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نـــــشـــــــرة دوريـــــة

كلمة العدد

تصدرها دارة الملك عبدالعزيز
تعنى بأخبارها و أنشطتهــــــا
و أبرز إنجازاتها

تحظــى المســابقات العلميــة يف مجــال النشــاط المدرســي بأهميــة
خاصــة؛ ألنهــا تشــحذ الهمــم وتســتنهضها نحــو اكتســاب المزيــد مــن
تنميــة القــدرات العلميــة والعمليــة وتكويــن الثقــة بالنفــس ،إذ تمنــح
المشــاركة الفرصــة للطالــب الختيــار مــا يوافــق قدراتــه ويشــبع ميولــه
ويواكــب مداركــه واســتعداده الشــخصي فتبــرز مواهبــه وتنمــو مهاراتــه
العقليــة والعلميــة.

يف هذا العدد
خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس اإلدارة
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وتعزيـزًا لالنتمــاء الوطنــي ،وغرسـاً للمبــادئ والقيــم الوطنية ،واعتــزازًا بالدين
والــوالء لــويل األمــر ،وحرصــاً علــى نشــر المعرفــة بتاريــخ وطننــا الغــايل
وعمقــه الحضــاري العربــي واإلســامي ،وارتــكازًا علــى رؤيــة المملكــة
المباركــة فقــد تبنــت دارة الملــك عبدالعزيــز تنظيــم النســخة األوىل2030
مــن (األولمبيــاد الوطنــي للتاريــخ) ،لطــاب وطالبــات المرحلــة الثانويــة
بشــكل ســنوي بالشــراكة مــع وزارة التعليــم ،للتنافــس بيــن طــاب
وطالبــات التعليــم الثانــوي يف المعلومــات التاريخيــة للمملكــة العربيــة
الســعودية ،مــن خــال أســئلة محــددة وآليــات منظمــة بإشــراف نخبــة
مــن المختصيــن ،تقــدم محتــوى معرفي ـاً وطني ـاً يرتبــط بتاريــخ المملكــة
ومــا يتصــل بــه مــن تــراث مــادي ومعنــوي ،وفــق رؤيــة (مســابقة وطنيــة
رائــدة تقــود إىل مشــاركة دوليــة فاعلــة) ،بهــدف غــرس المبــادئ والقيــم
الوطنيــة وتعزيــز االنتمــاء الوطنــي ،والمحافظــة علــى تــراث المملكــة
اإلســامي والعربــي والوطنــي والتعريــف بــه.
واســتهدف األولمبيــاد طــاب وطالبــات المرحلــة الثانويــة يف جميــع
مــدارس التعليــم العــام يف كل مناطــق المملكــة ،الذيــن تنافــس
أكثــر مــن  42ألفـاً منهــم علــى ثــاث مراحــل ،بحيــث فــاز خمســة منهــم
بالمراكــز األوىل يف األولمبيــاد.
وبنــاء علــى نتائــج المســابقة تبنــت الــدارة مشــاركة المملكــة العربيــة
ً
الســعودية ألول مــرة يف األولمبيــاد الــدويل للتاريــخ ( )2018الــذي أقيــم
يف مدينــة برليــن األلمانيــة بمشــاركة ثالثــة طــاب ســعوديين.
وشــارك يف األولمبيــاد ( )224طالب ـاً وطالبــة مــن مختلــف دول العالــم،
وحققــت المملكــة فيــه المركــز الثالــث وحصلــت علــى الميداليــة
البرونزيــة ،رغــم أنهــا المشــاركة األوىل لهــا ،ويف هــذا داللــة واضحــة علــى
مــا يتميــز بــه الطالــب الســعودي مــن المعرفــة والثقافــة ،كمــا يعــد مؤشـرًا
واضح ـاً علــى المســتوى الرفيــع للعمليــة التعليميــة يف المملكــة العربيــة
الســعودية.
ـاء علــى هــذا اإلنجــاز تبنــت الــدارة إعداد نســخ أخــرى من هــذا األولمبياد،
وبنـ ً
كمــا ســتعمل علــى مشــاركة المملكــة يف األولمبيــاد الــدويل بشــكل
منتظم ومســتمر.
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يف اجتماعه الـ  48تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين
مجلــس اإلدارة يوافــق علــى الئحــة مركــز العرضــة
الســعودية والتعــاون مــع جامعــة نايــف ،ويطلــع علــى
مشــروع أنتمــي

رأس خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك تنفيــذي ،كمــا تضمنــت الالئحــة هيئة استشــارية
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود  -مكونــة مــن عــدة جهــات حكومية.
حفظــه اهلل  -يف الديــوان الملكــي
بقصــر اليمامــة يف مدينــة الريــاض ،التعاون مع جامعة نايف
االجتمــاع الثامــن واألربعيــن لمجلــس
إدارة دارة الملــك عبدالعزيــز.
كمــا وافــق المجلــس علــى توقيــع مذكــرة
تعــاون بيــن دارة الملــك عبدالعزيــز وجامعــة
وقــد أصــدر المجلس عــد ًدا من القــرارات المتعلقة
بأعمــال دارة الملــك عبدالعزيــز وأنشــطتها ،نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،وذلــك لالســتفادة
ومنهــا الموافقــة علــى اعتمــاد الئحــة المركــز مــن الخبــرة والمعرفــة يف الجوانــب األمنيــة
الوطنــي للعرضــة الســعودية وفقــاً لنظــام دارة للوثائــق مــن ناحيــة حمايــة الوثائــق مــن التزويــر
الملــك عبدالعزيــز الصــادر بالمرســوم الملكــي والتزييــف ،والكشــف عــن الوثائــق التاريخيــة
رقــم م  45 /بتاريــخ 1392/8/5هـــ ،حيــث المــزورة ،وتبــادل الخبــرات واالستشــارات العلميــة
تضمنــت الالئحــة قيــام المركــز علــى ثالثــة والعمليــة يف مجــال الوثائــق ،والتعــاون يف
محــاور تنظيميــة هــي محــور المســاندة اإلداري ،مجــال حمايــة الوثائــق مــن التزويــر والتوعيــة
ومحــور الدراســات والتطويــر ،ومحــور التنظيــم
بأهميــة وتثقيــف المجتمــع بذلــك.
والجوانب الفنية ،ويتوىل إدارة المركز مدير
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التاريخية العدد الثالث و األربعون

الــدارة تشــكر القيــادة لثقتهــا يف تنظيــم
مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل

رفــع األميــن العــام المكلــف لــدارة الملــك عبدالعزيــز ،ومنســوبوها ،شــكرهم
وتقديرهــم لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ،وويل
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع المشــرف العــام علــى نــادي
اإلبــل األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ،علــى ثقتهما يف الــدارة لتنظيم
مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل يف نســختيه األوىل والثانيــة ،اللتيــن تكللتــا
بالنجــاح بفضــل اهلل ثــم بدعــم خــادم الحرميــن الشــريفين ورعايتــه والتوجيــه
واإلشــراف واالهتمــام والمتابعــة مــن األميــر محمــد بــن ســلمان.
مشروع أنتمي
كمــا اطلــع المجلــس علــى مجريــات العمــل
يف مشــروع «أنتمــي» الــذي تعمــل عليــه الــدارة
بتوجيهــات كريمــة مــن خــادم الحرميــن
الشــريفين ،وهــي مبــادرة تهــدف إىل ربــط
الشــباب بتاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية
والتاريــخ العربــي اإلســامي ،وتحمــل رؤيــة
إعــادة إحيــاء التــراث والحضــارة الســعودية،
والعربيــة ،واإلســامية ،والقديمــة يف عقــول
الشــباب ،وتهــدف أيضــاً إىل رفــع االنتمــاء
للوطــن لــدى الشــباب ،والتعريــف بقيمــة تاريــخ
شــبه الجزيــرة العربيــة وعمقهــا الحضــاري،
ويتضمــن مجموعــة مــن البرامــج والتطبيقــات
والفيديوهــات والمنصــات اإللكترونيــة.
كمــا صــادق المجلــس علــى حســاب صنــدوق
الـــدارة لعــــام 1437هـــ  2016 /م ،والحســاب
الختامــي لــدارة الملــك عبدالعزيــز.

وقــدم أميــن عــام الــدارة ومنســوبوها شــكرهم وتقديرهــم لجميــع
المشــاركين والجهــات ذات العالقــة والمتســابقين والــزوار واإلعالمييــن
علــى إســهامهم وتعاونهــم ،راجيــن لنــادي اإلبــل المكلــف باإلشــراف علــى
المهرجــان يف نســخه القادمــة التوفيــق والنجــاح يف أعمالــه ومهماتــه.

مجــلــــــس الـــــوزراء يــــوافـــــق على مــــشروع
مذكرة التعــــــاون مع دار الكتب والوثائق
العراقية
وافــق مجلــس الــوزراء يف جلســته المنعقــدة مؤخــرًا تحــت رئاســة خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود -حفظــه اهلل -يف
قصــر اليمامــة بمدينــة الريــاض علــى تفويــض أميــن عــام دارة الملــك عبدالعزيــز
المكلــف -أو مــن ينيبــه -بالتوقيــع علــى مشــروع مذكــرة تعــاون بيــن دارة
الملــك عبدالعزيــز ودار الكتــب والوثائــق الوطنيــة يف جمهوريــة العــراق ،ومــن
ثــم رفــع النســخة النهائيــة الموقعــة ،الســتكمال اإلجــراءات النظاميــة.
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ً
تحقيقا لرؤية 2030
مثلتها الدارة بالتنسيق مع وزارة التعليم

السعودية تحصد المركز الثالث يف مسابقة األولمبياد العالمي للتاريخ بألمانيا
يف إنجــاز يضــاف إىل نجاحــات رؤيــة
(الســعودية  ،)٢٠٣٠وبدعــم مــن خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز وســمو ويل عهــده صاحــب
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان بــن عبدالعزيــز يحفظهمــا اهلل،
حقــق الطالــب تركــي بــن ماجــد القحطــاين
الــذي م َّثــل المملكــة العربيــة الســعودية يف
مســابقة األولمبيــاد العالمــي للتاريــخ المقامــة
يف برليــن بألمانيــا ،المركــز الثالــث وحصــد
الميداليــة البرونزيــة يف أول مشــاركة ســعودية
يف األولمبيــاد.
وكانــت الــدارة قــد ســبق لهــا أن قامــت
بالتنســيق مــع وزارة التعليــم بتنفيــذ أول أولمبيــاد
وطنــي للتاريــخ للشــباب يف مرحلــة الثانويــة
العامــة للبنيــن والبنــات ،بهــدف غــرس المبــادئ
والقيــم الوطنيــة وتعزيــز االنتمــاء الوطنــي،
والمحافظــة علــى تــراث المملكــة اإلســامي
والعربــي والوطنــي والتعريــف بــه.
وبعــد انتهــاء المنافســة الوطنيــة ،جــرى
االســتعداد للمشــاركة يف األولمبيــاد الــدويل
للتاريــخ يف برليــن 2018م ،وذلــك بإخضــاع
الفائزيــن الســتة عشــر الختبــار الفــرز المعــد مــن
قبــل اللجنــة الدوليــة لألولمبيــاد الــدويل للتاريــخ،
ُ
جــري االختبــار للطــاب والطالبــات
حيــث أ ِ
وترشــح للمشــاركة ثالثــة طــاب هــم:

وجــرى تكليــف وفــد رســمي لمرافقة
الطــاب لألولمبيــاد الــذي شــارك فيــه
( )224طالبــاً وطالبــة مــن مختلــف
دول العالــم ،وبلغــت مــدة المســابقة
( )9تســعة أيــام خــال المـــــدة مــــن
 22 – 14يوليــو 2018م.

الطالب محمد بن أحمد العسيري
من اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة
الطالب تركي بن ماجد القحطاين
من اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية
الطالب عبد اهلل بن محمد الشثري
من اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض
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أقيم تحت عنوان (الكتاب تسامح وسالم)
ً
تخفيضا يف (دويل جدة للكتاب)
(  ) 400إصدار  ..و () 30

شــاركت الــدارة يف فعاليــات معــرض
جــــدة الدويل للكــــتاب يف نســــختـــه
الرابــــعـــة بعــنـــوان (الكتــــاب تســــامح
وسالم)

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر
خالــد الفيصــل بــن عبدالعزيــز مستشــار خــادم
الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة
المكرمــة ،وذلــك بأكثــر مــن  400إصــدار
متنوعــة يف شــتى أوعيــة المعرفــة البحثيــة
والتوثيقيــة لتاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية
والوطــن العربــي وجغرافيتهــا وآدابهــا وتراثهــا.
وكشــفت الــدارة لــزوار المعــرض عــن إصداراتهــا
التــي تتضمــن الكتــب التاريخيــة واألدبيــة
والدينيــة ،وإصــدارات المراكــز العلميــة التابعــة
لهــا وهمــا :مركــز تــــــاريخ مـــــكة المكرمــــة،

و مركــز تاريــخ البحــر األحمــر وغــرب المملكــة،
وإصــدارات الجمعيــات الخليجيــة ،وإصــدارات
خاصــة بجمعيــة التاريــخ واآلثــار باإلضافــة إىل
مجلــة الــدارة التــي صــدر منهــا قبــل أيــام
عــددان متتاليــان ،وكذلــك كتــب عبــارة عــن
مخطوطــات منهــا :مخطوطــات المدينــة
المنــورة ،وفهــارس المخطوطــات األصليــة يف
حائــل ،ومكتبــات الدولــة الســعودية األوىل
المخطوطــة ،باإلضافــة إىل األطلــس المصــور.
وقــدم جنــاح الــدارة المشــارك ركــن الكتــب
المخفضــة ويضــم  30عنوانــاً منهــا أطلــس

الشــواهد األثريــة علــى مســار طــرق القوافــل
القديمــة يف شــبه الجزيــرة العربيــة ،ومعجــم
البلــدان والقبائــل يف شــبه الجزيــرة العربيــة
والعــراق وجنــوب األردن وســيناء ،واألطلــس
المصــور لمكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة،
وأعمــال الملــك عبــد العزيــز المعماريــة يف
منطقــة مكــة المكرمــة ،وقامــوس األدب
واألدبــاء يف المملكــة العربيــة الســعودية،
ومخطوطــات المدينــة المنــورة ،والمملكــة
العربيــة الســعودية يف مئــة عــام.

مجلس الشورى يناقش التقرير السنوي للدارة
ناقــش مجلــس الشــورى التقريــر الســنوي لــدارة
الملــك عبدالعزيــز للعــام المــايل 1439/1438هـــ
يف جلســته العاديــة الثانيــة ،وأشــاد عــدد
مــن أعضــاء المجلــس مــن اللجنــة الثقافيــة
واإلعالميــة بجهــود الــدارة الحثيثــة والواضحــة
يف خدمــة التاريــخ الوطنــي وإبــراز تــراث

جمادى اآلخرة 1440هـ  -فبراير 2019م

خصوصــا يف
المملكــة العربيــة الســعودية
ً
إشــرافها علــى مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل
يف دورتيــه األوىل والثانيــة ،ودورهــا يف اللجنة
الوطنيــة لألســماء الجغرافيــة ،كمــا قدمــت
اللجنــة شــكرها لإلنجــازات التــي ســجلها التقريــر
عــن أعمــال الــدارة وأنشــطتها المتميــزة.
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األمين العام المكلف:

متطفلون زيفوا التاريخ لحساب القبيلة والمنطقة
ومنهــم حمــد الجاســر ،وكانــت جهــود
مــن بعدهــم عالــة علــى جهودهــم)،
مشــ ًيرا إىل أن التاريــخ الســعودي
«يتــوىل شــأنه العديــد مــن القطاعــات،
منهــا :األقســام العلميــة بالجامعــات،
ثــم المؤرخــون والباحثــون المختصــون
والهــواة ،ثــم المؤلفــات ووســائل
اإلعــام والمؤسســات الحكوميــة
أوضــح معــايل األميــن العــام المكلــف المعنيــة ،ثــم الجمعيــة التاريخيــة
لــدارة الملــك عبدالعزيــز الدكتــور فهــد الســعودية».
الســماري أن موضــوع التاريــخ يف
(المملكــة اعتمــد
أساســا علــى جيــل وذكــر الســماري أن «عقبــات أعاقــت
ً
الــرواد الذيــن بذلــوا جهــو ًدا كبيــرة تطويــر علــم التاريــخ ،منهــا خضــوع
مناقشة تفعيل التعاون بين الدارة

ومعهد المخطوطات التركماين

التخطيــط يف التعليــم الجامعــي
لســوق العمــل ،ومنهــا تدخــل المتطفليــن
الذيــن زيفــوا التاريــخ لحســاب القبيلــة
والمنطقــة ،ومنهــا اإلعــام الــذي اهتــم
بالقشــور والتســطيح علــى حســاب
العمــق واألصالــة ،وكذلــك دور النشــر
والمطابــع التــي تســتهدف الربحيــة،
ولذلــك فــإن الــدارة اعتمــدت الشــمولية
والمرجعيــة العلميــة» جــاء ذلــك يف
محاضــرة نظمتهــا مؤخــرًا أســبوعية
الدكتــور عبدالمحســن القحطــاين،
بعنــوان (تاريخنــا الوطنــي ورؤيــة 2030
الواقــع والمســتقبل).

ســعياً لتفعيــل مذكــرة التعــاون القائمــة بيــن دارة
الملــك عبدالعزيــز والمعهــد الوطنــي للمخطوطــات
باألكاديميــة التركمانيــة
زار وف ـ ٌد مــن الــدارة برئاســة األميــن العــام
المكلــف الدكتــور فهــد بــن عبــداهلل
الســماري العاصمــة التركمانيــة عشــق
أبــاد.
وعقــد معاليــه اجتما ًعــا بمديــر المعهــد
لمناقشــة إقامــة عــد ٍد مــن الفعاليــات
العلميــة والتدريبيــة وفــق بنــود االتفاقيــة
المشــار إليهــا بالتعــاون بيــن الطرفيــن.

ويف إطــار الزيــارة قــام أميــن عــام الــدارة
والوفــد المرافــق لــه بحضــور المعــرض
الــدويل والمؤتمــر العلمــي (الخيــل
التركمــاين وفــن الفروســية العالميــة)،
كمــا زار كذلــك متحــف الســجاد
التركمــاين ،والمتحــف الوطنــي التابــع
لمركــز الثقافــة بتركمانســتان وعــد ًدا
مــن المؤسســات الثقافيــة والعلميــة.

األمين العام يحاضر عن (الرؤية والتاريخ)
يف كلية اآلداب
مــن مــدرج كليــة اآلداب بجامعــة
الملــك ســعود ألقــى معــايل األميــن
العــام المكلــف الدكتــور فهــد
الســماري محاضــرة يف قســم التاريــخ
بكليــة اآلداب بمناســبة اليــوم الوطنــي
( )88بعنــوان
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«تاريخنــا الوطنــي ورؤيــة :2030
التحديــات الحقيقيــة» ،بالمشــاركة
مــع الدكتــور عبــداهلل المطــوع عضــو
هيئــة التدريــس يف قســم التاريــخ ،وذلك
بحضــور جمــع مــن مســؤويل الجامعــة
وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب.

دعم أصحاب الوثائق والمخطوطات
بالمحافظــة علــى أكثر مــن  4ماليين
وثيقة ونحو  5000مخطوط
تعايشــت الــدارة مــع قفزات المســتقبل ومســايرة الدولــة يف النقلة
التنمويــة التــي تمثلهــا رؤيــة ( )2030بلغــة تخاطــب المســتقبل
معتمــدة علــى المرتكــزات التاريخيــة إلرث هــذه البــاد التاريخــي

بمحافظتهــا علــى أكثــر مــن  4مالييــن وثيقــة
ونحــو  5000مخطــوط وأكثــر مــن  5000مصــدر
شــفوي ومــا يربــو علــى  400إصــدار و 15مكتبــة
خاصــة وأكثــر مــن  200ألــف صــورة فوتوغرافيــة،
ومــا يفــوق الـــ  9آالف مــادة فلميــة يف داللــة علــى
خروجهــا مــن حيــز اإلدارة للمجتمــع والمشــاركة
يف المشــهد المعــريف عبــر دعــم أصحــاب الوثائق
والمخطوطــات وتوجــه بوصلتهــا للمشــروعات
المتخصصــة واألخــذ بــكل جديــد وحديــث يف
الجوانــب المختلفــة ألنشــطتها وأهدافهــا ورؤيتهــا
المســتقبلية.

والــذي يرتبــط حاليــاً بأكثــر مــن ســت جهــات
حكوميــة لترميــم وثائقهــا ،وموســوعة المملكة
العربيــة الســعودية يف مائــة عــام وغيرهــا مــن
الموســوعات واألطالــس والقواميــس ،ومعجــم
البلــدان والقبائــل يف شــبه الجزيــرة العربيــة والعــراق
وجنوبــي األردن وســيناء ،وموســوعة الملــك فهــد
بــن عبدالعزيــز.

وهنــاك مراكــز متخصصــة شــيدت فيهــا لهــذا
الصــدد ويف طليعتهــا مركــز الملــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز للترميــم والمحافظــة علــى المــواد
التاريخيــة
جمادى اآلخرة 1440هـ  -فبراير 2019م

ويعــد مشــروعا موســوعة الحــج والحرميــن
الشــريفين واألطلــس التاريخي للســيرة النبوية،
الــذراع التوثيقــي للحرميــن واألماكــن
المقدســة عبــر العصــور وهمــا يف مقدمــة
المشــاريع التــي تحظــى بعنايــة الــدارة
واهتمامهــا ،إضافــة إىل أن هنــاك إشــرافا
مــن اإلدارة علــى جائــزة الملــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز لدراســات وبحــوث تاريــخ الجزيــرة
العربيــة التــي تقــدم للباحثيــن والباحثــات،
وجائــزة الملــك عبدالعزيــز للكتــاب التــي
تمنــح للكتــب المؤلفــة والمحققــة التــي
تتفــق وأغــراض الــدارة ،إضافــة إىل إســهام
الــدارة يف دعــم المكتبــات الوقفيــة ذات
العالقــة بالمآثــر اإلســامية والعربيــة التــي
تزخــر بهــا المملكــة.
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افتتاح معرض
(المملكة ..تراث وثقافة) يف العاصمة البرتغالية

افتتــح وزيــر الثقافــة بجمهوريــة البرتغــال الويــش فليبهــدي كاشــترو
مينديــش ،المعــرض الــذي أقامتــه الــدارة يف العاصمــة البرتغاليــة
لشــبونة تحــت عنــوان «المملكــة العربيــة الســعودية ..تــراث وثقافــة»،
وذلــك خــال المــدة مــن 1439/11/6هـــ واســتمر حتــى 1439/12/20هـــ.

وقــال :التعــاون القائــم بيــن المديريــة العامــة
لمحفوظــات الجمهوريــة البرتغاليــة ودارة
الملــك عبدالعزيــز هــو نتيجــة مباشــرة لتلــك
العالقــات التــي يجــري العمــل علــى تعزيزهــا
اليــوم.

حضــر االفتتــاح الدكتــور فهــد بــن عبــداهلل
الســماري أميــن عــام دارة الملــك عبدالعزيــز
المكلــف ومديــر المديريــة العامــة لمحفوظــات
الجمهوريــة البرتغاليــة الدكتــور سيلفســتري
دي ألميــدا الســيردا وعــادل عبدالرحمــن بخــش
ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين يف جمهوريــة
وأكــد أهميــة مواصلــة مثــل هــذه الفعاليــات
البرتغــال.
ســواء يف جمهوريــة البرتغــال أو يف المملكــة
وأقيــم المعــرض يف إطــار مذكــرة التعــاون العربيــة الســعودية ،وشــكر دارة الملــك عبدالعزيز
العلمــي المو ّقعــة بيــن الــدارة والمديريــة العامــة والهيئــة العامــة للثقافــة الســعودية والســفارة
لمحفوظــات الجمهوريــة البرتغاليــة مؤخــرًا ،الســعودية بلشــبونة علــى إنجــاح هــذه الفعاليــة
وذلــك بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للثقافــة الثقافيــة الكبــرى.
التــي تشــارك بعــروض للعرضــة الســعودية،
وركــن للخــط العربــي ،وفــن «القــط العســيري» ،أهمية الحضارة اإلسالمية
باإلضافــة إىل خيمــة شــعبية تقــدم فيهــا
ثــم ألقــى ضيــف الشــرف للمعــرض وزيــر الثقافــة
القهــوة العربيــة لــزوار الجنــاح.
بجمهوريــة البرتغــال منديــش كلمــة أشــار فيهــا
إىل األهميــة التــي مثلتهــا الحضــارة العربيــة
تعزيز الروابط
واإلســامية لإلنســانية ،وقــال :العالــم اليــوم يف
ويف بدايــة الحفــل أشــاد (الســيرد) بعمــق حاجــة إىل تعزيــز الروابــط الثقافيــة بين الشــعوب
العالقــات التــي تربــط البرتغــال بالمملكــة مــن أجــل الســام والتعايــش واألهــداف التــي
العربيــة الســعودية ســواء علــى المســتوى تشــترك البشــرية يف أهميــة تحقيقهــا.
الحكومــي أو الشــعبي.
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وأردف :االكتشــافات الجغرافية البرتغالية
أضافــت الكثيــر للمعرفــة اإلنســانية ألنهــا
اســتمدت أسســها مــن المعرفة اإلســامية
التــي ســبقتها لتعبــر لنــا اليــوم عــن أهميــة
الشــراكة اإلنســانية واإلفــادة مــن اإلبــداع
اإلنســاين دون حــدود.

فعاليات الحفل
البرتغال والعرب
بعــده ألقــى معــايل األميــن العــام المكلــف
لــدارة الملــك عبدالعزيــز كلمــة أكــد فيهــا
أهميــة توثيــق الروابــط العلميــة والثقافيــة
بالمؤسســات العلميــة يف مختلــف دول
العالــم ،بمــا يحقــق خدمــة البحــث العلمــي
لــدى الباحثيــن والدارســين يف المملكــة العربية
الســعودية وخارجهــا يف إطــار رؤيــة طموحــة
وجــادة رؤيــة  ٢٠٣٠التــي تــويل التــراث والتاريــخ
والثقافــة أهميــة كبيــرة يف رســم مســتقبل
المملكــة الجديــد.
وأضــاف :تاريــخ البرتغــال ومنطقتنــا العربيــة
قديــم وعريــق ،حيــث ســجلت لنــا المحفوظــات
البرتغاليــة العديــد مــن الجوانــب التراثيــة
والحضاريــة المهمــة لمنطقتنــا العربيــة ،كمــا
ســجلت لنــا الوثائــق البرتغاليــة اســتقاللية
الشــخصية المتفــردة لســكان الجزيــرة العربيــة
وموقفهــا الصلــب يف الدفــاع عــن هويتهــا
ومصالحهــا ،واليــوم نســتلهم مــن هــذه
الصــور التاريخيــة المتعــددة مــا يزيــد مــن تعاوننــا
وشــراكتنا يف المجتمــع الواحــد المعاصــر.
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ثــم جــرى عــرض فيلــم تعريفــي عــن الرؤيــة
الســعودية  2030أوضــح للحضــور محــاور الرؤيــة
وأهدافهــا وبرامجهــا الطموحــة ،ثــم شــاهد
الحضــور عرضــاً لفيلــم وثائقــي عــن معــرض
«المملكــة العربيــة الســعودية ..تــراث وثقافــة»،
تطــرق للتعريــف بأهــم محتويــات المعــرض.
بعــد ذلــك شــاهد الحضــور عرضــاً حيــاً للعرضــة
الســعودية ،ثــم افتتــح وزيــر الثقافــة بجمهوريــة
البرتغــال مينديــش والدكتــور «الســماري»
المعــرض والفعاليــات المصاحبــة لــه ،وتجــوال
يف أرجائــه ،ثــم تــم تبــادل الهدايــا التذكاريــة
بيــن الجانبيــن.
وضــم المعــرض جناحيــن للصــور التاريخيــة
أحدهمــا عــن المســجد الحــرام يف مكــة
المكرمــة والمســجد النبــوي يف المدينــة
المنــورة ،والثــاين بعنــوان «نــوادر المخطوطــات
الســعودية» ،تعــرض العديــد مــن المخطوطــات
الســعودية األصليــة والنــادرة المنتخبــة يف
مختلــف العلــوم والمعــارف ،إضافــة إىل قســم
خــاص عــن أبــرز المحطــات التاريخيــة يف
العالقــات الســعودية -البرتغاليــة.
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ندوة علميةيف أشيقر
للتعريف بإنجازات المؤرخ ابن عيسى

نظمــت الــدارة ضمــن برنامجهــا أعــام المملكة العربية الســعودية مؤخرًا
النــدوة الخامســة نــدوة (المــؤرخ ابــن عيســى)  ،ضمــن ندواتها المخصصة
للتعريــف بإنجــازات رواد وأعــام المملكة يف مختلف المجاالت

وحــط البرنامــج رحالــه يف مدينة أشــيقر بمحافظة
ـم مــن أعــام العلــم والمعرفة
شــقراء لتكريــم علـ ٍ
والتاريــخ علــى مســتوى الوطــن هــو المــؤرخ
والنســابة الشــيخ إبراهيــم بــن صالــح بــن إبراهيــم
بــن محمــد بــن عيســى ،الــذي ولــد يف عصــر
اتســم بعــدم االســتقرار وكثــرة الحــروب ،حيــث
كانــت والدتــه عــام 1270هـــ يف أشــيقر بعــد أن
انتقــل إليهــا ج ـ ّده محمــد مــن شــقراء.
موسوعية ابن عيسى
وأوضــح ضيــف النــدوة الدكتــور هشــام بــن
محمــد الســعيد يف النــدوة أن المــؤرخ الشــيخ
إبراهيــم ابــن عيســى أثــرى المكتبــة بعــدد مــن
المصنفــات والمنســوخات التــي بــدأ يف العمــل
عامــا مــن عمــره،
فيهــا وهــو لــم يتجــاوز العشــرين ً
ومنهــا مــا هــو ماثــل للعيــان متــاح حصرهــا عبــداهلل
بــن بســام البســيمي أثنــاء مشــاركته يف النــدوة،
ومــن أبرزهــا :كتــاب تاريــخ بعــض الحــوادث
الواقعــة يف نجــد ،وكتــاب عقــد الــدرر فيمــا وقــع
يف نجــد مــن الحــوادث يف آخــر القــرن الثالــث
عشــر وأول الرابــع عشــر ،وكتــاب تاريــخ نجــد وهــو
امتــداد لمصنفــه عقــد الــدرر ،ورســالة عــن علمــاء
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بلــدة أشــيقر ،ونبــذة عــن بــاد العــرب ،ونبــذة عــن
أشــراف مكــة المكرمــة ،وجــزء متوســط يف
أنســاب العــرب القحطانييــن والعدنانييــن ،وغيرهــا
كمــا أن لــه مجاميــع كثيــرة قيــد فيهــا مــا يــراه
ومــا يســمعه تناولــت موضوعــات يف التاريــخ
والجغرافيــا واألنســاب والفلــك والطــب والتراجــم
التاريخية العدد الثالث و األربعون

مــا يؤكــد (موســوعية ابــن عيســى) .
وانتقــل الشــيخ المــؤرخ إبراهيــم بــن صالــح بن
عيســى وأســرته ومكتبتــه إىل عنيــزة عــام
1342هـــ ،حيــث كان يســتأنس بعالقــات
أخويــة وعلميــة بعلمائهــا ويعقــد الحلقــات
التعليميــة لطالبــه هنــاك،

كمــا كان يحتفــظ بعالقــة حميميــة مــع أميرهــا
عبدالعزيــز بــن عبــداهلل الســليم تثبتهــا رســائل
متبادلــة وكان انتقالــه إليهــا امــرًا محزنًــا ألهــل
أشــيقر وطالبــه فكانــوا يضمنــون رســائل لــه بدعــاء
أو طلــب أو رجــاء بــأن ( يــرده إىل بلــده ) إال أنــه
تــويف يف العــام التــايل دون أن يــزور مســقط
رأســه .

مشاركة مركز الباحثات بالدارة يف معرض
الكتاب المقام يف جامعة االميرة نورة بنت
عبدالرحمن احتفاء باليوم العالمي للكتاب

الدارة وابن عيسى
ويعتــزم برنامــج أعــام المملكــة العربيــة
الســعودية إعــداد كتــاب خــاص عــن النــدوة
ليضــاف إىل كتابيــن طبعتهمــا الــدارة البــن
عيســى همــا «عقــد الــدرر» و «بعــض الحــوادث
الوقعــة يف نجــد « ،حيــث إن البرنامــج التكريمــي
التوثيقــي يتضمــن أهدافــا وطنيــة وتوثيقيــة ،كما
أن النــدوة فرصــة مواتيــة لتحديــث مســتمر للعالقــة
مــع فئــات المجتمــع وتعريــف بــدور الــدارة يف
ترميــم الوثائــق والمخطوطــات واألوراق القديمــة
والكشــف عــن ســامتها مــن التدليــس ،واقتنائهــا،
أو نســخها ،واقتنــاء المكتبــات المهمــة ،وتقديم
المصــادر الموثوقــة لحركــة البحــث العلميــة.

األمين العام المكلف يلتقي السفير البرتغايل،
لمناقشة سبل تطوير التعاون المستقبلي بين الدارة
واألرشيف البرتغايل
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الدارة تشارك المكتبة البلغارية فرحتها
بــــ  140عاماً
شــاركت الــدارة يف المؤتمــر الــذي عقدتــه
المكتبــة الوطنيــة البلغاريــة حــول (التبرعــات
الطوعيــة وثقافــة التبرعــات) يف العاصمــة
عامــا علــى تأســيس
صوفيــا بمناســبة مــرور ً 140
المكتبــة
وشــارك يف االحتفاليــة عــدد مــن المؤسســات
العلميــة والتعليميــة والتوثيقيــة يف العالــم ،وتضمنت
مشــاركة الــدارة التــي جــاءت بدعــوة رســمية مــن
إدارة المكتبــة كلمــة عــن جهــود المملكــة العربيــة
الســعودية يف دعــم الثقافــة يف العالــم.
وترتبــط الــدارة والمكتبــة بمذكــرة تعــاون علمــي
وقعــت بالريــاض عــام 1438هـــ2016/م وتهــدف إىل
فتــح شــراكة علميــة تخــدم الطرفيــن

الدارة تدعم تحديد مسار
الملك عبدالعزيز التاريخي يف (جدة)
أفــاد مديــر عــام الهيئــة العامــة للســياحة
والتــراث الوطنــي بمنطقــة مكــة المكرمــة
محمــد العمــري بأنــه تــم التنســيق مــع دارة
الملــك عبدالعزيــز لالســتفادة ممــا لديهــا مــن
معلومــات يف إطــاق تجربــة مســار الملــك
عبدالعزيــز التاريخــي يف جــدة التاريخيــة.
وأوضــح «العمــري» أنــه مــن الحقائــق التاريخيــة
أن المغفــور لــه بــإذن اهلل تعــاىل الملــك
المؤســس عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن ،ســكن
يف جــدة التاريخيــة يف بيــت نصيــف عــام
1343هـــ وكان يســتقبل المواطنيــن والوجهــاء
إلدارة شــؤون الدولــة ،كمــا كان المؤســس
رحمــه اهلل يمشــي راجـاً مــن بيــت نصيــف مــرورًا
بشــارع قابــل وســوق النــدى وإىل بيــت باناجــة،
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حيــث كان يســتقبل النــاس يف المقعــد،
وكان يصلــي مــع الضيــوف والمصليــن بجميــع
مســتوياتهم يف مســجد الحنفــي المجــاور
لبيــت باناجــة.
وأكــد «العمــري» أن الهــدف مــن إطــاق
تجربــة هــذا المســار التاريخــي المهــم جــدًا
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هــو قيــام المرشــدين الســياحيين المرخصيــن
ومنظمــي الرحــات الســياحية للمعتمريــن
بــإدراج هــذا المســار المهــم واعتمــاده كمســار
تاريخــي مــع المســارات الســياحية يف جــدة
التاريخيــة ،مقدمــاً شــكره وتقديــره للمواطــن
محمــد الحســني علــى مبادرتــه المميــزة هــذه؛
ألهميتهــا مــن الناحيــة التاريخيــة الوطنيــة.

الدارة تحفز المجتمع إلثراء المحتوى الرقمي

السعودي والعربي واإلسالمي يف «ويكيبيديا»

عــززت الــدارة ممثلــة يف مركــز التاريــخ
الســعودي الرقمــي دورهــا يف دعــم الباحثيــن
وتوثيــق المعلومــات التاريخيــة وتصحيحهــا ،عبر
تدشــينها لمنظومــة ورش العمــل مؤخـرًا لتحفيــز
المجتمــع علــى مشــاركتهم المجتمعيــة
يف مبــادرة مشــروع إثــراء المحتــوى الرقمــي
الســعودي والعربــي واالســامي «ويكــي
َد ّون» يف الموســوعة الحــرة «ويكيبيديــا» يف
مبــادرة منهــا لتحقيــق النقلــة النوعيــة للرصــد
التاريخــي الحضــاري يف ظــل مــا تعايشــت
معــه المملكــة مــن التحــوالت واإلنجــازات
يف المجــاالت كافــة وتعزي ـزًا للحضــور القــوي
والفعــال يف بنــاء المعلومــات الحقيقيــة
والصحيحــة ونشــر المعرفــة لتاريــخ وحضــارة
وثقافــة المملكــة.

وشــددت الــدارة علــى أن هــذا الرصيــد
التاريخــي والحضــاري ال بــد أن يكــون
حاضــرًا وفاعــ ًا يف المجــاالت العلميــة
والمعرفيــة ومرصــدًا تاريخيــاً وحضاريــاً
يف الوقــت الــذي تمثــل فيــه الشــبكة
المعلوماتيــة «اإلنترنــت» موســوعة ثقافيــة
وتعليميــة يف جميــع المجــاالت وبجميــع
اللغــات العالميــة  ،واســتخدامها حاليــاً
كوســيلة إعالميــة للتعريــف بالــدول والشــعوب
والثقافــات  ،وأن حضــور المملكــة العربيــة
الســعودية يف الموســوعة الحــرة «ويكبيديــا»
ســيكون مــن خــال التدويــن للمقــاالت
الخاصــة بتاريــخ المملكــة وحضارتهــا وثقافتهــا
جمادى اآلخرة 1440هـ  -فبراير 2019م

ومعارفهــا علومهــا وإنجازاتهــا ورجاالتهــا مــن
قــادة ووالة أمــر وعظمــاء أثــروا وأثــروا ،وأيضــاً
عبــر تشــجيع المدونيــن علــى تطويــر المقــاالت
الموجــودة يف موســوعة «ويكيبيديــا» مــن
خــال تصحيــح الخطــأ وتوثيــق المعلومــات
وتحديــث المعلومــات يف المقــاالت.
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اتفاقية تعاون بين الدارة
ودار الوثــــائق الســـودانية
يف الخرطوم
التقــى وزيــر الدولــة بمجلــس الــوزراء الســوداين
أحمــد فضــل واش يف الخرطــوم معــايل
األميــن العــام لــدارة الملــك عبــد العزيــز المكلــف
الدكتــور فهــد بــن عبــداهلل الســماري والوفــد
المرافــق لــه الــذى زار الســودان تلبيــة لدعــوة مــن
دار الوثائــق الســودانية ،وتنــاول اللقــاء ســبل دعم
وتطويــر التعــاون المشــترك بيــن المملكــة
والســودان يف مجــاالت الوثائــق واألرشــفة.

األرشــيفية والتدريــب ،باإلضافــة إىل تبــادل
الزيــارات واالســتفادة مــن التجــارب والخبــرات بيــن
كمــا اشــتملت الزيــارة علــى توقيــع اتفاقيــة
الجهتيــن.
تعــاون يف مجــال األرشــيف بيــن الــدارة ودار
الوثائق السودانية.
مــن جهــة ثانيــة زار معــايل األميــن العــام
ونصــت علــى التعــاون المشــترك يف مجــاالت
المكلــف للــدارة والوفــد المرافــق لــه ،معهــد
األنشــطة العلميــة وتبــادل الصــور والوثائــق

الدراســات اإلفريقيــة واآلســيوية بجامعــة
الخرطــوم ،وكان يف اســتقباله مديــرة المعهد
الدكتــورة منــى محمــود أبوبكــر التــي قدمــت
شــرحاً موجــزًا عــن نشــأة المعهــد وأقســامه
ومجــاالت اختصاصــه ومــا يقــوم بــه مــن جمــع
وتوثيــق للتــراث الســوداين.

مختصو الدارة يف ورشة (حصر التراث
الثقايف غير المادي)
بمشــاركة مختصيــن مــن الــدارة أنهت الجمعية الســعودية للمحافظة
علــى التــراث ورشــة عمــل (حصــر التــراث الثقــايف غيــر المــادي القائــم
علــى المجتمــع يف المملكــة العربيــة الســعودية) والتــي قدمهــا
خبيــران معتمــدان للتدريــب مــن قبــل اليونســكو ،وذلــك يف مدينــة
الريــاض بمركــز الملــك عبــد العزيــز التاريخــي ( ٥-١فبرايــر 2019م) .وقــد
التحــق بالورشــة  ١٣متدربــاً ســعودياً بخلفيــات مختلفــة مــن كافــة
مناطــق المملكــة.
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مستكشف األسماء الجغرافية بالملتقى ()12
لنظم المعلومات الجغرافية
شــاركت الــدارة متمثلــة بالمركــز الســعودي لنظــم المعلومــات الجغرافيــة
والتاريخيــة بالملتقــى الثــاين عشــر لنظم المعلومــات الجغرافية بالمملكة
العربية الســعودية
الــذي نظمتــه جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن
فيصــل تحــت رعايــة صاحب الســمو الملكي
األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر
المنطقــة الشــرقية بمدينــة الدمــام.
وجــاءت مشــاركة الــدارة بورقــة علميــة
عــن «مستكشــف األســماء الجغرافيــة يف
المملكــة العربيــة الســعودية» ،ألقاهــا مديــر
المركــز الســعودي لنظــم المعلومــات
الجغرافيــة التاريخيــة األســتاذ الدكتــور
عبــداهلل بــن ناصــر الوليعــي تضمنــت التعريــف
بمشــروع مستكشــف األســماء الجغرافيــة
يف المملكــة العربيــة الســعودية ،وبيــان
أهميتــه وأهدافــه وتغطيتــه الجغرافيــة،
ومراحــل العمــل بــه ،مــع عــرض حــي للموقــع
اإللكتــروين للمستكشــف ،والتطبيقــات

علــى أجهــزة الجــواالت الذكيــة واألجهــزة
اللوحيــة ،كمــا قــام بالتعريــف بجهــود
المملكــة العربيــة الســعودية يف خدمــة
األســماء الجغرافيــة ،مــع رصــد الجهــود التــي
ُبذلــت يف ذلــك المجــال ،وإلقــاء الضــوء
علــى أنشــطة دارة الملــك عبدالعزيــز الخاصــة
بخدمــة األســماء الجغرافيــة ،ونــوه الدكتــور
الوليعــي يف ورقتــه بإقــرار مجلــس الــوزراء
للقواعــد المنظمــة لعمــل اللجنــة الوطنيــة
لألســماء الجغرافيــة يف المملكــة العربيــة
الســعودية ،مؤكــدًا علــى اســتعداد اللجنــة
للتعــاون يف هــذا المجــال مــع الجهــات
التــي ترغــب يف االســتفادة مــن مجــال
تخصصهــا .
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كمــا شــاركت الــدارة يف الملتقــى بمعــرض
لبعــض الخرائــط التاريخيــة عــن الجزيــرة
العربيــة ،التــي القــت استحســان زوار الملتقــى
مــن الباحثيــن واألكاديمييــن.
وقــد شــارك يف الملتقــى الــذي جــاء
تحــت شــعار «نظــم المعلومــات الجغرافيــة
يف خدمــة القطــاع العــام والمجتمــع»
عــدد مــن المســؤولين الحكومييــن ونخبــة
مــن األكاديمييــن والباحثيــن والمهنييــن
والصناعييــن والمختصيــن وجهــات
حكوميــة وخاصــة يف المجــاالت ذات
الصلــة بنظــم المعلومــات الجغرافيــة مــن
داخــل المملكــة وخارجهــا.
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دورة بجامعة كامبريدج
عــن كوديكولوجيــا المخطــوط اإلســامي
يف بريطانيــا
شــاركت الــدارة يف الــدورة العلميــة وورش العمــل
التــي أقامتهــا هيئــة المخطوطــات اإلســامية
بالتعــاون مــع مكتبــة جامعــة كامبريــدج عــن
كوديكولوجيــا المخطــوط اإلســامي يف بريطانيـا.
وقــد أقيمــت عــدة محاضــرات وورش عمــل
متعـــلقــــــة بكــــوديكولوجـــــــيا المــــــخطوط
اإلســامي بجميــع أنواعــه؛ ســواء كانــت رقو ًقــا
أو اوراقــاً مشــرقية أو أوروبيــة ،مــع عــرض عــن
صناعــة الــورق يف المشــرق وصناعتــه يف أوروبــا
وشــرح العالمــات المائيــة وأنواعهــا.

وصاحــب الــدورة زيــارة مركــز الترميــم ومركــز
المخطوطــات ومكتبــة الجامعــة باإلضافــة
إىل التطبيــق العملــي علــى قواعــد المعلومــات
والمتخصصــة يف المخطوطــات اإلســامية.
وخــال حضورهــا يف اللقــاء العلمــي لهيئــة
المخطوطــات اإلســامية ببريطانيــا عرضــت 

الــدارة مبــادرة إحيــاء الخــط المــدين واألبحــاث
المتعلقــة بالمبــادرة ،والطــرق المقترحــة لتفعيلهــا
وذلــك يف جامعــة كامبريــدج ،كمــا أقامــت
معرض ـاً مصاحب ـاً للــدورة بعنــوان (مبــادرة إحيــاء
الخــط المــدين).

الدارة تشارك يف سوق عكاظ  12بالعرضة السعودية..
عروض ودورات مجانية
شــاركت الدارةممثلــة بالمركــز الوطنــي للعرضــة الســعودية
بالتعــاون مــع االتحــاد الســعودي للهجــن يف الــدورة الثانيــة
عشــرة مــن ســوق عــكاظ الــذي افتتــح تحــت رعايــة خــادم
الحرميــن الشــريفين ،يف موقــع الســوق بمحافظــة الطائــف،
واســتمر لمــدة ( )16يوم ـاً.
وكانــت مشــاركة الــدارة عبــارة عــن معــرض مصــور عــن
العرضــة الســعودية ،جــرى فيــه التعريــف بالعرضــة الســعودية
قديمــاً وحديثــاً ،وطريقــة أدائهــا ،والتعريــف بأدواتهــا.
كمــا أقامــت الــدارة العرضــة الســعودية يوميــاً يف جــادة
الســوق ،وأقــام المركــز الســعودي للعرضــة الســعودية التابــع
للــدارة دورة تدريبيــة مجانيــة لمــن يرغــب يف تعلــم فــن
العرضــة الســعودية.
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ْ
نجحت بكل المقاييس والمعايير يف مهرجان اإلبل
ابن حثلين :الدارة

فهد بن فالح بن حثلين

َّ
ــد رئيــس مجلــس إدارة نــادي
أك َ
أن
اإلبــل فهــد بــن فــاح بــن حثليــن َّ
مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل
ناجــح بــكل المقاييــس والمعاييــر،
مبدي ـاً ســعادته بعمــل دارة الملــك
عبدالعزيــز والمجهــود الكبيــر الــذي
قدمتــه يف المهرجــان ،وقــال إنــه
يف كل ســنة ســترون األفضــل
واألفضــل.
موضح ـاً أنــه يف نهايــة المهرجــان
وشــاهد الجميــع نجاحــه وهلل
الحمــد ،وهــذا بفضــل اهلل ،ثــم

بدعــم والة األمــر ،وإشــراف ســمو
ســيدي ويل العهــد المشــرف
العــام علــى نــادي اإلبــل.
أن مهرجــان
وبيــن ابــن حثليــن َّ
ّ
الملــك عبــد العزيــز لإلبــل يف
نســخته الثانيــة تميــز بإضافــة ســباق
الهجــن ،ومشــاركة إخواننــا مــن
الخليــج ،وســام ومصافحــة
الفائزيــن بالمراكــز األوىل لســمو
ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
-يحفظــه اهلل-

وهو أكبر تشريف ألهل الهجن.
ووجــه ابــن حثليــن لمــاك الهجــن
قولــه «الحمــد هلل بعــد غيبــة
رجعــت الهجــن لموطنهــا
طويلــة
ْ
األساســي لتكــون االنطالقــة
ا لحقيقيــة »

الدارة تستعد إلخراج موسوعة الملك عبدالعزيز يف الشعر
تعتــزم الــدارة إخــراج مشــروع موســوعة الملــك
عبدالعزيــز يف الشــعر ،التــي ترصــد قصائــد أكثــر
مــن  200شــاعر ســعودي وعربــي يف الشــعر
الفصيــح والعامــي ،التــي قيلــت يف الملــك
عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود -رحمــه
اهلل -وذلــك وفــق منهــج علمــي متكامــل
يتــم خاللــه حصــر دواويــن الشــعر والمجاميــع
الشــعرية المطبوعــة منهــا والمخطوطــة منــذ
تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية.
ويغطــي القصائــد المنشــورة يف المطبوعــات
اإلعالميــة المحليــة والعربيــة ،واإلحاطــة
بجميــع المصــادر يف الوصــول إىل القصائــد غير
المدونــة عــن الملــك عبدالعزيــز -رحمــه اهلل-
 ،ممــا يحفظــه رواة الشــعر الشــعبي داخــل
المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا،
مع األخذ باالعتبار بشرح مختلف مفردات

القصيــدة وفــق لهجتهــا الشــعبية وبيئتهــا وستســهل الموســوعة علــى المتابــع ترتيــب
الثقافيــة والتعليــق عليهــا ،وكيفيــة قراءتهــا القصائــد عبــر فهرســة تتســم بالوضــوح
حتــى تكــون مهيــأة للقــراءة الســليمة مــن
قبــل المطلعيــن ،وكذلــك الباحثيــن مــع والتــي وثقــت قصائــد  71شــاعرًا ســعودياً و156
التعريــف بقائــل القصيــدة واألحــداث التــي شــاعرًا غيــر ســعودي مــن أقطــار مختلفــة منهــا
الكويــت وقطــر والبحريــن واإلمــارات وعمــان
أوردتهــا القصيــدة.
ومصــر وســوريا ولبنــان وفلســطين واألردن
بالفصحى والعامية
وتونــس والجزائــر والمغــرب وشــعراء المهجــر
وتعــد الموســوعة التــي وافــق عليهــا مجلــس وغيرهــم .
إدارة الــدارة عمــاً متكامــاً لجمــع القصائــد
باللغــة العربيــة الفصحــى واللهجــة العاميــة ،واقتصــرت الموســوعة علــى مــا قيــل يف
التــي تتعلــق بــكل مــا قيــل يف الملــك الملــك عبدالعزيــز -رحمــه اهلل -يف حياتــه أو
عبدالعزيــز مــن شــعر مــع تقديــم شــرح للغامــض مــا قيــل يف رثائــه ســنة وفاتــه عــام 1373هـــ،
مــن عباراتــه وإشــاراته ،والتعريــف بالشــعراء أمــا مــا قيــل فيــه بعــد وفاتــه فلــم يتــم جمعــه،
الذيــن مدحــوا الملــك عبدالعزيــز ،وســيجري وهنــاك مالحــم كبــرى يف الملــك عبدالعزيز
لكنهــا لــم تدخــل يف هــذه الموســوعة
نشــرها ورقيــاً وإلكترونيــاً .
ويمكــن جمعهــا وإصدارهــا فيمــا بعــد.
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تقرير

قصر (عايل) التاريخي

الع ْليا بالشرقية
ٌ
شاهد يف قرية ِ

عرفــت محافظــة َ
الع ْليــا « بالمنطقــة الشــرقية،
«ق ْريــة َ
كواحــدة مــن محطــات عبــور حجــاج شــرقي الجزيــرة
العربيــة وتحديــدًا ضيــوف الرحمــن القادميــن مــن البصــرة
والبحريــن إىل مكــة المكرمــة ،إىل جانــب مــا يميزهــا
مــن معالــم تاريخيــة وأثريــة ،ولعــل مــن أبــرز هــذه المعالــم
قصــر (عــايل) التاريخــي ،الــذي أمــر ببنائــه الملــك عبدالعزيز
بــن عبدالرحمــن آل ســعود رحمــه اهلل عــام 1355هـــ.

محطة للحجاج
وجــاء ذلــك نظــرًا لكثــرة حركــة المــرور
بالمنطقــة التــي احتضنــت القصــر ،ولقربهــا مــن
الحــدود الكويتيــة والعراقيــة ،وهــو واحــد مــن
جملــة قصــور أمــر ببنائهــا يف مختلــف مناطــق
المملكــة ،لتكــون بمثابــة قصــر حكــم
محلــي ،وقــام الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز
رحمــه اهلل -بافتتــاح القصــر الــذي ُبنــيبالحجــارة والطيــن وجــذوع األشــجار بقريــة العليــا
التــي تعـ ّد محطــة عبــور للحجــاج القادميــن مــن
الشــمال الشــرقي.
ويضــم قصــر عــايل التاريخــي الــذي يقــف
بشــموخه شــاه ًدا علــى حقبــة مــن تاريــخ
الدولــة الســعودية الحديثــة عــد ًدا مــن الدوائــر
الحكوميــة ،مــن إمــارة ،وإدارة للجــوازات
والجنســية ،وإدارة للماليــة ،وللبريــد ،والشــرطة،
ومركــز الســلكي ،فهــو يعــد أحــد أهــم
المـــعــــ ــالم التــــــاريخية واألثريــة يف (منطقــة
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عمومــا ،ويف محافظــة قريــة العليــا
الص ّمــان)
ً
ُّ
خاصــة حيــث أســهم القصــر يف نهضــة
المنطقــة التــي بنــي فيهــا.
اللوحة التأسيسية
ويحتفــظ القصــر علــى اللوحــة التأسيســية
الموجــودة داخــل القصــر ،بالنــص اآليت« :بســم
اهلل الرحمــن الرحيــم ..بأمــر جاللــة الملــك
عبدالعزيــز آل ســعود بنــي بقريــة العليــا قصــر
عــايل بإشــراف ســمو األميــر ســعود بــن جلــوي
حاكــم األحســاء عــام 1355هـــ» ،ومــع التطــور
الــذي شــهدته المملكــة ،والتنــوع يف حاجات
النــاس ،انتقلــت جميــع الدوائــر الحكوميــة إىل
معلمــا أثر ًّيــا
مقــار جديــدة ،وبقــي قصــر عــايل
ً
وســياح ًّيا يف المنطقــة يجتــذب المهتميــن
والدارســين لتاريــخ العمــارة يف المملكــة،
ســواء مــن داخلهــا أو خارجهــا.

التاريخية العدد الثالث و األربعون

هندسة القصر
وشـ ّـيد القصــرل علــى مســاحة  8,836متــر مربــع
وســط محافظــة قريــة العليــا يشــتمل علــى
المدخــل الرئيــس الــذي يتوســط الواجهــة
الغربيــة ،بينمــا المدخــل األصلــي للقصــر يقــع
وســط الواجهــة الشــمالية ،إال أنــه أغلــق بعــد
مــدة لظــروف جويــة ،أصبــح مــن الصعــب
اســتخدامه كمدخــل فاســتبدل بالمدخــل
الغربــي.
والقصــر مدعــم بســبعة أبــراج ضخمــة
ومخروطيــة الشــكل أربعــة أبــراج بــاألركان
وثالثــة أبــراج يف الوســط مــن الواجهــة الغربيــة
والشــرقية والجنوبيــة ،ويقــع القصــر وســط أربعــة
شــوارع واســعة مســفلتة ويحــده مــن الجهــة
الغربيــة ســاحة كبيــرة كانــت موق ًفــا للســيارات
القادمــة مــن الكويــت أو الذاهبــة إليهــا مــن
أجــل إجــراءات الجمــارك والتفتيــش ،مشــيرة
إىل أن الدخــول إىل هــذا القصــر يتــم مــن
خــال مدخــل ذي عقــد نصــف دائــري يقــع

يف منتصــف الواجهــة الغربيــة الــذي يحتــوي
علــى بوابــة خشــبية ضخمــة بعــرض  5.15مت ـرًا
وارتفــاع  4.40متــرًا تــؤدي هــذه البوابــة إىل
مدخــل مســقوف بعــروق «الدشــن» محمــول
علــى عقــود نصــف دائريــة.
اإلدارات الحكومية يف القصر
ويضــم القصــر مــن الداخــل مجموعــة مــن
اإلدارات الحكوميــة وهــي إدارة الجمــارك
وإدارة البريــد والبــرق والهاتــف علــى اليميــن
بالجانــب الجنوبــي ودورة ميــاه وبئــر ومركــز
للشــرطة بالجانــب الشــرقي ومقــر اإلمــارة علــى
اليســار بالجانــب الشــمايل ومبنــى إدارة الماليــة
وســط الفنــاء كمــا يضــم القصــر مســج ًدا ومقـرًّا
للســجن بالقســم الغربي من الجانب الشــمايل،
باإلضافــة إىل وجــود ســالم يف الزوايــا األربــع
تــؤدي إىل األبــراج العلويــة المرتبطــة ببعضهــا
عــن طريــق ممــرات
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قرية العليا
الع ْليــا شــمال شــرق مدينــة الريــاض
تقــع قريــة ِ
بمســافة  350كيلومتــرًا وشــمال غــرب مدينــة
الدمــام بمســافة  280كيلومتــرًا وعــن حــدود
المملكــة مــع الكويــت جنو ًبــا بمســافة
 150كيلــو متــرًا ،وتتبــع إدار ًّيــا إمــارة المنطقــة
الشــرقية ويتبعهــا عــدة مراكــز يقــارب عددهــا
قديمــا مــورد مــاء للباديــة
 22مرك ـز ًا ،وكانــت
ً
الرّحــل.
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محاضرة عن
«جدة يف كتابات روزيتا فوربس»

افتتــح معــايل األميــن العــام المكلــف للــدارة يف
يــوم الثالثــاء 1440/3/12هـــ فعاليــات المحاضــرة العلمية
(جــدة يف كتابــات روزيتــا فوربــس)

التــي قدمهــا األســتاذ بقســم التاريــخ
يف جامعــة الملــك عبدالعزيــز الدكتــور
خالــد بــن عبــداهلل كريــري وذلــك ضمــن
البرنامــج الثقــايف لمركــز تاريــخ البحــر
األحمــر وغــرب المملكــة التابــع للــدارة
يف جــدة.
وركــزت المحاضــرة التــي شــهدها
نخبــة مــن رجــاالت الثقافــة واألدب

والمهتميــن بتاريــخ المملكــة ،علــى
التعريــف بكتابــات فوربــس ومولدهــا
ونشــأتها ورحالتهــا واســتعراض
مؤلفاتهــا إضافــة إىل وصفهــا لحيــاة
مجتمــع جــدة القديــم ونمــط المعيشــة
والمنــازل القديمــة بجــدة التاريخيــة
إضافــة لوصــف الحيــاة االجتماعيــة
مــن حركــة اقتصاديــة وبنــاء المنــازل
والعوائــل التــي ســكنتها.

وتضمــن النقــاش يف المحاضــرة العديــد
مــن التســاؤالت حــول مضاميــن رحلــة
الســيدة فوربــس إىل جــدة يف عــام
١٩٢١م.
يذكــر أن اإلنجليزيــة روزيتــا
فوربــس ولــدت عــام 1893م يف
لنكولنشــاير ،وهــي مــن أشــهر
ك ّتــاب الســفر والرحــات.

جمعية «إعالميون»
تكرم الدارة
كرمــت جمعيــة «إعالميــون» الــدارة نظيــر الشــراكة
اإلســتراتيجية بينهمــا ،والتعــاون المســتمر يف خدمــة
مؤسســات المجتمــع المــدين الفاعلــة ،حيــث دعمــت
الــدارة الجمعيــة منــذ انطالقتهــا يف فعالياتهــا الوطنيــة
والتثقيفيــة إيمانًــا منهــا باالنفتــاح علــى الجميــع يف
ســبيل خدمــة تاريــخ الوطــن وتهيئتــه للمجتمــع بصيــغ
.مختلفــة وســهلة وعصريــة
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«الدارة» تحتفل بمرور  20عاماً على افتتاح
مركز الملك عبدالعزيز التاريخي
افتتــح أميــن عــام الــدارة المكلــف الدكتور
فهــد بــن عبــداهلل الســماري بحضــور أميــن
منطقــة الريــاض المهنــدس طــارق بــن
عبدالعزيــز الفــارس المعــرض
الــذي أقامتــه الــدارة بمناســبة مــرور  20عامــاً علــى
افتتــاح مركــز الملــك عبدالعزيــز التاريخــي ،يف
القصــور التاريخيــة بمركــز الملــك عبدالعزيــز التاريخــي
بالمربــع.

المرجــوة مــن إنشــائه ليكــون معلمــاً وطنيــاً علــى
مســتوى المملكــة ،وليكــون مركــزًا ثقافيــاً
وواجهــة حضاريــة مشــرقة تعكــس تاريــخ جزيــرة
العــرب ،ورســالة اإلســام الخالــدة ،وتعــرّف بتاريــخ
المملكــة ،واألســس التــي قامــت عليهــا ،والجهــود
التــي ُبذلــت لبنائهــا.

واطلــع «الســماري» و»الفــارس» علــى مــا يحتويــه
المعــرض مــن صــور تحكــي عــن تأســيس المركــز
وتدشــينه مــن قبــل خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه اهلل -حيــن
كان أميــرًا لمنطقــة الريــاض ،وافتتاحــه علــى يــد
الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل -واألهــداف

ويع ـرّف المعــرض بأهــم القطاعــات التــي يتكــون
منهــا المركــز ،وصــور للحظــات تاريخيــة مــرّ بهــا
المركــز كزيــارات ملــوك ورؤســاء مــن مختلــف
دول العالــم ،كذلــك صــور للفعاليــات المقامــة يف
المركــز ،كمــا اطلعــا علــى العــرض المرئــي عــن
إعــادة ترميــم قصــر المربــع التاريخــي.

معلم وطني

جمادى اآلخرة 1440هـ  -فبراير 2019م
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الدارة توثق مرور  200عام على الرياض
عاصمة للدولة السعودية

أطلقت الدارة مشــروعاً توثيقياً بمناســبة
مــرور  200عــام علــى الريــاض عاصمــة
للدولــة الســعودية ،عبــارة عــن خرائــط
وصــور ومخطوطــات ومعلومــات علــى
موقعهــا اإللكتــروين وحســابات الــدارة
الرســمية علــى المنصــات يف وســائل
التواصــل االجتماعــي.
وجــرى رصــد القيمــة التاريخيــة والجغرافيــة
والسياســية للريــاض ،كعاصمــة واكبــت قيــام
المملكــة العربيــة الســعودية وتوحيــد الملــك
عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن  -طيــب اهلل ثــراه
 ،حيــث مــرت بأحــداث ذات أهميــة تاريخيــةنظــرًا لموقعهــا الجغــرايف المتميــز والعوامــل
الطبيعيــة التــي حباهــا بهــا اهلل وســاهمت يف
هــذا التميــز ،وهــو مــا يشــير إىل تســميتها باســم
الريــاض ،مســتعرضة الحقــب التاريخيــة التــي
مــرت بهــا المدينــة وصــوالً للمملكــة العربيــة
الســعودية التــي تأسســت علــى يــد الملــك عبــد
العزيــز بــن عبــد الرحمــن  -رحمــه اهلل  -يف عــام
1319هـــ.

اإلعــان أصبحــت الريــاض عاصمــة المملكــة
 200عام
العربيــة الســعودية التــي أصبحــت دولــة عظيمــة
وعرضــت الــدارة عبــر هــذا المحتــوى صــدور األمــر يف رســالتها وإنجازاتهــا ومكانتهــا اإلقليميــة
الملكــي بإعــان توحيــد البالد وتســميتها باســم والدوليــة.
المملكــة العربيــة الســعودية ،يــوم الخميــس
 21جمــادى األوىل عــام 1351هـــ الموافــق  23وعبــر المشــروع وظفــت الــدارة لغــة الصــورة
ســبتمبر 1932م ،وتــوج هــذا اإلعــان جهــود وتسلســل األحــداث والحقــب الزمنيــة علــى
الملــك عبــد العزيــز الراميــة إىل توحيــد البــاد مدينــة الريــاض ،إىل أن أصبحــت اليــوم واحــدة
وتأســيس دولــة راســخة تقــوم علــى تطبيــق مــن أســرع مــدن العالــم يف النمــو واالزدهــار،
أحــكام القــرآن والســنة النبويــة الشــريفة ،وبهــذا محققــة يف عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ويل عهــده
األميــن -حفظهمــا اهلل -مســتوى عــال مــن
التطــور يف شــتى المجــاالت.
وأنهــت الــدارة عبــر هــذا المشــروع والمحتــوى
اإلثرائــي الســرد المعــريف لمــا تشــهده مدينــة
الريــاض حاليــاً ،مــن طفــرة كبيــرة ونهضــة
عمرانيــة ،بمــا يضمــن المســتقبل المشــرق ألبنــاء
الوطــن ويحقــق الفائــدة لألجيــال القادمــة
ويؤمــن لهــا العيــش الرغيــد تحــت مظلــة القيــادة
الرشــيدة أيدهــا اهلل.
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صدور عدد جديد من (مجلة الدارة) الفصلية
أصــدرت دارة الملــك عبدالعزيــز العــدد األول مــن الســنة الثالثــة واألربعيــن مــن
مجلتهــا الفصليــة ،نشــرت فيــه ثالثــة بحــوث علميــة محكمــة تتعلــق بتاريــخ
المملكــة العربيــة الســعودية وبالجزيــرة العربيــة والعالــم العربــي واإلســامي
عمومــا.

ففــي البحــث األول الــذي أع ـ ّد بعنــوان («بنيــة
النســيب» يف قصائــد الجاهلييــن والشــعراء
النبطييــن) عــرض فيــه الدكتــور عمــر بــن
عبدالعزيــز الســيف دراســةتحليلية لبنيــة النســيب
وبيــن
بيــن القصيدتيــن النبطيــة والجاهليــةّ ،
أن بنيــة النســيب تنقســم إىلموضوعيــن همــا
ّ
المــرأة والزمــن ،ويتناســل مــن هاتيــن البنيتيــن
عناصــر تمثــل بنيــة النســيب ،وتتمايــز هــذه
العناصــر إىل مجموعتيــن :عناصــر كبــرى وعناصــر
أن ثمــة تبــدالً بيــن
صغــرى .وخلــص الباحــث إىل ّ
العناصــر الكبــرى والصغــرى بيــن القصيدتيــن
الجاهليــة والنبطيــة.
أمــا البحــث الثــاين فهــو مــن إعــداد الدكتــورة
مهــا بنــت علــي آل خشــيل ،وعنوانــه (التنقيــب

عــن المعــادن يف عهــد الملــك عبدالعزيــز)
تناولــت فيــه الجهــود التــي بذلــت للتنقيــب عــن
المعــادن يف عهــد الملــك عبدالعزيز،والمراحــل
التــي مــر بهــا التنقيــب مســتثنية مــن ذلــك
التنقيــب عــن النفــط والغــاز ،والجهــود التــي
بذلــت يف هــذا المجــال ،محاولــة منهــا تســليط
الضــوء علــى تاريــخ التعديــن يف تلــك الفتــرة،
وتبييــن ســعي المؤســس يف تنويــع مصــادر
الدخــل .وقــد اتبعــت الباحثــة يف دراســتها
المنهــج التاريخــي التحليلــي ،واعتمــدت علــى
مصــادر متنوعــة يف مقدمتهــا المعلومــات
المســتقاة مــن الوثائــق التاريخيــة مــن مراكــز
عــدة ،منهــا المركــز الوطنــي للوثائــق
والمحفوظــات ،والــدارة ،ووثائــق مركــز الشــرق
األوســط يف كليــة ســن أنتــوين يف أكســفورد

وأمــا البحــث الثالــث فهــو مــن إعــداد الدكتــور
إبراهيــم بــن محمــد أبانمــي تحــت عنــوان
(«العفــة» يف الشــعر الجاهلــي :تحليــل
سوســيوثقايف موضوعــايت) ســعى فيــه
الباحــث إىل حصــر (مدونــة العفــة) قــدر
االســتطاعة يف الشــعر الجاهلــي ،وقراءتهــا
قــراءة موضوعيةواجتماعيــة وإنســانية ،بعدمــا
ذاعــت أبيــات العفــة يف الشــعر الجاهلــي علــى
ألســنة المستشــهدين وكانــت تــرد يف ســياق
بــأن القيــم الجاهليــة قبــل اإلســام
التســليم ّ
أن
تــرى العفــة قيمــة عليــا مــن قيمهــا ،موضح ـاً ّ
هــذه القــراءة عنــد التدبــر والتأمــل تبــدو جامــدة
وغيــر حركيــة وأنهــا قــراءة ناقصــة.

الدارة تطلق فعاليات ومسابقات ثقافية يف اليوم الوطني الـ88
ضمــن مشــاركتها يف اليــوم الوطنــي ()88
للمملكــة نظمــت الــدارة احتفاليــة يف الهــواء
الطلــق هــي عبــارة عــن منظومــة مــن الفعاليــات
والمســابقات الثقافيــة تتقدمها البرامــج التدريبية
علــى أداء العرضــة الســعودية يف صــورة يمتــزج
معهــا الحاضــر العريــق بالماضــي األصيــل الــذي
يرتكــز علــى اإلرث الحضــاري والثقــايف ،وذلــك
بمركــز الملــك عبدالعزيــز التاريخــي بجــوار قصــر
المربــع.

وقدمــت الــدارة عبــر أداء العرضــة الســعودية،
شــرحا لفنــون العرضــة التــي تتســم بالتنــوع
ً
والجماليــات يف األداء واألهازيــج ذات العمــق
التاريخــي والتراثــي ،إىل جانــب التعريــف
قديمــا وحدي ًثــا ،وطريقــة
بالعرضــة الســعودية
ً
أدائهــا ،والتعريــف باألشــياء المســتخدمة فيهــا،
كمــا عرضــت صــورًا ومعلومــات لمشــاركات
ملــوك المملكــة العربيــة الســعودية يف
العرضــة.
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وضمــن االحتفاليــة عرضــت الــدارة لجمهــور
وزوار مركــز الملــك عبدالعزيــز التاريخــي أفالمــاً
وثائقيــة مــن إنتاجهــا مثــل فيلــم (عبدالعزيــز:
توحيــد وبنــاء) ،وفيلــم (الــدارة) ،كمــا تخلــل
االحتفاليــة العديــد مــن الفقــرات المســلية التــي
ً
تفاعــا مــن الجمهــور
.لقيــت
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تقرير العدد

الحج قبل العهد السعودي
الذاهب مفقود والعائد مولود
قبــل التوحيــد كانــت الجزيــرة العربيــة تمــوج يف فوضــى
عارمــة يتعــرض مــن يقصدهــا أو يغادرهــا اىل الســلب والنهــب

الذاهب مفقود
كان الحجــاج ال يمشــون إال يف جماعــة
لســوء أحــوال األمــن واضطرابــه ،وعندمــا
كان الرجــل ينــوي الحــج كان أقربــاؤه
وأصدقــاؤه يودعونــه وداع الفــراق ،وكانــوا
يقولــون «الذاهــب للحــج مفقــود والعائــد منــه
مولــود»،
فالحــاج تجتمــع عليــه المخاطــر وتتناوشــه مــن
كل جانــب ،ســواء كان قطــاع الطــرق أو
الكــوارث الطبيعيــة مثــل الســيول واألمطــار
أو شــح الميــاه أو الحيوانــات المفترســة التــي
تقابلــه يف رحلتــه ،وفــوق كل ذلــك اإلتاوات
التــي تدفعهــا القوافــل للســماح لهــم بالمــرور
فتن وقتال يف مكة
يؤكــد محمــد طاهــر الكــردي يف كتابــه
«التاريــخ القويــم لمكة وبيــت اهلل الكريم»،
اشــتعال عــدد مــن الفتــن والقتــال داخــل
حــدود الحــرم خــال موســم الحــج ،مشــيرا
إىل أنــه ويف شــهر الحــج مــن عــام 1326
هـــ اشــتعلت فتنــة بيــن الصفــا وبــاب الــوداع،
وترامــى الطرفــان بالرصــاص ،ممــا نتــج عنهــا
قتــل عــدة أنفــار مــن العســكر والمدنييــن.
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ويعــزز إبراهيــم رفعــت صاحــب كتــاب
«مــرآة الحرميــن» مــا ذهــب إليــه محمــد
طاهــر الكــردي عــن أحــوال األمــن يف
مكــة لمكرمــة يف مطلــع القــرن العشــرين
الميــادي ،مؤكــدا أن مــن كان يريــد زيــارة
جبــل النــور ،وهــو جبــل قريــب مــن المســجد
الحــرام يوجــد بــه غــار حــراء ،أن يحمــل معــه
المــاء الــكايف ،وأن يكــون الحجــاج علــى
شــكل جماعــات يحملــون الســاح حتــى
يدافعــوا عــن أنفســهم مــن اللصــوص الذيــن
يتربصــون بهــم لســلب أمتعتهــم.
ويقــول إبراهيــم رفعــت أيضــاً إن ســلطات
ذلــك الزمــان التابعــة للدولــة العثمانيــة
كانــت تقــف موقــف المتفــرج مــن هــذه
الفوضــى وإيــذاء النــاس والحجــاج حتــى
إنــه حــدث قتــال يف مكــة ليلــة وصلنــا مــن
منــى إىل مكــة بيــن األعــراب أمــام ديــوان
الحكومــة دون أن يبالــوا بهــا ،وقــد قتــل يف
تلــك المعركــة ثمانيــة أشــخاص.
قطاع طرق وسيول ووحوش
ولــم تكــن مخاطــر الحــج وقفــاً علــى
اللصــوص وقطــاع الطــرق فحســب ،بــل
كانــت الطــرق التــي يســلكها الحجــاج
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محفوفــة بخطــر الســيول واألمطــار ،ســواء من
داخــل الجزيــرة العربيــة أو خارجهــا ،حتــى إن
بعــض حجــاج الكويــت يفضلــون الســفر بحرًا،
النعــدام األمــن يف الطــرق البريــة يف الجزيــرة
العربيــة ،ورغــم مــا يف الســفر عــن طريــق البحــر
مــن مشــقة ،حتــى إنهــم كانــوا يســافرون
إىل بومبــي ومنهــا إىل جــدة مــرورًا بالبحريــن
ودبــي وبنــدر عبــاس ومســقط وكراتشــي،
ثــم تبحــر الســفينة مــن بومبــي إىل عمــان
ثــم المــكال و عــدن و بربــرة حتــى تصــل إىل
جــدة ،و كانــوا يتجشــمون هــذه المشــقة و
لمــدة حــوايل الشــهر تجنبــاً لمخاطــر الســفر
بالبــر.
ومثــل الحجيــج مــن خــارج الجزيــرة العربيــة،
كان كذلــك مــن ينــوي الحــج مــن أهــل
الجزيــرة يعانــون أشــد المعانــاة عنــد توجههــم
للحــج ،فكانــوا يغــادرون مناطقهــم ســواء
مــن الجنــوب أو الشــرق عقــب عيــد الفطــر يف
رحلــة تســتغرق شــهرين علــى الجمــال ومشــياً
علــى األقــدام
كان بعضهــم يمــوت يف الطريق قبل
الوصــول إىل المشــاعر بســبب المــرض
أو لــدغ الثعابيــن ،و كانــوا يمشــون يف
جماعــات خوفـاً مــن قطــاع الطــرق.

الملك عبدالعزيز يف حج عام 1353هـ (1935م(

جمادى اآلخرة 1440هـ  -فبراير 2019م

31

تقرير العدد
يف عهد األمن واألمان
يقــول شــكيب أرســان أميــر البيــان الــذي حــج
يف عــام 1348هـــ ،إنــه مــا أن تأسســت الدولــة
الســعودية ودخــل الملــك عبدالعزيــز «رحمــه اهلل
«مكــة المكرمــة ،والــذي كان همــه األول
بســط األمــن وتأميــن طــرق الحجــاج ،حتــى
عــم األمــن واألمــان ربــوع المملكــة العربيــة
الســعودية ال ســيما منطقــة مكــة المكرمــة
والمدينــة المنــورة وأضــاف« :لــو لــم يكــن مــن
مآثــر الحكــم الســعودي ســوى هــذه األمنــة
ويــروي شــكيب كيــف ســقطت عباءتــه مــن
الشــاملة الوارفــة الظــال علــى األرواح واألمــوال
التــي جعلــت صحــاري الحجــاز و فيــايف نجــد،
آمــن مــن شــوارع الحواضــر األوروبيــة ،لــكان
ذلــك كافيـاً يف اســتجالب القلــوب واســتنطاق
األلســن يف الثنــاء عليــه».
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الســيارة عندمــا كان يف الطريــق اىل الطائــف الملك عبدالعزيز يؤسس ألمن الحجيج
فأخــذ النــاس يمــرون فيــرون هــذه العبــاءة ملقــاة
علــى قارعــة الطريــق فــا يتجــرأ أحــد أن يلمســها ،ويف وصــف دال علــى اهتمــام الملــك
بــل شــرعت القوافــل تتنكــب عــن الطريــق عمـدًا عبدالعزيــز «رحمــه اهلل « بســامة الحجــاج يقــول
حتــى ال تمــر علــى العبــاءة ،فوصــل خبرهــا إىل شــكيب أرســان« :كانــت قوافــل الحجــاج مــن
أميــر الطائــف فأرســل ســيارة مــن الطائــف أتــت جــدة إىل مكــة المكرمــة خيط ـاً غيــر منقطــع
بهــا ،وأخــذ بالتحقــق عــن صاحبهــا فقيــل لــه :والجمــال تتهــادى تحــت الشــقادف ،وكثيــرًا
إننــا نحــن مررنــا مــن هنــاك وأن األرجــح كونهــا مــا تضيــق بهــا الســبيل علــى رحبهــا ،وكان
ســقطت مــن ســيارتنا ،فجــاء األميــر ثــاين يــوم الملــك -أيــده اهلل -مــن شــدة إشــفاقه علــى
يزورنــا وســألنا :هــل فقــد لكــم شــيء مــن الحــاج وعلــى الرعيــة ال يرفــع نظــره دقيقــة عــن
حوائجكــم يف أثنــاء مجيئكــم مــن مكــة؟ القوافــل والســوابل وال يفتــأ ينبــه ســائق ســيارته
فأهبــت برفاقــي ليتفقــدوا الحوائــج فافتقدوهــا بعــدم العجلــة ،وكل هــذا لشــدة خوفــه أن
فــإذا بالعبــاءة الســوداء مفقــودة ،وكنــا لــم تمــس ســيارته شــقدفاً أو تــؤذي جم ـاً أو جمــاالً،
ننتبــه لفقدانهــا ،فقلنــا لــه :عبــاءة ســوداء وهكــذا شــأن الراعــي البــر الــرؤوف برعيتــه ،الذي
وجدانــه معمــور بمعرفــة واجباتــه.
أحســائية.
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وللداللــة علــى شــيوع األمــن واســتتبابه يف أرض
الحرميــن مــا جــاء يف كتــاب «مشــاهدايت يف
الحجــاز»  1354هـــ ،لمؤلفــه عبــاس متــويل الــذي
كان أســتاذًا للشــريعة يف جامعــة القاهــرة)،
والــذي يصــف فيــه مــا لمســه مــن توفــر األمــن
يف طــرق الحجــاج ،فقــد تعطلــت بهــم الســيارة
يف الطريــق مــن مكــة المكرمــة اىل المدينــة
المنــورة
ويقــول« :جــاء بعــض األعــراب يطلبــون إحســاناً،
فتقــدم َّ
إيل أحدهــم يطلــب منــي صدقــة
فأعطيــت غيــره متظاهــرًا بالغنــى والثــراء،
فقــال أعطنــي يــا حــاج ،فقلــت خــذ مــا تريــد مــن
جيبــي! فقــال :حــرام عليــك ومــا جنيــت؟ أتريــد
قطــع يــدي ال يــا بــوي ال أطلــب شــيئاً ،فقلــت :إننــا
يف عزلــة عنهــم (يقصــد بذلــك الحكومــة)،
فازداد الرجل إصرارًا.

ويف كتابــه (رحلــة إىل الحجــاز) يــروي
األديــب إبراهيــم المــازين حــوادث ذات داللــة
علــى اســتتباب األمــن وإقــراره علــى يــد الملــك
عبدالعزيــز فيقــول« :والطريــق إىل مكــة
طريقــان؛ واحــد للســيارات واآلخــر للجمــال
والمشــاة ،وكانــت الجمــال تســير يف قوافــل،
و هــي تحمــل بضائــع شــتى يف الصناديــق
واألكيــاس والغرائــر ،و ليــس معهــا ســوى طفــل
واحــد هــو كل حــرس هــذه القافلــة».
عصا ترد الناس

ثــم يــروي بعدهــا بأســلوبه الرشــيق كيــف فقــد
عصــاه يف الطريــق مــن جــدة إىل مكــة ،وبينما
هــم يســتريحون يف الشميســي ،فوجــئ
بمســؤول الشــرطة يســأل عمــا إذا كان ألحــد
مــن الوفــد عصــا ،فأجابــه المــازين أنــه صاحبهــا،
فقــال لــه لقــد وجــدت عصــا يف الطريــق قــرب
فدهشــت لهــذا ورددت قــول ســيدنا عثمــان بــن الرغامــة فقطعــت علــى النــاس الســبيل حتــى
عفــان رضــي اهلل عنــه (إن اهلل ليــزع بالســلطان يجــدوا صاحبهــا.
أكثــر ممــا يــزع بالقــرآن) وأعطيتــه مــا تيســر ،ولقــد
مكثنــا يف مكاننــا إىل ســاعة متأخــرة مــن ويعلــق المــازين علــى ذلــك «ســأتذكر دائمــاً
الليــل ،أحضــروا أثناءهــا المــاء واللبــن وأكرمــوا بــأن عصــاي قطعــت الطريــق بيــن جــدة ومكــة
وفادتنــا مــن غيــر أن يتعــرض أحــد منهــم لنــا ســاعة كاملــة ال تنقــص دقيقــة ،بــل وال ثانيــة،
بســوء» .ويقــول« :اســتتباب األمــن بهــذا وردت النــاس مــن الجانبيــن ووقفتهــم صفيــن
الشــكل لــم يوجــد يف الحجــاز إال بعــد تنفيــذ مــن الناحيتيــن ،متقابليــن علــى أقدامهــم ،إال
مــن شــاء أن يضــرب يف طريــق آخــر».
شــريعة اهلل ،وإقامــة حــدوده».
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ويقــول األديــب إبراهيــم المــازين للتدليــل علــى
عــدم مبالغتــه فيمــا رواه عــن عصــاه وشــيوع
األمــن« :كنــا يف الطريــق إذا بلغنــا محطــة
واحتــاج الســائق إىل مــاء يبــرد بــه جــوف الســيارة
التــي تغلــي ،نصيــح بأحــد الواقفيــن :هــات ماء،
فــا يتزحــزح وال يدنــو منــا ،بــل يقــول وهــو واقــف
مكانــه «تفضــل» فينــزل الســائق و يجــيء منــه
بمــا يريــد ،وعندمــا س ــألنا عــن هــذه الجفــوة ،قيــل
لنــا هــو الحــذر مــن أن يدنــو الغريــب مــن الســيارة
فيتفــق لســوء الحــظ أن يضيــع شــيء مــن
األدوات أو ممــا تحمــل الســيارة فيتهــم الرجــل
بالســرقة ،وجــزاء الســارق قطــع اليــد ،وقــد أمــن
ابــن ســعود النــاس علــى أرواحهــم وأموالهــم
بذلــك ،حتــى إن النــاس يقعــون علــى الشــيء
يف الطريــق فــا يقربونــه أبــدًا ،حتــى يمــر
شــرطي فيحملــه ويبحــث عــن صاحبــه ،وإذا
لــم يقعــوا علــى صاحبــه نشــروا يف صحيفــة أم
القــرى إعالنــاً تحــت عنــوان «لقطــات».
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أخبار

فريق جزائري يتدرب يف الدارة

زيارة معايل وزير الخارجية األستاذ عادل
الجبير بمعية معايل وزير العالقات الخارجية
لجمهورية أنجوال.

زيارة الوفد الفرنسي المشارك يف المؤتمر الدويل
الخامس لإلعاقة والتأهيل لقاعة الملك عبدالعزيز
التذكارية وقصر المربع.

زيارة وفد من مركز الملك سلمان لإلدارة المحلية.

ـاء علــى مذكــرة التعــاون الموقعــة
بنـ ً
بيــن الــدارة واألرشــيف الوطنــي الجزائري
التــي اهتمــت بتبــادل الخبــرات
بيــن الجانبيــن ،فقــد قــام فريــق مــن
موظفــي األرشــيف الوطنــي الجزائــري
بزيــارة لمركــز الملــك ســلمان للترميــم

والمحافظــة علــى المــواد التاريخيــة
التابــع لــدارة الملــك عبدالعزيــز لمــدة
خمســة أيــام ،وذلــك للتعــرف علــى
إمكانــات الــدارة المتقدمــة يف
المحافظــة علــى المــواد التاريخيــة.

اتفاقية لنشر التاريخ
الثقايف والحضاري
للعاصمة المقدسة

التــي تبناهــا صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خالــد الفيصلمستشــار خــادم
الحرميــن الشــريفينٔ ،اميــر مكــة
ا لمكر مــة .

وقعــت الــدارة اتفاقيــة مــع مشــروع
تعظيــم البلــد الحــرام؛ تهــدف إىل
التعــاون لنشــر المعــارف المكيــة،
وتاريــخ العاصمــة المقدســة الثقــايف،
والحضــاري ،واالجتماعــي ،بمــا يواكــب
المحــور األول مــن رؤيــة  ،٢٠٣٠والرٔويــة
الشــاملة لمنطقــة مكــة المكرمــة،

زيارة وفد من طالب جامعة هارفارد للقاعة التذكارية
وقصر المربع
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وشــملت االتفاقيــة أن يتــوىل مشــروع
تعظيــم البلــد الحــرام مــن خــال معــرض
العهــد نشــر وتوزيــع مطبوعــات الــدارة،
الختصاصهــا وقــوة ونــدرة مخرجاتهــا
الثقافيــة والمعرفيــة والتاريخيــة ،خدمــة
للبلــد الحــرام وللمهتميــن بثقافتــه
وتاريخــه.

وفــد مــن مركــز الوثائــق والمحفوظــات بجامعــة
الملــك فيصــل يــزور مركــز الوثائــق بالــدارة

مشــاركة الــدارة بالتعــاون مــع معهــد المخطوطــات
العربيــة يف القاهــرة باالحتفــال بيــوم المخطــوط
العربــي يــوم  ٤ابريــل المقــام بجامعــة الــدول العربيــة
بمعــرض وثائقــي مصــور بعنــوان (القــدس يف
االهتمــام الســعودي)

قــام وفــد مــن مركــز الوثائــق
والمحفوظــات بجامعــة الملك
فيصــل
بزيــارة لمقــر الــدارة بهــدف التعــاون
وتبــادل الخبــرات يف مجــال األرشــفة
وحفــظ الصــور الفوتوجرافيــة والملفــات
األرشــيفية التــي توثــق تاريــخ الملــك عبــد
العزيــز ،وكيفيــة اقتنائهــا وفهرســتها
وترميمهــا ورقمنتهــا إلكترونيــا.

وكان برئاســة الوفــد المشــرف علــى
مركــز الوثائــق واالتصــاالت اإلداريــة
الدكتــور عبداإللــه بــن عبــد اهلل القصيبي،
وبمعيــة كل مــن رئيــس قســم حفــظ
الوثائــق واألرشــفة اإللكترونيــة األســتاذ
المبــروك التبينــي ،ورئيــس قســم تنظيم
الوثائــق األســتاذ حســين الصالــح ،ورئيــس
قســم النظــام اإللكتــروين األســتاذ عبــد
العزيــز العثمــان.

المشاركة يف الدورة الرابعة والثالثين
لمعرض تونس للكتاب الدويل  2018ضمن الجناح السعودي
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يف إطــار اهتمــام دارة الملــك عبدالعزيــز بتطويــر
قــدرات ومهــارات منســوبيها أقامــت ولمــدة ثــاث
أيــام ورشــة عمــل عــن (فهرســة الوثائــق التاريخيــة )
لموظفــات مركــز الباحثــات بالــدارة.

شــاركت الــدارة ممثلــة بقســم الباحثــات يف المعــرض
المصاحــب لمؤتمــر التعريــب الثالــث عشــر للغــات
والترجمــة ،يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلســامية ،حيــث اشــتمل الجنــاح علــى ركــن لعــرض
مجموعــة مــن كتــب الــدارة وإصداراتهــا المترجمــة
بلغــات مختلفــة مــن وإىل اللغــة العربيــة.
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إصدارات علمية

األهمية االستراتيجية للبحر األحمر يف العصر األيوبي
تأليف :شهال بنت سعد الخالدي
يتطــرق إىل الحديــث عــن الوضــع األمنــي للبحــر األحمــر قبــل قيــام الدولــة األيوبيــة .ثــم يوضــح جهود
األيوبييــن يف تأمينــه ،بأحكامهــم ســيطرتهم عليه .وتأمينهــم منافذه.
ثــم يذكــر الكتــاب طــرق الحــج عبــر البحــر األحمــر ومــن ضمنهــا طريــق الطــور جــدة .طريــق القلــزم
الجــار ،وطريــق عيــذاب جــدة.
ويشــير إىل الصعوبــات التــي تواجــه الحجــاج يف طــرق البحــر األحمــر .ويبيــن إســهام الدولــة األيوبيــة
يف حمايــة الحجــاج وخدمتهــم عبــر هــذا البحــر.
ويتنــاول الكتــاب أيضــا العوامــل الطبيعيــة واالقتصاديــة التــي أدت إىل ازدهــار التجــارة يف البحــر
األحمــر يف العصــر األيوبــي.
وبعدد طرق التجارة فيه .ويتطرق اىل موانئ البحر األحمر ويشير إىل أثرها يف التجارة.
ويوضح مظاهر ازدهار التجارة يف البحر األحمر يف العصر األيوبي.
ويذكــر أهــم الصــادرات والــواردات عبــر هــذا البحــر كالتوابــل والعقاقيــر والمعــادن النفيســة والبخــور،
ويختــم بالحديــث عــن معوقــات التجــارة يف هــذا البحــر التــي يــأيت يف مقدمتهــا العوامــل
الطبيعيــة .والعقبــات األمنيــة كالقرصنــة .إضافــة إىل النزاعــات والخالفــات السياســية بيــن أفــراد
البيــت األيوبــي وأثرهــا الســلبي يف ذلــك.

رواية حج إىل مكة المكرمة عام 1328هـ
تأليف :حسين كاظم زاده
ترجمة وتعليق :د .محمد أمين
يتنــاول مجريــات حــج عــام 1328هـــ1911-1910/م وخصوصـاً حــج هــل بــاد فــارس مــن خــال رحلــة
حــج قــام بهــا المؤلــف .فيشــير إىل التنظيــم االقتصــادي لحجــاج تلــك البــاد.
بــدءًا مــن االســتعدادات المبكــرة للحــج مــن حيــث اجتــذاب الراغبيــن يف الحــج ثــم نقلهــم ومــا
يصاحبــه مــن صعوبــات.
كمــا يشــير إىل معلومــات مهمــة عــن مكانــة مدينــة جــدة ودورهــا يف اســتقبال الحجــاج ومنهــا
ينطلقــون إىل مكــة المكرمــة .واإلجــراءات التنظيميــة لحجــاج فــارس متطرقــاً اىل النشــاط
االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي المصاحــب للحــج.
كمــا تحــدث الكتــاب عــن اوضــاع الحجــاج ,وعــن مناســك الحــج .خصوصـاً مــع الشــيعة مــن اهــل
فــارس ووصــف المشــاعر المقدســة وضعــف مــا فيهــا مــن الخدمــات آنــذاك ومعانــاة الحجــاج.
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التحصينات الخارجية الدفاعية للدرعية إبان عهد الدولة السعودية
األوىل ( 1233-1157هـ  1818-1744/م )
تأليف :سليمان بن شاويش الشهري
يصــف التحصينــات الدفاعيــة يف الدرعيــة عاصمــة الدولــة الســعودية األوىل .وبعــدد مكونــات هــذه
التحصينــات مــا بيــن اســوار وابــراج.
ويحدد مواقعها ويصف الجوانب المعمارية فيها.
ويتطــرق إىل الحديــث عــن مــواد بنــاء تلــك التحصينــات الدفاعيــة كالحجــارة والبخــرز والطيــن واللبــن
والجــص واالخشــاب ثــم يوضــح طــرق بنائهــا باالحجــار واللبــن.
وقــد اختتــم الكتــاب بإجــراء دراســة تحليليــة مقارنــة للعناصــر المعماريــة اإلنشــائية لتلــك التحصينــات
مثــل فتحــات الميــاه والســالم الحجريــة والمنحــدرات باألعمــدة واألبــواب .وفتحــات التهويــة
واإلنــارة والمبازيــب .إىل جانــب العناصــر المعماريــة الدفاعيــة الحربيــة.
مثــل المشــاية او مــا يســمى حديثــاً الممــر والجــدار الســاتر واألســوار والبــراج والثكنــات وغيرهــا.
وتضمــن الكتــاب عــددًا مــن الخرائــط والمخططــات والصــور الفضائيــة واللوحــات األثريــة للمدينــة.

مكــــة المكرـــــمة والمدينة المنورة يف النصف الثاين من الـــــقرن
(  6هـ ) يف ضوء مخطوطة قرة العين يف أوصاف الحرمين ألبي
عبداهلل محمد المحجوب :دراسة أثرية حضارية
تأليف :د .محمد بن شعبيب السبيعي
يعــرض دراســة وصفيــة تحليليــة أثريــة وحضاريــة ألبــرز المعالــم يف مكــة المكرمــة والمدينــة المنورة
الــواردة يف مخطوطــة ( قــرة العيــن يف اوصــاف الحرميــن ) ألبــي عبــداهلل محمــد المحجــوب التي
دونهــا يف أثنــاء رحلتــه للحــج عــام 860هـــ1456/م واصف ـاً مــا يف المدينتيــن والحرميــن الشــريفين
مــن معالــم.
وقــد حلــل الكتــاب مــا جــاء يف المخطوطــة وعــرف باألماكــن واالعــام داعمــاً ذلــك بالصــور
والخرائــط واألشــكال الهندســية  ،مقارنــا بواقعهــا الحــايل.
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حكاية حيايت ( 1428-1343هـ 2007-1924 /م )
تأليف :اللواء المتقاعد علي بن عابد بن زين العابدين
يتنــاول الســيرة الذاتيــة للــواء علــي بــن عابديــن زيــن العابديــن الــذي ولــد يف مكــة المكرمــة عــام
3431هـــ 4291/م وتــويف يف الريــاض عــام 1428هـــ 2007/م وكان قــد التحــق بالكليــة الحربيــن
ومدرســة ســاح الفرســان يف القاهــرة ،وابتعــث إىل امريــكا إلتمــام دراســاته العليــا يف مجــال
المدرعــات .وقــد تــوىل عــددًا مــن المناصــب العســكرية .منهــا قيــادة مدرســة الفرســان والكليــة
الحربيــة .والصحــة العســكرية  .وعضويــة عــدد مــن اللجــان مثــل اللجنــة التأسيســية لجامعــة الملــك
عبدالعزيــز وإىل جانــب اعمالــه العســكرية كانــت لديــه نشــاطات أدبيــة .حيــث صــدرت لــه دواويــن
شــعرية منهــا ( صليــل ) و ( تغريــد ) و ( هديــل).
وقــد ســطر المؤلــف يف هــذا الكتــاب مســيرة حياتــه منــذ الطفولــة وريعــان الشــباب .وتطــرق إىل
مرحلــة الدراســة وارتحالــه إىل القاهــرة لتلقــي العلــوم العســكرية ،ثــم عودتــه إىل الحيــاة العمليــة
لخدمــة وطنــه ومليكــه .ثــم ابتعاثــه مــرة اخــرى إىل الواليــات المتحــدة االمريكيــة إلتمام دراســاته
العليــا يف المجــال العســكري .وتتضمــن هــذه المذكــرات إشــارات تاريخيــة إىل تطــور التعليــم
العســكري يف المملكــة .وتوضــح حــرص قــادة هــذه البــاد علــى بنــاء المواطــن الســعودي القــادر
علــى الــذود عــن وطنــه ومقدســاته .ونشــر المحبــة والســام يف العالــم كلــه.

الصرة  :دراسة وثائقية لنموذج دقتر عام 1771هـ 8571/م
تأليف  :فاطمة بنت عبداهلل المصعبي
يــدرس جوانــب مــن الصــرة المرســلة للحرميــن الشــريفين والتــي تضــم مخصصــات ماليــة يتفــق منهــا
علــى الحرميــن الشــريفين وموظفيهمــا وأعيــان مكــة المكرمــة والمدينة المنــورة والعلمــاء والقضاة
وبعــض الفقــراء والرامــل وغيرهــم  .كمــا يتطــرق إىل بيان أهميــة هذه الصرة من النواحي السياســية
والدينيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة .ومــا تتضمنــه مــن إيضــاح ألســماء أبــرز االعــام ومناصبهــم يف
ذلــك الوقــت وتلقــي الضــوء علــى الخدمــات المقدمــة للحرميــن الشــريفين.
ويتتبــع الكتــاب رحلــة الصــرة اىل الحرميــن الشــريفين عبــر قافلــة تســمى محمــل الحــج واىل جانبهــا
كســوة الكعبــة المشــرفة وهدايــا الســلطان كمــا يتطــرق إىل الحديــث عــن التنظيــم اإلداري
والمــايل واالجتماعــي للصــرة ،وذلــك مــن خــال إيضــاح مناصــب موظفــي الصــرة ,ثــم يفصــل
الحديــث عــن مخصصــات أهــايل الحرميــن الشــريفين مــن الصــرة ,ويجــري دراســة تحليليــة لدقتــر الصــرة
لعــام 1171هـــ1758/م الــذي يحتــوي علــى بيانــات بــاألف األســماء والمبالــغ المخصصــة لــكل واحــد
منهــم  ،ويوضــح المنهــج المتتبــع يف دقتــر الصــرة.
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ترقية ( )22موظفاً لمراتب إدارية
أعلى
أصــدر معــايل أميــن عــام دارة الملــك عبدالعزيــز المكلــف
الدكتــور فهــد بــن عبــداهلل الســماري قــرارات تقضــي بترقيــة
اثنيــن وعشــرين موظف ـاً وموظفــة مــن موظفــي الــدارة إىل
مراتــب إداريــة مختلفــة ،وهــم:

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحلوان

عمر بن عبداهلل العتيق

للمرتبة الثانية عشر

للمرتبة الحادية عشر

حمد بن محمد الغريب

حامد بن سالم البلوي

للمرتبة الحادية عشر

للمرتبة الحادية عشر

عبدالعزيز بن أحمد حجر

عبداهلل بن سعود العتيبي

للمرتبة الحادية عشر

للمرتبة الحادية عشر

السدحان يشكر القيادة على
تعيينه نائبا ألمين عام الدارة
رفــع عبدالرحمــن بــن محمــد الســدحان الشــكر والعرفــان لمقــام
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز -أيــده
اهلل -علــى الثقــة الملكيــة الغاليــة بتعيينــه نائبــا لألميــن العــام
لــدارة الملــك عبدالعزيــز مؤكـدًا علــى مــا تلقــاه الــدارة مــن اهتمــام
ورعايــة ودعــم مــن خــادم الحرميــن الشــريفين رئيــس مجلــس إدارة
الــدارة الــذي جعــل منهــا مؤسســة رائــدة يف مصــاف المراكــز
العالميــة المماثلــة ومنــارة ثقافيــة معرفيــة متفــردة.
كمــا رفــع الســدحان الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو الملكــي
األميــر محمــد بــن ســلمان ويل العهــد وزيــر الدفــاع نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة -يحفظــه اهلل -علــى مــا تحظــى بــه الــدارة مــن
متابعــة دقيقــة ورعايــة كريمــة مــن لــدن ســموه.
وأشــار نائــب األميــن العــام للــدارة أن هــذه الثقــة وســام شــرف
وتكليــف لمواصلــة عملــه يف خدمــة الوطــن مــن خــال توثيــق
تاريخــه المشــرق ومــن موقــع الــدارة الكبيــر يف األوســاط العربيــة
والعالميــة يف ظــل إدارة ومتابعــة معــايل أمينهــا العــام الدكتــور
فهــد بــن عبــداهلل الســماري شــاكرًا ومقــدرًا لمعاليــه كل الجهــود
المبذولــة لتطويــر العمــل يف الــدارة ومراكزهــا العلميــة التابعــة لها
ودعمهــا بــكل مــا ينجــح أعمالهــا ومشــروعاتها.
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أخبار

وحدة التعقيم المتنقلة

ﻏﺮﻓــﺔ ﻣﻐﻠﻘــــﺔ ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎزﻳﻦ
ﺗﻌﻘﻴﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ ﻏﺎز
اﻻوزون  O3ﺻﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺗـــﺼـــﻞ إﻟﻰ اﻟﻤـــﻜـــﺘـــﺒــــــﺎت
وارﺷﻴﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ

ﻃﺎﻗﻢ ﺳﻌﻮدي ﻣﺪرب ﻣﻦ ﻣﺮﻛــــﺰ اﻟﻤﻠﻚ
ﺳــﻠﻤـــﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﺘﺮﻣﻴﻢ
واﻟﻤﺤــﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪارة
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ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻌﻘﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠٠ﻛﺘﺎب
ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﻮاﺣﺪة وﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﻦ
 ٢٤إﻟﻰ  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﻮاﺣﺪة
ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺟـــﻤﻴﻊ ﻣـــﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺸـﺮوع ﻣﺴﺢ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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