــق  بالكهربــاء 
منــح  نظــام  أصــدرت  أن  فــكان  للمواطنيــن، 
يف  صــدر  الــذي  الكهربائيــة  الطاقــة  امتيــاز 
عــام 1352هـــ، ويعــد البدايــة الحقيقيــة لالســتثمار 
ــى مقومــات  ــاًء عل ــي بن يف المجــال الكهربائ
اقتصاديــة حقيقيــة تجعــل من الكهربــاء صناعة 
مســتقلة بذاتهــا وتــدار وفــق التطــورات الحديثــة، 
ممــا يؤكــد حــرص الملــك عبدالعزيــز علــى توفيــر 
علــى  باالعتمــاد  شــعبه  ألبنــاء  الخدمــة  تلــك 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــا لتوفي ــرة حينه ــوارد المتواف الم

الالزمــة. الصناعــة والتجهيــزات  لتلــك 
وقــد اســتجاب رجــال األعمــال بحماســة لهــذا 

منــح  يف  تتوســع  الدولــة  جعــل  مــا  التطــور 
المملكــة،  ذلــك االمتيــاز يف عــدد مــن مــدن 
منــح  جــرى  التــي  جــدة  مدينــة  أولهــا  وكان 
شــاكر  وإبراهيــم  رضــا  علــي  عبــداهلل  محمــد 
حــق امتيــاز إنارتهــا بالكهربــاء، ويف الطـــــائف 
ُمنــح إبراهيــم الجــــفـــــايل وإخوانــه الحــق نفســه 
يف عــام 1365هـــ، كمــا صــدرت عــام 1366هـــ 
الموافقــة علــى تأســيس شــركة مســاهمة يف 
جــازان يمنــح لهــا حــق جلــب الميــاه والكهربــاء 
موافقــة  صــدرت  نفســه  العــام  ويف  للبلــدة، 
مجلــس الشــورى علــى منــح عبدالعزيــز الخريجــي 
يف  للكهربــاء  مســاهمة  شــركة  تســجيل 

المنــورة. المدينــة 
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إضاءة الرياض

الديــن  خيــر  ذكــر  فقــد  الريــاض  مدينــة  أمــا 
ــك  ــز يف ســيرة المل ــه الوجي الزركلــي يف كتاب
ــرباء حــيـــــث  ــتها مــع الــــكهــــ عبدالعزيــز قــــصـــ
ــة الريــاض يجــب أن تكــون أول  ــقول: )مدين يـــ
الملــك  أمــر  النــور،  تــرى  الصحــراء  يف  مدينــة 
1367هـــ  عــام  بالكهربــاء  الريــاض  بإضــاءة 
)1948م(، ولــم تمــض شــهور حتــى كانــت 
أربــع ســيارات شــحن كبيــرة تحمــل مــن )رأس 
بالديــزل،  تــدار  ومولــدات  مكائــن  مشــعاب( 
واصلــًة مــن )ســان فرانسيســكو( فكانــت نــواة 
محطــة لتوليــد الكهربــاء يف العاصمــة، تولــد 
إليهــا ســنة 1368هـــ  1600 كيلــو واط، وأضيــف 
)1949م( مكائــن تعمــل بالديــزل أيًضــا قوتهــا 
ذي  بمولــد  موصولــة  ميكانيكًيّــا،  1140حصانًــا 
ــار  ــوارع، ولآلب ــوت والش ــاءة البي ــادل، إلض ــار متب تي
وألغــراض أخــرى، وتحتفــظ الــدارة بوثائــق أصليــة 
لميزانيــة كهربــاء الريــاض لعــام 1368هـــ حيــث 
بلغــت 13368 ريــااًل، وهــي أول ميزانيــة رســمية 

الريــاض(. لكهربــاء مدينــة 

المنطقة الشرقية 

ــة  ــة لمحافظ ــوى الكهربائي ــركة الق ــت ش َس أُسِّ
الظهــران يف عــام 1369هـــ حيــث تولــت توليــد 
والدمــام  الظهــران  يف  الكهربــاء  وتوزيــع 
أرامكــو  شــركة  أنتجــت  كمــا  والخبــر، 

الخاصــة. ألعمالهــا  الكهربــاء 

ويف المحصلــة النهائيــة لــم ينتِه عهد المؤســس 
الملــك عبدالعزيــز بــن عـــــبدالرحمن آل سعـــــود 
ــد  ــة تولي ــواة صناع ــت ن ــه اهلل - إال وكان - رحم

الكهربــاء يف المملكــة العربيــة الســعودية قــد 
تكونــت علــى قاعــدة قويــة مكنتهــا مســتقبالً 
مــن الوصــول إىل أماكــن كثيــرة يف الوطــن، 
كافــة  الشــركات  لدمــج  المجــال  هيَّــأ  ممــا 
يف شــركة واحــدة هــي الشــركة الســعودية 
للكهربــاء، وبــدالً مــن الـــ)20( كيلــوواط التــي 
ــة  ــاء يف المملك ــاج الكهرب ــورة انت ــي باك ه
اســتطاعت الشــركة يف عــام 1439هـــ م بيــع ما 
يقــارب )290.000.000.00( كيلــوواط، والوصــول 

إىل )13.112( مدينــة وقريــة.

تاريــخ  وثقــت  أن  ســبق  عبدالعزيــز  الملــك  دارة 
أو  عامــة  عناويــن  ضمــن  ســواء  الكهربــاء 
بحــوث خاصــة عــن الموضــوع، ومــن أهــم مــا 
الموضــوع بحــث بعنــوان )تطــور  نشــرته حــول 
إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة يف المملكــة خــالل 
الدكتــور  للباحــث  1319-1419هـــ(،  عــام  مئــة 
ــد بــن أحمــد األحمــد، ضمــن بحــوث مؤتمــر  خال
ــام(  ــة ع ــعودية يف مئ ــة الس ــة العربي )المملك
ــة  ــات مناســبة مــرور مئ ــذي أقيــم ضمــن فعالي ال

المملكــة. عــام علــى تأســيس 
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العدد األول
المــؤرخ يف جمــادى األوىل  العــدد األول  يف 
الموافــق لينايــر 2019م نشــرت )الــدارة(  1440هـــ 
لألســتاذ  بحــث  أولهــا  علميــة؛  بحــوث  أربعــة 
الدكتــور جمــال شــفيق عليــان بعنــوان )صياغــة 
تاريــخ قصــر فهــد بــن ســعود يف الدرعيــة وتحليــل 
مكوناتــه باســتخدام الدالئــل المعماريــة(، وهــو 
القصــر  لمكونــات  تحليليــة  دراســة  عــن  عبــارة 
ــداهلل بــن ســعود آخــر أئمــة  ــد ألخ اإلمــام عب العائ
الســعودية األوىل، بهــدف اســتقراء مــا  الدولــة 
تبقــى عليــه مــن دالئــل لتحديــد أجزائــه وعناصــره 
تقــود  التــي  المفقــودة  واإلنشــائية  المعماريــة 
الفراغــي  القصــر وتكوينــه  إىل تحديــد شــكل 
المعمــاري زمــن بنائــه ومراحــل تطــور التراكمــات 
المعماريــة الالحقــة فيــه التــي تســبق أي أعمــال 
للترميــم والصيانــة وإعــادة التأهيــل، والتــي مــن 
المفتــرض أن تقــود عمليــة الحفــاظ المعمــاري 

ــه. علي

الفــرع  )قلعــة  عــن  فهــو  الثــاين  البحــث  أمــا 
للدكتــورة  تحليليــة(،  وصفيــة  دراســة  األثريــة: 
رحمــة بنــت عــواد الســناين وهــو دراســة للقلعــة 
القديمــة التــي يعــود تاريخهــا إىل فتــرة مــا قبــل 
الميــالد، وتقــع يف قريــة الفــرع غــرب محافظــة 
المتجــه  القديــم  التجــارة  العيــص علــى طريــق 
إىل الشــام والمســمى بطريــق مــأرب البتــراء يف 
ــت الدراســة علــى معرفــة  العهــد القديــم، وعمل
القلعــة، واختيــار موقعهــا، والدافــع  تاريــخ بنــاء 
لبنائهــا، وخصائصهــا المعماريــة، واآلثــار التــي ُعثــر 
عليهــا بداخلهــا، وقريبًــا منهــا، وصلتهــا ببعــض 
القريبــة منهــا، والحضــارة  المعماريــة  المنشــآت 

ــا. ــي بنته الت

وُنشــر يف العــدد بحــث لألســتاذ إبراهيــم بن ســعد 
لمكتبــة  الثــاين  )الفهــرس  بعنــوان  الحقيــل 
دراســة  وهــو  عبيــد(،  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ 
ــوظ يف  ــوط محف ــرس مخط ــص فه ــة لن وصفي
الــدارة، شــملت خطــه ولغتــه وأســلوبه والمنهــج 
لمحتويــات  تحليــل  مــع  كتابتــه،  يف  المتبــع 
الفهــرس بتعــداد مــا ورد فيــه مــن عناويــن كتــب 
الفهــرس  مضمــون  وبقــراءة  فنونهــا،  وذكــر 
المكتبــة  وصاحــب  كاتبــه  إىل  للتوصــل 
ــذا  ــق له ــة بتحقي ــت الدراس ــم أُتبع ــة، ث المفهرس
النــص والتعليــق عليــه وشــرح مــا ورد فيــه مــن 
بلغــة  كتــب  أنــه  ســيما  ال  وألفــاظ،  عبــارات 
العاميــة، وهــو يعطــي صــورة مــن  أقــرب إىل 
صــور الحــراك العلمــي الــذي كان ســائًدا يف 
الجزيــرة  وســط  يف  الفهــرس  كاتــب  زمــن 
ــى وجــه  ــا ويف منطقــة ســدير عل ــة عموًم العربي

الخصــوص.

فهــو  العــدد  يف  واألخيــر  الرابــع  البحــث  أمــا 
ــوان  ــورة ريــم بنــت معيــض الحربــي، بعن للدكت
)وثيقتــا وقــف األشــرف خليــل بــن قالوون: دراســة 
تاريخيــة(، ويتنــاول دراســة وثيقتيــن ترجعــان إىل 
لــم  المملوكــي حفظهمــا مخطــوط  العصــر 
ينشــر، وتتضمــن الوثيقتــان وقــف الملــك األشــرف 
خليــل بــن قــالوون الضيــاع التــي افتتحهــا يف 
بــالد الشــام علــى مصالــح القبــة العظمــى التــي 
ــاع  ــك المنصــور قــالوون، وضي ــده المل أنشــأها وال
أخــرى علــى مدرســته وتربتــه المعروفــة باألشــرفية 
وثيقتــان  وهمــا  مســتحقيها،  وعلــى  بالقاهــرة 
جديدتــان لــم يســبق دراســتهما ونشــرهما، جــرى 
نشــرها ألهميتهمــا يف دراســة التاريــخ الحضــاري 

ــة مهمــة مــن عصــر المماليــك. لحقب

العدد الثاين
ويف العــدد الثــاين للســنة الخامســة واألربعيــن 
علميــة  أبحــاث  خمســة  )الــدارة(  نشــرت 
ــد  ــور مخل محكمــة، جــاء البحــث األول للدكت
بــن  العزيــز  )عبــد  بعنــوان  الحريــص  قبــل  ابــن 
حمــود بــن زيــد: أعمالــه يف عهــد الملــك عبــد 
العزيــز(، واســتعرض مســيرة حيــاة عبــد العزيــز إبــن 
زيــد بذكــر مشــاركاته وأعمالــه يف عهــد إمــارة 
ال رشــيد، حيــث كان مــن أعيــان حائــل المقربيــن 
ينتقــل  ثــم  األمــراء،  عليهــم  يعتمــد  الذيــن 
للحديــث عــن مبايعــة ابــن زيــد للملــك عبــد العزيــز 
بعــد ضــم حائــل واختيــار الملــك لــه لشــغل عــدد 
التفاوضيــة  شــخصيته  ألجــل  المهمــات،  مــن 
مجلــس  يف  عضــًوا  تعيينــه  ثــم  وجدارتــه، 
الشــورى بعــد نجاحــه يف المفاوضــات مــع إمــارة 
القبائــل، ثــم  شــرق األردن يف مســألة تعديــات 
للحــدود  مفتشــا  ثــم  جــدة،  لقائمقــام  معاونــا 
الشــمالية، ثــم قنصــالً يف دمشــق وبيــروت، ثــم 
ســفيرًا فيهمــا بعــد رفــع التمثيــل إىل ســفارة حتــى 

الملــك ســعود. وفاتــه يف عهــد 
ظاهــرة  عنــوان  تحــت  الثــاين  البحــث  وجــاء 
الفتــرة  الجزائــر يف  النظامــي يف  غيــر  )الحــج 
االســتعمارية ۱۸۳۰- 1954م( للدكتــور هــواري 
مشــيرًا  الظاهــرة،  تلــك  تنــاول  حيــث  قبايلــي 
ــم  ــج، ورغبته ــعيرة الح ــن بش ــق الجزائريي إىل تعل
يف الســفر إىل الحجــاز مهمــا كلفهــم األمــر، 
مــع  حجهــم  أداء  إىل  الحثيــث  وســعيهم 
التــي  واإلجــراءات  األنظمــة  مخالفتهــم 
ســفرهم  مــن  للحــد  االحتــالل  دولــة  أقرتهــا 
االختــالط  مــن  ومنعهــم  عليهــم  والتضييــق 
بإخوانهــم المســلمين خوفــا علــى مصالحهــا، 
التــي  النظامــي  غيــر  الحــج  طــرق  مســتعرًضا 

قصر فهد بن سعود ومخطوطة الغرام يف أبحاث )الدارة( المحكمة

واألربعيــن  الخامســة  للســنة  والثــاين  األول  العدديــن  عبدالعزيــز  الملــك  دارة  أصــدرت 
ــدارة( التــي تعمــل علــى نشــر البحــوث العلميــة  مــة )ال مــن مجلتهــا الفصليــة المحكَّ
األصليــة والمبتكــرة يف مجــاالت تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية والجزيــرة العربيــة 

ــة. ــة العالمي ــر المهني وجغرافيتهــا وآدابهــا وفــق المعايي

يف عددين جديدين
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والصعوبــات  المخالفــون،  الحجــاج  ســلكها 
التــي تكبدوهــا  التــي واجهتهــم، والمعانــاة 
ــم  ــف أحواله ــي تص ــر الت ــم، والتقاري يف رحلته
الحــج غيــر  إصرارهــم علــى  نالــوه بســبب  ومــا 
المفروضــة  القــرارات  علــى  معرًجــا  النظامــي، 
مــن دولــة االحتــالل وأســاليب الــردع والجــزاءات 

بحقهــم. المتخــذة 

ــا يف  ــة لبريطاني ــة المناوئ ــوان )الدعاي ــت عن وتح
البحــث  يــأيت  1359هـــ/1940م(  ســنة  الشــارقة 
ــد  ــور خال ــه األســتاذ الدكت ــذي ركــز في الثالــث ال
طبيعــة  دراســة  علــى  الســعدون  حمــود  بــن 
ــتعمرتها  ــا ومس ــن بريطاني ــية بي ــات السياس العالق
الحــرب  إبَّــان  العربــي  الخليــج  يف  الشــارقة 
الوثائــق  مــن  مســتفيًدا  الثانيــة،  العالميــة 
والمراســالت التــي كانــت تحصــل بيــن حــكام 
البريطانيــة  المقيميــة  الشــارقة وبريطانيــا أو بيــن 
يف الخليــج وحكامهــا، وتبــرز هــذه المراســالت 
الخليــج  العربــي يف  التأييــد  قلــق بريطانيــا مــن 
أللمانيــا عدوتهــا يف الحــرب، وســعيها لكســب 

مــا  وهــو  هــا،  صفِّ إىل  لضمهــم  الحــكام  ودِّ 
يــدل علــى أهميــة الموقــف السياســي لحــكام 
إمــارات الخليــج العربــي يف تلــك الحقبــة مــن 

العســكري. الصــراع 

العــدد  بحــوث  مــن  الرابــع  البحــث  أمــا 
بمخطوطــة  )التعريــف  عنــوان  تحــت  فجــاء 
القطــب  للحافــظ  األحــكام''  بأدلــة  ''الغــرام 
للدكتــور  821-894هـــ(  الشــافعي  الخيضــري 
عــرف  حيــث  طالــب،  آل  عبــداهلل  بــن  فهــد 
عبــد  الملــك  دارة  يف  المخطوطــة  بنســختي 
باشــا  علــي  شــهيد  ومكتبــة  بالريــاض،  العزيــز 
حيــاة  تضمــن  بتعريــف  مســتهال  بإســطنبول، 
المؤلــف وشــيوخه وتالمذتــه ومؤلفاتــه ووفاتــه، 
المخطوطــة  لنســختي  وصفيــة  بدراســة  ثــم 
التــي أكــد الباحــث صحــة نســبتها إىل المؤلــف 
بأدلــة يســتعرضها وقرائــن يســتنبطها مــن نــص 
أهــم  إىل  الباحــث  تطــرق  ثــم  المخطوطــة، 
الكتــاب والمآخــذ عليــه، وألحــق يف  ميــزات 
بتصنيفهــا  المخطوطــة  لُكتــب  فهرًســا  آخــره 

الفقهــي وأبوابهــا وعــدد األحاديــث الــواردة يف 
منهــا. كل 

ــوان  ــذي كان بعن ــر ال ــاول البحــث األخي فيمــا تن
الخاصــة يف  المكتبــات  نــوادر فهــارس  )مــن 
بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ  مكتبــة  فهــرس  نجــد: 
بــن  اهلل  عبــد  لألســتاذ  الخاصــة(،  عبدالرحمــن 
العســكر تنــاول دراســة فهــرس مكتبــة  حمــد 
الفهــارس  نــوادر  مــن  ويعــد  وتحقيقــه،  خاصــة 
الخاصــة يف وســط الجزيــرة العربيــة، وتكمــن 
مهمــة  معلومــات  مــن  يحويــه  لمــا  أهميتــه 
ــه،  عــن الحــراك العلمــي والثقــايف يف منطقت
والناســخين  المؤلفيــن  أســماء  مــن  أثبتــه  بمــا 
والواقفيــن وطلبــة العلــم وغيرهــم، وقــد درس 
الباحــث هــذا الفهــرس وحققــه، وحــاول التحقــق 
الحواشــي  يف  مثبًتــا  ومحــرره،  ناســخه  مــن 
مســتعرضا  المذكــورة،  الكتــب  معلومــات 
لوســط  العلمــي  التاريــخ  يف  بعضهــا  أهميــة 

العربيــة. الجزيــرة 
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المكلــف  العــام  شــارك معــايل األميــن 
ــداهلل الســماري يف  ــن عب ــور فهــد ب الدكت
الملتقــى اإلقليمــي حــول )التربيــة علــى 
المواطنــة والقيــم اإلنســانية المشــتركة.. 
مــن النظريــة إىل التطبيــق( الــذي نظمتــه 
وزارة التعليــم خــال الفترة ٢7-٢٨ جمادى 
األوىل 1441هـــ يف مركــز الملــك عبدالعزيــز 

للحــوار الوطنــي بالريــاض.

وذلــك بورقــة عمــل يف الملتقى بعنــوان )تطوير 
التعليــم  يف  االجتماعيــة  الدراســات  مقــررات 
الســعودية:  العربيــة  المملكــة  يف  العــام 
نمــوذج يف تطبيــق مفاهيم المواطنــة العالمية 
واالســتدامة(، حيــث اســتعرض تجربــة الــدارة يف 
هــذا المجــال، ضمــن مــا تعيشــه المملكــة مــن 
ضــخ للتحــول والتطــور نحــو األفضــل يف جميــع 
شــرايينها بشــكل واقعــي، بفضــل التوجيهــات 
العليــا لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ويل عهــده األميــن 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز يف إطــار 
رؤيــة الســعودية 2030، وإنــه يف ظــل ذلــك جــرى 
تكليــف دارة الملــك عبدالعزيــز بإعــداد المناهــج 
لمراحــل  االجتماعيــة  للدراســات  الجديــدة 
1441/1440هـــ  الدراســي  للعــام  العــام  التعليــم 

الشــامل  للمشــروع  وتجريبيــة  أوىل  كمرحلــة 
لتطويــر المناهــج لــدى الــوزارة.

وراء  الســبب  )إن  الســماري:  الدكتــور  وقــال 
إنهــا  هــو  المســؤولية  لهــذه  الــدارة  اختيــار 
االجتماعيــة  الدراســات  يف  الخبــرة  بيــت  تعــد 
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  العالقــة  ذات 
ومصــادر  كبيــر  معــريف  مخــزون  بهــا  ويوجــد 
المتميــزة  عالقاتهــا  لذلــك  يضــاف  متنوعــة، 
الصلــة،  ذات  والجهــات  المتخصصيــن  مــع 
وإصــدارات متميــزة يف هــذا المجــال، والخبــرة 
التراكميــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الوطنيــة(.
المشــروع  يف  العمــل  منهجيــة  إن  إىل  وأشــار 
الســابقة  المقــررات  مراجعــة  علــى  اعتمــدت 
الدراســات  معاييــر  ومراجعــة  عــام،  بشــكل 
صياغــة  ثــم  والدوليــة،  الوطنيــة  االجتماعيــة 
عناصــر ومفــردات المقــررات الجديــدة المطــورة 
وفــق معاييــر الدراســات االجتماعيــة المقــررة مــن 
التعليــم والتدريــب، موضًحــا أن  هيئــة تقويــم 
خطــة العمــل التــي تــم إعدادهــا خــالل 3 شــهور 
والمفــردات  للعناصــر  العــام  باإلعــداد  بــدأت 
االجتماعيــة،  الدراســات  منهــج  علــى  بنــاًء 
مــن  يناســب  مــا  واختيــار  العناصــر  كتابــة  ثــم 
وفًقــا  القديــم ومــا يضــاف  المقــرر  موضوعــات 

إعــداد  جــرى  ذلــك  بعــد  الجديــدة،  للمعاييــر 
ــز  ــم بعدهــا تجهي ــا، ليت ــا وتربوًي ــوى معرفًي المحت
مــن  واإليضاحيــة  المصاحبــة  المــواد  أنــواع 
خرائــط وصــور ورســوم، ثــم جــرى التواصــل مــع 
المعلومــات  لتحديــث  الحكوميــة  الجهــات 
بعدهــا  ليــأيت  بهــا،  المتعلــق  المحتــوى  يف 
العمــل علــى الصياغــة والتصميــم، ثــم المراجعة 

األســلوبية. والمراجعــة  األوليــة 

وقــال معاليــه: )مــن مظاهــر التحديــث للمنهــج 
والهيئــات  المؤسســات  مــن  اســتجد  مــا  إدراج 
التغيــر  ومراعــاة  وغيرهــا،  واآلثــار  البيئــة  مثــل 
الجهــات، كمــا أُضيــف  يف مســميات بعــض 
محتــوى جديــد مبنــي علــى معاييــر الدراســات 
االجتماعيــة مثــل الهويــة الوطنية، والمســؤولية، 
والعـــلـــــم الـــوطــــني، والـــــحضارات القديمــة، 
العــام،  الوطنيــة، والتطــوع، والــذوق  والثقافــة 
الدولــة،  وســلطات  والحكومــة  والتخطيــط، 
الحــرص  إىل  مشــيرًا  والهوايــات،  والتخطيــط 
الســابقة  المقــررات  علــى مراجعــة موضوعــات 
وتطويــر  وتحديثهــا  اســتمرارها  إقــرار  تــم  التــي 

والجغرافيــا(. التاريــخ  يف  محتواهــا 

األمين العام المكلف يشارك يف ملتقى التربية على المواطنة 
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عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  مركــز  حّقــَق 
التاريخيــة،  المــواد  للترميــم والمحافظــة علــى 
ــدارة ثــالث  ــع لل ــز العلمــي التاب أحــد مراكــز التمّي
إنجــازات جديــدة خــالل عــام 2019م، أُِضيفــت 
المحليــة  والنجاحــات  اإلنجــازات  سلســلة  إىل 

حصدهــا. التــي  والدوليــة 
وتنّوعــت اإلنجــازات بحســب مــا ذكــره المركــز 
بيــن  مــا  الماضــي  للعــام  الســنوي  تقريــره  يف 
للجــودة  عالميــة  شــهادة  أول  علــى  حصولــه 
بتاريخــه، وتركيبــه أول معمــل ترميــم لجهــة 
متخصصــة  دورة  أول  وتقديمــه  حكوميــة، 

المملكــة. يف  للنســاء 

أهــم  الســنوي  تقريــره  يف  المركــز  ورصــد 
ــه  ــّققت ل ــاحات التــي تحــــ ــازات والـــنجـــ اإلنجـــ
يف الماضــي، بــدًءا مــن تســليمه الدفعــة الثانيــة 
المكــي  الحــرم  مــن مخطــــــوطات مكتبــة 
لرئــــــاسة الحرميــن الشــريفين، وتوقيعــه اتفاقيــة 
عــــــمل مــع وكــــــالة األحــــوال المدنيــة بــوزارة 
الداخليــة، ومشــاركته يف شــهر ينايــر مــن العــام 
بالقاهــرة،  العربــي  األرشــيف  بمؤتمــر  الماضــي 
ــاون  ــبل التع ــل س ــع وزارة النق ــث م ــك البح كذل
بيــن الجانبيــن، إضافــة إىل العديــد مــن اللقــاءات 

بهــدف توصيــل رســالة المركــز الوطنيــة.

المحتــوى  لصناعــة  مانجــا  وشــركة  عبدالعزيــز  الملــك  دارة  وقعــت 
اإلبداعــي، إحــدى أذرع شــركة مســك الخيريــة يــوم األحــد 1441/4/4هـ 
اتفاقيــة تعــاون لبنــاء شــراكة بيــن الجانبيــن تعتمــد علــى توثيــق الــدارة 
للتاريــخ الوطنــي عبــر قصــص مصــورة ومــن خــالل الرســوم المتحركــة 
ــغ  ــركة بصي ــا الش ــة، تقدمه ــة الوطني ــداث التاريخي ــخصيات واألح للش
إنجــازات  ترتكــز علــى  الحــايل  للجيــل  إبداعيــة وجاذبــة  إلكترونيــة 
بقيــادة  وبنائــه  الوطــن  تأســيس  يف  وجهودهــم  الســابقة  األجيــال 

ــام 1157هـــ )1744م(. ــذ ع ــوك من ــة والمل األئم

الدارة ومسك الخيرية توثقان التاريخ السعودي يف قصص مصورة

للــدارة  المكلــف  العــام  األميــن  مــن معــايل  االتفاقيــة كل  ووقــع 
الســماري ومعــايل األســتاذ بدرالعســاكر  الدكتــور فهــد بــن عبــداهلل 
مديــر المكتــب الخــاص لســمو ويل العهــد والمشــرف علــى مســك 

الخيريــة.

ــخ  ــدارة يف التعــاون يف إطــار تيســير معلومــات التاري ــادرة ال ــأيت مب وت
ــة. ــل الحديث ــائل التواص ــتثمار وس ــباب واس ــي للش الوطن

)ترميم( يحّقق )3( إنجازات جديدة خالل عام 2019م
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العلميــة  الثــروة  المخطــوط  التــراث  يمثــل 
لتتناقلــه  أســالفنا،  لنــا  خلفهــا  التــي  والفكريــة 
وتزخــر  والحقــب،  الســنين  مــرّ  علــى  األجيــال 
مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية بقــدر كبيــر 
ونفائســها  العربيــة  المخطوطــات  نــوادر  مــن 
ــم  ــن أه ــا، فم ــا وتنوعه ــالف مناطقه ــى اخت عل
حاضرتيــن تاريخيتيــن بهــا وهمــا مكــة المكرمة 
المســلمين  أفئــدة  مهــوى  النبويــة  والمدينــة 
فــكان  رحالهــم،  إليهمــا  ون  يشــدُّ اللتيــن 
ــب  ــم الكت ــوا معه ــن جلب ــاء الذي ــم العلم منه
المختلفــة التــي يغلــب عليهــا الكتابــة باللغــة 
المكتبــات  لتنشــأ ويف وقــت مبكــر  العربيــة، 
ــوع المصــادر،  التــي تميــزت بحســن التنظيــم وتن
احتضنــت  حيــث  العربيــة  الجزيــرة  شــرق  ويف 
ــة  واحــات األحســاء وعيونهــا المذاهــب الفقهي
المختلفــة بشــتى مدارســها ليتشــكل مــع هــذه 
الحالــة نــواة جاذبــة للعلــم ومخطوطاتــه، ويف 
اهتماًمــا  هنــاك  أن  الباحــث  يجــد  الجنــوب 
كبيــرًا بالمخطوطــات بســبب وجــود كثيــر مــن 
بيوتــات العلــم العريقــة، أمــا يف وســط الجزيــرة 
ــم  ــن والتعلي ــام بالتدوي ــدأ االهتم ــد ب ــة فق العربي
ــتمام بالمخطوطــات  ــر االهـــــ ــه ظـــهــــ ومــــعــــ
يف  الســعودية  الدولــة  ظهــور  مــع  وحفظهــا 
صــارت  وبهــذا  الهجــري،  عشــر  الثــاين  القــرن 
بالدنــا مســتودًعا للمخطوطــات العربيــة حيــث إن 
العنصــر العربــي هــو الســائد  بثقافتــه علــى تاريــخ 

الوطــن. وجغرافيــة 

المخطوط العربي يلقى عناية خاصة من الدارة الرتباطه بثقافة الوطن

ضمن إستراتيجيتها لخدمة المصادر التاريخية

ــا وفــر ــذ ٢5 عاًم  مشــروع مســح المصــادر من

ــا مــن المخطوطــات ــدارة قــدرًا ضخًم لل
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الدارة والمخطوط
الـــــعربية  الممـــــــلكة  وألهميــة رصــــــد تــــــاريخ 
العــرب  الـــــعربية وبــالد  والـــــجزيرة  السعوديــــــة 
واإلســالم بشــكل عــام وتوثيقــه والمحافظــة 
المهمــة  وهــي  وجمعـــــها،  مصـــــادره  علــى 
الملقــاة علــى عاتــق دارة الملــك عبدالعزيــز عنــد 
إنشــائها، فقــد أولــت قصــارى جهدهــا وألكثــر 
االعتنــاء  علــى  عاًمــا  وأربعيــــــن  تســـــــــعة  مــن 
المـــخطـــــوطات ضـــــمن برنــــــامجها  بجـــــانب 
اإلســتراتيجي لخدمــة مصــادر تاريــخ المملكــة 
العربيــة الســعودية فأنشــأت أوالً مركــز الوثائــق 
بواكيــر  مــن  كانــت  الــذي  والمخطوطــات، 
ــات  ــول علــى صــور لمخــطوطـــ أعمالــه الـــحصـــ
تملكهــا شــركة أرامكــو السعوديــــــة، وذلـــــك 
ببــذل  المركــز  وقــام  1393هـــ،  عــام  يف 
علــى  الحصــول  ألجــل  المســتمرة  جهــــــوده 
ــت  ــواًء كان ــات س ــك المخطوط ــن تل ــد م المزي
قاعــدة  لهــا  شــكل  ممــا  مصــورة،  أو  أصليــة 

الوقــت. علميــة تــزداد رســوًخا مــع 

أفق أوسع
ــك  ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــويل خ ــد ت وبع
ــس إدارة دارة  ــة مجل ــز رئاس ــد العزي ــن عب ــلمان ب س
الملــك عبدالعزيــز -أميــر منطقــة الريــاض حينهــا- 
الــدارة كبيــر اهتمامــه وعنايتــه، لكــي  لقيــت 
التــراث  خدمــة  يف  المنشــود  بدورهــا  تقــوم 
المحلــي والعربــي واإلرث الثقــايف والتاريخــي 
مــن خــالل حصــر مصــادره وحفظهــا وتتبعهــا 
بمضاعفــة  قامــت  لــذا  منهــا،  واالســتفادة 
مــن  فابتــداًء  المضمــار،  هــذا  يف  جهودهــا 
)مســح  مشــروع  الــدارة  أطلقــت  1416هـــ  عــام 
فرًقــا  شــكلت  حيــث  التاريخيــة(،  المصــادر 

المملكــة،  مناطــق  جميــع  جابــت  ميدانيــة 
علــى  الحصــول  مهامهــا  ضمــن  مــن  وكان 
أصــوٍل أو صــورٍ أو معلومــاٍت عــن المخطوطــات 
معلومــات  قاعــدة  وإعــداد  منطقــة،  كل  يف 
ودراســة  وحفــظ  بجمــع  المهتميــن  تشــمل 
المخطوطــات، كمــا عملــت مــن خــالل مركــز 
علــى  والمحافظــة  للترميــم  ســلمان  الملــك 
التاريخيــة علــى تعقيــم المخطوطــات  المــواد 
وترميمهــا وتصويرهــا وإعادتهــا إىل أصحابهــا، 
متــر   )900( مســاحة  علــى  يقــوم  والمركــز 
مربــع يف مبنــى الــدارة القديــم بحــي المعــذر 
مختــص بالتعقيــم والترميــم والتجليــد والتصويــر 
إىل  باإلضافــة  واإللكتــروين،  الميكروفيلمــي 

للتعقيــم. متنقلــة  ســيارة 

فتوى بناءة
ال  وقــف  المخــــــطوطات  مــــــن  كــــــثيرًا  وألن 
يجـــــــوز التصــــرف فيــه أو نقلــه مــن مكانــه، فقــد 
الدائمــة  اللجنــة  علــى  األمــر  الــدارة  عرضـــــــت 
ــوى بجــواز  ــجنة فتـــ ــدرت اللـــــ ــاء، فـــــأصــ لإلفتــــ
خزانــة  إىل  الموقوفــة  المخــــطـــــــوطات  نقــل 
ــات  ــك المخطوط ــقيم تل ــهدف تعـــ ــدارة بــــ الـــ
وترميـــــــمها والمـــــــحافظة عــــــليها يف بيـــــــــئة 
صاحــب  مقاصــد  مــع  يتوافــق  وهــذا  صالحــة، 
الغــرض  لهــذا  نقلهــا  أن  اللجنــة  ورأت  الوقــف 
مــا  وهــذا  الواقــف،  لنــص  مخالفــة  فيــه  ليــس 
المجــال رحبًــا للــدارة للتوســع يف خدمــة  أتــاح 
المخطوطــات، حتــى خصصــت قســًما خاًصــا 
ــة  ــم قاع ــام 1423هـــ يض ــات يف ع بالمخطوط
والحفــظ، وكذلــك  الســالمة  بوســائل  مــزودة 
قاعــة للفهرســة مــزودة بالكتــب والمراجــع مــع 
ــة يف التعامــل مــع  تطبيــق دورة عمــل متكامل

 قــدر كبيــر مــن نــوادر المخطوطــات العربية

تزخــر بهــا كافــة مناطــق المملكة

المخطــوط، باإلضافــة إىل قاعــة متخصصــة يف 
الحصــر  المخطوطــات للعنايــة بهــا مــن جهــة 
والحفــظ،  والتصويــر  والفهرســة  والتعقيــم 
الموظفيــن  مــن  بفريــق  القســم  زودت  كمــا 
المتخصصيــن يف دراســة المخطوطــات داخــل 
المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا، لتكون 
حصيلــة تلــك الجهــود تمكــن الــدارة مــن جمــع 
أكثــر مــن )5000( مخطــوط، وإعــادة عرضهــا 
بشــكل  والباحثــون  الدارســون  منهــا  ليســتفيد 
ــع بذلــك األفــق  يتماشــى مــع تقنيــة العصــر، لتوسِّ
ســيثري  الــذي  والتأليــف  التصنيــف  مــن  للمزيــد 

العربيــة. المكتبــة 

معرض وِسْفر
بالمخطوطــات  الــدارة  اهتمــام  ومــن مظاهــر 
المملكــة  لتــراث  متخصًصــا  معرًضــا  إقامتهــا 
عــدد  صاحبــه  المخطــوط،  الســعودية  العربيــة 
مــن األنشــطة الثقافيــة، وعــدد مــن اإلصــدارات 
منهــا ِســْفرٌ ضخــم بعنــوان )نــوادر المخطوطــات 
الســـعـــــودية نـــــماذج مـــــن المخطــــوطــــــــات 
ــم  ــد ت ــز(، فق ــك عبدالعزي ــدارة المل ــة ب المحفوظ
انتقــاء النــوادر المخطوطــة مــن أكثــر مــن ســتين 
عــدد  وبلــغ  المعــرض،  يف  مشــتركة  مكتبــة 
ثالثــة  مــن  أكثــر  فيهــا  التــي  المخطوطــات 
الصبغــة  آالف مخطــوط، يحــوي كثيــر منهــا 
علــى  أبجديــاً  الكتــاب  رُتــب  وقــد  المحليــة، 
ــات المحليــة المشــاركة يف المعــرض. المكتب
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خبــر منشــور يف جريــدة أم القــرى )العــدد:1703، بتاريــخ: 1377/7/11هـــ( عــن أخبــار هطــول األمطــار والســيول، 
يف ذلــك الوقــت كان مــن يرســل أخبــار الطقــس هــي إمــارات المناطــق باســتخدام نظــام البرقيــة.
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صــورة لجــزء مــن بيــان أســبوعي يظهــر فيــه أســماء الصيدليــات المناوبــة يف مدينتــي مكــة المكرمــة 
وجــدة يف عــام 1377هـــ، ويالحــظ قلــة عــدد الصيدليــات مقارنــة بالوقــت الحاضــر، البيــان نشــر يف جريــدة أم 

القــرى )العــدد:1703، بتاريــخ: 1377/7/11هـــ(
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والعلمــاء  والنســاخ  الوراقيــن  يــؤرق  يكــن  لــم 
المكتبــات  أمنــاء  إىل  وصــوالً  العلــم  وطلبــة 
يف عصرنــا الحــايل هــمٌّ يــوازي هــمَّ دابــة األرض 
األبيــض(  )النمــل  يســمى  مــا  أو  )األرضــة(، 
-رغــم أنــه ليــس مــن فصيلــة النمــل بالمعنــى 
العلمــي الحقيقــي- والتــي تعــرف علمًيــا باســم 

.)Isoptera(

الصغيــرة علــى مــر  الحشــرة   لقــد مثلــت هــذه 
طريقهــا  يف  للبشــرية  حقيقًيــا  تحدًيــا  العصــور 
نحــو التقــدم العلمــي علــى كافــة المجــاالت، 
فلــم تكــن األرضــة تفضــل علمــاً علــى علــم، 
المعــارف  وال فّنًــا علــى فــن، بــل كانــت كل 
الــذي  المفضــل  طعامهــا  قائمــة  يف  البشــرية 
لــم يقتصــر علــى الكتــب والمخطوطــات بــل 
ــاين  ــر المب تجــاوزت ذلــك لتصبــح ســببًا يف تدمي
والممتلــكات، فصــارت مــن األعــداء الرئيســيين 

اإلنســاين. والتمــدن  للحضــارة 

العربيــة  اللغويــة  المعاجــم  األرضــة يف  تعــرف 
والِهْرِنصانــُة  بالَقَتَعــُة  ُعرفــت  كمــا  بالُســرَفة 
والَعوانــُة  والَيْســرُوُع  والُبَطيِّطــُة  والُحَطيِّطــُة 
الباحــث عبــداهلل بــن  حَنــُة، حســبما ذكــر  والطُّ
مجلــة  يف  المنشــور  بحثــه  يف  الدريــس  ســعد 
الســنة )33(  الرابــع مــن  )الــدارة( يف عددهــا 
)حقــاً  بقولــه:  وصفهــا  حيــث  1428هـــ،  لعــام 
''الصغيــر ال ُيحقــر يف المخاصمــة''، فاألرضة مهما 
احتقرتهــا العيــن الباصــرة لصغــر حجمهــا؛ فأثرهــا 
كبيــر جــدًا فيمــا تخلــف مــن دمــار يف البـــنيان 
أن  وذلــك  النــوادر،  والمقتنيــات  والممتلــكات 
منحهــا  عجيبــة  قــوًة  الهالمييــن  جنبيهــا  بيــن 
الحيــاة ال ينــي وال  الخالــق، وعزمــاً علــى  إياهــا 
ــت،  ــاءة الصم ــه عب ــب تلف ــل دائ ــَط عم ــر وْس يفت
ويســير بهــا يف ممــرات مظلمــة رطبــة ضمــن 

النحــل(. كمملكــة  منظمــة  مجتمعــات 

نبــذة  المثــال-  ســبيل  -علــى  البحــث  ســجل 
مـــــن المــــكتـــــبات الخـــــاصـــــة والعامــة التــي 
ــت بعضهــا األرضــة، وذهبــت معارفهــا إىل  أكل
النســيان والمجهــول، ومنهــا كتــاب  غياهــب 
)ت234هـــ(،  المدينــي  بــن  لعلــي  مصنــف 
والمخطوطــات التــي تقــدر بــاآلالف يف مكتبــة 
الشــيخ  ومكتبــة  فــاس،  يف  القروييــن  جامــع 
محمــد بــن عبــداهلل بــن محمــد الفاخــري )1186-
ــف  ــن خل ــداهلل ب ــيخ عب ــة الش 1277هـــ(، ومكتب
)1292-1349هـــ(،  الكويــت  يف  دحيــان  بــن 
ومالكــو  النســاخ  يفعلــه  مــا  حكــى  كمــا 
مخطوطاتهــم  لحمايــة  المهووســون  النســخ 
باســتخدام التعويــذات ظنــاً منهــم أنهــا تحميها 
ــق(،  ــاظ )كمعم ــك األلف ــن تل ــة، وم ــن األرض م
)زهــزوق(، )كبيكــج(، وجملــة )مــارق احبــس 
حبًســا أو محبــة فــاهلل أعلــْم(، كمــا أشــار لوصيــة 
بعضهــم بوضــع قطعــة مــن جلــد األســد علــى 
المخطوطــات لطــرد هــذه الحشــرة، وبهــذا وجــد 
ــا هــذه  ــة( نفســه أحــد ضحاي ــك الغاب األســد )مل

المحتقــرة. الحشــرة 

وبطــرق أكثــر علميــة ومنطقيــة حــاول بعــض 
ــات  أصحــاب الكتــب والنســاخ اســتخدام النبات
الســامة لطــرد هــذه الحشــرة، لكــن كل تلــك 
ــم  ــام نه ــع أم ــل الذري ــاءت بالفش ــاوالت ب المح
ــِره الــذي ال يتوقــف عــن قضــم  هــذا المخلــوق الشَّ

الصفحــات والمجلــدات. 

ومــع الوقــت والتجربــة اكتســب اإلنســان المزيــد 
التــي تحــد مــن خطــر )األرضــة(  مــن الوســائل 
ــق إىل أقصــى حــد  ــى المخطوطــات والوثائ عل
ممكــن، فقــد توصــل إىل تحديــد مــدى الضــرر 
ــذي يمكــن أن يســببه النمــل األبيــض، حيــث  ال
إضافــة  األبيــض  النمــل  أن  الباحثــون  اكتشــف 
إىل أكلــه للــورق فإنــه ينتــج إفــرازات تزيــد مــن 
حــــمـــــــوضة الــــــورق التي ُتـــضــــــعف السيليـــــلوز 
ــره، ممــا  -المكــون األساســي للــورق- وُتكسِّ
المخطــوط  صفحــات  أطــراف  لفقــدان  يــؤدي 
علــى  والقطــوع  الثقــوب  وتفشــي  وَكْعِبــه، 
صفحاتــه، كمــا تنقــل )األرضــة( فطريــات ضــارة 
ــات  ــن صفح ــا بي ــل به ــا وتتنق ــا يف بدنه تحمله
المخطــوط، وبيــن مخطــوط وآخــر،  الكتــاب 
كمــــــا تــــــلقي تــــــلك الحــــــشرة بقايــا غذائهــا 
وفضالتهــا اإلخراجيــة، تظهــر يف شــكل بقــع 
علــى ســطح األوراق والجلــود، ممــا يــؤدي يف 
ــل،  ــكل كام ــف بش ــوط تال ــة إىل مخط النهاي
مخطوًطــاً  يكــون  الحــاالت  أحســن  يف  أو 
ممزًقــا وبــه ثقــوب ونقــاط ســوداء تمنــع مــن 

الكاملــة منــه. االســتفادة 

تسمى بالَقَتَعُة والِهْرِنصانُة والُحَطيِّطُة

دابة األرض )األرضة(: عدو المصادر التاريخية والمعرفة البشرية

 المــــهــــووسون يف الــماضــــي حاربوها

 بتعــــويذات كـ: )كمعمق(، )زهزوق(،

)كبيكج(
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وللوقايــة مــن خطــر األرضــة وتهديدهــا بفاعليــة؛ 
العزيــز  الملــك ســلمان بــن عبــد  يوصــي مركــز 
التاريخيــة  المــواد  علــى  والمحافظــة  للترميــم 
بإجــراءات  عبدالعزيــز-  الملــك  لــدارة  -التابــع 
بســيطة يمكــن عنــد أخذهــا بعيــن االعتبــار  الحــد 
بشــكل فعــال مــن هــذه اآلفــة وآثارهــا، مثــل 
اســتخدام الرفــوف المعدنيــة بــداًل عــن الخشــبية 
الرفــوف  ارتفــاع  يكــون  وأن  الكتــب،  لحفــظ 
بمقــدار )10( ســم عــن مســتوى أرضيــة المــكان، 
حفــظ  مراكــز  قــرب  األشــجار  زراعــة  وعــدم 
المراقبــة  إىل  إضافــة  والمخطوطــات،  الوثائــق 
الدوريــة للكتــب اســتباًقا ألي هجــوم قــد تشــنه 
بالتعقيــم  االلتــزام  ويجــب  الحشــرات،  تلــك 
الــدوري ألماكــن حفــظ المخطوطــات وقاعات 
هــي  التعقيــم  عمليــات  وأفضــل  المكتبــات، 
التــي تعتمــد علــى المــواد الطبيعيــة والتــي ال 
تؤثــر علــى صحــة صاحــب المخطــوط و المرمــم 
والتضــر البيئــة، كمــا أنهــا تقــوم بدورهــا يف قتل 
أو تثبيــط الحشــرات، كمــا يمكــن اســتخدام 
الطــرق األخــرى المتاحــة مثــل التعقيــم بــاألوزون 
أو بالتبريــد مثــالً، مــع تجنــب اســتخدام المــواد 

الســامة قــدر اإلمــكان.    الكيميائيــة 

ولمعالجــة آثــار هــذه اآلفــة اســتطاعت تراكمات 
الطــرق  مــن  العديــد  إيجــاد  اإلنســانية  الخبــرة 
مــن  ضحاياهــا  معظــم  إىل  الحيــاة  إلعــادة 
الثمينــة،  العلميــة  التاريخيــة والمراجــع  المصــادر 
باختــالف  والترميــم  العــالج  أســلوب  ويختلــف 
اإلصابــة، فبعــد عمليــة التعقيـــم التــي تقضــي 
ــة ومنهــا  علــى كل أشــكال اآلفــات البيولوجي
ــات،  ــك الفطري األرضــة وحشــرات أخــرى، وكذل
التجاويــف  عمــق  يف  المتغلغلــة  والبكتريــا 
الورقيــة المصابــة، تجــري عملية التنظيــف الجاف 
صفحــات  وجــه  مــن  الصلبــة  الشــوائب  إلزالــة 
وفضــالت  والغبــار،  التــراب،  مثــل  المخطــوط 
المعالجــات  التنظيــف  ويتبــع  الحشــرات، 
ــة،  ــة مثــل معالجــة األكســدة الضوئي الكيميائي
ومعادلــة الحموضــة أو إزالتهــا، وتنظيــف البقــع 
اللونيــة، ثــم تــأيت مرحلــة إعــادة المرونــة لــألوراق، 
ليجــري بعدهــا الترميــم بالطريقــة المالئمــة لحالة 
الترميــم  باســتخدام  الوثيقــة  أو  المخطــوط 
الفجــوات  أو  الثقــوب  وســّد  اآليل  أو  اليــدوي 

الحشــرية. التــي نتجــت عــن اإلصابــة 

 التجربــة اإلنســانية اســتطاعت الحــد مــن خطــر

)األرضــة( ومعالجــة آثارهــا

 مــــركــــز )ترميم( يوصي بإجراءات بسيطة

تمنع وصول اآلفة إىل المخطوطات والوثائق
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مدينــة الريــاض هــي مســقط رأس الشــيخ عمــر 
يف عــام 1319هـــ، ويف كنــف والــده -الــذي 
كان قاضًيــا علــى األفــالج ثــم المجمعــة ثــم 
الريــاض- نشــأ تنشــئة دينيــة علميــة كبقيــة أترابــه 
مــن أبنــاء عائلــة )آل الشــيخ( المشــهورة بالعلــم، 
ــرئ  ــد المق ــم يف الســابعة عن ــرآن الكري ــرأ الق وق
ــا  ــه حفًظ ــان، وأتقن إبراهيــم بــن عيســى بــن رضي
الثامنــة، وقــرأ علــى والــده  وتجويــًدا وهــو يف 
عــدًدا مــن كتــب الفقــه والنحــو والفرائــض، ثــم 
قــرأ علــى الشــيخ العالمــة عبــداهلل بــن عبداللطيف 
والحديــث  التوحيــد  يف  الكتــب  مــن  عــدًدا 

والفقــه واللغــة وغيرهــا.

حيــث  صغــره  منــذ  والتعليــم  الدعــوة  مــارس 
إىل  حســن  بــن  عبــداهلل  الشــيخ  أخــاه  صحــب 
بأمــر مــن  المنشــأة حديًثــا  هجــرة )األرطاويــة( 
مشــروعه  باكــورة  وكانــت  عبدالعزيــز  الملــك 
العظيــم يف توطيــن البــدو الرحــل، وعنــد ســفوح 
)عمــر(  المتعلــم  الفتــى  بــدأ  المجــزل  جبــال 
يف مهمتــه إلرشــاد أهــايل الهجــرة والبــوادي 
التعاليــم  المقيميــن بهــا إىل مــا جهلــوه مــن 
الدينيــة بســبب تفشــي األميــة والجهــل حينهــا، 
الكتــب،  وقــرأ علــى أخيــه هنــاك عــدًدا مــن 
ــم الشــرعي  ــا مــن العل ــه ينبوًع ل مــع أخي وشــكَّ
الصحــراء  أبنــاء  إليــه  تعطــش  طالمــا  الــذي 

والفطــرة.

مــع بدايـــــــات اســــتشــــــرافه لــــمرحلة الشــباب، 
فيــه  رأى  عمــره  مــن  عشــر  الســابعة  ســن  ويف 

اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل -رحمــه اهلل- 
الكفــاءة والقــدرة علــى تــويل مهمــة )األمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(؛ التــي تعــد 
مــن المقومــات األساســية للدولــة الســعودية يف 
ــة، وكان األئمــة مــن آل  ــع فتراتهــا التاريخي جمي
ســعود يحرصــون علــى حضورهــا االجتماعــي، 
باعتبارها شــكل من أشــكال اإلرشــاد والتهذيب 
يف  فــكان  للمجتمــع،  واإلصــالح  والتوجيــه 
ــن  ــز ب ــيخ عبدالعزي ــه الش ــن عم ــا الب ــة معاونً البداي
الملــك  ه  والَّ 1345هـــ  عــام  ويف  عبداللطيــف، 
بالمعــروف  األمــر  هيئــات  رئاســة  عبدالعزيــز 
إليــه  أوكل  بمــا  فقــام  الوســطى  بالمنطقــة 
ومــارس  والتــزام،  حــزم  وبــكل  قيــام  خيــر 
ــزام الدينــي،  مهامــه المتمثلــة يف تعميــق االلت
وتنبيــه الســكان إىل مراقبــة مــا قــد يحــدث مــن 
ــدع  ــي الب ــرك المعاص ــوة لت ــرع، والدع ــاوز للش تج
والخرافــات، ومنــع الســباب والشــتائم وبــذيء 
القــول عنــد العــوام والســوقة، ومــن الواضــح أن 
ــت جــدارة فيمــا  ــد أثب ــم المحتســب ق هــذا العال
ــت إىل ســماحته يف  ُضمَّ لذلــك  إليــه،  أوكل 
والتجمعــات  الشــرقية  المنطقــة  عــام 1372هـــ 
ــح  ــات المل ــن وقري ــى خــط التابالي الســكانية عل
الدواســر فصــارت جميــع هيئــات هــذه  ووادي 
ذلــك  مــن  ســماحته  إشــراف  تحــت  المناطــق 
شــهر  يف  اهلل-  -يرحمــه  وفاتــه  إىل  التاريــخ 
التقــوى،  رمضــان لســنة 1395هـــ، واشــتهر عنــه 
وإحيــاء الليــل قــراءة وتهجــًدا، والمتابعــة بيــن 
علــى  وحرصــه  عــام،  كل  والعمــرة  الحــج 
االجتمــاع بكبــار علمــاء األمصــار الوافديــن للحــج، 

يف  ومناقشــتهم  بالمــآدب،  وتكريمهــم 
ــك  ــن وفروعــه، وامتل مهــام الشــرع وأصــول الدي
الكتــاب والســنة  القــدرة علــى اإلقنــاع بدالئــل 
ــرم  ــه ك ــتهر عن ــا اش ــة، كم ــلف األم ــوال س وأق

الجــم. والتواضــع  األخــالق 

الموكلــة  العمليــة  المهــام  تشــغل  ولــم 
العلميــة؛  الكتابــة  عــن  الجليــل  شــيخنا  إىل 
فلــه مجمــوع رســائل عبــارة عــن أجوبــة علميــة 
تبلــغ  المناطــق  مختلــف  مــن  إليــه  وجهــت 
أنــه  شــك  وال  مخطوطــة،  مجلــدات  ثالثــة 
ـا أمــام رجــل  لــوال االنشــغال الوظيفــي لــه لكنَـّ
وذلــك  األول،  الطــراز  مــن  ـف  مصنِـّ موســوعي 
لمــا يمتلكــه مــن قــوة الحفــظ والفهــم وســعة 
البديهــة يف  الذاكــرة، وســرعة  االطــالع وقــوة 
وأقــوال  والســنة  الكتــاب  نصــوص  اســتحضار 
العلمــاء وغيرهــم واالســتنتاج منهــا، كمــا تميــز 
بذائقتــه الشــعرية المرهفــة التــي أهلتــه لقــرض 
ــد  ــه عــدة قصائ الشــعر بــكل تمكــن وإتقــان، ول
تهنئــة  يف  قصيــدة  مــن  أبياًتــا  منهــا  نذكــر 
الملــك عبدالعزيــز بمناســبة دخــول جاللتــه لمكــة 
المكرمــة عــام 1343هـــ تبلــغ أبياتهــا مئــة واثنــي 

بيًتــا ومطلعهــا: عشــر 
أنـجم بــدا يف األفـق أم ذلـك الـــــبــــدر

أم الـبـــارق العلي أضاءت له الـــمــدر
أم الـشمس أضحت ليس من دون أفقــها

ســحـاب وال غــيم هناك وال قــــــــــتر
بلى قد تبدى طالع الســــعــــد والـــــمنى

فضــاء ضياء الدين وانـــفلــــق الـــفـــجر

مــن رجــال الملــك المؤســس الذيــن اعتمــد عليهــم لتثبيــت األمــن واالســتقرار ونشــر العلــم واألمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، 
ومــن الدعــاة المصلحيــن واألشــياخ البارزيــن المحتســبين الذيــن كان لجهودهــم دور كبيــر يف توحيــد الكلمــة وصــون دعائــم 
الوطــن، ذلــك هــو العالمــة الجليــل الشــيخ عمــر بــن حســن آل الشــيخ رئيــس هيئــات األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر يف 

المنطقــة الوســطى والمنطقــة الشــرقية وخــط )التاباليــن(.

من رجال الملك المؤسس

عمر بن حسن آل الشيخ.. الشيخ العالم المحتسب
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رجــل األعمــال األمريكــي الثــري تشــارلز كريــن 
)Charles Crane(  1858-1938هـــ كان من بين 
تلــك الشــخصيات الغربيــة التــي زارت المملكــة 
عبدالعزيــز،  الملــك  وقابلــت  الســعودية  العربيــة 
وكانــت زيارتــه يف شــتاء عــام 1931م محاولــة 
منــه لدراســة مــدى إمكانيــة اســتثمار أموالــه يف 
مجــاالت التنقيــب عــن المعــادن، والمشــروعات 
االقتصاديــة  المجــاالت  مــن  وغيرهــا  الزراعيــة 
المتنوعــة يف البــالد، مــا جعــل مــن تلــك الزيــارة 
القــرار األمريكــي،  محــط اهتمــام مــن صانــع 
لذلــك راســل هــذا الثــري الزائــر الرئيــس األمريكــي 
1939م،  ينايــر   21 يف  روزفلــت  فرانكليــن 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بــدأت  عندمــا 
باالهتمــام بمنطقــة الشــرق األوســط كمنطقــة 

ذات أهميــة إســتراتيجية كبــرى لهــا.

ــة أســتاذ  ــو علي ــاح حســن أب ــور عبدالفت ــر الدكت عث
التاريــخ يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 
بحثــه  لــدى  الوثيقــة  تلــك  علــى  اإلســالمية 
بواشــنطن  األمريكــي  الوطنــي  األرشــيف  يف 
ــا  ــص له ــوراه، وخص ــالة الدكت ــداده رس ــاء إع أثن
بحًثــا مفصــاًل تحــت عنــوان )رســالة مــن تشــارلز 
كريــن إىل الرئيــس روزفلــت يصــف فيهــا الملــك 
عبدالعزيــز( ُنِشــر يف مجلــة )الــدارة( يف عددهــا 
1397هـــ  عــام  يف  الثالثــة  ســنتها  مــن  األول 
)1977م(، حيــث أشــار يف بحثــه إىل أهميــة 
الرؤيــة  عــن  لتعبيرهــا  التاريخيــة  الوثيقــة  تلــك 
المؤســس،  الملــك  لشــخص  الغربيــة  األجنبيــة 
وألنهــا تحمــل وصًفــا مبنّيًــا علــى مقابــالت تمــت 
بيــن الملــك وكريــن نفســه الــذي أقــام لمــدة 
أســبوع يف الضيافــة الملكيــة التــي أتاحــت لــه 

ــرة،  ــرَّات كثي ــة م ــالد العربي ــل الب ــاع بعاه االجتم
كمــا تعطــي الوثيقــة صــورة واقعيــة عــن مــدى 
المتحــدة  الواليــات  توليــه  الــذي  االهتمــام 
يف  عبدالعزيــز  الملــك  إلنجــازات  األمريكيــة 
الجزيــرة العربيــة وتأثيرهــا يف الصعيــد العالمــي.
للرئيــس  كريــن  وجههــا  التــي  الرســالة  ونــص 

هــو: عبدالعزيــز  الملــك  وصــف  يف  روزفلــت 
) بالم سبرينق، كاليفورنيا

21 يناير 1939

عزيزي الرئيس
تقــول الصحــف هنــا إنــك تلقيــت اتصــااًل مــن ابــن 
ســعود، وحيــث َتَهيَّــأ يل مــرة زيــارة غيــر عاديــة 
لــه، وقمــُت بدراســته تماًمــا كشــخصية إســالمية 
ــه شــيئًا  ــة، أود أن أخبركــم عن ــر عادي رفيعــة وغي
األقــل  علــى  جيــًدا،  معروفيــن  غيــر  شــيئين  أو 

للعالــم الغربــي.

الجزيــرة  يف  ظهــر  الــذي  األهــم  الرجــل  إنــه 
محمــد،  }النبــي{  حكــم  مــدة  منــذ  العربيــة 
وحياتــه  شــؤونه  ويديــر  شــديد،  محافــظ  وهــو 
وحكومتــه بقــدر مــا كان يمكــن أن يفعلــه 
}النبــي{ محمــد، لقــد عــاد إىل حــدود موطنــه 
األصلــي واســتعاده عندمــا كان عمــره تســعة 
عشــر عاًمــا فقــط، وكان يوحــد معــه مــن وقــت 
آلخــر أجــزاء مــن الجزيــرة العربيــة حتــى أصبــح 

العليــا فيهــا. القــوة  اآلن 

الصحراويــة  بمبادئــه  يسترشــد  كان  لطالمــا 
محمــد  }النبــي{  عليهــا  أكــد  التــي  القديمــة 
وبأكثــر  وســعه  يف  مــا  كل  وبــذل  كثيــرًا، 

بمجــرد  أعدائــه  مــع  للتوافــق  الوديــة  الطــرق 
ــه  ــد مــن أعدائ انتصــاره عليهــم، لقــد رأيــت العدي
ــودة  ــم الم ــت فيه ــم والحظ ــابقين وأعرفه الس

لــه. والواضحيــن  الكبيريــن  والــوالء 

يف حديــث معــه عــن طريقــة معاملــة أعدائــه 
لــم  إنــه  قــال  تجاهــه،  وموقفهــم  الســابقين 
يكــن هنــاك شــيء طــوال حياتــه يهمــه أكثــر 
مــن جهــوده للتوفيــق بينهــم وجعلهم ســعداء 
ــا  ــف تماًم ــلوب مختل ــذا األس ــكان، وه ــدر اإلم ق
المهيمــن علــى معاهــدة فرســاي،  مــن ذلــك 
يظهــروا  أن  المحافظيــن  للمســلمين  يمكــن 
الســالم  صنــع  كيفيــة  األوروبييــن  للمســيحيين 
اســتيعاب  علــى  قادريــن  كانــوا  إذا  الحقيقــي 

المســلمين. الــدرس مــن 

ســعود  ابــن  مــع  أســبوعي  أن  المؤكــد  مــن 
مــرات  ثــالث  رؤيتــه  فيــه  يل  أتيحــت  -الــذي 
منــه  واســتبياين  بعنايــة،  ودراســته  اليــوم  يف 
عــدة مــرات كان الــرد يف معظمهــا بأســلوب 
أتمنــى  التــي  تجربتــي  أغنــى  هــو  عصــري- 

لــك. لتمريرهــا  طريقــة  وجــود 

تحية لطيفة) تشارلز كرين(

رسالة من تشارلز كرين إىل فرانكلين روزفلت يصف فيها الملك عبدالعزيز

ــن  ــا م ــدرًا مهّمً ــعودية مص ــة الس ــة العربي ــن للمملك ــا الزائري ــة ومواطنيه ــات الغربي ــن الحكوم ــة بي ــالت المتبادل ــد المراس تع
مصــادر التاريــخ الوطنــي لمــا تحملــه مــن معلومــات مســتقاة عــن قــرب وممارســة، خصوًصــا تلــك التقاريــر المرســلة مــن أفــراد 
قابلــوا الملــك عبدالعزيــز -رحمــه اهلل- واطلعــوا علــى أســلوبه يف إدارة الحكــم يف بــالده الناشــئة، كمــا أن تلــك المراســالت 
تعطــي الباحــث العربــي فرصــة لمعرفــة وجهــة نظــر غربيــة مســتقلة عــن األوضــاع السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة الســائدة 

يف ذلــك الوقــت، مــا قــد يســاعد يف فهــم األســلوب الغربــي يف التعاطــي مــع قضايــا األمــة العربيــة.

وجهها للرئيس األمريكي منذ ٨1 عاًما

وســعه يف  مــا  كل  بــذل  ســعود   ابــن 

 وبأكثــر الطــرق الوديــة للتوافــق مــع أعدائــه

انتصــاره عليهــم بمجــرد 



29

ق
ثائ

لو
ث ا

دي
ح

جمادي االخرة 1441هـ - فبراير ٢٠٢٠م

إن أبــرز مــا يثيــر االنتبــاه يف الرســالة هــو دعوتــه 
الملــك  الغربــي لالســتفادة مــن تجربــة  للعالــم 
العربيــة  الثقافــة  مــن  المســتمدة  عبدالعزيــز 
المعضــالت  أبــرز  مــع  التعامــل  يف  اإلســالمية 
واالســتقرار  والســالم  الحــرب  ومســائل  الدوليــة 
أن  إىل  رســالته  يف  يوحــي  حيــث  العالمــي، 
يف  النظــر  يعيــد  أن  ينبغــي  الــدويل  النظــام 
التعامــل مــع الطــرف الخاســر يف أي صــراع بحيث 
لتجــدد  منًعــا  وإنســانية،  بلطــف  احتــواؤه  يتــم 
المتوافــرة  الصراعــات، ولالســتفادة مــن قدراتــه 
المشــترك  التعــاون  نحــو  وتوجيههــا  لديــه 
الدائــم، وإلغــاء مبــدأ االنتقــام  الســالم  وصنــع 
يف  متجســًدا  رآه  الــذي  الــدويل  النظــام  يف 
معاهــدة فرســاي )28 يونيــو 1919م( التــي فرض 
فيهــا الحلفــاء المنتصــرون يف الحــرب العالميــة 
األوىل اتفاقيــات منفصلــة شــديدة القســوة علــى 
القــوى الرئيســة الخاســرة يف الحــرب، ممــا كان 
العالميــة مــرة  الحــرب  ســببًا مباشــرًا يف عــودة 

أخــرى.

أن المحافظيــن  للمســلمين   يمكــن 

 يظهــروا للمســيحيين األوروبييــن كيفيــة

الحقيقــي الســام  صنــع 

تشارلز كرين مع الرئيس األمريكي روزفلترجل األعمال األمريكي تشارلزكرين
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ــن كان عمــره 1٨ عامــاً،  ــز حي ــن عبدالعزي ــك ســلمان ب ــن الشــريفين المل خــادم الحرمي

خــال المأدبــة المقامــة بمناســبة زيــارة الملــك حســين بــن طــال ملــك المملكــة 

الســعودية العربيــة  الهاشــمية للمملكــة  األردنيــة 

عــام 137٢هـــ - 1٩53م
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الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز يطلع علــى مجلة اليف 

األمريكيــة وبجانبــه األمير نــواف بن عبدالعزيز

عــام 13٦4هـــ - 1٩45م
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ألول مره

اقرأ بسمعك يف أي مكان

لمن ال يملك الوقت والمكان للقراءة، 
والمكفوفين، وهواة الكتاب اإللكتروين

يمكن االستمتاع بها أثناء السفر 
بالسيارة والقطار والطائرة

عــــشرة من إصـــــــدارات الــــدارة متــــــــاحة للـــجمهور الكريم سماعًيا، حيث 
قامت بتحويل كتبها الورقية إىل كتب صوتية مختصرة وشاملة تخــــدم 
المحتوى العربي عبر قناتها على اليوتيوب لتصل إىل أكبر شريحة ممكنة 
من المجتمع، وهي متنــوعة بين الســــياسة واالجتماع والتراث بــما يـــخدم 
المعلومة التاريخية، ويمكن الوصول إليها عبر موقع الـــــدارة على اليوتيوب

قناة الكتب الصوتية


