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ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أسبقية التمدن أم أسبقية الدين؟
مناضل في الغرب
التعددية الدينية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر( نيويورك)
الدولة القومية من األسطورة النازية إلى األسطورة الصهيونية
المصالح الفقهية وأثرها في حياة اإلنسان
الوسطية في الفرائض اإلسالمية
علم الكالم :قديمه وجديده ،تطوره وأهميته في الحياة المعاصرة
فلسفة التأويل عند ريكور :ثنائية المنطق الالهوتي والمنطق الفلسفي
قبول االختالف والتفاهم في العصر الكالسيكي اإلسالمي
تهما في محكمة القبول والرفض واإلنصاف
التراث ُم
ً
من مناهج الغرب الحديثة في دراسة النص القرآني

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
من الأيام الدولية املُهمة التي حتتفي بها دول العامل« ،اليوم
العاملي للأر�شيف» ،فخالل ُم�ؤمتر املحفوظات الدويل املعقود
يف فيينا عام  ،2004اعتمد امل�شاركون قرارًا يدعو الأمم املتحدة
�إىل �إن�شاء يوم دويل للمحفوظات ،وهكذا َّ
مت اعتماده يف اجتماع
اجلمعية العامة يف نوفمرب  ،2007ليكون يف  9يونيو من كل عام،
موافقاً بذلك يوم �إن�شاء «املجل�س الدويل للمحفوظات» حتت
رعاية اليون�سكو ،الذي كان يف التا�سع من يونيو عام .1948
ويف عُمان ،ميكننا �أن نحقق يف هذا اليوم من كل عام �إجنازات
ملمو�سة تتعلق بالوثائق العُمانية املحفوظة يف دول العامل.
ثمة حمفوظات تتعلق بعُمان يف بريطانيا ،وهولندا ،والربتغال،
وفرن�سا ،و�أمريكا ،ورو�سيا ،والهند ،وزجنبار ،وغريها من الدول
التي كان لعُمان بها ات�صال تاريخي متفاوت يف حجمه ونوعه.
تتميز عُمان بكرثة امل�صادر والوثائق الأجنبية املتوفرة حولها
يف املكتبات العاملية و�أر�شيفات ال�صحف والدوريات الأجنبية.
وهذه الوثائق ت�شكل �أهمية ق�صوى لتاريخ هذا البلد وثقافته؛
لأنها ت�سد فجوة معرفية عظيمة يف امل�صادر العربية املتعلقة به.
وامل�صادر العربية ،على قلتها ،تقت�صر على التاريخ ال�سيا�سي،
وتتجافى عن تاريخ ال�شعب العُماين ،مبختلف �أعراقه ولهجاته،
وعاداته وتقاليده ،و�أمناط �سلوكه وتفكريه.
ومما ت�شمله هذه الأر�شيفات ق�ص�ص الرحالة ومغامراتهم يف
خمتلف �أرجاء عمان ،من القرن اخلام�س ع�شر حتى يومنا هذا.
هناك مئات الرحالة الربيطانيني ،والأمريكيني ،والفرن�سيني،
والهولنديني ،والربتغاليني ،والأملان ،وغريهم من خمتلف
�أ�صقاع العامل ،ارتادوا هذه املنطقة ،وما زالوا �إىل الآن ،وكتبوا
عن تاريخ العُمانيني ،خا�صة �أيام الإمرباطورية العمانية التي
ب�سطت نفوذها من بندر عبَّا�س على �ضفاف اخلليج العربي �إىل
�شرق �أفريقيا ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض اجلزر الواقعة يف املحيط
الهندي .وقد تنوعت كتاباتهم بني ُكتب م�ستقلة ،وف�صول
�ضمن كتب عامة تتناول ال�شرق الأو�سط ،وق�ص�ص متناثرة يف
بع�ض املجالت املتخ�ص�صة يف �أدب الرحالت .كما حتتوي هذه
الأر�شيفات �أي�ضاً على وثائق تاريخية ،و�سيا�سية ،وعلمية ،وهي
�إما كتب من�شورة �أو مقاالت يف ال�صحف والدوريات العاملية
مبختلف اللغات .وهذا كم هائل ي�صعب ح�صره.
وعليه ،ميكننا يف كل عام يحتفل فيه العامل بـ»اليوم العاملي
للأر�شيف» �أن نخ�ص�ص املنا�سبة لكل �أر�شيف على حِ دَة معتنني
بجمعه من م�صادره ،وترجمته ،وتعريف ال َّنا�س به .وبذلك
ترتاكم لدينا ثروة معرفية هائلة حول عمان وتاريخها
ال�سيا�سي والثقايف.
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