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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعة عريف احلفل األمسية قائالً
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي توحد باحلمد لنفسه، والصالة والسالم على خري خلقه،               

 .حممد وعلى آله أمجعني وصحبهوصفوة رسله، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا 
 ..أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة

 ..األخوة احلضور واألخوات الكرميات اللوايت يشاهدننا عرب شبكة التلفزيون
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وطابت أوقاتكم باخلري والسعادة، أهالً بكم يف ليلة تزدان بالوفاء والتكرمي، وتعبق بعبري احلب               
العرفان، ليلة من ليايل االلتفاف واُأللفة، ويف دار عامرة باحلفاوة والكرم والترحيب حيث جئنا سوياً                و

لنشترك يف تكرمي فارس جديد من فرسان اثنينيتكم اثنينية العلم واألدب والشعر والثقافة، وفارس هذه               
د بن عبد اهللا السماري،     الليلة سنسمر معه ونتحدث عنه ونسمع منه وحناوره، إنه سعادة الدكتور فه            

األديب والكاتب واملؤرخ املعروف، فامسحوا يل بامسي وبامسكم مجيعاً أن أرحب بسعادته وبصحبه               
للقارئ الشيخ مصطفى   ..  الكرام، ونبدأ على بركة اهللا كما عودناكم بتالوة آٍي من الذكر احلكيم            

 .الرهوان
 

  ))السرية الذاتية(( 
 . نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية لفارس اثنينية هذا األسبوعالسادة والسيدات إىل حضراتكم

 .هـ١٣٧٧من مواليد الرياض عام  : سعادة الدكتور فهد بن عبد اهللا ابن عبد العزيز السماري-
 

 :املؤهالت العلمية
 حصل على الليسانس من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية قسم التاريخ بكلية العلوم                 -

 ..هـ١٤٠٠عام االجتماعية 



بالواليات املتحدة األمريكية عام    "  ليفر سايد " حصل على املاجستري من جامعة كاليفورنيا         -
 .هـ يف التاريخ احلديث١٤٠٦

 .م١٩٨١ -هـ ١٤١٠ حصل على الدكتوراه من نفس اجلامعة عام -
 .أستاذ مشارك:  الدرجة العملية-

 .باملرتبة اخلامسة عشرةأمني عام دارة امللك عبد العزيز :  العمل احلايل-
 

 :أعمال أخرى جبانب عمله احلايل
 .هـ١٤١٦منذ عام " الدارة" رئيس حترير جملة -
 . نائب األمني العام ملراكز الدراسات والوثائق باخلليج العريب-

 

 :أعمال أخرى وخربات علمية وإدارية
 .هـ١٤١٩ إىل ١٤١٧ من  سعادته وكيل وزارة التعليم العايل للعالقات الثقافية خالل الفترة-
 عميد البحث العلمي ومدير مركز البحوث جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية خالل الفترة               -

 .هـ١٤١٦هـ إىل ١٤١٢من 
 .هـ١٤١٢ وكيل عمادة البحث العلمي لفترة مخسة أشهر عام -
مام حممد بن    عضو هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية قسم التاريخ واحلضارة جامعة اإل             -

 .هـ١٤١٦ إىل ١٤١٠سعود اإلسالمية خالل الفترة من 
 إىل  ١٤١٢ عضو هيئة حترير جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية خالل الفترة من                 -

 .هـ١٤١٣
ى ـ إل ١٤١٤ رئيس حترير جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية خالل الفترة من                 -

 .هـ١٤١٦
 .هـ١٤١٢باجلامعة عام  عضو الس العلمي -
 .  باإلضافة إىل رئاسة وعضوية العديد من اللجان املتخصصة-
 . كما أشرف سعادته على كثري من الرسائل العلمية لدرجيت املاجستري والدكتوراه-
 . شارك يف أكثر من أربعني ندوة ومؤمتراً وحماضرة داخل وخارج اململكة-
 .خارج اململكة يتمتع بعضوية مجعيات أكادميية داخل و-

 

 :صدرت لسعادته عشرة مؤلفات
 .هـ١٤٢٠عام " امللك عبد العزيز وأملانيا "-



 .هـ١٤١٩عام " أصدقاء وذكريات "-
 .هـ١٤١٩تعليق ومراجعة عام " رحلة إىل وسط اجلزيرة العربية "-
 .هـ١٤١٩عام " موسوعة تاريخ امللك عبد العزيز الدبلوماسي وآخرين "-
 .هـ١٤١٩ عام "الزيارة امللكية "-
 .هـ١٤١٧عام " مكتبة امللك عبد العزيز آل سعود اخلاصة "-
 .هـ١٤١٤عام " بيبلوغرافيا اململكة العربية السعودية يف عهد امللك عبد العزيز "-
 .هـ١٤١٢عام " أزمة اخلليج العريب "-
 .هـ١٤١٢عام " العمل اإلسالمي يف أوروبا الشرقية حتديات املستقبل "-
 .هـ١٤١٣عام " يف البوسنة واهلرسك من مآسي املاضي إىل معاناة اليوماملسلمون  "-
 . باإلضافة إىل العديد من البحوث واملقاالت-

 

مرة أخرى نرحب بالدكتور فهد السماري فارساً الثنينية هذا األسبوع، ونرحب بصحبه               
 لسعادة الشيخ عبد    يا من متتعونا دائماً حبضوركم، ويسرين أن أعطي الكلمة         ..  األفاضل، وبكم أنتم  

 .املقصود حممد سعيد خوجه للترحيب بكم
 

  ))خوجهحممد سعيد كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود (( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً كثرياً كما أمر، والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد                

 .البشر، النيب األمي وعلى آله وصحبه السادات الغرر
 .. كارماألساتذة األ

 ..األخوان األفاضل
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

األستاذ الدكتور فهد بن عبد اهللا السماري، أمني        ..  يسعدين أن أحيي بامسكم مجيعاً ضيفنا الكبري      
الذين تكبدوا مشاق السفر من الرياض، وضحوا       ..  عام دارة امللك عبد العزيز، وأرحب بصحبه الكرام       

احتهم، إلمتاعنا ذا اللقاء الذي يأيت يف إطار احتفاء االثنينية وتوثيقها ملسرية بعض             جبانب من وقتهم ور   
الرجال، واملؤسسات الثقافية والفكرية، ذات األثر اإلجيايب يف ضة الوطن، وإثراء الساحة الثقافية               

 .مبكنونات معارفهم، وتنوع روافدهم اإلبداعية
ك عبد العزيز وأمينها العام وبعض أركان إدارته فإنين          ويف الوقت الذي نشرف فيه بدارة املل       

حيفنا بعبقه وسنا أصالته،    ..  التاريخ:  أعترب أن مجعنا هذا كله يف ضيافة شيخ جليل، مهيب وقور هو            



ونفوسنا تضج فرحاً واعتزازاً ذا التمازج الذي يقرن بني منتدى االثنينية وصحن دارة تأرخينا ايد،                
مل يقم على صروح ماٍض تليد وعز أثيل، واحلمد هللا أن دارة امللك عبد العزيز قد                 فكل حاضر أبتر ما     

ضمت بني جنباا إشراقات ذلك التاريخ الذي نفخر به امتداداً لعهود موغلة يف عمق الزمن، كانت يف                 
 .جمملها نوراً على نور

كل إمكاناته خلدمة أمته يف     إن ضيفنا الكرمي ميثل وجهاً مشرقاً للعاِلم واألكادميي الذي يوظِّف            
واحد من أهم ميادين العطاء، فدارة امللك عبد العزيز اليت يقف على رأس جملس إدارا صاحب السمو                 
امللكي األمري اإلنسان سلمان بن عبد العزيز تعين الكثري بالنسبة لعدة حلقات يف سلسلة العطاء الثقايف،                

 مسوه الكرمي يشرف على وضع سياستها، ويتابع إجنازاا،         والفكري والعلمي املنهجي، ويكفيها فخراً أن     
ويدعمها بثاقب فكره وفضله ويذلل ما قد يعترضها من معوقات، فقد عرف عن مسوه رحابة آفاقه                  
الثقافية واملعرفية، وحبه العلم والعلماء، وتفاعله غري املستغرب مع سعيه احلثيث لكل ما يؤمن للكلمة                

 إليه، لذا تظل دارة امللك عبد العزيز تزهو يف رحابه، وتنطلق يف تطوير أعماهلا،                ورجاالا ما يتطلعون  
وحتديث آلياا، وترقية إمكانياا، مبا خيدم أهدافها السامية مستفيدة من تضافر اجلهود والطاقات                

 .العلمية اليت تشرف بالعمل حتت مظلة مسوه الكرمي
ي والعملي النقي، الذي ساد هذه الدارة املميزة منذ إنشائها          أهنئ ضيفنا الكبري ذا املناخ العلم     

م، لتكون منارة تارخيية حتفظ التاريخ ايد والفكر         ١٩٧٢/هـ١٣٩٢كمؤسسة علمية وثائقية سنة     
والثقافة، وال تكتفي بذلك فهي متد رواقها لتشمل جغرافية وآداب وتراث مملكتنا احلبيبة، باإلضافة إىل               

 :سالمية، وفق عدة حماور من أمههاالدول العربية واإل
 حتقيق الكتب اليت ختدم تأريخ اململكة وجغرافيتها، وآداا وآثارها الفكرية والعمرانية              -:أوالً

 ..وطبعها وترمجتها، وكذلك تأريخ وآثار اجلزيرة العربية والبالد العربية واإلسالمية بشكل عام
 عن سرية امللك عبد العزيز خاصة، وعن          إعداد حبوث ودراسات وحماضرات وندوات      -:ثانياً

 .اململكة وحكَّامها وأعالمها قدمياً وحديثاً بصفة عامة
 . احملافظة على مصادر تاريخ اململكة ومجعها-:ثالثاً
 إنشاء قاعة تذكارية تتضمن كل ما يصور حياة امللك عبد العزيز الوثائقية وغريها، وآثار               -:رابعاً

االدولة السعودية منذ نشأ. 
 ). جائزة امللك عبد العزيز(منح جائزة سنوية باسم : خامساً
 .إصدار جملة ثقافية ختدم أغراض الدارة: سادساً
 .إنشاء مكتبة تضم كل ما خيدم أغراض الدارة: سابعاً



 .خدمة الباحثني والباحثات يف جمال اختصاصات الدارة: ثامناً
 كبرياً جداً، فالكلمات قليلة لكن حمتواها       إن كل حمور من هذه احملاور، واألهداف يشكل حتدياً        

وأبعادها حتمل الكثري من اهلواجس، واملنعطفات، فتحقيق الكتب عامل قائم بذاته، له من العلماء                 
                  ،املختصني ذوي الدراية والعناية باملوضوع ما ال ميكن إحاطته يف عجالة كهذه، والترمجة حبر جلي

 اليت تضطلع ا الدارة، وال أملك إزاء ذلك إال التقدير اجلم لضيفنا             وكذلك احلال بالنسبة لبقية احملاور    
الكبري حلمله املسؤولية املناطة به، وإنين على ثقة بأنه صاحبها، بل القادر بعون اهللا على الركِض ا حنو                  

 .مزيد من اإلجنازات
مكتبة امللك عبد   "الكتاب الذي ألفه بعنوان     :  ومن األعمال اليت تذكر فتشكر لضيفنا الكرمي       

، متناوالً فيه بتفصيل دقيق ما حتويه املكتبة من نوادر الكتب، خاصة               "العزيز آل سعود اخلاصة    
املخطوطات القيمة اليت ورثها عن آبائه وأجداده، إضافة إىل ما كان يأتيه عن طريق اإلهداء أو الشراء،                 

ضيفنا الكبري على مؤلفاته األخرى     والبعض كان يأمر بطباعتها على نفقته اخلاصة، والشكر موصول ل          
 .اليت أسهم يف إثراء مكتبتنا الوطنية ا، والعربية بصفة عامة

ومبناسبة الكتب، لدي إضاءة ال بد منها يف هذا السياق، فهناك رافد مهم يصب يف جمرى التاريخ                 
آخرها كتاب  العريض، أعين به كتابة املذكرات اليت يتحفنا ا بعض أصحاب الفضل من وقت آلخر، و              

، الذي مجع مادته الصحفي النابه الدكتور خالد باطريف، وفيه حشد من             )األمري حممد الفيصل يتذكر   (
الذكريات اليت تشكل إضافة يعتد ا يف كتابة تارخينا املعاصر، ومما ال شك فيه أن هناك الكثري الذي                   

ىل دار البقاء دون أن يتمكن أحد       ختتزنه الصدور، ومنها ما طويت صفحاته مع أصحاا الذين رحلوا إ          
حممد سرور الصبان، وفؤاد محزة،     :  من رصده وتوثيقه، أمثال أساتذتنا الِكبار أصحاب املعايل املشايخ         

والدامرجي، وخالد وليد القرقري، وأسعد فقيه، ومجال احلسيين، ويوسف يس، ورشدي ملحس               
: باخلري، ورشيد علي الكيالين، والدكاترة    الصاحل، وكمال بك أدهم، وعبد اهللا بن عدوان، وعبد اهللا            

رشاد فرعون، ومدحت شيخ األرض، وفخري شيخ األرض، هؤالء ممن عاصرت وغريهم كثر ممن                
وعلى رأس من أدعوهم ألخذ زمام املبادرة لكتابة        ..  سطروا أمساءهم بأحرف من نور يف سجل الوطن       

املغفور له بإذن اهللا امللك عبد العزيز، ومعايل        مذكرام أو تسجيلها أصحاب السمو امللكي األمراء أبناء         
صديقي وزميل طفوليت السيد أمحد عبد الوهاب نائب احلرم، والشيخ عبد الرمحن احلميدي، وغريهم               
كثريون ممن عاصروا أحداثاً مهمة، فهذا تراث أمة، وأمانة يف األعناق، ينبغي أن تؤدى يف الوقت                   

ا أنه من غري املناسب اإلفصاح عن بعضها يف الوقت احلايل كما             وإذا رأو ..  املناسب لألجيال القادمة  
مسعت شخصياً من بعضهم، فال أقل من تسجيلها وكتابتها يف أسطوانات مدجمة أو أي وسيلة من وسائل                 



اليت تضمن عدم ضياعها، ومن مث حفظها لدى جهة مؤمتنة حبيث يصار إىل إصدارها واالطالع               ..  التوثيق
 .بات حجبهاعليها عند زوال مسب

ويسعدين أن أغتنم هذه الفرصة ألدعو ضيفنا الكرمي، بصفته العلمية والوظيفية لالهتمام بتسجيل             
ما يف صدور الرجال والنساء الذين هلم ذكريات حية من واقع معاصرم لكثري من األحداث املهمة،                 

ريخ، وأحسب أن يف قصصهم     واليت تثري عبقنا التارخيي، فهذا مصدر ال غىن عنه لتأريخ ما أمهله التا             
 .ِعبر وشواهد عصر

.. وحىت ال أستأثر باحلديث، فإنين أكتفي ذا القدر، وإن كان احلديث حول نشاطات الدارة              
 .وعن ضيفنا الكرمي، والبقاء يف حضرة التاريخ، ذا ألق يغري باملزيد

حتفي باألخ األستاذ   أرحب جمدداً بضيوفنا األفاضل، وعلى أمل أن نلتقي االثنينية القادمة لن            
الشاعر محزة إبراهيم فودة، الذي تنفس الشعر يف بواكري حياته، مث صقل جتربته، وزاد عليها مؤلفات                 

فأهالً وسهالً ومرحباً به وبكم يف أمسية من أمسيات         ..  نثرية عديدة، باإلضافة إىل نشاطه يف حقل النشر       
 . الوفاء

 ..م ورمحة اهللا وبركاتهكوالسالم علي
 

السادة والسيدات كما يعلم الكثري من حضراتكم بأنه سينقل امليكروفون بعد            :   احلفل عريف
قليل إىل أصحاب السعادة املتحدثني يف حضرة ضيفنا، بعد ذلك تعطى الكلمة لفارس االثنينية وبعدها                
 إن شاء اهللا يتم فتح باب احلوار، فمن له سؤال لسعادة فارس االثنينية فليكن سؤاالً واحداً حىت                   

 .نستطيع أن نستوعب الكثري من األسئلة، وأرجو أن يكون حواراً ماتعاً إن شاء اهللا
وردنا فاكس من سعادة معايل املفكر اإلسالمي الكبري معايل الدكتور حممد عبده مياين، وزير                

 :اإلعالم األسبق يعتذر عن احلضور لوجوده خارج جدة، ويقول يف رسالته
 

  )) عبده ميا�يكلمة معايل الدكتور حممد(( 
أرجو قبول حتيايت وتقديري واعتزازي وأعتذر الليلة لوجودي خارج جدة، مع أنين كنت أمتىن               
أن أشارك يف تكرمي األخ الدكتور فهد بن عبد اهللا السماري، فأرجو إبالغه حتيايت وتقديري واعتزازي،                

ز وعن أزمة اخلليج، وعن العمل      فلقد كنت على اتصال بأحباثه العلمية اليت نشرها عن امللك عبد العزي           
اإلسالمي يف أوروبا الشرقية وأحوال املسلمني يف البوسنة واهلرسك، وإنين أهنئه عليها، وأسأل اهللا                
سبحانه وتعاىل له مزيداً من التوفيق، كما أشد على يده مهنئاً ومقدراً بأنه رجل يستحق التكرمي، فلكم                 

 .. خالص ودي وتقديري



 ..ة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمح
يسرين اآلن أن أنقل امليكروفون إىل سعادة الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم العسكر، األستاذ                 

 ..فليتفضل.. املشارك بقسم التاريخ جبامعة امللك سعود
 

  ))كلمة سعادة الدكتور عبد ا بن إبراهيم العسكر(( 
الة والسالم على أشرف األنبياء      بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والص           

 ..واملرسلني
كوين آيت إىل هذه االثنينية وإىل لقاء صاحبها وعميدها         :  األولأنا هذه الليلة سعيد جداً لسببني،       

ومتحدثاً، وهذا أعتربه بيتا من بيويت اليت أعرفها معرفة شخصية، والصديق عبد املقصود             ..  للمرة الثالثة 
ا، حنن الذين نسكن خارج جدة، فما كتبت له مرة إال استجاب، وعندما              ليس غريباً عليكم وال علين    

كنت رئيساً لقسم التاريخ يف جامعة امللك سعود ورئيساً للجمعية التارخيية السعودية كتبت له بشأما،               
نظرية وأرسل لنا جملدات ال زالت موجودة يف ركن خاص يف املكتبة تشهد على أن هذا                "  ففزع فزعة "

 ..  العلم واملعرفة والثقافة واألدبالرجل نصري
أنين أمتلك رصيداً من السنوات تتجاوز ربع قرن يف عالقيت مع الدكتور فهد              :  السبب الثاين 

السماري، وكان من املستحيل جداً أن أعتذر مع وجود وعكة بسيطة أصابت حنجريت، ولكن صويت                
 .رمبا أصبح أكثر موسيقية

عن :  األول فهد السماري ميكن سلوكه من طريقني،         واحلديث عن األخ الصديق الدكتور     
عن إدارته ورئاسته لدارة امللك عبد العزيز، وأي طريق اخترت            :  والثاينعلميته ومهنيته التارخيية،    

فستجد الدكتور فهد جمداً وجميداً، اعتاد الناس يف مثل هذه املناسبات أن يسلكوا الطريق الثاين،                  
 وعن عمله وذكريام معه، مث يقفوا عند إنتاجه ومآثره، أما أنا              فيأخذوا بسرية من يتحدثون عنه     

أن اثنينية الصديق   :  فسأسلك الطريق األول على صعوبته وعلى غري ما اعتاد الناس، ملاذا؟ اجلواب             
والوجيه واألديب عبد املقصود خوجه ال تشبه الصوالني األدبية والثقافية اليت نعرفها يف اململكة العربية               

ة، فهي أشبه حبلقة علم متعدد، يغشاها مثقفون خمتلفو املشارب، هلذا أحببت أن أُحيل ليلتكم                السعودي
أنين اخترت موضوعاً تارخيياً واحداً، جعلته      :  هذه إىل مدرج من مدارج العلم التارخيي، وسبب آخر         

اً يستحق  مدار احلديث عن الدكتور فهد، وهو أي املوضوع مما بز احملتفى به أقرانه، وكشف به كشف                
اإلشادة والنشر، بل أنين أعده خري تعريف باحملتفى به، وخري سرية له، أما باقي جوانب سرية الدكتور                  

: فهد فهي كثرية وعلى أمهيتها فأتركها ملتحدثني أخر، وما أكثرهم، املوضوع الذي أود التطرق له هو                



ماري، وهو موضوع من موضوعات     تاريخ العالقات السعودية األملانية وذكريايت مع الدكتور فهد الس        
 . بعض الربيع ببعض العطر خيتصر: عدة ولكن كما يقول الشاعر

بداية ما كنت أحسب أنين سأكتب عن هذا املوضوع، خشية أن أقع يف احملظور، وهو احلديث                 
عن قضايا متس أصدقاء هلم مكانة يف عقلي وقليب، لكن حديث اليوم هو االستثناء ال القاعدة، ويعود                  

ء من هذا االستثناء إىل كون حديث اليوم ينصب على موضوع مهم وهو موضوع مل يتطرق له أحد                  جز
تاريخ العالقات السعودية األملانية، أما بقية العالقات       :  حسب علمي يف اململكة العربية السعودية، وهو      

 .ةالسعودية ما بني احلربني مع باقي الدول وخاصة بريطانيا فقد درست الدراسة الكافي
تعودنا حنن الطلبة يف فترة التحصيل العلمي يف جامعة كاليفورنيا بلوس أجنلوس، على كثرة                 
احلوارات حول قضايا تارخيية وسياسية واجتماعية، وكثرياً ما كنا خنتلف وقليالً ما كنا نتفق، وكان من                

جه اخلصوص عالقة غري    األمور اليت مل خنتلف عليها أن العالقات السعودية األملانية واإليطالية على و            
معروفة، بل هي يف بعض جوانبها غامضة، وكنا نعتقد أن للسياسة الربيطانية ومن مث األمريكية يف                   

 .اململكة العربية السعودية ويف الشرق األوسط دور يف هذا الغموض
وكنت أثق يف أستاذة ومؤرخة أمريكية من أصل مصري قد يعرفها بعضكم وهي الدكتور عفاف               

سيد اليت متت بصلة نسب إىل أستاذ اجليل أمحد لطفي السيد، هذه السيدة تزوجت من شاب                 لطفي ال 
فرنسي امسه مارسو ولذلك عرف امسها بالدكتورة عفاف لطفي السيد مارسو، وكانت آنذاك تشغل               
مديرة مركز دراسات الشرق األوسط يف اجلامعة املذكورة، وهو قسم مشهور أسسه املستشرق األملاين              

 األمريكي فون جرنبيوم، املتخصص يف التاريخ اإلسالمي، والقسم اآلن حيمل امسه ختليداً لذكراه              ومن مث 
 . وعلمه

أقول كانت الدكتورة عفاف وهي يف سن والديت، حتنو علينا حنن أبناء العرب، وكنت أجد لديها                
ط أو قضايا   من الوقت والرغبة ما يشجعين للجلوس واحلديث معها يف قضايا تاريخ الشرق األوس              

أدبية، خاصة أن من هواياا املتعددة هواية كتابة الرواية التارخيية، وكثرياً ما تناقشت معها حول                  
العالقات السعودية األملانية بالتحديد، وكنت أنقل هلا ما يدور بيننا حنن الطلبة عن هذا املوضوع وكم                 

رفه عن قضايا أخرى، ويزعجين أكثر أا       كان يزعجين أا ال تعرف عن املوضوع كثرياً مقارنة مبا تع           
حتيلين على طالب سعودي يدرس يف فرع من فروع جامعة كاليفورنيا يف مدينة ريفر سايد امسه فهد                   
السماري، وبداية كنت أظن أن نزعتها الفرنسية حبكم ثقافتها وزواجها من أستاذ فرنسي وراء إظهار                

الرأي نفسه حول غموض تلك العالقات؛ هلذا سعيت         جهلها، ولكن تبني يل فيما بعد أا تشاطرنا          
 .هذا منذ مخس وعشرين سنة. للتعرف على فهد السماري



وجاءت الفرصة عندما قدم املدينة معايل الدكتور عبد اهللا التركي، وكان إذ ذاك مديراً جلامعة                
دينة ريفر سايد   اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، جاء يتفقد مبتعثي اجلامعة، ودعاه مبتعثوها يف م               

للعشاء، وملعرفة سابقة به، تشرفت مبصاحبته وهناك تعرفت على الطالب فهد السماري، وتوطدت               
التدين والعلم  :  العالقات بيننا واختذته صديقاً؛ ألنين وجدت فيه ما يروم املرء من خليله من مثل                

 الدكتورة عفاف السيد    واالستقامة والصدق وأشياء كثرية يطول سردها، عندئذ عرفت ملاذا حتيلين          
إليه، لقد وجدت موضوع العالقات السعودية األملانية يف عهد امللك عبد العزيز يكاد يشغل جل                  
تفكريه، بل ويأخذ منه وقتاً ليس باليسري، وأشفقت عليه، ذلك أنه ال يقنع باليسري من العلم، فقرر يف                   

ئق املكتوبة ا، ورحل إىل أملانيا ومن مث إىل          فترة الحقة دراسة اللغة األملانية ليتمكن من قراءة الوثا         
بريطانيا جلمع املعلومات، وكتب رسالة ال أقول جيدة، ألنين لست يف مقام من يستطيع تقوميها، ولكنين                
أقول أا الوحيدة يف باا، وأعين هذه الكلمة، فيما اطلعت عليه ومل تعد قضية العالقات السعودية                  

 .نا حنن الطلبة، بل جمال اختالف شديداألملانية جمال اتفاق بين
امللك عبد  :  (هـ يتحفين الدكتور فهد بكتاب حسن الطلعة عنوانه        ١/١١/١٤٢٠ويف يوم   

هـ من طباعة دار    ١٣٥٨  -هـ١٣٤٤دراسة تارخيية للعالقات السعودية األملانية       :  العزيز وأملانيا 
ر فهد ملقر الشركة التجارية     وعلى الغالف صورة نادرة ال أعرف كيف حصل عليها الدكتو          )  أمواج

هـ والكتاب  ١٣٤٩يف مدينة جدة، والصورة التقطت عام       )  ديهاين(األملانية املعروفة باملختصر األملاين     
 .فيما أحسب ترمجة أمينة جلزء كبري من أطروحته عن املوضوع نفسه

األمس، وبدأت يف قراءة الكتاب يف اليوم نفسه لقد أعاد يل الدكتور فهد ذكريات وحوارات                
ووجدت يف الكتاب علماً كثرياً، ووجدت أيضاً أنه أضاف إىل ما أعرف، ما جد من وثائق خاصة                   
بالوثائق اإليطالية، وال أدري اآلن هل هي مما ورد يف أطروحته، أم مما جد واطلع عليه حبكم عمله أميناً                   

ر كثريين ممن ساعدوه، وكانت من      عاماً لدارة امللك عبد العزيز، ويعجبين يف مقدمة كتابه هذا أنه شك           
 اليت تعتربه خبرياً يف املوضوع وكانت فيما أظن عضواً ممتحناً           ارسوبينهم الدكتورة عفاف لطفي السيد م     

 .يف جلنة املناقشة
 صفحة من احلجم املتوسط، وال أطيل عليكم حىت ال أجعل هذا             ٢٦٣وهذا الكتاب يقع يف     

كل حال ويف الكتاب حاول املؤلف البحث املعمق من خالل املصادر           اللقاء لقاًء أكادميياً صرفاً، وعلى      
ملاذا اتصلت اململكة العربية السعودية     :  مثل..  املتاحة عن أجوبة مقنعة ألسئلة صدرها بني يدي الكتاب        

هل تباينت السياسة األملانية جتاه اململكة باختالف احلكومات األملانية          :  بأملانيا وكيف مت ذلك؟ ثانياً    
ما أبرز نتائج   :  ما رد الفعل الربيطاين واألمريكي جتاه العالقات السعودية األملانية؟ وأخرياً         :  تعاقبة؟ ثالثاً امل

 العالقات السعودية األملانية؟ 



: لقد يأ للدكتور فهد من املصادر املدونة والشفاهية ما مل يتهيأ لغريه، منها على سبيل املثال                 
 اليت تستعمل ألول مرة يف هذا املوضوع، وما نشر يف بعض الصحف              وثائق وزارة اخلارجية السعودية   

السعودية والعربية عن موضوع البحث، وعن مقابالت شخصية نادرة جداً مع عبد اهللا بلخري                  
والدكتور رشاد فرعون، ومها ممن خربا قضية العالقات السعودية األملانية، لقد أجاد الباحث وأفاد يف                

 .وال أحسب أنه ترك شيئاً ملستزيداملوضوعات اليت طرقها، 
أال تعتقدون معي وما أظنكم إال فاعلون، أن الدكتور فهد يعد إضافة حسنة خلريطة                ..  وبعد

الوطن اليت حتتوي على رجال أفذاذ طاملا أبرزم هذه االثنينية الرائعة، فشكراً لصديقي األديب ابن                 
عرف قدر الرجال، وحتتفي بالرجال وكل اثنينية        األديب عبد املقصود خوجه وشكراً لالثنينية اليت ت        

 . وأنتم خبري
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

أجزم بأن الدكتور عبد اهللا اختصر كثرياً من كلمته وكأنه يقرأ أفكاري، سنفتح             :  عريف احلفل 
ني، نأمل من   باب احلوار إن شاء اهللا كما قلنا بعد االنتهاء من كلمات املتحدثني وتبقى أربع متحدث                

أصحاب املعايل والسعادة االختصار يف الكلمات لنفتح باب احلوار كما قلنا بشكل أوسع مع فارس                
 . االثنينية

أحيل امليكرفون اآلن إىل معايل األستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، ونرحب به وهو                
اسات اإلسالمية والفنون باستنبول    معنا يف هذه الليلة،  فهو مدير عام مركز البحوث يف التاريخ والدر            

 .فليتفضل) تركيا(
 

  ))كلمة معايل األستاذ الدكتور أكمل الدين أوغلو(( 
 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم

أحب أن أبدأ حديثي هذا بتوجيه الشكر لصاحب الدعوة الكرمية الشيخ عبد املقصود               :  أوالً
اجلميلة وهذه الدوحة الوارفة الظالل،     خوجه، وكم أنا سعيد أن أكون مرة أخرى يف هذه الندوة              

معرفيت بدارة امللك عبد العزيز قدمية، ومعرفيت بالدكتور فهد السماري جديدة، واملعرفة اجلديدة إمنا               
أكدت املعرفة القدمية، عرفت دارة امللك عبد العزيز من خالل وثائقها العديدة الثقيلة الوزن مبعىن أا                 

حبثية معمقة كانت تصلنا بانتظام من الدارة إىل املركز، ومن خالل            كانت أعمال توثيقية ودراسات     
ذلك عرفت اجلهد الكبري الذي يتم يف تلك الدارة، كما عرفت بعضاً من الباحثني فيها، ولكنين مل أسعد                 

ال يعرف الشوق إال من     :  "بزيارا إال قبل شهر، ورأيت هناك ما سرين سروراً عظيماً؛ ألنه كما يقال             



، فبناء مؤسسات علمية، بناء مؤسسات حبثية وجعل هذه املؤسسات تنجح على مدى أكثر من               "يكابده
جيل أمر ليس باليسري، وليس األمر أمر متويل أو بناء، األمر أصعب من هذا وذاك، األمر أمر بناء                    

 من  رجال وباحثني، وأطقم عمل ومنهجية عمل، فقد رأيت يف زياريت هذه اليت أعتذر أا تأخرت كثريا               
هذه العناصر اليت تفتقدها املؤسسات البحثية، وسعدت بالتعرف على الدكتور السماري ومساعديه              
الكرام وقضيت وقتاً مجيالً بني ذكريات إنشاء اململكة ومؤسسها املغفور له امللك عبد العزيز وآثاره                 

كات املرحوم امللك عبد    الشخصية اليت تبني طبيعة الرجل ملن ال يعرفه، فاملعروضات املوجودة من ممتل            
العزيز والصور اليت تبني حياته اليومية وتبني لقاءاته الرمسية، تبني أوجه خمتلفة من شخصية الرجل،                 
وتعطي صورة قوية عن شخصية نادرة فذة، أما العمل املنهجي الذي رأيته هناك فأعتقد أنه عمل كبري                  

 .ميكن لإلنسان أن يعتز به وبعمله
م أن يصدروا كتباً وأحباثاً بامسهم دائماً يبخلون بوقتهم على األحباث األخرى            العلماء الذين يهمه  

اليت ال حتمل أمساءهم، وهذا طبيعة العمل يف املؤسسات الكبرية عندما يأيت عاِلم على رأس تلك                   
املؤسسة فيجد أن جلَّ وقته ينصرف إىل إعداد األعمال العلمية التوثيقية اليت تأخذ مدى طويل من                  

وقت ومن اجلهد ومن الطاقة ويف اية األمر ينفذ وقته فيما لو كان استفاد فيه يف إجناز أعمال من                     ال
أعماله الشخصية، فهذه تضحية العلماء املؤسسني، لذلك أعجبت ذا اجلانب من الدكتور فهد                

عظيمة السماري وأمتىن له التوفيق، وكما قلت يف زياريت فإنين قد اكتسبت معرفة جديدة مبؤسسة                 
ومبجموعة من الباحثني األجالء على رأسهم الدكتور فهد السماري، وأشكر لصاحب هذه الدعوة               

 .الكرمية أن أعطاين هذه الفرصة ألعرب عما جيول خباطري، شكراً
 

أيضاً نود أن نلفت انتباه أصحاب السعادة املتحدثني بأنه حىت ولو اختِصرت             :  عريف احلفل 
ينا ونأخذها ونوثقها يف كتاب االثنينية أو يف فعاليات االثنينية كاملة إن             كلمام فسوف يتكرمون عل   

شاء اهللا، أنقل امليكرفون اآلن إىل سعادة الدكتور أسامة البار، وهو معنا هذه الليلة نرحب به،وهو مدير                 
 .معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج

 

  ))كلمة سعادة الدكتور أسامة البار(( 
 رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله                احلمد هللا 
 .وصحبه أمجعني

حفي أن حتتفي اثنينية التوثيق برائد من رواده وعلماً من أعالمه، علماً وختصصاً ومنصباً، لفارسنا               
أنه عشق التاريخ   :  األوىلاحملطة  املُكرم هذا املساء حمطات أحسبها ثالثا، ورمبا تكون لناظر آخر أكثر،            



فاختذه ختصصاً برع فيه وقارع يف جماله طالباً للعلم باجلامعة مث معيداً وباحثاً، وتدرج يف سلك التعليم                  
 . اجلامعي حماضراً وأستاذاً وعميداً للبحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

يف معايل وزيرنا األستاذ الدكتور خالد العنقري،       حني اختارته اجلغرافيا ممثلة     :  أما احملطة الثانية  
مشرفاً على امللحقات الثقافية السعودية يف قارات العامل،        ..  وكيالً لوزارة التعليم العايل للعالقات الثقافية     

ومربزاً للصورة الثقافية السعودية عرب اجلامعات وأساتذا، واجهة مشرقة هلذه البالد العزيزة، وليتعرف             
على الوجه اآلخر حلضارة اإلنسان واألرض، إضافة إىل البترول والصحراء اليت اشتهر ا هذا               العامل  

 .الوطن املعطاء
فجاءت حني انتقت عني املاهر احلاذق اخلبري صاحب السمو امللكي األمري            :  أما احملطة الثالثة  

العزيز فارسنا ليجمع بني    سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض ورئيس جملس إدارة دارة امللك عبد              
عشق التاريخ وطيب األرض، أميناً عاماً للدارة ومشرفاً على التوثيق لتاريخ بالدنا العزيزة، خصوصاً               

املعلم ..  مع مرحلة الذكرى املئوية للتأسيس، وقرب انتقال الدارة إىل مقرها اجلديد باملنطقة التارخيية             
 ". الرياض"احلضاري البارز بالعاصمة الغراء 

يف كل حمطة من هذه احملطات برز فارسنا ليجسد رعاية والة األمر للعلم والثقافة واحلضارة، وإن                
كان لتكرمي أيب عبد اهللا يف كل حمطاته، فسأقصر حديثي هنا ضمن املساحة اليت تتقاطع فيها اهتمامات                  

ة بتاريخ جزء من هذه     معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج وهي العناي       ..  الدارة باهتمام املعهد  
 .البالد وهو تاريخ املدينتني املقدستني مكة املكرمة واملدينة املنورة واحلج نسكاً ومشاعراً وحضارة

 

حيث أبدع فارسنا يف تبين هذا      ..  أبدأ حديثي باألطلس املصور ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة        
 -حفظه اهللا -ر خادم احلرمني الشريفني     املشروع العلمي التوثيقي الرائد، الذي حظي بدعم ويل األم         

الدكتور عبد اهللا بن صاحل شاووش، والدكتور       "  أم القرى "ومؤلفاه الزميالن العزيزان الباحثان جبامعة      
معراج بن نواب مرزا، فأمثر عمالً توثيقياً جليالً ويبحث اآلن إكمال اجلناح اآلخر هلذا العمل اجلليل                 

 . نورةوهو األطلس املصور للمدينة امل
 

يبدو أن  "  احلج"موسوعة  :  أما النقطة الثانية اليت سوف أحتدث عنها يف سرية أيب عبد اهللا فهي             
" الرياض"عشق الفارس لألعمال التوثيقية الكبرية هدته إىل هذا املشروع، فقد كتب مقاالً جبريدة                

ان ذلك خالل موسم    ضمن مقاالته األسبوعية كل أربعاء عن توثيق تاريخ احلج يف العهد السعودي، ك            
من اهلجرة النبوية املباركة، وحتدث يف ذلك املقال عن أقوال بعض األدباء               هـ  ١٤٢٠حج عام   

واملفكرين الذين كتبوا عن رحالم للحج إىل هذه الديار املقدسة وما عقدوه من مقارنة ألوضاع احلج                
واة ملشروع توثيقي يتم بالتعاون بني      خالل هذا العهد الزاهر وما قبله من أيام خوايل، وكان هذا املقال ن            



املعهد والدارة قطع التخطيط له شوطاً كبرياً ومت اختاذ العديد من اإلجراءات النظامية واملوافقات                 
الالزمة وإاء اهليكلة اإلدارية املطلوبة ويتبقى استيفاء بعض اإلجراءات لينطلق املشروع متزامناً مع               

 . مبشيئة اهللام٢٠٠٥ة اإلسالمية عام اختيار مكة املكرمة عاصمة للثقاف
 

موسوعة احلرمني الشريفني، هلذه املوسوعة قصة كتب بدايتها األستاذ          :  أما النقطة الثالثة فهي   
 املخرج التلفزيوين ومدير تلفزيون مكة املكرمة سابقاً، حني حتمس          -يرمحه اهللا -فيصل بن حممد عراقي     

رعاية والة األمر ليصدر األمر السامي بإسناد املشروع إىل         هلذا املشروع وبدأ خبطوات فردية مث مشلته        
الس األعلى لإلعالم وأمانته العامة اليت يرأسها آنذاك الصديق األستاذ عبد الرمحن العبدان، واليت                
ابتدرت االتصال باجلهات ذات العالقة ومنها املعهد، وبدأت يف التخطيط ملشروع توثيقي موسوعي              

للذين يتشرف هذا البلد ووالة األمر به خبدمتهما، وحني صدر قرار إلغاء الس              للحرمني الشريفني ا  
قبل أقل من عام بدأ البحث عن جهة تكمل املشوار وتسري باملشروع إىل غايته وأي جهة أقدر وأي                    

 . فارس أقطع من الدارة وأمينها العام فارسنا للتكرمي هذا املساء
 

مركز مكة املكرمة احلضاري حلم هلذا الفارس        :  فهي عن والنقطة الرابعة اليت سوف أذكرها      
-ولسكان البلد احلرام كثرياً ما حتدث عنه أمامنا وأمام والة األمر وحيلم بإجنازه بتوجيهات والة األمر                 

 الذين ال يألون جهداً يف االهتمام والرعاية للبلد احلرام عمراناً وتارخياً وحضارة، فهالَّ جيد               -حفظهم اهللا 
 . ع طريقه لإلمتاماملشرو

 

حنمد اهللا تعاىل على أننا نعيش يف وطن للعلم وأهله شأن، ومكانة سامية ال تضاهى، فلمسرية                  
فارسنا الشاب الذي أعطى وما زال يواصل العطاء نتاج ال خيفى للعيان، يتراوح ما بني تالميذ يكنون                  

طبوع ميثل خالصة فكر خنبة     له كل الود والتقدير واالحترام من خمتلف املستويات وإرث فكري م            
 .متعلمة جنح فارسنا يف استقطاا لإلسهام يف مشروع دارة امللك عبد العزيز الرائد

 

فشكراً على البذل والعطاء ملن حتتفي به االثنينية يف هذا املساء، وشكراً جزيالً لسعادة الوجيه                
ح لنا فرصة اللقاء احلميم يف هذا       ، الذي أتا  "االثنينية"األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه صاحب        

وصلى اهللا على   ..  املساء ومساء كل اثنينية لالحتفاء برائد من الرواد املتميزين، واحلمد هللا رب العاملني            
 ..سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 

والكلمة اآلن لسعادة الدكتور مجيل مرداد، األستاذ املشارك مبعهد الدراسات           :  عريف احلفل 
 .ماسية بالرياضالدبلو



  ))كلمة سعادة الدكتور مجيل مرداد (( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وكفى، وصلوات ربه وسالمه على سيدي املصطفى، وآله                

 . وصحبه وسلم أمجعني
احلديث عن عالقة فهد السماري الباحث واملؤرخ بالدارة حديث ذو            ..  يا ساديت وسيدايت  

ال يطول ولكنه ال ينتقص بأي حال من األحوال من قدرمها، ولكنها             شجون، وما أعددت عنهما قد      
حماولة للنظر يف هذه العالقة من زاوية اهتمامات األكادميية كدارس للعلوم السياسية، إذ يركز املهتمون               

هلذه األنظمة السياسية، ملا هلذه     "  باألنساق العقدية "بالدراسات املقارنة لألنظمة السياسية على ما يعرف        
واألنساق العقدية بشكل عام هي جمموعة      .  األنساق من أمهية كربى يف التأثري على النظام السياسي         

اخلربات اجلماعية والتقاليد واملعتقدات ذات الطبيعة العقائدية، والتارخيية واالجتماعية والسياسية             
 .واحلضارية والثقافية كذلك اليت تراكمت عرب الزمن

عقدي ألي نظام سياسي هي املفتاح حنو فهم طبيعة وتوجهات            وهلذا كانت دراسة النسق ال     
وتستقطب دراسة النسق   .  وسياسات النظام السياسي يف التعامل مع معطيات وحتديات التفاعل الدويل         

 : العقدي السعودي مبكوناته
 . اليت ترتكز على اإلسالم: العقائدية
 .اليت تتمثل يف تاريخ اجلزيرة: والتارخيية
اليت بدأت بذلك العقد التارخيي بني       ..  ليت تتمثل يف جتربة آل سعود يف احلكم        ا:  والسياسية

اإلمامني حممد بن سعود وحممد بن عبد الوهاب إىل عهد خادم احلرمني الشريفني مروراً باإلمام الراشد                 
يستقطب هذا النسق العقدي السعودي اهتماما كثريا من         .  عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود       

بكل أبعادها وتأثرياا اإلقليمية    ..   عن حقيقة وطبيعة التجربة السعودية يف اجلزيرة العربية          الباحثني
 .والدولية

مؤسسة علمية حبثية متخصصة يف رصد وتوثيق جمموعة اخلربات          :  ومن هنا تربز أمهية الدارة    
وما ،  زيرة العربية اجلماعية والتقاليد واملعتقدات اليت تراكمت عرب الزمن، لشعب اململكة يف أرض اجل            

كان للدارة أن تتبوأ هذه املكانة وتضطلع ذا الدور لوال أن هيأ اهللا هلا ذلك األكادميي والباحث                    
واملؤرخ، الذي آمن بأن دراسة هذا النسق السعودي بطريقة علمية ومنهجية هي السبيل لفهم حقيقة                

 .وطبيعة التجربة السعودية يف اجلزيرة العربية
ؤية هي الفكر الذي أطّر برنامج العمل الذي وضعه فهد السماري لتحويل              فكانت هذه الر  

 .الدارة من إدارة بريوقراطية إىل مركز فكر وحبث لطلبة العلم والباحثني عن املعرفة



وبدأ رحلة األلف ميل، ومشروع ترمجة حلمه على أرض الواقع باستقطاب كوكبة من                 
 األوساط العلمية والفكرية، وأضحت الدارة اليوم صرحاً        املتحمسني لرؤيته واملؤمنني بدور الدارة يف     

على سبيل املثال ال    –شاخماً يشار إليه بالبنان يف ساحة العلم واملعرفة، فمكتبة الدارة يف حقيقتها                
 مركز متخصص يف املعلومات والتراث التارخيي الوطين، ومركز امللك عبد العزيز للمعلومات             -احلصر

 .وعة قيمة من الوثائق اليت هلا عالقة مباشرة بتاريخ اململكةوالوثائق الوعاء م
 

وتتوىل إدارة البحوث والنشر يف الدارة اإلشراف على جوانب البحث والنشر العلمي، ويقوم              
مركز التاريخ الشفوي بإجراء مقابالت مسجلة بالصوت والصورة مع املعاصرين وشهود العيان، داخل             

م إسهام مباشر أو غري مباشر يف جمريات تاريخ اململكة، وجعلها يف              اململكة وخارجها الذين كان هل    
 .متناول الباحثني

 

وتعد مكتبة امللك عبد العزيز اخلاصة اليت حتتفظ ا الدارة مصدراً مهماً من مصادر تاريخ                  
اً وواجهة  اململكة احلديث، ومت إنشاء مركز امللك عبد العزيز التارخيي ليكون معلماً وطنياً ومركزاً ثقافي             

حضارية تعكس تاريخ اململكة وجزيرة العرب، وحتتوي مكتبة الدارة املئوية على جمموعة قيمة من                 
البحوث والدراسات اليت أعدا الدارة مبناسبة مرور مائة عام على دخول امللك عبد العزيز الرياض،                

رة العربية والعامل العريب     بنشر البحوث العلمية ذات العالقة باململكة واجلزي        "  الدارة"وتعىن جملة   
واإلسالمي، ومل يكتف السماري بذلك، بل نقل الدارة بعدا وعتادها للباحثني عن املعرفة يف الدول                

 !!العربية، وتشهد بذلك أرض الكنانة، وتونس اخلضراء، ولبنان العراقة
 

لسماري كذلك،  لقد ارتبط يا ساديت اسم السماري ذه الواحة الفكرية، وارتبط اسم الدارة با            
باحثاً وأكادميياً  :  فهي تعكس رؤيته  ..  فصارا وجهني لعملة واحدة يف األوساط العلمية يف اجلزيرة العربية         

فهنيئاً للدارة  .  ومؤرخاً، وهو يف املقابل يعكس مشوخها العلمي وديناميكيتها البحثية وعمقها الفكري           
فِنعم املُكرم  ..  لنا باالثنني يف اثنينيتنا باالثنني معاً     بفهد السماري وهنيئاً لفهد السماري بالدارة، وهنيئاً        

 ..وِنعم التكرمي.. واملُكرم
 

 ..شكراً ساديت
 

ويسرين اآلن أن أنقل امليكروفون إىل سعادة الدكتور ناصر بن حممد اجلهيمي             :  عريف احلفل 
 .األمني العام املساعد لدارة امللك عبد العزيز



  )) �اصر بن حممد اجلهيميكلمة سعادة الدكتور(( 
وعلى   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممـد            

 .آله وصحبه وسلم أمجعني
 رجال أعالم، فتحوا أبوام     هودحقيقة إن مما نفخر به يف هذه البالد وما أنعم اهللا به علينا جم               

ءات العلمية، ومن هؤالء الرواد سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه،          وقلوم للنشاطات الثقافية واللقا   
بل لعل سعادة الشيخ سبق غريه ذا التكرمي الذي مجع بني اللقاءات العلمية املميزة وتكرمي األعالم مما                 

 .يؤكد ريادة هذه البالد يف االهتمام بالعلم والعلماء وتقديرهم وتوقريهم
ر فهد السماري، فحديثي عنه يصعب أن يصدر من مثلي، فهو            أما احلديث عن املكرم الدكتو    

كالم قد يؤخذ مبا أقول، فأنا مساعده وزميله يف دارة امللك عبد العزيز، لكن يف احلقيقة ومن خالل                    
التجربة واملعايشة أقول أنه قلما أن يمكن لعلَم أن يكون عاملاً مربزاً يف علمه مبدعاً يف فنه، وجيمع مع                    

يكون إدارياً ناجحاً، ومما يشهد له اجلميع أن الدكتور فهد السماري اجتمعت له هاتان               ذلك كله أن    
الصفتان، وجتاربه سواء السابقة سواء يف عمله عميداً للبحث العلمي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود                 

للعالقات اإلسالمية، والذي ال زالت بصماته قائمة إىل اآلن أو عمله وكيالً لوزارة التعليم العايل                  
الثقافية ، وال يزال األخوة يف امللحقات الثقافية السعودية يتذكرون اهتمامه الشخصي بأمورهم يف                
الغربة ودعمهم هلم إدارياً ومعنوياً مث عمله يف دارة امللك عبد العزيز وهو العمل الذي شاركته فيه                   

ون سكرتري، يقبل الفكرة    فكان األخ والصديق واملعلم واملرشد وال يزال، باب مكتبه مفتوحا د             
ويستمع هلا ويعطيها االهتمام وحيفظ احلق املعنوي واملادي ملقدمها، لذلك يتسابق اجلميع من منسويب               
الدارة واألخوة الزمالء يف اجلامعات على تقدمي األفكار واالقتراحات، وهذه األفكار واالقتراحات هي             

 .ةما تقدمه الدارة من مشروعات علمية ونشاطات ثقافي
يف احلقيقة احلديث طويل، لكن ال أستطيع أن آخذ الفرصة لزمالء آخرين أو للحضور يف                  

 .مداخالم، وشكراً ملقدم الربنامج
 

أعتذر لألساتذة الكرام الذين تفضلوا وطلبوا إعطاءهم الفرصة         :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
ل من لديه كلمة أرجو أن يتفضل       للكلمة، وأود أن أشري إىل ما سبق وأن أوضحناه عدة مرات، بأن ك            

مشكوراً باالتصال بقسم االثنينية خالل األسبوع ليسجل رغبته يف احلديث عن الضيف وتعطى                
األولوية حسب االتصال، أما طلب الكلمة أثناء االحتفاء فهو حيرجنا وحيرج اآلخرين والوقت كما                

 الوقت ال يتسع، وشكراً لكم      تعلمون ال يتسع، وكان بودي أن أعطي الكلمة لكل من طلب، ولكن            
 .وغريمها.. وأخص شاكراً الدكتور عائض الروقي، والدكتور يوسف حسن العارف



واملريب، وأرجو أن يتفضل    ..  الكلمة األخرية لألستاذ مصطفى عطار، مدير التعليم األسبق         
 تتاح  باختصار كلمته حىت نستطيع أن نستمع للضيف، ولدينا أسئلة كثرية من األخوة احلضور حىت               

 ..الفرصة إللقائها عليه، واالستفادة من فضله وعلمه من خالل إجابته عليها، وشكراً لكم
 

  ))كلمة سعادة األستاذ مصطفى عطار(( 
 ..حنمدك اللهم ونصلي ونسلم على خري خلقه سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

خوجه أن نشكره أوالً وندعو له مث       حيق لألخ النبيل األستاذ عبد املقصود       ..  أيها األخوة األحبة  
نئه على اختياره املسدد لالثنينية املباركة بالنخب املثقفة اليت تتمتع مبكانة مرموقة ومسعة متميزة يف                 
األوساط العلمية، واملنتديات الفكرية والثقافية إلسهامام ومشاركام الدائمة، عالوة على إجنازام يف            

 . ا يف الوظيفة الرمسية أو يف احمليط العامالعمل الوطين، سواء أكانو
وضيف االثنينية الليلة واحد من مفاخر بالدنا ومن العاملني الناني الذين ما أسند إليهم عمل إال                

فهو منذ نقل كأمني عام للدارة توجه       ..  وأدوه على خري ما جيب، وقاموا بكل التزاماته بل وأبدعوا فيه          
ة من زمالئه ليحقق برناجمه يف القيام برسالة الدارة اليت نص عليها              بكل طاقته ليوظف أجهزة الدار    

هـ كهيئة مستقلة ذات أبعاد     ١٣٩٢املرسوم امللكي بإنشائها يف اخلامس عشر من شهر حمرم لعام            
والغرض من إنشائها خدمة تاريخ     .  ها جملس إدارة بكافة الصالحيات الالزمة      رشخصية اعتبارية يدي  
آداا وآثارها الفكرية والعمرانية خباصة، واجلزيرة العربية وبالد العرب واإلسالم          اململكة وجغرافيتها و  

ويتابع نص املرسوم ليوضح أن تلك املهام الكبرية تتم عن طريق إجناز البحوث ونشرها وجلب               ..  بعامة
ين للوثائق  وماذا أيضاً؟ إصدار جملة حتمل امسها، كما أا املركز الوط         ..  الوثائق واملخطوطات وحتقيقها  

هـ، أرأيتم هذه   ١٣٩٦واملخطوطات مبقتضى املوافقة السامية يف العشرين من الشهر اخلامس للعام            
بترتيب داخل الدارة من إجياد قواعد       :  املهام واألعباء العلمية الثقيلة املتنوعة ض مبسؤولياا أوالً        

كتبة حبث متطورة وحديثة يف     املعلومات يف احلاسب اآليل، وأرشيف كامل يستجيب للمتطلبات مع م          
وتكوين صالت وثيقة مع املراكز البحثية املتناظرة يف دول اخلليج وغريها من الدول             ..  خدماا للباحثني 

 .األجنبية
وإن من حسن حظ الدارة وأمينها أن توىل مسو األمري سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض،                 

وعين ..  انيتها، وتعاظم دورها، وتكاثرت مطبوعاا وإصداراا     رئاسته لس إدارة الدارة، فتعززت ميز     
وأيضاً اتسعت دائرة التبادل بني     ..  بعملية اإلهداء لألدباء واملفكرين، حبيث تصلهم إىل حيث يكونون        

 .املؤسسات العلمية واملكتبات املتخصصة



ن املناسب هنا   غري أين أجد م   ..  وخشية اإلطالة نصرف النظر عن سرد بعض أمساء اإلصدارات        
                 أن أذكّر أخي الدكتور فهد بأن بالدنا ستحتفل مبكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية،  مبوجب ما أُِقر

هـ، فال شك أن دارة     ١٤٢٦  عاميف مؤمتر وزراء اإلعالم والثقافة بالعاصمة القطرية، ويكون ذلك           
وعقد ندوات من إصدارات    ،   معرض يف مكة   امللك عبد العزيز هلا إسهام كبري وهي حِرية بذلك بإقامة         

كتاب سنوك املستشرق اهلولندي، وقد طبعت الدارة       :  من أمثال ..  الدارة خاصة ما يتصل مبكة املكرمة     
اجلزأين، ومعجم األماكن الوارد ذكرها يف صحيح اإلمام البخاري للشيخ بن جنيدل، وأطلس اململكة              

ام، وموسوعة أعالم اململكة وأطلس مكة املكرمة، وهذا        التارخيي، وموسوعة أحداث اململكة يف مائة ع      
كعادة الدكتور فهد أطلس مكة حينما عرض عرضه الدكتور         ..  األطلس كعادة األخوان الذين حتدثوا    

فهد على مسو ويل العهد ومعه املؤلفان، فهذا شيء مجيل جداً ويشكر عليه الدكتور فهد أن حيفظ                    
ملؤلفها األستاذ فؤاد شاكر، هذه رحلة قام ا أبناء مكة           "  عرحلة الربي "و  .  ألصحاب احلقوق حقهم  

 ". رحلة الربيع"املكرمة حينما دعاهم امللك عبد العزيز فسجلت هذه الرحلة باسم 
أن هناك مؤلفات كثرية وقيمة آمل أن نراها        ..  وأيها األخوة األفاضل  ..  عفواً أيها األخ الكرمي   

 وأستاذنا عبد املقصود خوجه له مفاجأة كربى ستعرض مبناسبة مكة           ونعرضها يف هذه املناسبة التارخيية،    
عاصمة الثقافة اإلسالمية، تبلغ أكثر من أربعني جملداً، وملا رأت الدولة االحتفال مبئوية التأسيس أنشأت               
هلا أمانة عامة، واختري الدكتور السماري أميناً مساعداً وعضواً يف اللجنة التحضريية، مما جعله يشارك                
مشاركات إجيابية يعادل إمكانيتها ورسالتها فتعاونت مع األمانة العامة بإقامة ندوات ومعارض للكتب              
وللصور التذكارية، وإصدار مصنفات تارخيية قيمة، ومن إسهامات ضيفنا الكرمي كأكادميي وأستاذ              

، ومن حسن   مشارك يف جامعة اإلمام فلم يتخلى عن اإلشراف على بعض رسائل الدكتوراه واملاجستري            
رسالة املاجستري بعنوان   :  حظ الدكتور وحظنا أن الرسالتني ملا أشرف عليهما رسالة املاجستري أوالمها           

احلج يف عهد امللك عبد العزيز، ونوقشت الرسالة، وأرجو أن يعمل الدكتور على طبعها إن مل تطبع،                  
هـ، هذه الرسالة يف    ١٣٧٣هـ إىل   ١٣٤٤رسالة دكتوراه عن مديرية املعارف، من عام         :  وثانيهما

غاية األمهية يبدو أن الدكتور يعمل على إخراجها للنور ألا تسجيل وحبث علمي من تاريخ سعي                  
اململكة يف سبيل نشر التعليم يف أحناء اململكة اليت تشبه قارة مترامية األطراف، وقبل أن أي كلميت ال                  

خطوات عظيمة وصارت   "  الدارة" أنه خطى يف جملة      نزال أيضاً يف سبيل تعداد مآثر سعادة الدكتور فهد        
تصدر هلا إصدارات فيها رصد لرجال العلم واملعرفة من الرواد األوائل وغريها، وهي جملة حمكمة تنشر                

 . فيها األحباث العلمية، وتساعد أساتذة اجلامعات بأن ينشروا فيها أحباث الترقية فهذا أمر خطري
 هذه االثنينية اثنينية الوفاء والدكتور فهد جزاه اهللا         تا يل ما دام   مث يا أخواين أرجو أن تسمحو     

خريا كما ذكرنا وكما ذكر األخوان من صفاته وأخالقه العظيمة أن معايل الشيخ حسن آل الشيخ                  



وزير املعارف األسبق ووزير التعليم العايل بعد إذ كان له دور كبري يف دارة امللك عبد العزيز حني وجه                   
امللك فيصل بإنشاء هذه الدارة، فقام ا وأيضاً أشرف على الة واختار خرية الرجال                من جاللة   

والسالم ..  ليقودوا هذه املؤسسة العظيمة، وجاء الدكتور فهد وهللا احلمد وكما ترون وكما نرى مجيعاً             
 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 :عريف احلفل
 ..أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة

 .. األخوات الفاضالت.. ضوراألخوة احل
كلنا شوق لالستماع إىل فارس اثنينية هذا األسبوع، الدكتور فهد بن عبد اهللا بن عبد العزيز                  

 .السماري
 

  ))كلمة سعادة الدكتور فهد السماري(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني

 ..األخوة الزمالء.. األخوات الزميالت
يصعب على اإلنسان أن يستمع إىل اآلخرين يتحدثون عنه، وأنا بال شك أعتقد جازماً أن الكثري                
بل رمبا جل من كُرموا يف هذه االثنينية يشعرون ذا الشعور، ولكنين أُحول هذا احلديث وأجريه إىل                  

الثنينية وهي اثنينية الوفاء، ينقلنا أستاذنا الفاضل       زمالئي مجيعاً وإىل كل من تعاونوا مع الدارة، يف هذه ا          
 عندما بدأ بنقطة    -رمحه اهللا -األديب الوجيه األستاذ عبد املقصود امتداداً عميقا ملأثرة من مآثر والده             

وحمطة مهمة يف وحي الصحراء، واليوم وأنا شخصياً أشارك هذا اجلمع الطيب واملبارك، أعتقد جازماً                
 هي وحي الوطن، هي الوحي الذي يترجم الوفاء، والذي جيمع األوفياء، وهي املنطلق              أن هذه االثنينية  

الذي يبث الثقافة يف عمق واضح ال لبس فيه، وهي أيضاً تفتح الشفافية اليت حنن بصددها يف أيامنا                    
ي، هذه؛ ألن يف الشفافية منطلق عظيم جداً إلصالح أمور كثرية، حنن لسنا حباجة فقط إىل إصالح سياس                

 . وإمنا حنن حباجة أيضاً إىل إصالح ثقايف، وهذه االثنينية متثل بعداً مهماً يف هذا الطريق
األخ عبد املقصود حتدث عن الدارة وحتدث عن هذه اجلهود اليت هي من              ..  أستاذي الفاضل 

ئي  توقيع صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز، والذي أعد أوراق هذا التوقيع هم زمال                
من موظفي الدارة الذين يبلغ عددهم حوايل التسعني موظفاً، وال شك أن ما مت من عمل كان بفضل اهللا                   
عز وجل مث بفضل هؤالء الزمالء وفضل الزميالت والزمالء يف اجلامعات واملهتمني واملهتمات ممن                

 .ليسوا من محلة الدكتوراه



تاذ عبد املقصود يف قضية مهمة سأجعلها       وأشاطر أخي الكرمي الذي أحتفنا بوقفات مضيئة األس       
أال وهي املذكرات، والرديف لكلمة مذكرات هو التوثيق،         ..  أساس حديثي القصري معكم يف هذا      

وسأحتدث عن هذا يف عجالة بسيطة ألننا نعاين من قضية التوثيق، مررنا بفترة سريعة يف التطور ويف                   
قضايا ..  ا الرشيدة، إال أننا نسينا وغفلنا عن قضايانا       النماء وهذا بفضل اهللا عز وجل مث بتوجيه حكومتن        

التاريخ، إىل درجة أننا نشاهد أمامنا قصصا مروعة من زوال هذا التاريخ، سواء كان هذا الزوال مبآثر                 
أثرية ماثلة أمام أشخاصنا أو كانت يف أوراق أو كانت يف الصدور، وانطلق هذا التناسي وهذه الغفلة                  

ري من جنبات تاريخ هذا الوطن، وعندما أسست الدارة كان هذا واحد من أبرز                إىل أن متتد إىل كث    
أهدافها، إال أا أيضاً عاشت مثل غريها يف هذا التناسي وهذه الغفلة ومنذ سبع سنوات وأركز على                  
سبع سنوات هي املدة اليت شهدت فيها الدارة التطور اجلديد ، وال يعين هذا أن سنواا السابقة كانت                  

وات سيئة على اإلطالق، ولكن أعتقد أنه من الطبيعي أن نقول أن املؤسسات هي مثل األفراد                   سن
ينامون ويصحون ومثل أي كائن حي، فمؤسسة الدارة أيضاً اجتهت إىل التطوير وإىل االنطالق حنو                 

 . أهدافها أكثر فأكثر
نتقلوا إىل رمحة اهللا    التوثيق، ال ميكن أن يعقد جملس أو لقاء إال ونتحدث حبسرة عن أشخاص ا              

تعاىل ويف صدورهم الكثري، وال ميكن أن جنلس مع بعضنا البعض إال ونتحدث عن أوراق ذلك الرجل                 
هـ وبداييت يف الدارة وضعت     ١٤١٧وذلك الشخص، وكانت يل جتربة متواضعة جداً، ألن يف عام            

ن يف ذاكرم الكثري ال     األساس والتوثيق، ولكن الرحلة شاقة وصعبة، ألن بعض األشخاص ممن حيملو          
يعطون هذا األمر أمهية ليس لعدم قناعتهم به وإمنا خلشيتهم بأن ما لديهم ليس مهماً، أو أن ما لديهم                    
قد يزعج البعض أو اآلخرين، فامتدت الدارة من خالل هذا التوثيق إىل عدد من اخلطوات السريعة                  

شروع يعلم وينفذ يف أحناء اململكة، وهو        اإلنعاشية للبحث عن املصادر، فبدأت بأول م       ..  والعاجلة
مشروع مسح املصادر، وكانت هذه املرحلة من أصعب املراحل، ألا متثل الدخول إىل عامل اإلنسان                
السعودي يف كل مكان من أرجاء الوطن من أجل احلفاظ على تراث البلد، وكانت من الطرائف اليت                  

قبل أن نبدأ ذا املشروع ماذا سيقول الناس عندما نصل          ..  أننا حاولنا أن نستقرأ   :  جاءت يف هذا األمر   
ماذا سيقولون؟ فكان من ضمن املفاتيح      ..  نريد أن نسجل معهم   ..  خمطوطة..  إليهم؟ عندما نريد وثيقة   

واألدوات اليت قمنا بتحقيقها أنه عندما جهزنا السيارة اليت ستقوم بزيارة هذه املناطق أيضاً وضعنا آلة                 
، فكان التأكيد على الزمالء بأم عندما يأتوا إىل الشخص يف بيته أو يف أي مكان                تصوير وآلة تسجيل  

أن يبدءوا باملبادرة مبا لديه، فعندما ال يقبل التسجيل فيتجه إىل ما لديه من أوراق، فعادة وغالب                    
سنصور لكم ونرسل لكم، ففجأة جيد بني يديه آلة تصوير ويسأل خط الكهرباء              :  األشخاص يقولون 

مائتني وعشرين، فنشبك اآللة ونصور، ذه الطريقة نكون فتحنا اال أمام األسئلة              ..  ائة وعشرة م



الصعبة والتحديات اليت عند الناس، ألنه قد يقول سنصور لكم جماملة، وإذا يريد أن يقدم شيئا ألمر                  
ة تضع هذا اإلنسان أمام     من األمور اليت رمبا خنتلف أو نتفق معه فيها، إال أن املواجهة وحقيقة املواجه              

احملك ويقبل أو ال يقبل، وأمحد اهللا عز وجل أن هذه املهمة اليت جابت أرجاء الوطن أجنزت مجع ما يزيد                    
عن مخسة وعشرين ألف وثيقة وخمطوطة تارخيية مصورة وأصلية، ومجعت حوايل أربعمائة تسجيل                

ية عام الثالمثائة، واليوم مركز التاريخ      شفوي من أحناء اململكة، وكل أرجاء الوطن جمع منها يف بدا           
الشفوي يزيد على ألف ومخسمائة تسجيل شفوي، ولدينا أيضاً قضية الوثائق اآلن زادت عن املليوين                

هـ ثالثة آالف وثيقة، فأنا أعتقد هذه القفزة اهلائلة سيسأل سائل وماذا عن               ١٤١٦وثيقة يف عام    
 ما حنن بصدده اآلن، وإن شاء اهللا ستستمعون إىل أخبار           إتاحتها؟ وماذا عن إعطائها للناس؟ وهذا هو      

 .طيبة
النقطة األخرى اليت أزعجتين يف الواقع وهي يف مكة املكرمة، عندما نسأل أسرة من اُألسر،                 
ونسأهلا عن وثائقها وجند أن اإلجابة ال نعلم وليس لدينا شيء، مث نأيت اتف من اهلواتف من أحد                    

هناك بيت سيباع يف    :  بالكلمة املعروفة، ويقول  )  احلراج(أي  ..   املزادات العاملني يف أسواق مكة يف    
مكة، وبطبيعة احلال يزار هذا املكان من ِقبل املعنيني والراغبني يف شراء هذا البيت أو أحد أدواته وأثاثه                  

املواطن وما إىل ذلك مث من يوم الغد سيكون هناك مزاد وحراج على حمتويات البيت، فإذا ذا الرجل                  
أثناء معاينيت هلذا املكان وجدت ثالثة كراتني ا أوراق، أنتم          :  املخلص الذي يعمل يف هذا احلراج يقول      

تم باألوراق، فأنت مفوض يف الدخول يف هذا احلراج فال بد أن تشتريها،              :  تمون باألوراق؟ قلت  
أبشرك :  ة وإذا به يتصل يب وقال     والشخص معروف لديكم مجيعاً، فعندما جاءين الغد وكنت أنتظر مكامل         

هي جزء بسيط من أوراق حممد سرور الصبان، فأعتقد         .  وجدناها وشحناها وهي اآلن يف الطريق لكم      
أن الدخول يف عامل التوثيق ليس بالسهل ولكن أيضاً اإلصرار عليه وحماولة الوصول إليه أعتقد أنه مهم                 

 .جداً
االمتداد بشريعة التوثيق إىل قضايا أخرى، حنن أمة        :  ووه..  قضية أيضاً التوثيق يف جانب أمر مهم      

يف اململكة العربية السعودية عندما تسأل عن اململكة سوف يقف على رأس األمور احلج، وسوف يقف                
 لن جتد    ويساراً أيضاً يف قائمة هذه األمور النفط، وسوف يقف أيضاً يف قائمة األمور اتمع، تلتفت مييناً              

مور، دولة تعترب من أوائل الدول يف إنتاج النفط ليس لديها تاريخ النفط، ودولة تضم                توثيقاً هلذه األ  
احلرمني الشريفني ليس لديها عمل يوضح هذه األمور بامتدادها التارخيي، ليس فقط العهد احلاضر،                

نة ، مسعت أن هناك يف اآلو      ..وإمنا االمتداد التارخيي أيضاً عن احلج واحلرمني الشريفني ليس هناك           
 جديدة وجهودا وهذا طيب ال يتعارض أبداً مع جهودنا أبداً كلنا نتكامل، وهذا مما                 األخرية أفكاراً 

العمل على توثيق احلج واحلرمني الشريفني، قد يعتقد البعض         :  جعل الدارة تتجه إىل هذه اخلطوات، أوالً      



.. رحلة..  رسم..  ، صورة أبداً، كل معلومة عن احلج عرب التاريخ جيب أن توثق          ..  من العصر احلاضر  
حىت ما أجنز من أعمال ألي أمر من األمور ويف أي عصر من العصور ينبغي أن يوثق، هو عمل                   ..  كتاب

كيف يستعدون للحج؟ ينبغي أن نعرفه وأن نتعرف        ..  أساليب احلج عند املسلمني   ..  كبري، طرق احلج  
بالد اإلسالمية يكتبون هذا األمر، أيضاً      عليه، فأدب احلج ينبغي أن يوثق، وينبغي أن يترك هلؤالء يف ال           

القضية االجتماعية والتاريخ االجتماعي، فكان لنا حظ وكان لنا          ..  اتمع، اتمع السعودي أُمهل   
شرف أن نرتبط مع اجلمعية السعودية لعلم االجتماع بأن نبدأ يف مشروع لتوثيق أمناط احلياة                   

 . إذاً اتمع مهم وينبغي أن يوثقاالجتماعية يف اململكة العربية السعودية، 
، لتوثيق تاريخ الزيت، أنا      "أرامكو"قضية أخرى وهي قضية النفط، واآلن بدأنا مع شركة            

شخصية مثل شخصية مخيس بن رمثان، بدوي يف الصحراء مث أصبح الساعد األمين               :  أعطيكم مثاالً 
رائعة جداً، وحنن جنهلها وحىت طالبنا      ألحد كبار املستكشفني اجليولوجيني، فيكتبون عن هؤالء كتابات         

جيهلوا من اخللق ومن اإلسراع ومن كيفية تعلم اإلجنليزية وهو ال يعرف العربية وال يعرف يكتب وال                 
 .يقرأ، وأصبح يتكلم ويساعد ويتحدث ويفكر، فأعتقد حنن أمام مسؤولية كبرية وجسيمة

ده ـ يعرفها وكانت هلم عالقة بوال     أستاذي الفاضل عبد املقصود حتدث عن شخصيات أيضاً هو        
خالد القرقري، وصلت إىل الرياض، فؤاد      :  ، وأُبشره بأننا عثرنا على أوراق اآلتية أمساءهم       -رمحه اهللا -

 التميمي، خري الدين الزركلي، حممد سرور الصبان الذي          نيمحزة، من ابنه الدكتور عمر، حممد أم       
 جداً، وابنته امسها طريفة، فهي كبرية يف السن،          ذكرت جزء منه، خري الدين الزركلي قضية طريفة        

أنا سعودية وزوجي   :  وعندما مت عن طريق زميلي األخ األستاذ عبد العزيز العلي االتصال ا قالت              
فهل لديكم  :  والده سعودي ولكن ليس هناك اهتمام بنا، ملاذا؟ واملبلغ التقاعدي مل يصرف لنا، سئلت              

كان هناك اهتمام فقدموا جماملة بدايةً حقيبة من احلقائب، فاجتهنا إىل            ولكن إذا   ..  لدينا:  وثائق؟ قالت 
وزارة اخلارجية فوجدنا أن ملفه مل يغلق، لذلك مل يرسل إىل مصلحة املعاش والتقاعد، فكل شخص يتابع                 
األمر إىل أن يصرف له ، وحبمد اهللا مت صرف مبلغ يزيد عن مليون ريال وهللا احلمد من حقوقهم وليس                    

هنا جند أن قضية التوثيق     .  مما أدى إىل دفع األسرة أن تتجه بتسليمنا حقيبتني للحفظ يف التاريخ            منا،  
قضية ينبغي أن تكون قضية مصريية تمعنا السعودي، وينبغي أن حناول أن نغطي القصور والتقصري يف                

 .املاضي بأن نقوم بكل شيء
 الذين ينادون بأن كل مدينة يف اململكة جيب         يف املناطق، أنا شخصياً من    ..  كلمة أخرية يف التوثيق   

أن يكون ا مركز حضاري توثيقي، لو كنت يف جدة ولدي أسرة علمية ولديها مكتبة أمتىن أن تكون                   
يف جدة وال تنقل إىل مكان آخر، من هنا بدأنا هذا املشروع ولعله إن شاء اهللا يصل إىل مراحل متقدمة،                    

مت أيضاً احلديث عن املوضوع، ويف جدة لدينا أيضاً مشروع مع أمانة            أنا كنت يف األحساء منذ أسابيع و      



، ولقد سعدت   ..  مدينة جدة، مع معايل األمني املهندس عبد اهللا، أيضاً هناك شيء سوف يعلن قريباً              
أيضاً يف األسبوع املاضي باتصال من سيدة غالية على نفسي ألا وافقت على وقف مكتبة زوجها يف                  

 هنا تنطلق هذه القضايا العلمية املضيئة لتكون يف مكان يف كل أرجاء الوطن لتكون                هذا املكان، من  
أيضاً منظومة متكاملة تنتشر بالثقافة والعلم، وحىت خنرجها من دهاليز البيوت إىل أماكن يطلع عليها                

 .اجلميع، والبدء يف دراستها ويف الوصول إليها
 ال جند ألنفسنا العذر فيها، خدمة الباحثني، نبذل         بقيت خطوة مهمة، وحنن مقصرون فيها، ودائماً      

اجلهد وحناول ألن عندما يكون لديك كم من التراث كم من الوثائق ويف كل يوم تأتيك آالف الوثائق                  
 قضايا  توال جتد الوقت الكايف وال سيما األمور الشخصية هلذه األسر، حتتاج إىل من يتأكد أا ليس                

ا اجلهد، ونتمىن من اهللا عز وجل أن يساعد أيضاً اجلميع يف أن نصل               خاصة وجيب أن تفرز فنبذل هذ     
مرحلة املعلومات اإللكترونية اليت إن شاء اهللا سوف تفتح اال          ..  إىل املرحلة القادمة وهي قريبة جداً     

يف أي مكان ليس فقط يف اململكة، وإمنا حىت يف خارجها، هذه الوثائق وهذا التراث وبالذات                    
 . جتد االهتماماملخطوطات مل

 يف عجالة قصرية استمعت إىل الزمالء على ذكريام وأبدأ بأمسائهم الدكتور عبد اهللا عسكر،              
الشكر هللا مث الشيخ عبد املقصود أن نستمع إىل هذه الذكريات، ولكن هذه املناسبة أعطتين فرصة أن                  

 الزمالء اآلخرون، ألننا يف     أستمع إىل بعض هؤالء األخوة وإن شاء اهللا أن أكون مثلما قالوا وقال              
الواقع نعمل كما قلت يداً واحدة، ينبغي أن يكون لدينا مصدر معلومايت متكامل، اإلنتاج العلمي                 

القضايا الثقافية، هناك أناس    ..  الباحثني من غري أعضاء التدريس القضايا االجتماعية      ..  ألعضاء التدريس 
ذه األعمال إذ ليس هناك عمل معلومايت        يكتبون ويؤلفون من خارج املؤسسات فيجب توثيق ه         

متكامل، هذا ما كنت أنادي به وال أزال أنادي به وأنا أتفق مع األخت ابتهاج بأن التعاون ال ينبغي أن                    
ينحصر على املؤسسات احلكومية وإمنا هناك مؤسسات خاصة هلا أيضاً قدرة وهلا جهد ينبغي أن يستفاد                

د تكون إن شاء اهللا خطوة إىل أن تثبت نفسها وجدارا أمام             منه، وال شك أن وجود هذه املراكز ق       
 .النظرة الكاملة ملركز معلومايت متكامل يف البالد إن شاء اهللا

 

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 : يقول" اليمامة"األخ مشعل احلارثي من جملة : عريف احلفل

فاقت أنشطة وفعاليات بعض    املتابع لفعاليات وأنشطة الدارة بالسنوات األخرية جيد أا          
األندية األدبية يف بالدنا أو معظمها، ترى أين يكمن سر هذا العطاء والتوهج؟ وماذا عن جتربة                 



الدارة يف توثيق مصادر تاريخ اململكة من صدور الرجال الذي بدأته منذ فترة من الزمن وهل                 
 هناك خطة فاعلة هلذا اجلانب املهم؟ 

لعطاء هو أوالً توفيق اهللا عز وجل مث الرجال والنساء الذين قدموا            سر ا :  الدكتور فهد السماري  
هذه األعمال والذين قدموا هذه األفكار، عندما فتحت الدارة األبواب وعندما استمعت إىل اجلميع أو               
إىل من أتى إليها وطلب وسأل أعتقد أنه هذا سر العطاء هو تعاون اجلميع وأدائهم وإجنازهم، وليس لنا                  

 أو  ١٤١٧هذا على اإلطالق، قضية جتربة الدارة يف توثيق مصادر التاريخ الشفوي يف عام               فضل يف   
، عندما شرفت بالتكليف واإلشراف على الدارة مع اجلامعة سألت زمالئي يف مركز              هـ١٤١٦اية  

: ؟ قالوا الوثائق كم لديكم من وثيقة تارخيية حملية؟ قالوا حوايل ثالثة آالف، كم عندكم وثيقة بريطانية               
ما شاء اهللا يف بلدنا وثائقنا احمللية أقل من الوثائق األجنبية، اآلن ينبغي أن نلتفت               :  مخسة عشر ألفاً، قلت   

 إىل مليوين وثيقة أعتقد     هـ١٤١٧ أو   هـ١٤١٦إىل كيف نعاجل هذا األمر، اليوم من ثالثة آالف عام           
تعاون اجلميع، قضية التاريخ الشفوي     أنه أعطى اإلخوان يف قسم الوثائق فرصة أم يقدمون شيئا ب           

 عندما جاءين رجل يف أول أسبوع أو ثاين          هـ١٤١٧  –  هـ١٤١٦كانت أيضاً مشكلة، يف عام      
أسبوع جاءين رجل كبري السن ودخل املكتب، وكان قدومه ألمر خيصه يف توثيق وثيقة لديه، فسألته                 

لسن لكنه قرب إىل حوايل      كم مضى من الزمن على عمرك؟ طبعاً تعرفون قد يصعب أن يقول ا               
فبعد ذلك سألته هل أحد وثَّق روايتك؟ قال أنتم ال توثقون إال              )  إذا كان صادقاً طبعاً   (الثمانني،  

املشاركني يف حروب، لكن هذا غري صحيح، حنن نوثِّق رواية من جتاوز عمره السبعني إذا كان لديه                   
واهللا أنا عندي معلومات عن     :  ك؟ قال معلومات عن ذلك العصر يف أي شأن من الشؤون، ماذا لدي           

كيفية البناء بالطني، كيفية حنضر املواد، هذا أمر مهم، فسجل معه، فسألت األخوان يف املركز قال واهللا                 
، فهنا  ..ما عندنا، عندنا أدوات بسيطة مسجل عادي ما عندنا منهج ما عندنا برنامج ما عندنا اخل                   

مثل جتربة جامعة امللك سعود يف قسم التاريخ، مثل جتربة          .  سابقةانطلقنا إىل أن نستكشف التجارب ال     
لوس أجنلوس بكاليفورنيا واليت متتد أكثر من  مثانني سنة، فقُدم لنا برنامج عمل سابق فأخذنا هذا                    
الربنامج وكيفناه على واقعنا احمللي وأخذنا النماذج وبدأنا يف مأسسة هذا اجلانب، وأُنشئ املركز واليوم               

ق ألف ومخسمائة تسجيل، وليس فقط من نقوم بالتسجيل هلم، وإمنا أيضاً الذين سجلوا عن طريق                 يفو
الصحف، يعين لدينا حممد الوعيل، الدكتور خالد باطريف، جمموعة من الزمالء اإلعالميني املميزين الذين              

 .مسجلوا مع كبار السن ألجل الصحافة أيضاً طلبنا منهم أصول تسجيالت لتحفظ بأمسائه
 هـ١٤١٦وهنالك قضية أيضاً مهمة جداً وهي أنه بعد أن انتهت املرحلة األوىل أحتدث عن عام                

اجتهنا إىل جتربة جديدة يف أحناء اململكة حبيث يكون هناك يف كل منطقة أشخاص، فكتبنا إىل وزارة                   
هيات األساسية يف تاريخ    التربية والتعليم ملعاونتنا مبعلمي التاريخ الذين لديهم على األقل أشياء من البدي           



الوطن، فجاءوا حوايل أربعني أو يزيد عن أربعني شخصا وجاءوا الرياض ويف أربعة أيام أو مخسة أيام                  
 على كيفية التوثيق الشفوي، ما هي التساؤالت؟ كيف تسجل؟ كيف تضع البيئة               خاصاً دربوا تدريباً 

 تتعرف على مالحمه، تعرف على الشخص قبل        املناسبة للوصول إىل فكر الشخص؟ ال تقاطعه، حاول أن        
املقابل، كل هذه األمور دربوا عليها وهم اآلن يقومون ويردنا من كل واحد منهم أسبوعياً جمموعة من                 

وهناك شخصيات ال نزال نبحث عنها        التسجيالت وتوثق بأمسائهم وهذا بال شك مشروع مستمر،        
عبد املقصود عن بعض الشخصيات وسوف نقوم باملبادرة        وأيضاً استمعت إىل زميلي وصديقي األستاذ       

 .يف إحياء التسجيل
موضوع الوثائق الربيطانية واألمريكية بالنسبة لألخت ابتهاج، طبعاً هذه الوثائق مهما كانت              

.. األملانية..  فهي مصدر وجِمعت ليست فقط الوثائق الربيطانية، اآلن يف الدارة الوثائق الفرنسية              
لسنا حباجة إىل أن يقوم     ..  بدون مبالغة اهلولندية  ..  اهلندية..  الروسية..  الربيطانية..  األمريكية..  اإليطالية

الباحث بزيارة اخلارج، أنا أقوهلا بكل صراحة وأقف عند هذه الكلمة، ألن أحد األشخاص حتدي                 
 من  يا أخ فهد يف عمل مطبوع عن وثائق بريطانية         :  شخصي فعندما وصل لندن رفع السماعة وقال       

يا ليتين ما خسرت وضيعت كل هذا الوقت، أنا قلت له           :  موجود، قال :  شركة كذا عسى عندكم قلت    
العمل موجود لكنك مل تسأل، فهذه الوثائق اآلن إىل درجة أن الوثائق الربيطانية يفرج عنها كل ثالثني                 

، م٢٠٠٤م، فالعام    اليو م وهي موجودة  ١٩٧٣أُفرج عن وثائق عام       يف ايتها م  ٢٠٠٣السنة هذه   ..  سنة
وهي موجود ومتاحة، ليست مصنفة ألا كثرية جداً وحتتاج إىل وقت، لكن إذا كان الباحث               م  ١٩٧٤

حيتاج إىل هذه اجلزئية فسيصل إليها، وحنن بال شك نتابع أي مصدر ليس فقط الربيطاين واألمريكي                  
 أسباب الرأي الربيطاين الذي ساد      وإمنا مجيع املصادر ألن تنوع هذه املصادر يعطي الباحث فرصة ملعرفة          

عند بعض الباحثني، الوثائق الربيطانية يف واقع احلال االعتماد عليها فقط أوجد أخطاء كثرية جداً عند                
بعض الباحثني، وعندما أجد وأنا يل جتربة متواضعة مع الوثائق األملانية أجد أن األمر خمتلف متاماً وينبغي                 

 . ة إذا كان مصدراً أجنبياًأال نعتمد على مصدر واحد خاص
 : األخ عالء أمحد سامل يقول: عريف احلفل

يوجد الكثري من التناقضات يف الروايات التارخيية بني ما يف أذهان الكثري من الناس وبني ما                
 يف الكتب التارخيية فما أسباب ذلك وما أضراره مستقبالً؟ 

حماضرة يف الواقع، ألن احلدث التارخيي      أسباب ذلك كثرية وحيتاج هلا      :  الدكتور فهد السماري  
والرواية الشفهية أيضاً عليها ما     ...  قد يكتبه مؤلف وحيايب يف بعض األمور أو جيامل أو يبالغ أو يزيد أو             

قد يزيد الشخص ويبالغ عندما يتحدث يف أمر من األمور ومثل هذه األمور حتتاج إىل متحيص                   عليها،
حنن نضع هذه املصادر أمام الباحثني حفظاً وإتاحة        .  درجة األوىل وتدقيق وهذا من شأن الباحث يف ال      



وتسهيالً إذا كانت مسجلة على شريط تفرغ على ورق وتقدم له، مث يقوم مبقارنته باملصدر الثاين                   
والثالث، لو دخلنا يف قضية هذا التناقض وحناول أن نثبته سوف ال نكون حياديني بشكل كامل وسوف                 

من أولوياتنا اليت هي التوثيق، هي من أولويات الباحث، املسؤولية اآلن أن نوجد             نلتفت ألمور ليست    
هذه املصادر، أن نتيح هذه املصادر بتنوعها، لدينا حادثة من هذه احلوادث اليت أثارت باحثا من                   
الباحثني، ذهب إىل الرواية الشفهية واستمع إىل الراوي وجاء مبعلومة غريبة فجاء يسأل وقال أنا                  

دت هذا الراوي وقال هذه املعلومة ماذا أفعل؟ ليس هناك وثائق، بل الوثائق تقول عكس ذلك،                  وج
فمن هنا طُِلب من الباحث أن ال يستعجل يف احلكم قد تكون الوثيقة صحيحة، أو يكون الراوي                    

حقيقة هملة ما يؤكد قول الراوي فهنا ثبت أن هناك          املصحيحا، وإذا بنا جند يف أحد املصادر املكتوبة         
ومن مسة العلماء والباحثني إذا مل        ألنه هناك من أيد هذا الكالم، فأنا أعتقد أن التمحيص حيتاج إىل تأٍن،            

تستطع اجلزم فقد تضع احتماال وتقول أرجح إذا كان لك رأيا معينا أو تقول حيتمل وهذه املصادر أمام                  
 .جلميع وال حياول أن يرجح شيئا بدون دليلالقارئ حىت يضع األمور يف ناحية علمية وثقة كاملة أمام ا

 : األخ عبد ايد الزهراء طالب علم وباحث يقول: عريف احلفل
كُتب الكثري عن امللك عبد العزيز رمحه اهللا وهو الذي أجرى اهللا تعاىل على يديه خرياً كثرياً 

 أو متثيلي عن امللك     من توحيد اململكة، ولَم للشمل، هل يف مشاريع الدارة إخراج فيلم وثائقي           
 عبد العزيز حيكي قصته وسريته وإجنازاته بإخراج متميز؟ 

هناك فيلم من جزأين بست لغات منها طبعاً األساس العربية، ومتنيت           :  الدكتور فهد السماري  
 وأعتذر لكم عن هذا ولكن لعلي إن شاء اهللا يف االثنينية القادمة أرسل للصديق                 أن أحضرنا نسخاً  

 عبد املقصود جمموعة كبرية منها لتوزيعها على األخوان ، ألن الفيلمني مها حماولة أوىل                 اللبيب األخ 
عِملَت أثناء املئوية وحاولنا قدر اإلمكان أن نشرك جمموعة كبرية من الرواة من شىت ااالت واملناطق                 

أيضاً أجنزت  حىت يقدموا وهم معاصرون يقدموا رؤية حيادية قدر اإلمكان ويقدموا رؤية معاصرة،               
الفيلم شركة بريطانية مشهورة وقدمت هذا العمل من أجل الناحية الفنية أن تكون على مستوى يليق                 
وخاصة أنه سيقدم من خالل ست أو سبع لغات، وهو اآلن يوزع بلغات خمتلفة وال شك هذا يوقفين                   

ن نستورد أفالما وثائقية يف     أمام حمطة مهمة، إعالمنا املرئي التوثيقي ال يزال يف درجة الصفر، حنن اآل             
قنواتنا التلفزيونية بشكل ال ميكن تصوره، ونجذَب كثرياً إىل احلديث عن بعض املآثر التارخيية والظواهر               

ليس فقط لدينا حنن وإمنا يف العامل العريب          التارخيية بينما بلدنا الذي متتلئ به الكثري من القضايا التارخيية،         
 ويتمنون أن يستمعوا إىل هذه القضايا، وليس هناك إجناز وأعتقد أنه كان              واإلسالمي بأكمله يسعدون  

هناك حديث مع إحدى الشخصيات املهمة اليت تعىن ذا اجلانب ووعد بأنه سيتخذ أمرا يف هذا مع                   
الدارة من خالل دعم هذا الربنامج ألنه مكلف جداً، التوثيق مكلف لذا يبتعد عنه الكثري، فال شك                   



 جداً ألنه خيدم الناشئة وخيدم العرب         قوياً  قضايا األفالم الوثائقية ينبغي أن يكون توجهاً        التوجه إىل 
و "  الدجييتال"واملسلمني يف كل مكان وخيدمنا حنن، وأيضاً ليس فقط عن طريق الفيديو وإمنا عن طريق                

املوضوعات وسوف  لوصوهلا إىل أكرب شرحية، فهذه ال تزال طور التفكري واختيار            "  األقراص املدجمة "
تناقش أفكار يف هذا املوضوع مع عدد من الشخصيات الثقافية يف اململكة العربية السعودية إن شاء                  

 .اهللا
الدكتور غازي زين عوض اهللا عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة             :  عريف احلفل 

 : يقول
يف جماالت أخرى أظهرت    سعدنا بقراءة أحباثكم العلمية والبحثية يف جمال ختصصك و          

إبداعك العلمي وتعمقك وأصول البحث واملناهج العلمية، ومن خالل دراستنا لشخصيتك             
اإلدارية والعلمية والبحثية أنك جتيد أصول وقواعد التعامل مع املوضوعات اليت ختتارها لبحثك             

وبني املراكز  أو للباحثني اآلخرين، سؤايل لسعادتكم هو البحث عن حجم ومدى التعاون بينكم             
األخرى العلمية املتعلقة بالبحوث ولضمان هذا التعاون أو هذا التنسيق على أال تتكرر                 
املوضوعات العلمية اليت تصدر من مراكز األحباث العلمية اخلريية املؤسساتية أو من املراكز               

زدواجية احلكومية، وحنن واثقون متام الثقة أن وعيكم وإدراككم ذه املسئولية جدير بعدم ا              
 اإلصدار؟ 

هذا بال شك سؤال مهم جداً، واالزدواجية لألسف الشديد تنشأ عند           :  الدكتور فهد السماري  
غياب التنسيق من جهة، وتنشأ أيضاً رمبا عند احلب يف املنافسة والبحث عن مكان وضوء إعالمي، فإذا                 

انت الثانية فهذا أمر يصعب حله      كانت يف األوىل فهذه أمرها سهل وميسر، بإجياد آلية تنسيق، أما إذا ك            
وال نستطيع أن ندخل يف هذا العامل ألن إذا كانت املؤسسات ترتع إىل أا تنافس وتطمح فقط ألجل                   

أعتقد ليس مثة حل هلذه       الربيق اإلعالمي وهي تعلم أن هذا العمل موجود يف تلك اجلهة أو ذاك الفرد،             
 .. سوى أن حناول وحناول

جملس إدارا أن جملس إدارا به أعضاء من املراكز         رئيس  سب توجيه مسو    الدارة من ميزاا حب   
املماثلة اليت تتقاطع مع بعض األعمال من أجل أيضاً التنسيق، بينما الدارة ليست ممثلة يف جمالس                   
إدارات هذه املؤسسات، وهذا يدل داللة واضحة يف رأيي املتواضع أن الدارة حتاول وتبذل أن تنسق                 

 ال شك أن من احللول اليت اختذناها أنه يف اللجنة العلمية اليت ترعى مثل هذه األمور حاولنا                   وتتعاون،
أن نشرك أعضاء هم أعضاء يف اللجان العلمية األخرى ملؤسسات أخرى حىت حناول أن نستمع منهم                 

 عز وجل    لدى املؤسسة األخرى فلنقف، أما اآلخرون فنأمل وندعو اهللا         فإذا كان هذا املوضوع موجوداً    



أن يهتموا ذا اجلانب للتنافس االزدواجي ألا خطر كبري وتكرار جلهد ال ينبغي أن ينجز يف مثل هذه                  
 .األمور طاملا أا موجودة
 : يقول" اجلزيرة"األخ حسن الشهري من جريدة : عريف احلفل

ملظفرة كيف تتعاملون مع الوثائق التارخيية عن اململكة وامللك عبد العزيز ومسريته ا              
 واملوجودة خارج اململكة وكيف حتصلون عليها؟

هنا أمور كثرية طبعاً يف وثائق حمفوظة يف إرشيفات هذه أمرها ميسر             :  الدكتور فهد السماري  
ألنك تتصل باإلرشيفات وترسل باحثني أو باحثني مقيمني بالبلد تكلفهم بعمل معني مث يقومون                  

 وجود شخصيات اعتبارية خارج البلد، لدينا أمثلة يف          بتصويره، هذه أمرها سهل، األمر الصعب هو      
بريطانيا ويف أمريكا ويف مصر ويف بعض الدول العربية، يف مصر هناك شخصيات كان هلا إسهام أو                   
اتصال أوراقها نقلت للمملكة ألا أوراق شخصية واحتِفظ ا هناك، هنا كان لنا دور عن طريق قسم                 

حناول نتصل ووفقنا يف كثري منها، الذي يف أمريكا كان أمر مهم جداً وهو              الوثائق بأن نزور هذه األسر      
وال تعلمون  )  اُألسر(يف الواقع عندما وقعنا على اتصال موفق مع مجعية جتمع الذين عملوا يف أرامكو                

كم حجم ما أخذه هؤالء من جهودهم الكبرية واجلبارة من صور ومن وثائق ومن اتصال مع األفراد،                  
ا معهم، وعندما مت االتصال م جاءت بشكل كبري جداً آالف الصور الفوتوغرافية ومئات               وذهبوا  

األفالم وبعض األوراق وحىت التحف النادرة األثرية ألنه بعد أن يتوىف الشخص عندهم ليس هلذا                  
 ، فعندما يرى أن الدارة مكانا مناسبا      فيه التحف الشخص أي اهتمام فيبحث عن مكان يريد أن حيفظ          
 .يبادر مباشرة بإرساهلا لنا، فجِمع كم كبري وهللا احلمد

 –هـ  ١٣٩٢عندما أُنشئت الدارة عام     "  أكسفورد"أعطي مثاالً آخر على مثال مغاير جامعة        
من الرياض إىل الظهران وكان املسئول عن هذا النقل         "  فيليب"كان يف ذلك الوقت نقل وثائق       م  ١٩٧٢

 وقال بأن هذه الوثائق ينبغي أن تبقى يف أرامكو         "  جورج رميس "رئيس قسم البحوث يف كلية أرامكو       
أو نبحث عن مكان مناسب خارج اململكة لنقلها فوقع االختيار على مركز دراسات الشرق األوسط                

 أنه هناك مؤسسة    قرأت يف جريدة خرباً   :  قال"  رميس"وكتب أحد املوظفني رسالة إىل      "  أكسفورد"جبامعة  
م وهي دارة امللك عبد العزيز وتعىن بالوثائق فلماذا ال تسلمون هذه              ١٩٧٢أنشئت يف هذا العام     

الوثائق؟ فقال بأنه هذه مؤسسة جديدة وال نعلم هل لديها إمكانات حتفظ هذه األوراق وقام باإلصرار                
 عندما بدأنا االتصال م تبني      فبعد هذه السنوات ومرور حوايل ثالثني عاماً      "  أكسفورد"على نقلها إىل    

 هناك إدارة متفهمة ووقع اتفاق معهم ونقلت الوثائق األصلية باللغة العربية إىل الدارة من هذه                  أن
اموعة، وصور كامل الوثائق باللغة اإلجنليزية على ميكروفيلم ونسخة كاملة فوتوغرافية بل وأكثر من              

يف األوراق اخلاصة يف أرشيف     هذا صورت مجيع الوثائق املتعلقة باجلزيرة واخلليج العريب املوجودة            



وهناك حماضرة سنوية باسم امللك عبد العزيز ليس عن تاريخ اململكة وإمنا حماضرات             "  أكسفورد"جامعة  
عامة هلا عالقة باجلزيرة فقط االسم التذكاري هلا ليجمع الربط بني املؤسستني ولدينا أمثلة كثرية يف هذه                 

 اتصال مع األسر والشخصيات اليت كنا نبحث عنها حىت          املؤسسات، وهناك اتصال مع باحثني وأيضاً     
يف أدلة اهلاتف أحياناً من يرتبط ذه األسرة أو تلك لعلنا جند هلا بعض القضايا، وال أنسى أنه يف جدة                     
كان لنا وهللا احلمد توفيق يف نقل األوراق اخلاصة لرشدي ملحس عن طريق أسرته الكرمية وهي                   

نقلها العام املاضي إىل الرياض لتصنيفها وفهرستها وترتيبها ، وبال شك أن            مشكورة تعاونت يف هذا ومت      
هذا يعد فرصة للوصول إليها، ألنه لو كانت له كتابات مل تنشر لعلها يف يوم من األيام أيضاً تنشر قريباً                    

 .إن شاء اهللا
 : الدكتور يوسف حسن العارف يقول: عريف احلفل

 من مركزها يف الرياض إىل فروع أخرى يف املناطق؟هل باإلمكان أن تتوزع الدارة 
وزارة املالية رفضت، ألن معنا موظفني وهناك بنود          ..  الفروع:  الدكتور فهد السماري  

ومطالبات وميزانيات، ولكن ميكن هذا فرصة وهذا توفيق من اهللا عز وجل ألن هذا الرفض جاء لتتويج                 
 ثقافية يف كل منطقة، هي دارة امللك عبد العزيز          املشروع الذي حدثتكم عنه، أن تكون هناك مراكز       

وإن مل حتمل االسم، ألن هذه املراكز عندما يتم إنشاؤها وتتعاون الدارة يف توصيل معلومات وحفظ                 
املعلومات فيها ونقل املعلومات لديها عن هذه املنطقة، أنا أعتقد سوف تكون مبثابة الآللئ املنتشرة                 

ل وأكثر من وجود فرع للدارة، رمبا يكون يف يوم من األيام فرع                واليت تتعاون مع الدارة أفض     
 .فأعتقد أن هذا رمبا حسنة من حسنات وزارة املالية. بريوقراطي ال يقدم وال يؤخر

 : الدكتور إمساعيل خليل كتبخانة، يقول: عريف احلفل
مكانيات هل من املمكن كتابة تارخينا العريب واإلسالمي وفق ما أتيح لنا من معطيات وإ               
 ومصادر ظهرت جمدداً وال تزال تظهر وفق منهج البحث العلمي التارخيي املوضوعي؟

نعم إذا وجد املؤرخ واالجتماعي واالقتصادي واملثقف يلتحمون مع         :  الدكتور فهد السماري  
بعضهم البعض، وأن تكون التخصصات ملتحمة مع بعضها البعض لتصل لرؤية أعمق، بدالً من رؤية                

ارخينا كتبه كثري من املفكرين املسلمني وكثري من املنهجيني ، وأذكر منها كتابات عماد                سطحية، وت 
الدين خليل وغريهم الذين دائماً يتحدثون حبرقة عن ملاذا لدينا هذا التراث ونتجه لبعض القضايا                  

ملنهجية البسيطة ونترك هذا الكم الكبري من التراث، وتركناه للمستشرقني الذين اخذوا يف تشويهه با              
ولكن ال نزال حنتاج    ..  لدينا تراث ..  لدينا مادة علمية  ..  العلمية احلديثة؟ فأعتقد أنه نعم لدينا مصادر      



إىل أدوات تأخذ االختصاص بعمقه العلمي املتنوع بدالً من العمق اخلاص فقط واحملدود الذي يفقد هذا                
 .العمل وتلك األداة الوصول والغوص يف أعماق هذا التاريخ

 : الدكتور سعد العتييب، يقول:  احلفلعريف
أنه يف الوقت الذي نرى فيه اهتماماً رمسياً وحبثياً كبرياً بالتاريخ والتوثيق فيما يتعلق                 

لكن هذا االهتمام ال ميتد إىل مقررات التاريخ للطالب والطالبات يف االبتدائي               ..  باململكة
رد تارخيي سياسي وليس تاريخ جمتمع أو حيث أن املقررات هي عبارة عن س.. واملتوسط والثانوي

ما رأي سعادتكم؟ هل هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير مقررات             ..  تاريخ حضارة 
 التاريخ؟ 

هناك حماوالت مل تنجح لألسف الشديد ألن السبب أن هذه املناهج            :  الدكتور فهد السماري  
ن كيف يكتبون هذه املواد، وهناك األسر الوطنية          يعرفو نتربوية ولديها األخصائيون التربويون الذي    

وهناك فلسفة لكتابة املناهج ال أعرفها وال أستطيع أن أحكم عليها وال أنقدها ألين لست خمتصاً يف                   
هذا، ولكن أعتقد من حق الدارة وهي اجلهة اليت حتتفظ جبزء كبري من ذاكرة هذا الوطن أن يطلب                    

كم االختصاصي، مل يطلب رأينا يف هذا وأمتىن يف يوم من األيام أن             رأيها، خذه أو ارمه، يعين حسب رأي      
يطلب رأينا وأنا أتفق بأن املناهج ليست جاذبة وليست شاملة وليست مؤثرة، أنا أعتقد أن هذه أهم                  
نقطة ميكن يف وقتنا الراهن، بالشكل الذي ينبغي أن يكون أخذاً يف احلسبان مكتسباتنا ومعطياتنا                  

سف الشديد، وليس فقط تاريخ اململكة، حىت التاريخ العريب واإلسالمي، طريقة كتابة              التارخيية، لأل 
تارخينا العريب واإلسالمي اختزل إىل قضايا لألسف الشديد سطحية جداً، بينما هناك معاٍن عظيمة                 

الطالبة، وهناك دروس تبتعد بنا من الفكر إىل الناحية النموذجية واملثال الرائع الذي يقف أمام الطالب و               
أساليب كتابة املنهج ال أكتمكم القول بأنه يف وقت من األوقات نزعت الوزارة إىل وضع هذه املناهج                 

هي ليست مبىن وليست مكانا لبناء شيء معني حديد دمه وننتهي،           ..  يف املناقصة، ما أحد يصدق هذا     
أمانتك يعين ينبغي أن تم     هذا فكر، كل سنة تقضى يف إعداد املنهج هي من تارخيك ومن وطنيتك ومن               

ذا اجلانب، أمتىن إذا طلب منا أن نقدم ما نستطيع بكل تواضع، ال أزعم لدينا احلل، وال أزعم لدينا                    
املادة اليت تقدم هلم شيئا، ولكن أعتقد بكل تواضع لدينا البعض من الشيء الذي ميكن أن يسمهم أن                   

ة عندما بدأنا فيه كان حتد كبريا، اختزلنا هذا األطلس          األطلس يف تاريخ اململك   :  نقدمه ، أعطيكم مثاال   
ألنه كبري إىل أطلس مدرسي بسيط، حاولنا أن ندخل فيه الوثيقة، الصورة، الرسم، الشكل املعلومة                 
القصيدة حىت يتنوع لدى الطالب معلومات، بال شك أن أطلس مثل هذا سيكون له أثر كبري إذا                    

ب، حنن ننتظر قرار الوزارة كتبنا هلم وننتظر أن  يقدم هذا األطلس             الوزارة قبلت به ووزعته على الطال     



للطالب لالستشهاد به، فيلقرأه يف البيت فهوسهل وخفيف، وحاولنا أن يكون محله من الوزن اخلفيف               
جداً، لكن إذا طُلب من الدارة فأنا متأكد بأن الزمالء يف الدارة واملختصني واملستشارين معها                   

 .بدون شك وبدون ترددسيقدمون خربم 
 : خالد خضر، يقول.. الفنان الفوتوغرايف املعروف: عريف احلفل

امللك عبد العزيز هو املؤسس، ملاذا ال يكون هناك كتاب حيكي توحيد اجلزيرة وبسعر                
 معقول ويف متناول اجلميع؟

  من الصور  الفنان خالد خضر وعينه العظيمة اليت سجلت كثرياً         :  الدكتور فهد السماري  
الفوتوغرافية، والذي هو مفخرة يف الواقع للجميع يف هذا الوطن املعطاء بأنه من اخلربات النادرة يف                 
هذا اال، أتفق معه بأن التاريخ السعودي عموماً االجتماعي والسياسي ال يزال يف إطاره املنهجي                 

ات ممكن أن تكون يف أيدي      حنن حباجة إىل أن نرتل إىل مستوي        العلمي الذي ال يصل إال إىل فئة معينة،       
كثري من الناس، والدارة مسئولة ومقصرة يف هذا األمر ونتمىن أن نتالىف هذا التقصري يف القريب بتعاون                 
اجلميع سواء كان مع املختصني بكتابة املواد أو املختصني يف مجع املواد العلمية، للوصول إىل مستوى                 

 يف  -رمحه اهللا -ك  راك جتارب فردية، مثل جتربة فهد املا      العموم فقط يف تقدمي معلومات تارخيية ألن هن       
سرية امللك عبد العزيز ومن شيم العرب، املطلوب التكييف لتصل إىل وقتنا الراهن يف عصرنا املختلف،                
املشكلة هي أن هذه احملاوالت الفردية توقفت، مل نعد حناول كأفراد ومؤسسات أن منتد ذه احملاوالت                

لعادي والعام ليقرأ عن تاريخ بالدنا بكافة شرائحه، وبكافة قطاعاته، هناك كثري من             لتصل إىل القارئ ا   
يف الصعوبات، حنن أمامنا جيل حيتاج      ..  القضايا سواء يف املواقف، سواء يف النماذج، سواء يف التحديات         

و مسؤولية  إىل أن يعرف هذه األمور، وأن يسترشد ا وأن ينتمي إليها، وال شك أن كتابة هذا األمر ه                 
 . اجلميع، والدارة جزء من هذه املسؤولية أيضاً

 : األخ عجالن بن أمحد الشهري، يقول: عريف احلفل
من خالل التصاقكم بالدراسات التارخيية يف العصر احلديث واملعاصر، ومن خالل               

اضي هل منطقتنا العربية ملكت يف امل     ..  اطالعكم يف الدارة على العديد من الوثائق واملخطوطات       
 أو متلك يف احلاضر اإلرادة احلرة يف تشكيل واقعها على مجيع املستويات؟

ومن تاريخ اإلسالم إىل اليوم لدينا أمثلة كثرية ال حصر          ..  نعم..  نعم:  الدكتور فهد السماري  
هذه حبد ذاا أعتقد موضوع جد مهم أن يتحدث         ..  هلا، وال أستطيع أن أضع أو أن أحتدث عن هذه         

ا يف وقتنا الراهن اآلن لدينا أمثلة كثرية ويف هذه البالد ومن الناحية التارخيية هناك أمثلة                 ال سيم ..  عنه
لقنصل بريطاين السري أندرو راين، الوثائق      "  اليمامة"كتبت مقالة يف جملة     :  أنا أعطيكم مثاالً  ..  كثرية،



ا تبعث لنا بعض األمور يف      الربيطانية بقدر ما هي مسمومة ببعض األشياء اليت رمبا هلا قصد معني إال أ             
كثري من القضايا رمبا ال يعتقدون يف يوم من األيام  أا ستكشف، ألنه عندما يكتبها ال يفكر ذا                      

، أو بعضهم يفكر وبعضهم ال يفكر، هذا القنصل عندما زار امللك عبد العزيز حياوره يف قضية                  ..أصالً
واهللا أنا  :  الربيطانية يف الثالثينات امليالدية، قال    سياسية، وحاول مث كتب لوزارة اخلارجية        ..  مهمة

لو أردمت ليس فقط    :  أنا أريد أن أبلغكم شيئا عن امللك عبد العزيز فقد قال هلم            ..  حاولت وكذا لكن  
 من هواء يف أعلى أرض      ولو أردمت أن تأخذوا شرباً      شربا من أرضنا أن تأخذوا لن أدعكم تأخذوه،        

غلربت كلينت ملا جاء    :  ، ولدينا أمثلة  .. حتصلوا عليه، هذا الرجل ملتصق ا      اململكة العربية السعودية لن   
جدة ليقابل امللك عبد العزيز قبل توقيع اتفاقية جدة لدينا احملاور موجودة اقرؤوا كيف كان حياول                  

كيف كان امللك عبد العزيز يقول ال،       ..  ويصر على قضية العقبة ومعان وقضية أخرى مع احلدود وكذا         
، حنن أمام حاجة إىل تبيان هذه األمور وأعتقد أن هناك فرسان بإمكام أن              ..ل هذا ما لدي وهكذا    ويقو

يلقوا ضوءا كبريا على هذا لقدرم وفائدم سواء يف التاريخ العريب واإلسالمي أو يف التاريخ املعاصر                 
اليت رأيناها يف الوقت    وأرجو وهذا رأيي الشخصي املتواضع أال جتذبنا املواقف الضعيفة واملهزوزة             

أبداً، هذه املواقف حدثت يف التاريخ، ليست       ..  الراهن إىل أن نبتعد وأن نيئس من تارخينا ونقول ال          
 .جديدة، وبإذن اهللا عز وجل سوف متحى هذه املواقف وتنشأ مواقف أفضل وأصلب منها إن شاء اهللا

 : األخ حممد احلسن، يقول: عريف احلفل
 يغيب اإلعالم   -يف رأيك - العزيز وفعاليات دارة االثنينية، ملاذا        نشاط دارة امللك عبد   
 الداخلي دورمها التوثيقي اهلام؟
مقصرون معها وأنا أشهد ذا، ألن هذه       ..  واهللا أعتقد االثنينية نعم   :  الدكتور فهد السماري  

 يكن يل الشرف بأن     االثنينية وال أكتمكم سراً كانت يل زيارة لالثنينية مرتني، مرة  كنت حاضراً ومل              
أشارك أو أسهم بشيء، وعندما شرفين أخي عبد املقصود خوجه ذا الشرف الكبري الذي مجعين                  
وإياكم يف هذا اللقاء املبارك قمت باحلصول على قراءة بعض الدات الرائعة والتوثيقية الكبرية اليت                

نتديات الثقافية والعلمية، قمت بقراءة     هي حبق أعمال موسوعية هلذه االثنينية واليت تضعها يف ريادة امل           
بعض االثنينيات حىت أرى كيف أتعامل مع هذا اجلمع؟ كيف أتعامل مع هذا املنتدى؟ كيف أتعامل مع                 

من ..  من وفاء ..  هذا اللقاء املبارك؟ فال شك أنه شدين كثرياً ما يف مضمون هذه االثنينية من توثيق                
اً لروائع ثقافية يف بلدنا ويف عاملنا العريب واإلسالمي،          من صياغة مجيلة جد   ..  من روح ..  معلومات

امتدت إىل مساحة خارج الوطن وامتدت لتشمل بعمقها الوحدوي إىل أيضاً عمق عريب وإسالمي، فأنا               
أشهد بأن اإلعالم مقصر، أما من ناحية الدارة فاإلعالم مل يقصر بل حنن مقصرون، أننا ال نعطي اإلعالم                  

، وال نعطي الوسائل وبعض املعلومات، ورمبا تشغلنا املشاغل اإلدارية، وهذا بال شك             ما ينبغي أن يعطى   



تقصري منا وحناول بدالً أن نطلب منهم أن يعملوا نطلب منهم أن يعذرونا بأن نقدم ونرجو إن شاء اهللا                   
 .أن تزداد العالقة أكثر وأن نقدم معلومات أكثر بإذن اهللا تعاىل

 : عيم فتيحي، يقولاألخ طالل ن: عريف احلفل
حقيقةً أود أن أعرف مدى إمتام مشروع توثيق املخطوطات اإللكترونية، ألنه يف رأيي               

ويقول .  سوف خيدم الباحثني ليس يف هذه البالد فقط بل ويف مجيع أحناء العامل وهم يف أماكنهم                
ي ولدينا وثائق   أحد أجدادي عمر فوق التسعني عاماً وله بصمة تارخيية يف اال الرياض            :  أيضاً
 .بذلك

أنا أعتقد أن هذه دعوة مجيلة جداً ومن مكتسبات هذه االثنينية، أن             :  الدكتور فهد السماري  
تعرفنا على األخ طالل وأرجو أن يتعاون معنا يف توثيق ما لديه، وأيضاً قضية إمتام مشروع توثيق                    

التوثيق ..  بة أو صوتية  املخطوطات بال شك أنه أي وثيقة سواء خمطوطة أو مكتو           ..  املخطوطات
.. للمخطوطات..  اإللكتروين مهم، وبدأنا يف هذا فأعددنا حوايل ست قواعد معلومات إلكترونية            

للروايات الشفوية، ألرشيف الصور، لألفالم، للبحوث والدراسات، بل لدينا اآلن قاعدة            ..  للوثائق
األجنبية باللغات املختلفة  اليت كتبت      جديدة وإن شاء اهللا سترى النور قريباً توثيق املقاالت والبحوث           

عن اجلزيرة العربية، وهذه ستكون إضافة ألن هناك مقاالت رائعة جداً كُتبت يف أوائل القرن امليالدي                 
العشرين ونسيت ألا نشرت يف جملة مغمورة ال أحد يقرأها وال يطلع عليها، فسوف ترى النور قريباً                  

ل ما ذكر األخ الكرمي طالل وأا ستصل إىل مكان وإىل أي موقع             هذه القاعدة، هذه األمور ستصب مث     
لكن ال ينبغي االعتماد فقط على اإللكترون يف هذه القضية، وإمنا على امليكروفيلم للتوثيق الطويل                 
األمد، أما توثيق اإلتاحة فأعتقد أن التوثيق اإللكتروين أمر مطلوب، وأرجو إن شاء اهللا أن نتعاون                  

يتنا وواجبنا جتاه والد األخ طالل أطال اهللا يف عمره وأمده بالصحة والعافية لتسجيل ما                ونقوم مبسئول 
 .لديه وتصوير ما لديه من وثائق حىت يضاف إىل سجل من لديهم معلومات وثائقية وتارخيية

 : األخ أمني صبحي، األستاذ بكلية إدارة األعمال، يقول: عريف احلفل
ة إن جهودكم كبرية وضخمة جداً، وحنن مل نعرف عن تلك       بعد لقائكم املمتع أقول بصراح    

الدارة وهذه األخبار إال اآلن بفضل اهللا مث بفضل هذه االثنينية، هل هناك خطة إعالمية مستقبلية                
 ليعرف الناس الذين مل حيضروا االثنينية عن هذا العمل املهم؟

ة كمسؤول وزمالئي، نبتعد عن     كنا يف الواقع نبتعد يف الدار     ....  نعم:  الدكتور فهد السماري  
اإلعالم كحديث عن ماذا قدمنا وعملنا؟ مع أنه يف الواقع خطأ، ألنه أيضاً ال يعطيك مساحة إذا                    
ابتعدت أن تبلغ اآلخرين ماذا لديك، ولكن الذي يف الواقع جعلنا نتجه إىل خطة إعالمية وأن نبدأ يف                   



ة، أنا شخصياً أعتقد النقد أهم عنصر لبناء         التفكري هو أن البعض بدأ يكتب يف نقد خمالف للحقيق          
املؤسسات واألعمال وإجنازها على الطريق الصحيح، ولكن عندما يتجه النقد إىل التجريح الشخصي،             
أو يتجه النقد إىل الكذب، أعتقد أن هذا مميت ومدمر ومهلك، فبدأنا يف اجتاه وضع خطة إعالمية                   

بأنين جئت ومل يقدموا يل وثائق وهو       ..   ويكتب ويتهم الدارة   ملعاجلة هذا القصور، بدليل أن البعض يأيت      
واهللا مسعت، طبعاً قد يكون هناك من جاء ومنع من وثيقة            :  قال..  مل يزر الدارة إطالقاً، وعندما تسأله     

معينة، ولكن هذا املنع له مربراته وأسبابه، وأيضاً قد يكون جاء وقصرنا يف مساعدته، وهذا أيضاً من                  
، ولكن ال ينبغي أن نغمط املؤسسات حقها، أنا ال أحتدث عن نفسي، أو عن مكاين يف                   إنسان بشر 

العمل أنا أحتدث عن الزمالء واألساتذة الذين قدموا هذا العمل أن يقال مل تقدموا شيئا وأخطأمت يف                   
هذا، قل أخطأمت يف هذا ونشكركم على هذا، سوف أجته لألول وأنسى اآلخر، ولكن أن يعطى                   

 .ن حقهم هذا هو املهماآلخرو
النقطة األخرى وهي مهمة جداً يف قضية النقد واخلطة اإلعالمية، أن الدارة حتاول أال تتجه يف                 
اخلطة اإلعالمية احلديث عن نفسها، وإمنا ستقوم خبطة إعالمية حسب التوجيه الصادر اآلن إىل جلنة                 

يطلعون عليها، حىت   ..  كجهود تقدم للناس  خمتصة أنه تتجه إىل تقدمي ما لديها من أعمال ونشرها للناس            
تكون املساحة أوسع، ال ننتظر فقط أن الباحث يأيت وينظر ما لدينا ولكن نزيد اخلط يف قضية الوصول                  

 .للناس عن طريق اإلعالم، وهذه خطة سوف تنتهي  قريبا إن شاء اهللا وبإذن اهللا
 : األخ صاحل بترجي، يقول: عريف احلفل

.. ية لتوثيق كافة األحداث التارخيية يف الدول العربية واإلسالمية         هل هناك خطة مستقبل   
وعمل مركز عريب وإسالمي مشترك لتوثيق هذه األحداث التارخيية مع الدول العربية                 

 واإلسالمية؟ 
هل هناك دور للملحقيات الثقافية يف سفارات اململكة يف اخلارج جلمع الوثائق                 

 ضر هذه الوثائق؟واملخطوطات وعمل حوافز مالية ملن حي
بالنسبة للسؤال سأبدأ باألخري ألن األول مهم أيضاً سأحتدث عنه،           :  الدكتور فهد السماري  

امللحقية الثقافية هلا دور كبري والزمالء جداً يشكرون على تعاوم عندما نذكر هلم شخصا معينا                  
اً سفارات خادم احلرمني    يتصلون به ويوصلوننا به ويبحثون عنه ويأخذون ما لديه ويرسلوا، وأيض           

تقوم بدور جبار يف هذا، حوافز مالية طبعاً هذا سالح ذو            ..  الشريفني يف أحناء العامل خارج اململكة     
حدين إذا كان اجلهد  أو هذه الوثيقة مقدمة من أجل التعويض فهناك جلنة تنظر إىل هذا األمر وتقدم                    

الوثائق مقدمة من باب التربع تسجل باسم        التعويض املقترح بناء على معطيات كثرية، إذا كانت          



الرجل أو املرأة اليت قدمتها، أيضاً األشخاص الذين يبحثون لنا عدا األشخاص من أبناء البلد سواء يف                  
أمريكا أو بريطانيا أو العامل العريب نكلف أشخاصا بعينهم بالبحث، فإذا وصلوا إىل معلومة عن قضية                 

 .  احلصول عليها يقَدم هلم مكافأة ماليةمعينة يف وثائق معينة وجنحنا يف
هـ ١٣١٩  واحلمد هللا أجنزنا ما يتعلق باململكة من        بدأنا باململكة :  توثيق األحداث العربية واإلسالمية   

، وتكون لدينا   هـ١٤١٩واالستمرار إىل ما بعد     هـ  ١٣١٩ مث بدأنا بالعودة إىل ما قبل        هـ١٤١٩  –
 هذه القاعدة للمعلومات ستكون هلا أمهية كربى، ألا ليست فقط           كم كبري من املعلومات عندما تطلق     

التاريخ واإلطار الزمين بينما تشمل كل شيء، يؤخذ يف حدث تضم هذه قاعدة املعلومات، أما               ..  تارخيا
العامل العريب واإلسالمي أنا أعتقد أنه ليس مستحيالً ولكن يبدو أن ما حدث باألمس يذكرنا بأنه من                  

ل إىل توثيق أحداث بشكلها العريب واإلسالمي، ألنه ال ميكن أن يقوم ذا إال من خالل                الصعب أن نص  
الدول العربية أو مؤسساا أو مراكزها، ونأمل إن شاء اهللا أن يكون هناك تنسيق أو أمل يف هذا وأملنا                   

أس ولكن فلنركز   ال ي ..  هو اجلامعة العربية، واجلامعة العربية عجزت أن تقيم قمة حىت توثِّق األحداث           
على ما لدينا واحلمد هللا يف كل دولة عربية مراكز مرموقة وجيدة ومتميزة توثِّق أحداثها وتوثِّق تارخيها،                 

، رمبا يف املستقبل ينظر إىل التنسيق       فكل بلد يقدم ما لديه بإذن اهللا عز وجل سيكون هناك شيء كبري جداً             
 .رمبا مستقالً سيكون أكثر فائدة وأكثر عمقاً إن شاء اهللاولكن أرجو أال يكون عرب اجلامعة العربية 

 

  ))كلمة اخلتام(( 
احلقيقة انتصف الليل وأنا ال أنظر للساعة ولكن أنظر إىل هذه الوجوه الطيبة،              :  عريف احلفل 

انتصف الليل وأرهقنا ضيفنا باإلجابة على األسئلة واالستفسارات، نود أن نذكر حضراتكم بأن ضيف              
ة القادم إن شاء اهللا هو الشاعر األستاذ محزة إبراهيم فودة ونتمىن إن شاء اهللا أن نراكم وطبعاً                   االثنيني

 .كما يقول دائماً الشيخ عبد املقصود بأن االثنينية ليست هلا رقاع دعوة
 

نعم األخ عجالن الشهري يسأل إنْ السيدات يستطعن احلضور؟         :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
ياً على املوسم القادم ألننا حنضر يف الوقت احلاضر القاعة هناك الستقباهلن، أما              بكل سرور سنبدأ رمس   

السيدة زوجيت تستقبلها يف    أن  من أرادت أن تشرف مع زوجها أو أخيها أو أي شخص فمن املمكن               
 .فأهالً وسهالً ن مجيعاً وشكراً لكم.. الوقت احلاضر

 

كتور فهد السماري وصحبه الكرام الذين شرفونا       تبقى أن حنيي ضيفنا الكبري الد     :  عريف احلفل 
يف هذه االثنينية، وذه املناسبة السعيدة يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه لوحة االثنينية هدية                 
تذكارية للدكتور فهد السماري، وتلتقط الصور التذكارية، كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر              



األمري "ثنينية ذه املناسبة، كما يقدم الدكتور خالد باطريف هدية كتاب           هدية تذكارية أيضاً لفارس اال    
 " . حممد الفيصل يتذكر

إىل أن نلتقي   ..  شكراً لفارس االثنينية، شكراً لصحبه الكرام، وشكراً لكم أنتم أيها احلضور            
 .نستودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. جمدداً يف االثنني القادم
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