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 الملــك ســلمان عندمــا كان أميرًا
 للريــاض يســتقبل الملــك فيصــل
 بــن عبدالعزيــز - رحمــه اهلل - لحظــة
الفروســية ميــدان  مقــر   وصولــه 
ويل وبمعيتــه  بالملــز،   القديــم 
الملــك خالــــد  العـــــهد آنـــــذاك 
 - رحمــه اهلل - يــوم حفــل الســباق
كأس علــى  الكبيــر   الســنوي 

الملــك عــام  1394هـــ.

 صــورة تاريخيــة للملــك فيصــل بــن
المغربــي العاهــل  مــع   عبدالعزيــز 
 الحـــــسن الـــــثـــــــاين، وبـــــرفقــــــتهما
الملــك الشــريفين   خــادم الحرميــن 
 ســلمان بــن عبدالعزيــز )أميــر الريــاض
الصــورة تعــود إىل عــام  آنــذاك(، 

13٨٨هـــ/19٦٨م.
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كلمة العدد

 جســدت الــدارة مــن خــال تظاهــرة األولمبيــاد الوطنــي للتاريــخ يف نســخته

ــة مــع وزارة التعليــم ــة، وروح الشــراكة الفاعل ــة روح التنافــس الطابي  الثاني

الــذي العاملــة يف األولمبيــاد،  اللجــان  الوطنــي للقيــاس ودور   والمركــز 

 أعطــى الصــورة الحقيقيــة للتنافــس الحميــم بيــن طلبــة التعليــم الثانــوي

ــدويل، ــخ ال ــة للمملكــة والتاري ــة يف المعلومــات التاريخي  بطريقــة إبداعي

المختصيــن، إىل جانــب آليــات منظمــة بإشــراف نخبــة مــن   مــن خــال 

 تعــاون إدارات التعليــم بمحافظــات ومناطــق المملكــة وحرصهــا علــى

الرائــد يف التنافســي  التجمــع   مشــاركات طابهــا وطالباتهــا يف هــذا 

 تعزيــز االنتمــاء الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030، وذلــك يف ظــل الرعايــة

 المســتمرة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز

الطــاب  وســمو ويل عهــده األميــن -حفظهمــا اهلل- بتنميــة معــارف 

البحثيــة، وخاصــة فيمــا المجــاالت   والطالبــات وصقــل مواهبهــم يف 

بتاريــخ وطنهــم وحضــارة بادهــم، وترســيخ مفهــوم االنتمــاء  يرتبــط 

 الوطنــي يف نفوســهم، وتعريفهــم بأهميــة التاريــخ يف قــراءة المســتقبل

 والتعامــل معــه والــذي يعــد مــرآة األمــم، يعكــس ماضيهــا، ويترجــم

حاضرهــا، وتســتلهم مــن خالــه مســتقبلها.

المحافــل المملكــة يف   إن مخرجــات األولمبيــاد، قــادرة علــى تمثيــل 

 الدوليــة، وتقديــم المحتــوى المعــريف والمهــاري الــذي يســلط الضــوء

 علــى تاريــخ المملكــة ومــا يتصــل بــه مــن تــراث مــادي ومعنــوي يف

ــوه  أبهــى صــوره وبــكل معطياتــه مــن حضــارات وأحــداث تاريخيــة، ونن

 بالظهــور المشــرف للمتنافســين يف مختلــف مراحــل األولمبياد وتســجيلهم

ــتوى إدارات ــى مس ــدارس عل ــن الم ــة م ــاركة الفاعل ــة والمش ــج مرضي  نتائ

 التعليــم بمحافظــات ومناطــق المملكــة يف أكبــر حــدث مــن نوعــه يف

ــي ــايف واالجتماع ــة الثق ــخ المملك ــوض يف تاري ــريف والخ ــراء المع  اإلث

ــه. ــم وحضارات ــخ العال ــن تاري ــب م ــادي وجوان ــي واالقتص والسياس

المعرفيــة للطــاب والطالبــات خــال تصفيــات المســتويات   وكشــفت 

بالمعلومــات الكبيــر  واإللمــام  الطابيــة  اإلبداعــات  عــن   األولمبيــاد 

 التاريخيــة للمملكــة العربيــة الســعودية والتاريــخ الــدويل، حيــث تبقــى

القــراءة يف التظاهــرة عنصــرًا تحفيزّيًــا للطــاب والطالبــات علــى   هــذه 

التنافســية البيئــة   التاريــخ ألهميتــه يف حاضــر األمــة ومســتقبلها، وتوفيــر 

 التــي تحفــز الطلبــة علــى القــراءة يف التاريــخ الوطنــي والــدويل مــع تهيئــة

الدوليــة. المحافــل  المملكــة يف  الطلبــة للمشــاركة وتمثيــل 

بــارزة عامــة  ليبقــى  األولمبيــاد  هــذا  إقامــة  الســتمرارية  تتطلــع   والــدارة 

 يف تعزيــز االنتمــاء الوطنــي، وفتــح اآلفــاق علــى المعلومــات التاريخيــة

ــاالت ــدويل يف المج ــي وال ــم العرب ــعودية والعال ــة الس ــة العربي  للمملك

 الثقافيــة، والسياســية، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة، والحضاريــة، والرياضيــة،

ــك ــا، وذل ــوم والتكنولوجي  والســير واألعــام، والمــوروث الشــعبي، والعل

للوطــن واالنتمــاء  للملــك  والــوالء  بالديــن  االعتــزاز  تنميــة  يف   مضًيــا 

الثقــايف والحضــاري. المملكــة  والمحافظــة علــى إرث 

أمير الرياض يفتتح معرض تراثنا حبنا للفنون التشكيلية

 اتفاقية مع جامعة )المؤسس( لخدمة تاريخ البحر

األحمر وغرب المملكة

 الئحة المركز الوطني للعرضة السعودية

 معرض تاريخ المملكة يجسد المسافة بين الرياض
ومانيال ثقافياً

 األمير فيصل بن سلمان: الداره راع رئيس لخدمة

المعرفة يف المملكة
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يف هذا العدد

44
نـــــشـــــــرة دوريـــــة
 تصدرها دارة الملك عبدالعزيز

 تعنى بأخبارها و أنشطتهــــــا

و أبرز إنجازاتها

info@darah.org.sa إدارة العاقات والشراكة

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

ISSDN 13198-7401 المملكة العربية السعودية

رقم اإليداع 2876/18 هاتف: 4013861 فاكس: 4013597
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 بالتعــاون مــع الــدارة نظمــت مؤسســة
حبنــا« »تراثنــا  معــرض  النقــي   الفــن 
نســخته يف  التشــكيلية   للفنــون 
مؤخــرًا افتتحــه  الــذي   الخامســة 
األميــر الملكــي  الســمو   صاحــب 
أميــر عبدالعزيــز  بــن  بنــدر  بــن   فيصــل 
بمركــز وذلــك  الريــاض،   منطقــة 
بيــوت التاريخــي  العزيــز  عبــد   الملــك 

المربــع. بحــي  الطيــن 

أمير الرياض يفتتح تراثنا حبنا للفنون التشكيلية

الشــريفين الحرميــن  خــادم   رأس 

آل العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان   الملــك 

ــه  ســعود - حفظــه اهلل - يف مكتب

 بقصــر اليمامــة يف الريــاض، االجتمــاع

 التاســع واألربعيــن لمجلــس إدارة دارة

العزيــز. الملــك عبــد 

القــرارات مــن  عــددًا  المجلــس  أصــدر   وقــد 

وأنشــطتها ومنهــا الــدارة  بأعمــال   المتعلقــة 

الملــك جائــزة  تطويــر   إقــرار 

خادم الحرمين يرأس االجتماع الـ49 لمجلس إدارة الدارة

 ســلمان بــن عبــد العزيــز لدراســات تاريــخ الجزيــرة

 العربيــة بعــد انتهــاء دورتهــا الســابعة وذلــك

الجائــزة أنشــئت  التــي  األهــداف   لمواكبــة 

نجــاح  لتحقيقهــا واســتثمار مــا حققتــه مــن 

الوطنــي. التاريخــي  العمــل  وتأثيــر يف 

المســتقبلية الخطــوات  المجلــس  أقــر   كمــا 

للعرضــة الوطنــي  المركــز  بإنشــاء   الخاصــة 

 الســعودية يف الــدارة، وتنشــيطا لموقــع مركــز

 الملــك عبــد العزيــز التاريخــي بالمربــع وألهميته

لجنــة مــن المجلــس تشــكيل  أقــر   الوطنيــة 

ــات ــذ برامــج وفعالي  عــدد مــن الجهــات لتنفي

علــى مــدى العــام.

 وأقــر المجلــس عــدًدا مــن البرامــج والمبــادرات

التاريــخ لخدمــة  الــدارة  بهــا  تقــوم   التــي 

الوطنــي.

 كمــا صــادق المجلــس خــال اجتماعــه علــى

المــايل للعـــــام  الختــــــامي   الحـــــســــــــاب 

1438 / 1439 هـــ.

معاصــرة تشــكيلية  فنيــة  أعمــااًل   وضــم 
الســعودي بتقنيــات التــراث   مســتوحاة مــن 
لـــ )24( فنانــا وفنانــة مــن مختلــف  مختلفــة 

المملكــة. مناطــق 
 ويســتهدف المعــرض دعــم الفــن التشــكيلي
 الســعودي وتعزيــز الهويــة الوطنيــة والثقافيــة،
مــع األصيــل  والتــراث  الماضــي   واكتشــاف 

 إظهــاره برؤيــة معاصــرة.



5 رمضان 1440هـ / يونيو 2019م

-28 مــن  المــدة  خــال  أقيمــت  والتــي 

53 تنافــس  وشــهدت  1440هـــ،  شــعبان   29 

مناطــق جميــع  مــن  وطالبــة  طالــب   ألــف 

التعليــم وزارة  مــع  بالشــراكة   المملكــة 

مــرت والتــي  للقيــاس،  الوطنــي   والمركــز 

األوىل المرحلــة  خصصــت  مراحــل،   بأربــع 

1500 منهــم  وتأهــل  المشــاركين   لجميــع 

 طالبــاً وطالبــة للمرحلــة الثانيــة، ثــم تأهــل 150

والمرحلــة الثالثــة،  للمرحلــة  وطالبــة   طالــب 

 األخيــرة تأهــل 16 طالبــاً وطالبــة، والتــي تــوج

ــن ــاد ب ــب زي ــز األول الطال ــا بالمرك ــى إثره  عل

 عبــداهلل العطــاس وحصــل علــى مبلــغ 50ألــف

ريــال.

 فيمــا جــرى تتويــج الطالــب محمــد بــن أحمــد 

بالميداليــة الثــاين  بالمركــز  الفائــز   عســيري 

 الفضيــة ومبلــغ 20 ألــف ريال، والطالــب عبداهلل

الثالــث بالمركــز  الفائــز  الشــثري   بــن محمــد 

ريــال، آالف   10 ومبلــغ  البرونزيــة   بالميداليــة 

 والطالبــة رغــد بنــت فهــد العصيمــي الفائــزة

فيمــا ريــال،  آالف   5 ومبلــغ  الرابــع   بالمركــز 

 تســلم كل الطــاب والطالبــات المشــاركين

النهائيــة مبلــغ 5 آالف ريــال، التصفيــات   يف 

لألولمبيــاد الختامــي  الحفــل  جــرى   كمــا 

 الــذي شــهده مســرح وزارة التعليــم بالريــاض،

 تحــت رعايــة معــايل األميــن العــام المكلــف

ــد اهلل الســماري، ــدارة الدكتــور فهــد بــن عب  لل

 وحضــور  نائــب رئيــس المركــز الوطنــي قيــاس

 أ. د. عبــداهلل القاطعــي، و مديــر عــام النشــاط

الغامــدي، عبدالعزيــز   األســتاذ   الطابــي 

ــي ــاد الوطن ــى األولمبي ــرف عل ــعادة المش  وس

  للتاريــخ أ. د. حمــدان بــن إبراهيــم المحمــد،

ــات ــاء الطــاب والطالب ــدارة وأولي  وضيــوف ال

المهتميــن بالتاريــخ  المشــاركين وعــدد مــن 

ــقين ــم المنس ــم تكري ــي، وت ــث العلم  والبح

بمحافظــات التعليــم  وإدارات   والمنســقات 

 المملكــة بمســتوياتهم الذهبــي، والفضــي،

والبرونــزي.

بشــكل  األولمبيــاد  هــذا  الــدارة  وتنظــم 

ــع تنافــس علمــي بطريقــة  ســنوي بهــدف صن

يف  الثانــوي  التعليــم  طلبــة  بيــن  إبداعيــة 

العربيــة  للمملكــة  التاريخيــة  المعلومــات 

الســعودية والتاريــخ الــدويل، مــن خــال أســئلة 

ــة مــن  محــددة وآليــات منظمــة بإشــراف نخب

المختصيــن، تقــدم محتــوى معــريف مهــاري 

ــن  ــه م ــل ب ــا يتص ــة وم ــخ المملك ــط بتاري يرتب

تــراث مــادي ومعنــوي، وتاريــخ العالــم ومــا 

فيــه مــن حضــارات وأحــداث تاريخيــة.

العــام الهــدف  أن  إىل  الــدارة   وأشــارت 

مــن: ينبثــق  لألولمبيــاد 

وتعزيــز الوطنيــة  والقيــم  المبــادئ  غــرس   - 

الوطنــي االنتمــاء 

العربيــة المملكــة  تاريــخ  علــى  التعــرف   - 

لســعودية ا

- المحافظة على إرثها الثقايف والحضاري

بثقافاتــه العالــم  تاريــخ  علــى  االطــاع   - 

المختلفــة

يف  تتمثــل  تفصيليــة  أهــداف  عــن   فضــا 

للملــك، والــوالء  بالديــن،  االعتــزاز   تنميــة 

تاريــخ يف  والتعمــق  للوطــن،   واالنتمــاء 

 المملكــة الثقــايف واالجتماعــي والسياســي

والحضــاري البشــري  والتاريــخ   واالقتصــادي، 

لمــي. لعا ا

الســتار علــى فعاليــات األولمبيــاد الســبت 1440/8/29هـــ  الــدارة يــوم   أســدلت 

الختامــي بالحفــل  الثانيــة  للتاريــخ يف نســخته  الوطنــي 

اختتام فعاليات األولمبياد الوطني الثاين للتاريخ 
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 وقعــت الــدارة يف يــوم الخميــس 1440/8/6هـ
 مذكــرة تعــاون علمــي مشــترك مــع جامعــة
الــدارة معــايل  الملــك عبدالعزيــز، وقعهــا عــن 
بــن الدكتــور فهــد  المكلــف  العــام   األميــن 
 عبــداهلل الســماري يف حيــن وقــع المذكــرة عــن
 الجامعــة معــايل مديرهــا الدكتــور عبدالرحمــن
 بــن عبيــد اليوبــي، وذلــك بمقــر جنــاح الجامعــة
الــدويل والمؤتمــر  المعــرض  يف   المشــارك 
فعالياتــه عقــدت  الــذي  العــايل،   للتعليــم 
خــادم رعايــة  تحــت  الريــاض،  العاصمــة   يف 
 الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز

آل ســعود حفظــه اهلل.

ومعــارض نــدوات  عقــد  المذكــرة   وتتضمــن 
 مشــتركة محليــة ودوليــة لدعــم هــذا التوجــه
التجــارب تبــادل  عــن   وتنويعــه وتعزيــزه فضــاً 
كافــة المجــاالت  يف  العلميــة   واإلصــدارات 
 التــي تخــدم تــراث غــرب المملكــة وتاريخــه
أحــد كونــه  األحمــر  البحــر  تاريــخ  فيــه   بمــا 

القــدم. منــذ  البشــرية  الحاضنــات 

مســارات تفعيــل  إىل  المذكــرة   وتهــدف 
ــخ ــق بتاري  التعــاون مــن خــال برامــج عــدة تتعل
المذكــرة ســتفتح  حيــث  الغربيــة   المنطقــة 
والــدارة الجامعــة  بيــن  الشــراكة   الجديــدة 
 ممثلــة بفرعهــا يف جــدة مركــز توثيــق البحــر
الســعودية العربيــة  المملكــة  وغــرب   األحمــر 
للمختصيــن عمــل  ورش  وتنفيــذ  تنظيــم   عبــر 
يخــدم بمــا  المنطقــة  بتاريــخ   والمشــتغلين 
البحثيــة وآلياتهــم  العلمــي   أداءهــم 
الخدمــات أفضــل  وتقديــم   وتطويرهمــا 
 ألفكارهــم الجديــدة والمبتكــرة وجهودهــم
العلميــة يف بحــوث تــراث المنطقــة وتاريخهــا .

اتفاقية مع جامعة )المؤسس( 

لخدمة تاريخ البحر األحمر وغرب المملكة

المكلــف يف العــام   شــارك معــايل األميــن 
اللجنــة نظمتهــا  التــي  التاريخيــة   النــدوات 
الملــك تاريــخ  وفعاليــات  لمعــرض   التنظيميــة 
القيــادة( روح  )الفهــد..  عبدالعزيــز  بــن   فهــد 
األحمــد جابــر  الشــيخ  مركــز  احتضنهــا   التــي 

بالكويــت. الثقــايف 

الدكتــور بمعيــة  نــدوة  يف  معاليــه   وتنــاول 
يف التاريــخ  أســتاذ  العصفــور  محمــد   ســعود 
 جامعــة الكويــت، وأدارهــا اإلعامــي محمــد
الشــريفين الحرميــن  خــادم  تاريــخ   الوســمي 
 الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز، وتوثيــق دارة الملــك
الملــك والــده  عهــد  منــذ  لتاريخــه   عبدالعزيــز 
نهايــة وحتــى  اهلل-  -رحمهمــا   عبدالعزيــز 
 حكمــه، وتســليط الضــوء عــن دوره يف تنميــة

والكويــت. الســعودية  بيــن  العاقــات 

األمين العام المكلف يشارك يف ندوة عن الملك فهد بالكويت
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 التقــى معــايل الدكتــور فهــد بــن عبــداهلل
 الســماري األميــن العــام المكلــف لــدارة
األرشــيف رئيــس  نائبــة  عبدالعزيــز   الملــك 
 األمريكــي دييــرا ســتدل وول يــوم الثالثاء

1440/7/19هـــ

 وذلــك علــى هامــش مؤتمــر ) دور األرشــيفات
 العربيــة يف دعــم مجتمــع المعرفــة العربــي بيــن

التحديــات الحاليــة والتطلعــات المســتقبلية(.

 وجــرى خــال االجتمــاع مناقشــة ســبل التعــاون
 العلمــي يف مجــاالت أتمتــة المصــادر التاريخيــة
وإعــادة والفهرســة  التصنيــف  جوانــب   يف 
األصــول وإدارة  الرقمــي،  والتوثيــق   التهيئــة، 
الوســائل أحــدث  حســب  الوثائقيــة   والخزينــة 
 التقنيــة، وتبــادل التجــارب يف هــذا المجــال بيــن

األمريكــي واألرشــيف  .الــدارة 

األرشــيف رئيــس  نائبــة  زارت  أخــرى  جهــة   مــن 
واطلعــت عبدالعزيــز،  الملــك  دارة   األمريكــي 
المصــادر اليومــي لخدمــة  العمــل   علــى دورة 
اإلدارات داخــل  المختلفــة  بأنواعهــا   التاريخيــة 
مبديــة الــدارة،  يف  واألقســام   والمراكــز 
التكامــل مــن  إليــه  وصلــت  بمــا   إعجابهــا 
والمخطوطــات للوثائــق  الخدمــة  .وشــمولية 

األمين العام المكلف يلتقي نائبة رئيس األرشيف األمريكي

 يعيــد جنــاح دارة الملــك عبدالعزيــز يف معــرض
لــزواره أبوابــه  فتــح  للكتــاب  الــدويل   الريــاض 
العــام لهــذا  المعــرض  فعاليــات  انطاقــة   مــع 
 1440هـــ /2019م ليعقــد صلــة بيــن محبــي القراءة
المحكمــة والدراســات  العلمــي   والبحــث 
جهــة، مــن  الفوتوغرافيــة  الصــور   وجامعــي 
 وإصــدارات الــدارة التــي تقتــرب مــن 400 إصــدار
 وخدماتهــا العلميــة والفنيــة المقدمــة للمجتمــع

.مــن جهــة أخــرى طيلــة أيــام المعــرض

بالتاريــخ تهتــم  بإصــدارات  الــدارة   وتشــارك 
ومكــة الشــريفين  الحرميــن  وتاريــخ   الوطنــي 
الجزيــرة وتاريــخ  المنــورة  والمدينــة   المكرمــة 

العربــي واإلســامي تحظــى  العربيــة والتاريــخ 
عبــر وإقبالهــم  والمختصيــن  العامــة   باحتــرام 
انطــاق منــذ  تنقطــع  لــم  التــي   مشــاركاتها 

المعــرض.

ركــن األوىل  فكرتيــن؛  الجــــــناح   ويــــــضــــــم 
المخفضــة، واألخــرى  لإلصــدارات ذات األســعار 
فيهــا الخدميــة  المراكــز  عــن  فيلمــي   عــرض 
 وهــي مركــز التاريــخ الشــفهي، ومركــز الملــك
 ســلمان بــن عبدالعزيــز للترميــم والمحافظــة علــى
 المــواد التاريخيــة، ومركــز الوثائــق والمعلومــات
العلميــة مســابقتها  عــن  وكذلــك   التاريخيــة، 

التاريخيــة ) األولمبيــاد الوطنــي للتاريــخ (.

 المشاركة يف معرض الرياض الدويل للكتاب

بجناح يضم مواد مكتوبة وبصرية
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الئحة المركز الوطني للعرضة السعودية
الــدارة علــى اعتمــاد الئحــة المركــز الوطنــي  صــدرت موافقــة مجلــس إدارة 

للعرضــة الســعودية وفقــاً لنظــام الــدارة، وفيمــا يلــي نــص االئحــة:

المادة )1(

ــي ــز الوطن ــال المرك ــة أعم ــذه الائح ــكام ه ــم أح  تنظ

الملــك عبدالعزيــز، ولــه الســعودية، ومقــره دارة   للعرضــة 

ــعودية ــة الس ــص بالعرض ــي واإلداري، ويخت ــتقاله الفن  اس

المملكــة العرضــة يف   الرســمية خاصــة، وجميــع أنــواع 

الســعودية عامــة. العربيــة 

المادة )2(

 يهدف المركز إىل تحقيق اآليت:

 أوالً: نشر ثقافة العرضة بجميع الوسائل الحديثة.

العرضــة مجــال  يف  تدريبيــة  دورات  إقامــة   ثانيــاً: 

 للمشــاركين يف تنفيذهــا مــن الشــباب والكبــار، والراغبيــن

والعمــوم. الهــواة  مــن 

 ثالثــاً: تحقيــق المشــاركة الداخليــة والخارجيــة، وتبــادل

الخبــرات والزيــارات.

 رابعــاً: تطويــر برامــج العرضــة وآلياتهــا وجوانبهــا المختلفــة

وأزيائهــا وعناصرهــا.

الدراســات والبحــوث والصــور واألفــام  خامســاً: توثيــق 

المرئيــة لفــن العرضــة.

المملكــة داخــل  للعرضــة  معــارض  إقامــة   سادســاً: 

. جهــا ر خا و

العرضــة، مجــاالت  يف  المشــاركين  دعــم   ســابعاً: 

العربيــة المملكــة  أنحــاء  يف  العرضــة  فــرق   وتنظيــم 

لســعودية. ا

ــْعر، والشِّ األهازيــج،  مــن:  العرضــة  عناصــر  حفــظ   ثامنــاً: 

وتطويرهــا. األداء،  وفنــون  واألدوات،  والمابــس، 

المادة )3(

  يضم المركز األقسام الداخلية اآلتية

 1- قسم المساندة: وُيعنى بكل من الشؤون:

) المالية، والسكرتارية، والموارد البشرية (.

بالتطويــر، وُيعنــى  والتطويــر:  الدراســات  قســم   -2 

 والتوثيــق، والبحــوث والدراســات، والتدريــب، والعاقــات

واإلعــام. العامــة 

يهتــم والــذي  الفنيــة:  والشــؤون  التنظيــم  قســم   -3 

بالتســجيل، وإصــدار التراخيــص، والمشــاركات، والمتابعة.

4- يجوز إنشاء أقسام داخلية أخرى بالمركز.

المادة )4(

 يتــوىل إدارة المركــز مديــر تنفيــذي ُيَعيَّــُن بقــرارٍ مــن األميــن

ــاص ــه خ ــى وج ــه عل ــز، ول ــد العزي ــك عب ــدارة المل ــام ل  الع

ــة: االختصاصــات اآلتي

ــذ الئحــة العمــل الخاصــة بالمركــز، وإدارة شــؤون  1- تنفي

للقوانيــن طبقــاً  أعمالــه  وتنســيق  وفنّيــاً،  إدارّيــاً   المركــز 

العــام مــن قــرارات. واللوائــح ومــا يصــدره األميــن 

وإقــرار المركــز،  هــا  ُيِعدُّ التــي  الدراســات  تحديــد   -2 

 الخطــط التدريبيــة الخاصــة بالمركــز، مــع تحديــد الجهات

الــدورات. ــم فيهــا   التــي ُتنظَّ

والخارجيــة الداخليــة  االتفاقيــات  إبــرام  اقتــراح   -3 

ــر مــا ــدارة  لتقدي ــس إدارة ال ــى مجل  والعقــود، وعرضهــا عل

الكريــم. للمقــام  الموافقــة  حــال  يف  ورفعهــا  يــراه 

عليهــم، واإلشــراف  المركــز  يف  العامليــن  ترشــيح   -4 

 والتعاقــد مــع المستشــارين المتخصصيــن وفقــاً الحتياجــات

المركــز.

ورفعــه المركــز  نشــاط  عــن  الســنوي  التقريــر  إعــداد   -5 

الشــأن. الصــادرة بهــذا  للتعليمــات  العــام وفقــاً  لألميــن 

ــي يقدمهــا المركــز مــن ــراح قيمــة الخدمــات الت  6- اقت

 دورات تدريبيــة وغيرهــا لألفــراد والمؤسســات وإقرارهــا مــن

األميــن العــام.

7- تمثيل المركز داخلياً وخارجياً وقضائياً.

 8- إعــداد التقاريــر الدوريــة شــهرياً عــن ســير العمــل بالمركــز

لعرضهــا علــى األميــن العــام للــدارة.

والســحب بالتحصيــل  الخاصــة  اإلجــراءات  متابعــة   -9 

الخاصــة، واعتمــاد البنــوك والحســابات  لــدى   واإليــداع 

والمســتحقات. المســتندات 

 01- اقتــراح قبــول الِهبــات واإلعانــات والتبرعــات والهدايــا

 والِمَنــح، ثــم العــرض علــى األميــن العــام للــدارة عــن ذلــك

التخــاذ مــا يلــزم بشــأنها وفقــاً لنظــام الــدارة.

 11- التقــدم بالمقترحــات الازمــة للنهــوض بالمركــز بمــا

يحقــق أهدافــه يف مجــال نشــاطه.

21- اقتراح تعديل الائحة الداخلية للمركز.

31- ما يكلفه األمين العام للدارة من أعمال أخرى.

المادة )5(

مــن مكونــة  دائمــة  استشــارية  هيئــة  للمركــز   يكــون 

وزارة ومنهــا  العاقــة،  ذات  الحكوميــة  الجهــات 

الوطنــي، العامــة للســياحة والتــراث   الداخليــة، والهيئــة 

الحــرس ورئاســة  الريــاض،  يف  الملكيــة   والهيئــة 

واإلعــام. الثقافــة  ووزارة  الملكــي، 

المادة )٦(

الدولــة؛ مــن  بــه  خــاص  مــايل  دعــم  للمركــز   يكــون 

والتنظيميــة واإلداريــة  الوظيفيــة  احتياجاتــه   لتغطيــة 

وتناَقــش بــه،  المتعلقــة  والبرامــج  والبحثيــة   والتدريبيــة 

ــدارة الســنوية  هــذه االحتياجــات ضمــن مشــروع ميزانيــة ال

ــا ــة وتعليماته ــة للدول ــة العام ــداد الميزاني ــد إع ــاً لقواع  وفق

بشــأنها. تصــدر  التــي  والتوجيهــات 

المادة )7(

 تكون موارد المركز من اإليرادات اآلتية :

ص له من ميزانية الدولة. 1-  ما ُيَخصَّ
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علــى الحصــول  بشــرط  االســتثمارية،  المصروفــات   -2 

الــدارة. موافقــة 

3 - المصروفات الجارية.

 4 - األجور والمكافآت والحوافز.

المادة )9(

العمــل نظــام  المركــز  علــى جميــع منســوبي  يســري    

االجتماعيــة. التأمينــات  ونظــام 

المادة )01(

البنــك تــودع فيــه  يكــون للمركــز حســاب خــاص يف 

مــن الصــرف  ويكــون  إيراداتــه،  مــن  المحصلــة   المبالــغ 

ــر ــع عليهــا المدي  حســاب المركــز بموجــب شــيكات يوّق

ــا، والمديــر المــايل المختــص للــدارة. لًيّ التنفيــذي توقيًعــا أوَّ

التــي يؤديهــا المركــز للجهــات  2 - رســوم الخدمــات 

 واألفــراد.

التــي والهدايــا  والتبرعــات  والهبــات  اإلعانــات   -  3 

يوافــق والتــي  واألجنبيــة،  المحليــة  الجهــات   تقدمهــا 

للــدارة، بنــاء علــى اقتــراح العــام   علــى قبولهــا األميــن 

للمركــز. التنفيــذي  المديــر 

4 - عائد الودائع االستثمارية للمركز.

ــى قبولهــا ــِرد للمركــز ويوافــق عل  5 - أي مــوارد أخــرى َت

 األميــن العــام للــدارة، بنــاء علــى اقتــراح المديــر التنفيــذي

ــدارة. للمركــز وفــق نظــام ال

 المادة )8(

ــرادات المركــز يف األوجــه المخصصــة إلنفاقهــا ــق إي  ُتنَف

 علــى النحــو الــوارد يف أهدافهــا، وتشــمل أبــواب اإلنفــاق

اآلتيــة :

1- المصروفات التي تصرفها الدارة للمركز.

المادة )11(

والمنقولــة الثابتــة  وأماكــه  المركــز  أمــوال   ُتَعــدُّ 

 أمــواالً عامــة، ويســرى بشــأنها أحــكام جميــع األنظمــة

 والقــرارات المتعلقــة باألمــوال العامــة، وتــؤول ملكيتهــا

المركــز. إنشــاء  الغــرض مــن  انتهــاء  للــدارة يف حالــة 

المادة )21(

الــدارة لتفتيــش  وأعمالــه  المركــز  حســابات   تخضــع 

القائميــن وعلــى  األخــرى،  الرقابيــة  واألجهــزة   ورقابتهــا 

 بالعمــل فيهــا تقديــم جميــع المســتندات والبيانــات التــي

األجهــزة. هــذه  تطلبهــا 
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ــد الحــرام الشــيخ ــر عــام مشــروع تعظيــم البل  أهــدى مدي
 ســعيد الغامــدي مديــر مركــز تاريــخ مكــة الدكتــور فــواز
 الدهــاس لوحــة تذكاريــة فاخــرة علــى مــا قدمــه المركــز
ــة )مكــة كلهــا حــرم( التــي  مــن دعــم علمــي لحمل
 أطلقهــا المشــروع يف ذي الحجــة الماضــي ومــا زالــت

ــة. ــات حكومي ــدة جه ــتمرة يف ع مس
اللقــاء ذاتــه، لوحتيــن لمؤلفــْي الغامــدي يف   وأهــدى 
الشــريف( المكــي  الحــرم  وحــدود  )أعــام   كتــاب 
الثبيتــي؛ الثبيتــي والدكتــور خضــران   الدكتــور ســعود 
 لمــا تحقــق مــن فائــدة مــن إصدارهمــا العلمــي للحملــة
واســع نطــاق  علــى  نشــرها  تــم  التــي   ومنتجاتهــا 
واألهليــة الحكوميــة  الجهــات  مــن  عــدد   بمشــاركة 

المكرمــة. بمكــة 

تعظيم البلد الحرام يهدي مركز تاريخ مكة المكرمة لوحات تذكارية  

ــا ــدارة تأبينً ــع لل ــة التاب ــة المكرم ــخ مك ــز تاري ــام مرك  أق
الهيلــة الحبيــب  محمــد  الدكتــور  والباحــث   للمــؤرخ 
 -رحمــه اهلل- بالتعــاون مــع قســم التاريــخ التابــع لجامعــة

أم القــرى وذلــك بمقــر المركــز.
الهيلــة رأســها الدكتــور   وُعقــدت جلســة علميــة حــول 
 معــايل مديــر الجامعــة اإلســامية ســابًقا األســتاذ الدكتــور
 محمــد بــن علــي العقــا، شــارك فيهــا الدكتــورة لميــاء
محمــد بــن  عبــداهلل  والدكتــور  شــافعي،  أحمــد   بنــت 
وجــرى بافقيــه،  محمــد  بــن  حســين  واألديــب   حيــدر، 
علــى الحاصــل  الهيلــة  الدكتــور  تاريــخ  عــن   الحديــث 
الفرنســية الســوربون  جامعــة  مــن  الدكتــوراة   شــهادة 

1967م. عــام 
ــة الشــريعة والدراســات ــة قــد عمــل بكلي  يذكــر أن الهيل
اإلســامية بجامعــة أّم القــرى بمكــة المكرمــة. 1985-
ــر للدراســات العليــا التاريخيــة بالجامعــة  1997م وأســتاذ زائ

ــورة 2011/2012م. ــة المن اإلســامية بالمدين

مركز تاريخ مكة المكرمة يؤّبن المؤرخ )الهيلة(
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الطائــف جامعــة  مديــر  الــدارة   اســتقبلت 
زيــارة يف  زمــان،  حســام   الدكتــور 
أقســام العمــل داخــل   اســتطالعية آلليــة 

الــدارة. ومراكــز 

معــايل مــع  زمــان  حســام  الدكتــور   وبحــث 
أميــن الســماري  عبــداهلل  بــن  فهــد   الدكتــور 
مشــترك اجتمــاع  يف  المكلــف  الــدارة   عــام 
ــز التعــاون بيــن الجامعــة ودارة الملــك  ســبل تعزي
ــة ــة والبحثي ــا العلمي ــة أهدافه ــز، وخدم  عبدالعزي

العاقــة. ذات  المجــاالت  كافــة  يف 

علــى بجولــة  الطائــف  جامعــة  مديــر   وقــام 
 مختلــف أقســام ومراكــز الــدارة لاطــاع علــى
خبراتهــا مــن  واالســتفادة  فيهــا  العمــل   ســير 
بمختلــف الجامعــة  تطويــر  يف   وإمكانياتهــا 

مرافقهــا.

مدير جامعة الطائف يزور الدارة
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لــدارة المكلــف  العــام  األميــن  معــايل   افتتــح 
عبــداهلل بــن  فهــد  الدكتــور  عبدالعزيــز   الملــك 
الوطنيــة للشــؤون المفوضيــة   الســماري، ورئيــس 
ألماريــو، بيرهيلــو  بالفلبيــن  والفنــون   الثقافيــة 
 بالمركــز الثقــايف بالعاصمــة مانيــال معــرض تاريــخ
 المملكــة العربيــة الســعودية الــذي أقيــم خــالل

2019م فبرايــر   24-19 المــدة 

خمســة اســتمر  الــذي  المعــرض،  افتتــاح  حفــل   وحضــر 
 أيــام، وتنظمــه الــدارة بالتعــاون مــع وزارة اإلعــام وســفارة
 المملكــة لــدى الفلبيــن, ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين
 لــدى الفلبيــن الدكتــور عبــداهلل بــن ناصــر البصيــري، وعــدد
 مــن أصحــاب المعــايل الــوزراء يف الفلبيــن وأعضــاء مــن

 الســلك الدبلوماســي.

الســعودية العالقــات   محاضــرات حــول 
الفلبينيــة

مــن عــدد  تنظيــم  جــرى  المعــرض  فعاليــات   ضمــن 
 المحاضــرات تناولــت الجوانــب المختلفــة مــن العاقــات
العــام األميــن  معــايل  بحضــور  الفلبينيــة،   الســعودية 
 المكلــف للــدارة الدكتــور فهــد الســماري، وســفير خــادم
عبــداهلل الدكتــور  الفلبيــن  لــدى  الشــريفين   الحرميــن 
 البصيــري، ورئيســة معهــد الدراســات اإلســامية الدكتــورة
وطــاب األســاتذة  مــن  وعــدد  مــورادس   ماكرينــا 

الجامعــة.

 وشــارك يف إلقــاء المحاضــرات مــن الجانــب الســعودي
 أســتاذ الجغرافيــا بجامعــة الملــك ســعود الدكتــور عبــداهلل
 الوليعــي، ورئيــس قســم التاريــخ بجامعــة الملــك ســعود
الفلبينــي، الجانــب  ومــن  التويجــري،  محمــد   الدكتــور 
البحــار وراء  فيمــا  للعمــال  الفلبينيــة  اإلدارة  رئيــس   نائبــة 
ــذي إلدارة شــؤون الشــرق ــر التنفي ــن سانشــيز، والمدي  جوزلي
ريمونــد الفلبينيــة  الخارجيــة  بــوزارة  وأفريقيــا   األوســط 

باالتبــت.

يف التاريخيــة  المحطــات  المحاضــرات   وتناولــت 
 العاقــات الســعودية الفلبينيــة التــي بــدأت منــذ العــام
 1969م، ومراحــل تطورهــا حتــى وقتنــا الحاضــر والتــي مــر

عليهــا خمســون عامــاً.

الفلكلور السعودي يبهر الفلبينيين
مئــات لــه  المصاحبــة  والفعاليــات  المعــرض   اســتقبل 
 الــزوار الذيــن وقفــوا كثيــرًا أمــام مــا يقدمــه المعــرض يف
 أقســامه التــي تعــرّف بالثقافــة الســعودية، واســتمعوا إىل
 شــرح مــن المنظميــن لمــا يحتويــه، حيــث أثــرى الجمهــور

ــه عــن ماضــي المملكــة وحاضرهــا الزاهــر. معرفت

الــدارة كتيبــات باللغــة اإلنجليزيــة والتاجالــو،  وقدمــت 
اإلســامي، العالــم  قلــب  بالمملكــة  تعريًفــا   تناولــت 
وأرض وإفريقيــا،  وآســيا  أوروبــا  بيــن  االتصــال   ومحــور 
عــن موجــز  شــرح  إىل  باإلضافــة  القديمــة،   الحضــارات 
ــة ــة المملكــة 2030 الطموحــة، والمحطــات التاريخي  رؤي

الفلبينيــة. الســعودية  للعاقــات 

ــيقية ــات الموس ــة والمقطوع ــروض الفلكلوري ــت الع  ونال
فرقــة التــي قدمتهــا  المملكــة   مــن مختلــف مناطــق 
 إدارة الفنــون والتــراث بوكالــة العاقــات الثقافيــة الدولية

ــي. ــوزارة اإلعــام إعجــاب الجمهــور الفلبين ب

 وحــرص الــزوار علــى زيــارة قســم الخــط العربــي. وكتابــة
أســمائهم بأشــكال الخــط المتنوعــة.

استمر خمسة أيام يف عاصمة الفلبين

 معرض )تاريخ المملكة( يجّسر المسافة بين

الرياض ومانيال ثقافًيا
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محاضرة عن جدة والبحر األحمر يف بعض المصادر العربية واألوروبية 

البحــر الــدارة ممثلــة يف مركــز تاريــخ   نظمــت 
فعاليــات ضمــن  المملكــة  وغــرب   األحمــر 
 برنامجــه الثقــايف لهــذا العــام مؤخــرًا، محاضــرة
 علميــة بعنــوان »جــدة والبحــر األحمــر يف بعــض
 المصــادر العربيــة واألوربيــة«، بحضــور 80 شــخصية
بالدراســات والمهتميــن  والباحثيــن   أكاديميــة 

التاريخيــة.
ــة ــو هيئ ــا عض ــي قدمه ــرة الت ــت المحاض  وناقش
 التدريــس يف جامعــة الملــك عبدالعزيــز »قســم

 شــارك معايل األميــن العام المكلــف الدكتور
التــي النــدوة  الســماري يف   فهــد بــن عبــداهلل 
 نظمتهــا جامعــة أم القــرى ممثلــة يف كرســي
 الملــك ســلمان لدراســات تاريــخ مكــة بعمــادة
1440/7/6هـــ، األربعــاء  يــوم  العلمــي   البحــث 
الملــك الشــريفين  الحرميــن  »خــادم   بعنــوان 
اإلنجــاز يف مواجهــة  .. بــن عبدالعزيــز   ســلمان 

والمســتقبل«،  التحــدي 

األمين العام المكلف يشارك
 يف ندوة عن الملك سلمان نظمتها جامعة أم القرى

الدكتــور محمــد صالــح حامــد  التاريــخ« ســابقاً 
ــة يف القــرن الـــ 15  ســيد أحمــد المصــادر البرتغالي
 و 16 الميــادي عــن تاريــخ جــدة والبحــر األحمــر
لمؤلفــه األحمــر(  البحــر  إىل  )المرشــد   ومنهــا 
الهنــد« »حاكــم  كاســترو  دي  جــواو   دوم 
ــة ــادر المملوكي ــة إىل المص ــام 1541م، إضاف  ع
المصــادر طرحتــه  ومــا  واألوروبيــة   واليمنيــة 

البرتغاليــة.

التجاريــة العاقــات  المحاضــرة علــى   وركــزت 
 مــع كوجــارات والتعــرض لكتابــات األوروبييــن
 والهنــود يف نشــر مــا يتعلــق بالتاريــخ االقتصــادي
ودور 1530م  منــذ  الهنــد  ودولــة  األحمــر   للبحــر 
الوثائــق والمصــادر  المستشــرقين األوروبييــن يف 
 الموجــودة يف االرشــيفات األوروبيــة وتحليلهــا
 وربطهــا بمــا يتعلــق بهــا مــن وثائــق عربيــة فارســية
ــل ــرها يف عم ــية ونش ــة أو فرنس ــة أو برتغالي  أرمني

ــه. ــاع علي ــن االط ــاح للباحثي ــي يت أكاديم

الشــريفين الحرميــن    وتطــرق إىل تاريــخ خــادم 
 الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه
المؤســس وأثرهــا يف قيادتــه  اهلل - يف عهــد 

للمملكــة.
الملــك عبدالعزيــز قاعــة  النــدوة يف    وأقيمــت 
مديــر معــايل  بحضــور  بالعابديــة،   التاريخيــة 
 الجامعــة الدكتــور عبــداهلل بافيــل، وعــدد مــن

والمهتميــن. والمختصيــن  المســؤولين 

الملكــي الســمو  صاحــب  ومتابعــة   بحضــور 
ــة ــة المدين ــر منطق ــلمان أمي ــن س ــل ب ــر فيص  األمي
 المنــورة وقعــت الــدارة مذكــرة تعــاون مــع إدارة
دار تطويــر  بهــدف  المنــورة؛  بالمدينــة   التعليــم 
رائــدًا  القلــم، وإعــادة تأهيلهــا لتكــون مركــزًا 
 ودائمــاً لفنــون الخــط العربــي والتعريــف بــه وفــق
يســتوعب الــذي  المتحفــي  العــرض   أســلوب 
ــدين ــط الم ــة الخ ــن، وبخاص ــة والمختصي  العام
العلمــي التــراث  مفــردات  أحــد  يعــد   الــذي 

واإلســامي.

 كمــا شــهد ســموه أيضــاً توقيــع الــدارة مذكــرة
ــة، ــة بالمدين ــر الوقفي ــات األس ــع مكتب ــاون م  تع
عمــر بــن  أحمــد  وقــف  مكتبــة   وشــملت 
 البســاطي، ومكتبــة ربــاط محمــد بــن مظهــر
بــن أحمــد  الشــيخ  أســرة  ومكتبــة   الفاروقــي، 
بــن الســيد حبيــب  الخيــاري، ومكتبــة   ياســين 
مــع التعــاون  مذكــرة  وتــأيت  أحمــد،   محمــد 
ــق ــى الوثائ ــة عل ــار المحافظ ــات يف إط  المكتب
وتعــد التاريخيــة،  والمصــادر   والمخطوطــات 

علميــة تنويــر  مراكــز  المكتبــات   هــذه 

ــة ــدور الثقافي ــرق ال ــن أع ــنين وم ــرات الس ــر عش  عب
العالــم يف  الحديــث  العهــد  يف   والعلميــة 
ومــن خاصــة،  الســعودية  ويف  عامــة   العربــي 
التاريخيــة والشــرعية. أهــم أوعيــة المعلومــات 

مذكرات تعاون بين الدارة وتعليم المدينة وعدد من مكتبات األسر الوقفية بالمدينة
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أميــر منطقــة بــن ســلمان   أكــد األميــر فيصــل 
المنــورة رئيــس مجلــس أمنــاء مجمــع  المدينــة 
 الملــك عبــد العزيــز للمكتبــات الوقفيــة، أهميــة
 إبــراز تــراث المدينــة المنــورة، حيــث يمثــل مخزونــاً
للتاريــخ اإلســامي، وإشــعاعاً النتشــاره يف  ثريــاً 
والعنايــة عليــه  بالمحافظــة  وذلــك   العالــم، 
التــي الفنيــة  الطــرق  أحــدث  باســتخدام   بــه 
األجيــال وتعــرّف  النبــوي  المســجد  لــزوار   تبــرزه 
الــدارة كونهــا ذراعــاً  بــه، منوهــاً بأهميــة دور 
 رئيســة يف خدمــة المعرفــة والحركــة الثقافيــة

المنــورة. والمدينــة  بالســعودية 

ــدى ترؤســه، ــر فيصــل ل ــدات األمي  جــاءت تأكي
الرابــع االجتمــاع  1440/9/25هـــ  يــوم   مســاء 
العزيــز عبــد  الملــك  مجمــع  أمنــاء   لمجلــس 

الوقفيــة. للمكتبــات 

األمير فيصل بن سلمان الدارة ذراع رئيس لخدمة المعرفة يف المملكة

دشن مشروع توثيق تاريخ المصحف

المدرجــة الموضوعــات  االجتمــاع   وناقــش 
توصيــات بعــدة  األعمــال، وخــرج   يف جــدول 
والتقنيــة العامــة  االســتراتيجية  إقــرار   تضمنــت 
والتنظيــم المؤسســية  والهويــة   للمجمــع 
ــذي يشــمل الهيــكل التنظيمــي  المؤسســي ال
 والدليــل التنظيمــي والوصــف الوظيفــي ودليــل

الصاحيــات.

تاريــخ )توثيــق  مشــروع  ســموه  دشــن   كمــا 
 المصحــف الشــريف مــن التدويــن إىل الطباعــة(،
مرجعــاً ليكــون  الــدارة،  مبــادرات  مــن   وهــو 
 لتاريــخ المصاحــف بمختلــف تفاصيلهــا، ومصــدرًا
للخطــوط اإلســامية مــن خــال رصــد  ملهمــاً 
الشــريفة للمصاحــف  المبكــرة  المخطوطــات 

الشــريفة للمصاحــف  المبكــرة   المخطوطــات 
 إلخــراج نســخة كاملــة مــن المصحــف الشــريف
يف المتفرقــة  المخطوطــات  علــى   اعتمــادًا 
ــر مســبوق، وإعــداد  العالــم يف عمــل علمــي غي
 موســوعة للمصاحــف المخطوطــة يف المدينــة
ودليــل مصحــف،   4000 تتجــاوز  التــي   المنــورة 

العالــم. يف  المطبوعــة  للمصاحــف 

 إخــراج نســخة كاملــة مــن
علــى اعتمــادًا   المصحــف 
 المخـــطوطـــــات المتفرقــة

 يف العـــالــــــم.
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ــك األردن -رحمهمــا اهلل- مــن ــن طــالل مل ــك حســين ب ــز والمل ــن عبدالعزي ــك فيصــل ب ــادرة للحظــة مغــادرة المل  صــورة ن
ــة األردن. ــت القــدس الشــرقية تقــع تحــت حماي ــه، حيــث كان ــه والصــالة في المســجد األقصــى بعــد زيارت

 صــورة تاريخيــة تجمــع أربعــة مــن قــادة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لــدى وضــع حجــر األســاس لمشــروع
 جســر الملــك فهــد بيــن الســعودية والبحريــن عــام 1403هـــ / 19٨2م، وهــم خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد بــن
 عبــد العزيــز، وســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد، وســمو الشــيخ جابــر األحمــد

الصباح.
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 صــورة نــادرة لخــادم الحرميــن الشــريفين
 الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
مكتبــه علــى  يجلــس  اهلل-،   -حفظــه 
1375هـــ عــام  الريــاض  منطقــة   بإمــارة 

/1955م
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 صــورة تجمــع أبنــاء الملــك عبدالعزيــز وأفــرادًا مــن أســرة آل ســعود،
 مــع الملــك فــاروق ملــك مصــر الســابق، يف جبــل رضــوى بمدينــة
 ينبــع عــام 1945 م )13٦3هـــ(، وظهــر يف الصــورة 3 مــن ملــوك
 المملكــة وهــم الملــك فيصــل والملــك فهــد والملــك عبــداهلل،
 وعــدد مــن األمــراء مثــل األميــر ســلطان واألميــر نايــف واألميــر

طــالل واألميــر مشــعل واألميــر منصــور وغيرهــم.
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 يقــع قصــر الملــك عبدالعزيــز -رحمــه اهلل- يف
الواقعــة علــى بعــد 100 التاريخيــة   قريــة »لينــة« 
 كلــم عــن محافظــة رفحــاء التابعــة لمنطقــة
 الحــدود الشــمالية علــى طريــق تجــاري قديــم
 يربــط وســط الجزيــرة بالعــراق بالقــرب مــن درب
 زبيــدة المعــروف, حيــث أنشــئ القصــر الملكــي
الســعودية العربيــة  المملكــة  توحيــد   عقــب 
 عــام 1354هـــ وال يــزال شــامًخا بإطالتــه وطــرازه
بعــض داخلــه  وتوجــد  القديــم،   المعمــاري 
 الكتابــات األثريــة التــي تحكــي تاريخــه وســنة

تشــييده.

مربــع، متــر   )1000( مســاحة  علــى  القصــر   شــّيد 
ــه الطيــن والِلبــن والحجــارة،  واســتخدم يف بنائ
أركانــه مــن  ركــن  كل  يف  ســورًا   ويضــم 
 األربعــة بــرج دائــري الشــكل وتســتخدم تلــك
بوابــة ويتوســطه  والمراقبــة،  للحراســة   األبــراج 
ــل ــن الداخ ــب، وم ــن الخش ــة م ــرة مصنوع  كبي
 غــرف خاصــة لســكن الملــك عبدالعزيــز وأســرته،
مســجد بجانــب  للضيافــة،  خاصــة   وأخــرى 
ــة، ــر قديم ــل، وبئ ــعف النخي ــن س ــقفه م ــع س  صن
 ومــكان مخصــص للخيــول، وفنــاء واســع تطــل

الغــرف. عليــه معظــم 

 قصر الملك عبدالعزيز بـ "لينة"..

 إطاللة تاريخية يتجاوز

عـــمـــــرها الــ 80 عــــاًما
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ــة ــوب محافظ ــة« جن ــة التاريخي ــة لين ــع »قري  وتق
 رفحــاء، وبهــا العديــد من البــرك واآلبــار المذهلة
 التــي يعــود إنشــاؤها إىل أزمنــة مديــدة، وتعــد
 مــن القــرى الغنيــة باآلثــار الجديــرة باالهتمــام،
تجارًيّــا مركــزًا  قريــب  وقــت  إىل   وكانــت 
ــا يجمــع بيــن تجــار العــراق والجزيــرة العربيــة  مهًمّ
 خصوًصــا مــن أهــايل منطقتــي نجــد والشــمال،
 كمــا كانــت مكانًــا لتاقــي التجــار وأهــايل
مــن وأول  آبارهــا،  يف  الميــاه  لتوفــر   الباديــة، 
المعروفــة وكان  اســتوطنها قبيلــة بنــي أســد 
 هــذا مــا قبــل اإلســام ثــم انتقلــت القبيلــة للعــراق

الفتوحــات اإلســامية. بعــد 

 وذكــرت المراجــع التاريخيــة القديمــة أن قريــة
 »لينــة« تعــرف بالمــاء العــذب يف آبارهــا التــي
ــوًدا ــا موج ــزال بعضه ــا ي ــر م ــل إىل )300( بئ  تص
الشــعراء مــن  كثيــر  وتغّنــى  اليــوم،   حتــى 

بعذوبــة مائهــا.

 أمــا يف الوقــت الحــايل فــإن »لينــة« تقــع يف
والحجــرة، النفــود  بيــن  اســتراتيجي   مــكان 
 وعلــى مفتــرق طــرق رئيســة تربطهــا يف مناطــق:
الــدويل بالطريــق  والقصيــم، وحائــل   الريــاض، 

الشــمالية. الحــدود  المــار يف 

المتأخــرة العصــور  لينــة يف   واســتوطنت قريــة 
مــع معــارك  بعــد  خرجــوا  ثــم  الظفيــر   قبيلــة 
ــاء القريــة كان يســكنها  بــوادي شــمر وبعــد بن
 الكثيــر مــن عوائــل نجــد خصوًصــا مــن قبيلــة
والشــنيفي والمطلــق  دليــم  آل  مثــل   ســبيع 
 والفــراج وآل ثالــب ومــن قبيلــة عنــزة مثــل أســرة

جــارد. وآل  برجــس  آل 
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دارة الملك عبدالعزيز يف أرقام


