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يعــد قطــاع المعــارض مــن أهــم أدوات التواصــل التــي يســتعين بهــا قطــاع
العالقــات العامــة يف المؤسســات الحكوميــة والخاصــة إليصــال رس ــالتها
التــي تعمــل علــى بثهــا ألكبــر قطــاع ممكــن مــن الجمهــور المســتهدف،
بحيــث تصــل تلــك الرس ــالة عبــر أقــوى أنــواع االتصــال فعاليــة وهــو االتصــال
المباشــر ،كمــا تتمكــن المؤسســات بالتعامــل مــع هــذه الوســيلة مــن
اكتســاب مزيــد مــن العالقــات والشــراكات مــع أفــراد ومؤسســات
مشــابهة ممــا يفتــح أفقًــا واســ ًعا جــ ًدا نحــو التوســع واالنتشــار والتطــور،
حتــى باتــت صناعــة المعــارض فنًــا عالم ًيــا راق ًيــا يلعــب دورًا كبيـرًا يف تعزيــز
مكانــة وتنافســية أي مؤسســة.
ودارة الملــك عبدالعزيــز أدركــت منــذ بداياتهــا أهميــة هــذه الحقيقــة
فحرصــت علــى هــذا القطــاع الهــام ،وكان لهــا حضــور يف أهــم
المناســبات الثقافيــة يف المملكــة العربيــة الســعودية كاليــوم الوطنــي
والمهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة ،ومعــارض الكتــاب المحليــة
والدوليــة ،وغيرهــا.
كمــا اتخــذت الــدارة مــن هــذا القطــاع وســيلة لتوثيــق التعــاون والشــراكة
مــع العديــد مــن الجهــات يف خــارج المملكــة ،وكان لهــا دور فاعــل يف
تعزيــز الروابــط المشــتركة مــع تلــك الجهــات ،والتعريــف بتاريــخ المملكــة
العربيــة الســعودية والروابــط والعالقــات بينهــا وبيــن تلــك الــدول ،باإلضافــة
إىل إيضــاح أهــداف الــدارة ومناشــطها ومجــاالت عملهــا.
ويف هــذا العــام أقامــت الــدارة عــدة معــارض خارجيــة كان مــن أهمهــا
المعــرض الــذي أقامتــه الــدارة يف العاصمــة البرتغاليــة لشــبونة تحــت
عنــوان (المملكــة العربيــة الســعودية :تــراث وثقافــة) ،يف إطــار مذكــرة
التعــاون العلمــي التــي تــم توقيعهــا بيــن الــدارة والمديريــة العامــة
لمحفوظــات الجمهوريــة البرتغاليــة مؤخــرًا ،وضــم المعــرض جناحيــن
للصــور أحدهمــا عــن الحرميــن الشــريفين مكــة المكرمــة والمدينــة
المنــورة يشــتمل علــى صــور قديمــة للمدينتيــن المقدســتين ،واآلخــر بعنــوان
معرضــا آخــر يف
(نــوادر المخطوطــات الســعودية) ،كمــا أقامــت الــدارة
ً
عاصمــة عالميــة أخــرى هــي مانيــا عاصمــة الفلبيــن عــن تاريــخ المملكــة
العربيــة الســعودية والعالقــات الســعودية الفلبينيــة اســتمر لمــدة خمســة
أيــام ،كمــا أقامــت ضمــن مشــاركتها يف األيــام الثقافيــة الســعودية
معرضــا يف عاصمتهــا عشــق أبــاد كان عبــارة
يف جمهوريــة تركمانســتان
ً
عــن معــرض عــن العالقــات الســعودية التركمانســتانية ،ومعــرض عــن
الحرميــن الشــريفين والتوســعات الســعودية عبــر التاريــخ ،ومعــرض عــن نــوادر
المخطوطــات الســعودية.
والــدارة رأت فائــدة إيجابيــة يف إقامــة مثــل هــذه المعــارض يف العواصــم
العالميــة تمكنــت مــن خاللهــا مــن تجســير العالقــات مــع المؤسســات
ذات العالقــة يف تلــك الــدول ،وتعميــق التواصــل مــع الباحثيــن والدارســين
واألكاديمييــن يف الخــارج ،لتتمكــن يف النهايــة مــن تعزيــز اســم الــدارة
كمركــز بحــث علمــي علــى المســتوى العالمــي ،كمــا تستشــرف الــدارة
مسـ ً
ـتقبل إقامــة المزيــد مــن المعــارض المشــابهة خــارج الوطــن.
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مــع بدايــة العــام الدراســي 1441/ 1440هـــ انتهــت
الــدارة مــن إعــــــداد مقـــــــــررات الدراســـــــات
االجتــــــماعية والمـــــــواطنـــــة للتعليــــــم
العـــــــام يف المملكــة العربيــة الســعودية
حيــث ســيتصفح الطــاب والطالبــات تلــك
المقــررات الجديــدة التــي نفذتهــا الدارة بشــكل
ابتــكاري وعصــري يعتمــد علــى التغذيــة
البصريــة والتفاعليــة بيــن الطالــب والمقــرر ،وعلى
المحتــوى الثــري والميســر ،يف خطــوة نوعيــة
يف مســيرة التعــــــليم الســعودي وبتكليــف
مــن وزارة التعليــم ومــــــتابعة الــــــوزير الــــــدكتور
حمــد آل الشــيخ .
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''وأنجــزت الــدارة بنــاء المحتــوى التعليمــي
التفاعلــي لخمســة عشــر مقــررًا بإجمــايل
( )2718صفحــة يف أربعــة أشــهر منــذ
شــهر مــارس الماضــي ،بمــا فيهــا مقــررا
التاريــخ والجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة بعــد
عــدد مــن الخـــطـــــوات االستـــــرشـــــــادية
والتـــــــخطيطية''
وخرجــت مــادة المقــررات المح ّدثــة يف صــور
منتجــات إلكترونيــة متطــورة تأخــذ بركائــز
المنهــج الدراســي ومتطلبــات التشــويق واإليجاز
والســهولة والتركيــز علــى مســائل وطنيــة
أساســية تعــزز الهويــة الوطنيــة وترفــع مــن
الثقافــة الوطنيــة ،مــع اختيــار أشــكال عصريــة
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تتناســب مــع المعرفــة التقنيــة المتصاعــدة
للطفــل والشــاب.
مهمــا يف تاريــخ
ويعــد هــذا اإلنجــاز منعطفًــا
ًّ
العمليــة التعليميــة يف المملكــة العربيــة
الســعودية ،ويعــود الفضــل يف هــذه النقلــة
النوعيــة إىل اهلل تعــاىل ثــم إىل مــا يلقــاه
التعليــم مــن اهتمــام كبيــر ورعايــة مســتمرة
مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز آل ســعود  -حفظــه اهلل  -ومــا
يجــده أبنــاؤه الطــاب مــن عناية ملكيــة خاصة
ألن التعليــم الرهــان األهــم يف المســتقبل،
ضمــن مــا تعيشــه المملكــة مــن حالــة اســتنفار
تنمــوي نحــو مســتقبل أفضــل لتحقيــق رؤيــة
المملكــة  2030التــي يقودهــا صاحــب الســمو

الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز
ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
عمومــا
الدفــاع حيــث تلقــى المؤسســة التعليميــة
ً
اهتمــام ســموه ورعايتــه الضافيــة وإتاحــة الفرصــة
لهــا لتغييــر توجهاتهــا وأهدافهــا وآلياتهــا بمــا يعزز
القيــم الســعودية ويجعلهــا ضمــن اهتمامــات
المواطــن ،حيــث يتطلــب ذلــك عمليــة تعليميــة
تقفــز إىل آخــر مــا وصــل إليــه التعليــم بالتــزاوج مــع
التقنيــة وطفــرة المعلومــات ،ودخــول الثقافــة
البصريــة يف الحيــاة العامــة بشــكل كبيــرّ ،إل أن
هــذه البدايــة تعــد مرحلــة أوليــة تتبعهــا مراحــل
للمشــروع األســاس ضمــن المبــادرات التــي تقــوم
بتنفيذهــا وزارة التعليــم بالشــراكة مــع الــدارة
وحســب توجيهــات ســمو ويل العهــد.

المناســبة َو ْفــق معاييــر الدراســات االجتماعيــة
التــي أقرتهــا هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب
كمــا أعلنــت الــدارة لخبــراء التعليــم والتربيــة،
واألكــــــاديميين المـــــختصين ،والـــــمعلمين
والمعــــلمــــــات والمــــشتـــــرفين والمـــــشرفات
والطــاب المعنييــن وأولياء أمورهم اســتقبال
أي مقترحــات ومالحظــات وإضافــات عبــر
بريــد إلكتــروين خــاص بالمشــروع أو مــن خالل
البريــد اإللكتــروين للــوزارة المــد ّون علــى
المقــررات يف محاولــة ناجحــة لفتــح مســار
التعــاون مــع المعنييــن بالعمليــة التعليميــة
والمعنييــن بهــا حيــث اعتمــدت الــدارة
والتعليــم يف هــذا التحديــث وإعــادة البنــاء
المقــررات علــى مــا ســجله المنتمــون لوظيفــة
التدريــس مــن مالحظــات ومقترحــات كان
منطل ًقــا ثر ًّيــا ،إضافة إىل إضافــة دروس جديدة
عــن التطــوع والمســؤولية والهويــة الوطنيــة
والتخطيــط واالقتصــاد والثقافــة الوطنيــة مــا
يعمــق الحــس الوطنــي والمشــترك اإلنســاين
الحضــاري لــدى النــشء الجديــد .

وتصاعدهــا يف الحيــاة اليوميــة لدى تلــك األعمار
مــن طــاب وطالبــات التعليــم العــام ،وذلــك
بعــد دراســة المناهــج الســابقة واســتظهار مواطــن
التطويــر الممكنــة وعناصــر التشــويق والتحديــث

ويعــد تغييــر المحتــوى والشــكل لهــذه
المناهــج إحــدى الضــرورات التعليميــة
لجــذب الطالــب إىل المقــرر ،وتحفيــز خيالــه
التعليمــي بالصــورة والرســم والشــكل ً
بــدل

''وأضيــف إىل هــذه المقــررات تصاميــم
اإلنفــــوجــــــرافيك والــــرســـــوم واألشــــكال
المشــوقة والـــــــصور القــــــــديمة والحديثــة
والــــخرائــــــط بـــــما يتـــــنــــــاسب والـــحــــــالة
التقنيــة للمجتمــع''
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مــن المدونــات الجافــة ،وبالتــايل يمكــن
فهــم أبــواب المنهــج ورس ــالته بســرعة كمــا
يســهل تداولهــا بيــن الطــاب حتــى خــارج
إطــار المدرســة عبــر وســائل التواصــل الحديثــة.
وحققــت الــدارة بدعــم مــن وزارة التعليــم
التــي تعيــش مرحلــة انتقاليــة يف الرؤيــة
والرس ــالة إنجــاز ًا يعــد هــو األقــرب إىل الحيــاة
اليوميــة للمواطــن ،حتــى اآلن بتحديــث
مقــررات بــدأت تفقــد حضورهــا يف ظــل
انتــــــشـــــار اإلنترنــــــت ،و مقــرر المـــــــواطنة بعــد
تجــارب ســابقة لــم تصــل إىل نتائــج كبيــرة
ومأمولــة ،وتفــردت المناهــج بصــور وطنيــة
ذات قيمــة معمقــة للمواطنــة ،مثــل صــورة
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز وهــو يقبــل العلــم الســعودي،
وصــورة الكعبــة المشــرفة ،وصــورة للمســجد
النبــوي الشــريف ،وصــورة للملــك عبدالعزيــز،
وصــور آلثــار ومواقــع تاريخيــة جاذبــة وذلــك
علــى أغلفــة المقــررات المجــ ّددة ،كمــا ز ّود
المقــرر بتوعيــة بأهميتــه وضــرورة المحافظــة
عليــه لمــا يحملــه مــن آيــات قرآنيــة وأحاديــث
شــريفة وصــور وطنيــة هــي جــزء مــن الــوالء
والمحبــة للوطــن.
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بالتعاون مع معهد للبحوث التاريخيةيف اليونان

الدارة تنشر المصادر البيزنطية عن العرب
والجزيرة العربية من القرن  7إىل  12الميالدي

أســهم تبنّــي دارة الملــك عبدالعزيــز لمشــروع «الجزيــرة العربيــة يف
المصــادر الكالســيكية» يف تحقيــق اهتمــام واســع بتوثيــق مصــادر
تاريــخ الجزيــرة العربيــة القديــم وحضارتهــا يف القــرون المبكــرة ،يف
َ
أهــداف رؤيــة المملكــة  2030مــن حيــث االهتمــام
إطــار تحقيقهــا
بــاإلرث الحضــاري للجزيــرة العربيــة وتحقيــق الريــادة يف المرجعيــة
المعرفيــة للعالــم العربــي.

وواصلــت الــدارة تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن
خــال تعاونهــا وشــراكتها مــع مؤسســة علميــة
عريقــة يف اليونــان عبــر مشــروع «المصــادر األدبيــة
البيزنطيــة لتاريــخ وحضــارة العــرب والجزيــرة
العربيــة مــن القــرن الســابع إىل الثــاين عشــر
الميــادي»eht rof secruos yraretiL enitnazyB( :
،)aibarA dna sbarA fo noitaziliviC dna yrotsiH
مــع «معهــد البحــوث التاريخيــة يف المؤسســة
الهللينيــة القوميــة للبحــوث» بأثينــاetutitsnI( :
cinelleH lanoitaN eht fo hcraeseR lacirotsiH fo
.)noitadnuoF hcraeseR
ويعتمــد مشــروع «المصــادر األدبيــة البيزنطيــة
لتاريــخ وحضــارة العــرب والجزيــرة العربيــة» ،علــى
بنــاء شــراكة بيــن الــدارة والمعهــد يف مجــال
دراســة تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا.
ويتألّــف المشــروع مــن قســمين :يعتمــد
القســم األول علــى تنفيــذ مســح شــامل
للمصــادر البيزنطيــة التــي تناولــت تاريــخ العــرب
والجزيــرة العربيــة مــن القــرن الســابع الميــادي
وحتــى القــرن الثــاين عشــر الميــادي.
ويهــدف المشــروع -الــذي يشــرف عليــه
فريــق علمــي مــن المتخصصيــن يف التاريــخ
البيزنطــي واإلســامي -إىل إعــداد سـ ٍّ
ـجل يصــور
المعلومــات المتعــددة التــي تزودنــا بهــا الوثائــق
األدبيــة البيزنطيــة عــن العــرب والجزيــرة العربيــة؛
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إلتاحــة الفرصــة لدراســة هــذه المعلومــات مــن
منظــور ٍ علمــي جديــد ،وسيكشــف نحــو أربعيــن
مصــدرًا مــن هــذه المعلومــات ،وتســتخرج منهــا
النصــوص األدبيــة التــي تتنــاول جميــع أنــواع
العالقــات السياســية والثقافيــة والتجاريــة.
وتتضمــن تلــك المصــادر مــا كتبــه «إيفاجريوس،
ويوحنــا الدمشــقي ،وفوتيــوس ،وقامــوس
ســودا» ،وغيرهــا مــن المصـــــادر التــي و ّثقــت
هــذه العالقــات.
ويتميز المشــروع بأنه يســاهم يف إيجاد شــراكة
علميــة قــادرة علــى نشــر النصــوص البيزنطيــة
بثــاث لغــات هــي« :اإلغريقيــة ،واإلنجليزيــة،
والعربيــة» ،وذلــك ألول مــرة؛ لتحقيــق أكبــر
فائــدة مــن عمليــة البحــث والتكشــيف التــي
تمتــد لنحــو ثــاث ســنوات ،وال تقتصــر فائدتهــا
علــى الباحثيــن العــرب فقــط ،بــل جميــع
الباحثيــن مــن مختلــف الجنســيات ،كمــا يفتــح
آفا ًقــا جديــدة للوصــول إىل النصــوص البيزنطيــة
عــن العــرب والجزيــرة العربيــة ،ويمثــل أداة قيمــة
لدارســي تاريــخ المنطقــة وحضارتهــا.
أمــا القســم الثــاين فيتمثــل يف نشــر المشــروع
بصيغــة رقميــة مــن خــال إنشــاء قاعــدة بيانــات
وثائقيــة تشــتمل علــى البيانــات المتعلقــة
بتاريــخ العــرب والجزيــرة العربيــة المشــتقة مــن
المصــادر األدبيــة البيزنطيــة ،وســتصنف المــواد
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التــي توفرهــا المصــادر البيزنطيــة عــن العــرب
والجزيــرة العربيــة يف المرحلــة البيزنطيــة
الوســطى مــن خــال ملفــات رقميــة ،تصاحبهــا
بيانــات تاريخيــة حســب األســاليب الحديثــة
يف التوثيــق ،وتنظــم الملفــات الرقميــة علــى
أســاس اإلدخــاالت اإللكترونيــة التــي ســيجد
فيهــا المســتخدم النصــوص التــي اســتخرجت
مــن المصــادر البيزنطيــة.
كمــا توثــق النصــوص مــن خــال البيانــات
الوصفيــة للموضوعــات؛ مثــل :اإلدارة ،والتجارة،
والعالقــات الخارجيــة ،والجغرافيــا ،وأســماء
الشــعوب واألماكــن ،والثقافــة ،واالقتصــاد،
والحــرب ،والنباتــات ،وأكثــر مــن ذلــك.
ويمكــن تتبــع جميــع اإلدخــاالت مــن خــال

إعالن نتائج ماراثون الحضـــارة
والعلوم المقام يف أستراليا
أعلنــت الــدارة نتائــج مســابقة «ماراثــون
الحضــارة والعلــوم» ،التــي ُع ِقــدت
يف أســتراليا للمــرة األوىل مــن نوعهــا،
وبالشــراكة مــع الملحقيــة الســعودية
الثقافيــة بأســتراليا ،وبمبــادرة مــن
مشــروع «ســعودي ويكيبيديانــز».
وكانــت أســماء العشــرة األوائــل الفائزيــن
يف «الماراثــون» علــى النحــو التــايل :وايف
عبــداهلل جبــار المطيــري ،وخالــد محمــد
حســين العمــودي ،ويوســف محمــد علــي
ســحاري ،وهيــا ســعيد الدوســري ،والســماح
حمــد إبراهيــم البهيجــاين ،وهــدى عيســى
حمــد العيســى ،وأميــرة عبــداهلل الشــريف،
وحنــان ســالم جبــران المالكــي ،وأحمــد
إبراهيــم الحســاوي ،رزان إســحاق عبدالعزيــز
بخــاري.
ويعــد الماراثــون محاولــة جــادة لجــذب
مزيــد مــن المدونيــن والمطوريــن لمقــاالت
موســوعة ويكيبيديــا باللغــة العربيــة،
وترجمــة أخــرى إىل اللغــة العربيــة؛ لرفــع
منســوب المعلومــات العربيــة يف شــتى

الجوانــب عــن طريــق المســابقة التفاعليــة بيــن
ا لمبتعثيــن .
ويهــدف المشــروع لتقديــم نمــوذج مثــايل
للجهــات التعليميــة والعلميــة يف المملكــة
العربيــة الســعودية؛ لالســتفادة مــن آليــات
تنفيــذه للمبــادرة بتقديــم نمــاذج مماثلــة
تدعــم توجهــات وطموحــات المدونيــن
الناطقيــن باللغــة العربيــة إىل رفــع المحتــوى
المعــريف العربــي يف ويكيبيديــا.
ووضــح مديــر مشــروع «ويكــي دون»
الدكتــور زهيــر بــن عبــداهلل الشــهري،
أن الماراثــون يهــدف إىل المشــاركة
يف ســ ّد العجــز اإلثرائــي العربــي يف
موســوعة ويكيبيديــا يف المجــاالت
الحضاريــة والعلميــة مــن خــال بنــاء وتحفيــز
المجموعــات التطوعيــة بالتدريــب والمصــادر
والجوائــز ،وكل مــا ييســر التفاعــل اإلثرائــي،
ويســتثمر يف الفــرص؛ ومنهــا المبتعثــون
وقدراتهــم ومهاراتهــم العلميــة والتقنيــة
يف اإلثــراء النوعــي الموثــوق.

التعليقــات والببليوغرافيــا والمصــادر الموازيــة،
وبذلــك يكــون مــن الســهل علــى الباحثيــن
البحــث يف الموضوعــات التــي يهتمــون بهــا
ً
بــدل مــن قــراءة جميــع هــذه المصــادر.
ويوفــر المشــروع قاعــدة بيانــات تتيــح الوصــول
إىل المــادة العلميــة المتعلقــة بموضوعــات
العــرب والجزيــرة العربيــة يف المصــادر البيزنطيــة،
يف بيئــة إلكترونيــة مفتوحــة وســهلة الوصــول
يف أي وقــت ومــن أي مــكان ،إضافــة إىل
عقــد ورش عمــل ونــدوات علميــة يف مجــال
الـــــدراســــــات التــــــاريخية والحــــضـــــارية بيــن
العــرب وبيزنطــة.
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إيداع نسختين من
)األطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة(
يف المتحف البريطاين ومكتبة الكونجرس
أودعــت الــــــدارة نســــــــختين مــن إصدارهــا توثيق الصورة
(األطـــــــــلس المـــــــصور لمكــة المكرمــة
والمـــــــشـــــــاعر المقدســة)  ،يف المتحــف وشــكل هــذا اإلصــدار بصمــة بحثيــة لــدارة
البريــــــــطــــاين ومــــكتـــــــبة الكونجــرس الملــك عبدالعزيــز عاليــة الجــودة علميــاً وفنيــاً،
األمريكيــة ليكــون مرجعــاً للعلمــاء جمــع بيــن دفتيــه  325صفحــة لتكــون أمــام
والباحثيــن المهتـــــمين بهـــــــذا الشــأن عــن القــارئ المتخصــص والعــام يف العالــم عبــر
حقبــة زمنيــة شهدتهــــــــا الديــار المقدســة رصدهــا التوثيقــي بالصــورة أوالً ثــم بالكلمــة
لتاريــخ مكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة.
قاربــت الـــ  1000عــام.
وتعمــل الــدارة علــى دعــم مثــل هــذه اإلنجــازات
ويعــد هــذا اإلصــدار أحــد األعمــال الالفتــة لنشــاط التــي تخــدم التاريــخ اإلســامي بصفــة عامــة
الــدارة يف االهتمــام بتاريــخ الحرميــن الشــريفين وتاريــخ العاصمــة المقدســة بصفــة خاصــة،
ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة حيــث وذلــك لخدمــة العلمــاء والباحثيــن والمهتميــن
يقــدم صــورًا ورســومات موثقــة بالتاريــخ وأســماء بالمراجــع التاريخيــة عــن تاريــخ المســلمين ،بإتاحــة
إلكترونيــا مــن خــال موقــع الــدارة،
ورســاميها ،وأشــكاالً ،وشــواهد هــذا اإلصــدار
مصوريهــا
ّ
ًّ
رح الــة مســلمون مــن العــرب وعرضــه يف كل المعــارض المختصــة بالكتب.
تاريخيــة كتبهــا ّ
ومــن األجانــب عــن المعالــم يف مهبــط الوحي
واألماكــن المقدســة تعــود إىل القــرن الخامــس أبواب الكتاب
حتــى النصــف األول مــن القــرن الخامــس عشــر
الهجــري ،وجــاء اإلصــدار بطبعتيــن باللغــة العربية وتضمــن اإلصــدار الــذي عكــف علــى تأليفــه
الدكتــور معــراج نــواب مــرزا ،والدكتــور عبــداهلل
وباللغــة اإلنجليزيــة .
صالــح شــاوش علــى ســتة أبــواب يتحــدث البــاب
األول عــن (مكــة المكرمــة يف أعين الرســامين
المسلمـــــــــين) ،والبـــــــاب الثـــــــاين عــن (مكــة
المكرمــة يف أعيــن الرســامين الغربييــن)،
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والبــاب الثالــث حــول (أوائــل الصــور الفوتوغرافية
لمكــة المكرمــة) ،ويتحــدث البــاب الرابــع عــن
(صــور لمكــة المكرمــة مــن أوائــل القــرن الرابــع
عشــر الهجــري) ،واشــتمل البــاب الخامــس علــى
(المســجد الحــرام ومكــة المكرمــة يف عهــد
الملــك عبدالعزيــز آل ســعود) ،والبــاب الســادس
علــى (المســجد الحــرام ومكــة المكرمــة يف
عهــد أبنــاء الملــك عبدالعزيــز) ووثــق الكتــاب
حتــى عهــد الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز آل
ســعود -رحــــمه اهلل ــــ ،إضافــة إىل أن اإلصــدار
اشــتمل علــى ملحــق تاريخــي عــن تطــور التصويــر
الفوتوغــرايف منــذ فكــرة (الغرفــة المظلمــة)
التــي عرفهــا أرســطو وطورهــا العالــم المســلم
ابــن الهيثــم وطبقهــا اإليطــايل دافينشــي
وحتــى ظهــور ( األفــام الجافــة) التــي تطورت
إىل الكاميــرات الرقميــة يف 1991م.

''ونــال هــذا األطلــس ســبقا يف ضــم أوائــل
الرســومات والصــور باألبيــض واألســود
والملونــة لألماكــن المقدســة يف مكــة
التــي التقطهــا المصــورون المكيــون
وأيضــا الرحالــة الحجــاج مــن المســلمين من
دول العالــم كافــة وشــعوبها''

مــا يعــد ســجال تاريخيــا رافــدا للبحــث العلمــي
المكتبــي ال غنــى عنــه خصوصــا أنــه أيضــا
يذكــر بــإرث فوتوغــرايف عــن مكــة المكرمــة
واألماكــن المقدســة موجــود اآلن يف المتاحف
والمؤسســات العلميــة الغربيــة ،كمــا ضــم
اإلنشــاءات األوىل للخدمــات التــي قدمتهــا
الدولــة الســعودية الحديثــة منــذ عهــد الملــك
عبدالعزيــز بإحصاءاتهــا وصورهــا الفوتوغرافيــة
مثــل تعبيــد طــرق المواصــات المؤديــة لمكــة
المكرمــة ،وتعددهــا ودعــم الخدمــات
وتطويرهــا مثــل تطويــر تقديــم الميــاه للحجــاج
والمعتمريــن ،وإضــــاءة المـــســــجـــــــد الحــرام،
ورصــف وســقف المــــــسعى ،و صـــــناعــــــة
كـــســــوة الـــكـــعبــــــة المشــرفة وبابها ،وإنشــاء
ســاعة مكــة المكرمــة بــدل المزولــة وغيرهــا
مــن األمــور التــي تعــد حينهــا طفــرة نوعيــة يف
رعايــة زوار مكــة المكرمــة واالهتمــام بهــم
علــى مــدى العــام.

خريطة مكة والمشاعر المقدسة

ظهرت أول مجموعة من الصور
عام 1297هـ 1880 /م
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تقرير

يف توثيق تاريخي ..

الدارة تصدر كتا ًبا عن
العالقات السعودية اليابانية
مواكبــة مــع زيــارة صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزيــز ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع لليابــان أصــدرت
الــدارة كتا ًبــا تحــت عنــوان ( العالقــات الســعودية اليابانيــة :جــذور تاريخيــة
ورؤيــة للمســتقبل) باللغتيــن العربيــة واليابانيــة تنــاول أبــرز جوانــب تاريــخ
العالقــات الســعودية اليابانيــة وبدايــة تأسيســها ومســتقبلها.

وأبــرز الكتــاب مجموعــة مــن الزيــارات الرســمية
ونتائجهــا خــال العقــود الماضيــة التــي تصدرتها
زيــارة رئيــس وزراء اليابــان ريوتــارو هاشــيموتو إىل
المملكــة العربيــة الســعودية عــام 1997م،
ونتــج عنهــا صياغــة مشــروع الشــراكة الشــاملة
نحــو القــرن الحــادي والعشــرين ،وزيــارة خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز
رحمــه اهلل -عندمــا كان ول ًّيــا للعهــد إىلاليابــان وتوقيــع مذكــرة التعــاون الســعودي
اليابــاين مــع رئيــس الــوزراء كييــزو أوبوتشــي،
والمبــادرات الثــاث التــي أعلنهــا وزيــر الخارجيــة
اليابــاين يوهــي كونــو عنــد زيارتــه للمملكــة
عــام 2001م يف مجــاالت تشــجيع الحــوار بيــن
الحضــارات مــع العالــم اإلســامي ،وتطويــر
مصــادر الميــاه ،والحــوار السياســي الواســع
المتقــدم.
كمــا رصــد الكتــاب زيــارة صاحــب الســمو
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزيــز إىل طوكيــو ،التــي ازدادت فيهــا
هــذه العالقــات تطــورًا وصالبــة ،ثــم زيــارة خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
إىل اليابــان لصياغــة المســـــتقبل لهذه العالقات،
وكان لجمعيــة الصداقــة الســعودية  -اليابانيــة
إســهام يف نشــر النســخة اليابانيــة مــن الكتــاب
الــذي أعــده معــايل األميــن العــام المكلــف
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للــدارة الدكتــور فهــد بــن عبــداهلل الســماري .مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة يف عــام
ويعــود أول توثيــق لزيــارة يابــاين إىل الجزيــرة 1419هـــ 1999 /م ،وتضمنــت وص ًفــا للقائــه الملك
العربيــة َوفقًــا للكتــاب إىل يامــاوكا كوتــارو عبدالعزيــز  -رحمــه اهلل  -يف مكــة المكرمــة
 Kotaro Yamaokaالمســلم اليابــاين الــذي وإعجابــه بشــخصيته.
ســمى نفســه باســـم (عمــر) ورحــل ألداء فريضــة
الحــج مــع حجــاج مــن منغوليــا عــام 1909م ،ورصــد الكتــاب أول االتصــاالت الرســمية بيــن
وقــد نشــرت تفاصيــل رحلتــه وأدائــه الحــج عــام المملكــة العربيــة الســعودية واليابــان عــام
1912م يف كتــاب بعنــوان1934 judanki Arabiya:( :م ،حينمــا كتــب معتمــد المملكــة
 ،)shinpikyo no Sekaiويعــد تانــاكا إيبيــه  Ipeiيف مصــر فــوزان الســابق إىل وزارة الخارجيــة
 Tanakaالشــخصية اليابانيــة الثانيــة التــي تــزور الســعودية يف 1934 / 8 / 1م أنــه ســيقابل
الجزيــرة العربيــة ألداء الحــج يف عــام 1924م ،الســكرتير األول للقنصليــة اليابانيــة العامــة
ثــم يف عــام 1933م ،ونشــر تانــاكا تفصيــات يف اإلســكندرية يــوم  22مــن الشــهر نفســه،
رحلتــه يف كتـــاب بعنــوان ( Isramu yuki-Unوأنــه ســيفيد وزارة الخارجيــة الســعودية
بأســباب الزيــارة ومضمــون المقابلــة ،وأرفــق مــع
 )Haku Junreiيف عــام 1925م.
خطــــــابه صـــــــورة للمعاهــــــدة الـــــيابانية التــي
ســبق أن قدمــــها إليــه وزيــــر الــــــيابان الــــمفوض
لقاء مع الملك
وكان تانــاكا أســتاذًا محاضــرًا يف معهــد يف رومـــانيــــا ،التــي ســبق أن رفـــعت للــمـــلك
الثقافــات الشـــرقيةومن تالميــذه وممــن رافقــه عــبدالــــعـــزيــــــز يف 1927 / 7 / 20م.
إىل الحــج شــخصيتان يابانيتــان همــا :إينوموتــو
موموتــارو ،وتاكيشــي ســوزوكي الــذي
أيضــا محمــد صالــح ،حيــث نشــر
كان يســمى ً
موموتــارو رحلتــه يف عــام 1939م بعنــوان:
الكتاب تواكب مع زيارة
(يوميــات الحــج إىل مكــة ،)Junreiki Mekka
سمو ويل العهد لليابان
ونشــر ســوزوكي رحلتــه يف عــام 1943م
بعنــوان( :الحــج إلـــــى مكـــــة Junrei Mekka
 ،)Seichiالتــي نشـــرت ترجمتــه إىل العربيــة

،،
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،،

وثق الكتاب بدايات العالقات الرسمية بين البلدين

وخصــص الكتــاب حيــز ًا لبــدء التعــاون
االقتصــادي بيــن المملكــة واليابــان ،وإرســال
الحكومــة اليابانيــة الوزيــر المفــوض الياباين يف
القاهــرة ماســا يوكــي يوكويامــا Yokoyama
 Masayukiإىل الريــاض يف شــهر مــارس 1939م
علــى رأس وفــد ضــم إيجيــرو ناكانــو ،والتقــى
الملــك عبدالعزيــز  -رحمــه اهلل  -وعــرض علــى
الحكومــة الســعودية العمــل لتنفيــذ مســودة
االتفاقيــة االقتصاديــة.
ووثــق الكتــاب نشــاط العالقــة الســعودية
اليابانيــة يف عــام 1934م ،التــي مــن مظاهرهــا
اإلعــان عــن عــزم بعثــة يابانيــة زيــارة المملكــة
الختيــار شــبان ســعوديين لتعليمهــم وتدريبهــم
يف اليابــان ،ووجــدت اليابــان يف عــام 1938م
أن الفرصــة مهيــأة لمعـــاودة االتصــاالت مــع
المملكــة العربيــة الســعودية لتأســيس عالقــات
دبلوماســية ،فقدمــت دعــو ًة للملــك عبدالعزيـــز
لحضــور افتتــاح المركــز اإلســامي يف طوكيــو
الــذي بنــاه المســلمون اليابانيــون ،تعبيــرًا عــن
تقديــر اليابــان لدعــم المملكــة ومســاندتها
للمســلمين يف اليابــان ولكــون المملكــة
تحتضـــن مكــة المكرمـــة قبلــة المســلمين،
وفــوض الملــك عبدالعزيــز نيابــة عنــه ســفيره يف
بريطانيــا حافــظ وهبــة للمشــاركة يف هــذه
المناســبة وعبــر عــن تقديــر المملكــة لليابــان
الهتمامهــا بالمســلمين.
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و وثــق الكتــاب أهميــة هــذه الرحلــة لوصفهــا
وثيقــة تاريخيــة و تولــت الــدارة ترجمتهــا إىل
اللغــة العربيــة بعنـــوان «الرحلــة اليابانيــة إىل
الجزيــرة العربيــة» يف عــام 1999م توثيقًــا
للعالقــات الســعودية اليابانيــة مــن جهــة ،ودف ًعــا
للباحثيــن إىل مزيــد مــن المعرفــة عــن تاريــخ
العالقــات الســعودية اليابانيــة مــن جهــة أخــرى
ووقــف الكتــاب علــى بدايــة العالقــات
الدبلوماســية الســعودية  -اليابانيــة بشــكل
رســمي وذلــك يف عــام 1957م حينمــا عيــن
أول وزيــر يابــاين مفــوض يف المملكــة العربيــة
الســعودية توســـــيدا يوتاكا الذي باشــر عمله يف
مفوضــا لــم
 4ينايــر 1957م ،ومــع أنــه كان وزيـرًا
ً
يختــص بالمملكــة بــل بمصــر وســوريا والحبشــة
أيضــا فــإن هــذه البدايــة خطــت بالعالقــات
ً
الســعودية اليابانيــة خطــوات متقدمــة وفاعلــة
يف تطويــر العالقــات الســعودية اليابانيــة،
وكان مــن الطبيعــي أن تبــادر المملكــة
العربيــة الســعودية إىل إنشــاء مفوضيــة ســعودية
يف اليابــان كعــرف دبلوماســي ،وخطــت
خطــوات أبعــد مــن ذلــك حينمــا افتتحــت يف
العــام نفســه  -أي عــام 1957م  -ســـــفارة لهـــــا
يف اليابــان ،وتعييــن أســـــعد الفقيــه ســفيرًا فــوق
ومفوضــا ســعود ًّيا لــدى اليابــان ،وتأكيـ ًدا
العــادة
ً
للعالقــة الســعودية اليابانيــة وتطورهــا رفعــت
المفوضيــة اليابانيــة يف المملكــة إىل ســفارة،
وعينــت اليابــان ســفيرًا لهــا يف المملكــة.

11

تقرير

إعالن أسماء الفائزين والفائزات
بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب يف دورتها الرابعة
أعلنــت اللجنــة العلميــة يف الــدارة الكتــب الفائــزة بجائــزة الملــك عبدالعزيــز للكتــاب
يف دورتهــا الرابعــة للعــام 1440 - 1439هـــ حيــث فــازت ســتة كتــب لســتة فــروع مــن
الفــروع الثمانيــة للجائــزة بعــد حجــب جائــزيت فرعيــن همــا  :الفــرع الخامــس المختــص
بالكتــب المتعلقــة بتاريــخ المجتمــع الســعودي ،والفــرع الثامــن المختــص بالكتــب
المتعلقــة بتاريــخ الجزيــرة العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة باللغــات
األجنبيــة ألن الكتــب المرشــحة لــم تكــن وافيــة لمتطلبــات الجائــزة.
وفيما يلي قائمة بالكتب الفائزة مع نبذة مختصرة عنها:
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المملكة واألزمة االقتصادية العالمية
فــاز بجائــزة فــرع الكتــب المتعلقــة بتاريــخ الملــك
عبدالعزيــز والمملكــة العربيــة الســعودية كتــاب
«المملكــة العربيــة الســعودية واألزمــة االقتصاديــة
العالميــة :االنعكاســات والحلــول 1352 - 1348هـــ /
1933 - 1929م

للدكتــورة دالل بنــت مخلــد الحربــي ،ويتطــرق
الكتــاب إىل الكشــف عــن تأثيــر األزمــة االقتصاديــة
العالميــة يف المملكــة العربيــة الســعودية يف
خــال الســنوات (  1348ـــــ 1352هـــ  1929 /ــ 1933م )
ونوعيــة التأثيــر ،وكيــف تمــت مواجهتهــا ،والطرائــق
التــي اســتخدمت لمعالجتهــا.

التاريخ الديموغرايف لمدينة بريدة
فــاز الكتــاب الــذي ألفــه عضــو هيئــة التدريــس بقســم
الجغرافيــا بكليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية الدكتــور محمد
بــن صالــح الربــدي بجائــزة فــرع الكتــب المتعلقــة
بجغرافيــة المملكــة العربيــة الســعودية ،والكتــاب

عبــارة عــن ســجل موثــق للتاريــخ الديموغــرايف لمدينــة
بريــدة مــن خــال رصــد وتحليــل تطــور حجم ســكانها
ونموهــم منذ نشــأتها عــام 985هـــ 1577 /م وحتى
عــام 1431هـــ 2010 /م تاريــخ آخــر تعــداد للســكان،
كمــا قـ ّدم الكتــاب توقعـاً لحجــم ســكان المدينــة
يف المســتقبل  1431ــــــ 1472هـــ (2010م 2050 /م ).

الشعر يف عسير
ذهبــت جائــزة فــرع الكتــب المتعلقــة بــاألدب يف
المملكــة العربيــة الســعودية إىل كتــاب (الشــعر
يف عســير 1430-1351هـــ) للدكتــور أحمــد بــن عبداهلل
التيهــاين رئيــس قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا

كليــة العلــوم اإلنســانية بجامعــة الملــك خالــد،
ويــدرس الكتــاب الشــعر يف منطقــة عســير يف
العهــد الســعودي خــال مــدة الدراســة ويعــد دراســة
شــاملة ترصــد الموضوعــات والســمات الفنيــة عبــر
مرحلــة تعــد مــن أكثــر المراحــل التاريخيــة خصوبــة.
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مؤسسات التعليم التراثية يف األحساء
فــاز الكتــاب الــذي ألفــه عضــو هيئــة التدريــس بكلية
اآلداب بجامعــة الملــك فيصــل الدكتــور عبدالرحيــم
بــن يوســف آل الشــيخ مبــارك ،والدكتــور زيــد بــن
صالــح بــن عبــداهلل أبــو الحــاج عضــو هيئــة التدريــس
بجامعــة الملــك فيصــل بجائــزة فــرع الكتــب
المتعلقــة باآلثــار يف المملكــة العربيــة الســعودية،

ويتنــاول الكتــاب تاريــخ عمــارة ثالثــة أنــواع مــن
المؤسســات التراثيــة يف األحســاء هــي :مبــاين
المــدراس القرآنيــة أو الكتاتيــب ،ومبــاين المــدراس
الشــرعية ومبــاين األربطــة العلميــة ،كمــا يتطــرق
للخصائــص المعماريــة لتلــك المؤسســات ،وتوثيــق
تاريــخ عمــارة المؤسســات التعليميــة وتســجيله يف
مدينــة الهفــوف التاريخيــة.

اإلضاءة يف الحرمين
فــاز بجائــزة فــرع الكتــب المتعلقــة بتاريــخ الجزيــرة
العربيــة عبــر العصــور كتــاب «اإلضــاءة يف الحرميــن
الشــريفين منــذ ظهــور اإلســام حتــى العصــر
المملوكــي» للمشــرف التربــوي بــاإلدارة العامــة
للتعليــم بمنطقــة الريــاض

الدكتــور صالــح بــن محمــد بــن حمــود الربعــي،
الكتــاب يرصــد اإلضــاءة وأدواتهــا وكل مــا لــه
ارتبــاط بهــا إيجا ًبــا وســلبًا يف الحرميــن الشــريفين
منــذ العصــر النبــوي حتــى نهايــة العصــر المملوكــي،
وهــي مرحلــة مهمــة يف تاريــخ األمــة اإلســامية.

الموظفون يف المسجد النبوي
يف جائــزة فــرع الكتــب المتعلقــة بدراســات التاريــخ
اإلســامي والحضــارة اإلســامية فــاز كتــاب
«الموظفــون يف المســجد النبــوي وأثرهــم يف
الحيــاة العامــة خــال العصــر المملوكــي» لعضــو
هيئــة التدريــس بقســم التاريــخ يف كليــة اللغــة
العربيــة والدراســات االجتماعيــة بجامعــة القصيــم

الدكتــورة ريــم بنــت فهــد بــن صالــح الســابح،
ويتطــرق الكتــاب إىل عنايــة الســاطين المماليــك
بالمســجد النبــوي ،واالهتمــام بالوظائــف المختلفــة
فيــه ،والمتمثلــة بالوظائــف الدينيــة والعلميــة،
واإلداريــة والخدميــة ،والنقلــة الكبيــرة التي شــهدتها
هــذه الوظائــف خــال العصــر المملوكــي ســواء مــن
حيــث التنظيــم ،أو اإلقبــال والتنافــس علــى توليهــا.

مــن جهتــه رفــع األميــن العــام المكلــف
للــدارة الدكتــور فهــد بــن عبــداهلل الســماري
الشــكر والعرفــان إىل خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل
ســعود رئيــس مجلــس إدارة دارة الملــك
عبدالعزيــز  -حفظــه اهلل  -علــى دعمــه
المتواصــل ورعايتــه الضافيــة لــكل أعمــال
الــدارة وأنشــطتها وتوجيههــا ،مــا مكنهــا
أن تكــون يف مصــاف المراكــز العالميــة

متفــردة باالهتمــام بــكل جوانــب مصــادر
التاريــخ الوطنــي وتاريــخ الجزيــرة العربيــة
وأبرزهــا الكتــاب; الوعــاء األول للتاريــخ
وباقــي العلــوم االجتماعيــة ،كمــا رفــع
التقديــر والعرفــان لصاحــب الســمو الملكــي
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز
ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء
وزيــر الدفــاع ونائــب رئيــس مجلــس إدارة
دارة الملــك عبدالعزيــز علــى اهتمامــه
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وتوجيهاتــه بتحديــث مســيرة الــدارة وتطويــر
أعمالهــا بمــا يتوافــق مــع العصريــة والحيويــة
العلميــة والتقنيــة.
وقــدم األميــن العــام المكلــف للــدارة تهنئتــه
واللجنــة العلميــة إىل الفائزيــن والفائــزات
بالجائــزة داع ًيــا اهلل عــز وجــل لهــم بمزيــد مــن
النجــاح والســداد يف خدمــة التاريــخ ومصادره
المختلفــة ودعــم محتــوى المكتبــة العربيــة
بالمتميــز والمؤثــر.

13

أخبار

تدشين «الواتساب» اإلخباري
دشــنت الــدارة خدمــة جديــدة إليصــال أخبارهــا
ورس ــالتها إىل أوســع شــريحة مــن المجتمــع ،مــن
خــال خدمــة «الواتــس آب» اإلخبــاري.
تــأيت هــذه الخطــوة اســتجابة لطلبــات كثيــر
مــن المتخـــصصيــــــن ذوي الـــــعالقة داخــــــل
المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا
والمعنييــن باألخبــار العلميــة والمعرفــة ومتابعي

أنشــطة الــدارة ومطبوعاتهــا ومنتجاتهــا
اإللكترونيــة المتعــددة والمتنوعــة ،خصوصــا
المتزامنــة فضــا عــن تعزيــز حضــور المعلومــة
التاريخيــة يف المشــهد الثقــايف العــام.
وحــددت الــدارة الرقــم 0996550977528
للتواصــل معهــا للتــزود باألخبــار ،مــا يتيــح التفاعل
مــع نشــاطاها واإلســهام يف المتــاح منهــا مــن

خــال إرســال كلمــة موافــق علــى هــذا الرقــم.
وتضــاف هــذه الخدمــة إىل القنــوات اإلعالميــة
التــي تملكهــا الــدارة وعلــى رأســها قنــاة
اليوتيــوب الخاصــة وحســابها يف علــى منصــة
تويتــر
@Darahfoundation

لجنة األسماء الجغرافية
تشكر (النقل) لتطبيقها الرومنة العربية يف لوحات الطرق
قدمــت اللجنــة الوطنيــة لألســماء الجغرافيــة
ومقرهــا الــدارة الشــكر لــوزارة النقــل علــى
اســتجابتها الســريعة بالبــدء يف تطبيــق النظــام
العربــي للرومنــة مــن خــال لوحــات الطــرق
الدالــة علــى المــدن والقــرى والهجــر وغيرهــا
مــن المواقــع غيــر المأهولــة مثــل المواقــع
الســياحية والبريــة والتاريخيــة.

الموحــد للرومنــة
ويختــص النظــام العربــي
ّ
بنقــل األســماء الجغرافيــة مــن األحــرف العربيــة
إىل األحــرف الالتينيــة ،مــن خــال نقــل الحــروف
العمليــة المسـ ّـماة
العربيــة إىل الحــروف الالتينيــة
ّ
رومنــة ( ،)Romanizationوهــو ينقــل األســماء إىل
اللغــات المكتوبــة بالحــروف الالتينيــة.

أيام ثقافية سعودية يف تركمانستان تشارك بها الدارة
شــاركت الــدارة يف األيــام الثقافيــة الســعودية
يف جمهوريــة تركمانســتان التــي نظمتهــا
وزارة اإلعــام وشــارك فيهــا عــدة جهــات
حكوميــة ســعودية ،وعــدد كبيــر مــن
المثقفيــن واألدبــاء والفنانيــن الســعوديين خــال
المــدة من  22-18نيســان (أبريــل) الماضــي.
وكانــت مشــاركة الــدارة عبــارة عــن معــرض
عــن العالقــات الســعودية التركمانســتانية،
ومعــرض عــن الحرميــن الشــريفين والتوســعات
الســعودية عبــر التاريــخ ،ومعــرض عــن نــوادر
المخطوطــات الســعودية.
وحظيــت مشــاركة الــدارة باهتمــام ملحــوظ
مــن قبــل الجمهــور التركمــاين المتطلــع
لمعرفــة المزيــد عــن الثقافــة العربيــة الســعودية.
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األمين العام المكلف يشارك يف ورش هيئة تطوير الدرعية عن تجارب المتاحف

شــارك معــايل األميــن العــام المكلــف
الدكتــور فهــد بــن عبــداهلل الســماري
يف ورش العمــل التــي أقامتهــا هيئــة
تطويــر بوابــة الدرعيــة لمــدة ثالثــة أيــام
عــن التجــارب العالميــة يف المتاحــف ،بهــدف
اســتطالع مقوماتهــا وطــرق االســتفادة مــن

البرامــج والخطــط الدوليــة لتنميــة الوعــي
يف مجــال المتاحــف ،وســبل االســتفادة مــن
المســارات الســياحية والثقافيــة بتطويــر أعمــال
المتاحــف ،مــن خــال تبــادل المعرفــة التاريخيــة
والتشــغيلية ،ودمــج أحــدث األفــكار العالميــة
تماشــياً مــع التوجهــات الوطنيــة يف إطــار
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أن «الدرعيــة
(رؤيــة المملكــة  .)2030وأضــاف ّ
مــكان ال مثيــل لــه؛ ومــن دواعــي ســرورنا أن
نــرى االهتمــام والحمــاس مــن خبــراء الفنــون
والثقافــة الدولييــن يف التــراث والتاريــخ
الســعودي بشــكل عــام والدرعيــة بشــكل
خــاص.
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استكشاف مالمح جدة قبل قرنين من مدونة رحالة فرنسي
موريــس تاميزييــه يف كتابــه (رحلــة يف بــاد
العــرب الحجــاز) ويعــد تاميزييــه مــن أبــرز الرحالــة
األجانــب الذيــن زاروا الحجــاز يف منتصــف القــرن
الثالــث عشــر الهجــري ،وهــو أول رحالــة فرنســي
يــزور جــدة.

اســتوقفت مالمــح مدينــة جــدة يف القــرن
الثالــث عشــر الهجــري (التاســع عشــر الميــادي)
مركــز تاريــخ البحــر األحمــر وغــرب المملكــة
التابــع للــدارة ،وذلــك خــال محاضــرة علميــة
اســتضافها «بيــت أرامكــو التاريخــي» يف جــدة
مســاء يــوم الثالثــاء 1440/8/18هـــ ،وألقتهــا
مشــرفة قســم التاريــخ يف جامعــة الملــك '' وتصــف المحاضــرة رحلــة تاميزييــه
عبدالعزيــز الدكتــورة منــال المريطــب وأدارتهــا وتســجيله بشــكل متســق وموضوعــي
الدكتــورة ســلوى الغالبــي بحضــور أدبــاء وشــمويل معلومــات قيمــة عــن جــدة،
ومفكريــن وأكاديمييــن وباحثيــن ومهتميــن ورصــده الجوانــب المختلفــة بهــا العمرانيــة
والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
يف الدراســات التاريخيــة.
وجــرى يف مســتهل المحاضــرة ،التــي تــأيت والســكانية وغيرهــا ،يف حيــن تميــز
يف إطــار برنامــج المركــز الثقــايف لهــذا العــام ،كتابــه بدقــة المحتــوى وكثــرة
اســتعراض بعــض مــن مالمــح جــدة يف تلــك التفصيــات ،ليضيــف للمكتبــة العربيــة
المرحلــة ،مــن خــال مــا دونــه الرحالــة الفرنســي برحلتــه هــذه كتابــاً قيمــاً يف وصــف
جــدة العريقــة''

مشاركة مركز تاريخ مكة المكرمة يف احتفاالت اليوم الوطني 88
شــارك مركــز تاريــخ مكــة المكرمــة يف
احتفــال اليــوم الوطنــي مــع جامعــة أم
القــرى وذلــك بإقامــة معــرض إلصــدارات الــدارة
والمركــز وبعــض الصــور لملــوك المملكــة
العربيــة الســعودية  .ويف داخــل قاعــة الملــك
عبدالعزيــز التاريخيــة تــم عــرض فيلــم عــن توحيــد
وبنــاء الدولــة وكذلــك لقــاء علمــي شــارك
فيــه كل مــن معــايل مديــر جامعــة الحــدود
الشــمالية الدكتــور ســعيد بــن عمــر آل عمــر
ومعــايل مديــر جامعــة حائــل خليــل إبراهيــم
اإلبراهيــم وأدار الحــوار مديــر عــام مركــز تاريــخ
مكــة المكرمــة .
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حديث الوثائق

التنقيب عن المعادن يف عهد الملك عبدالعزيز
يف ظــل محدوديــة المــوارد الماليــة وبــدء
تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية لــم
يدخــر الملــك عبدالعزيــز جهــدًا يف كل
مــا مــن شــأنه تطويــر البــاد والنهــوض بهــا،
ومــن ذلــك التوجــه إىل التنقيــب عــن الثــروة
المعدنيــة واســتثمارها.
ويف عــدد مجلــة الــدارة األول مــن الســنة
الثــــالثــــــة واألربعيــن جــرى نشـــــــر بحـــــث
للدكتورة مــــــهــــا بنــــت علي آل خـــــشــــيل

مــن وكيــل الماليــة إىل مديــر
شــركة الشــرقية ،بطلــب تأميــن
مهنــدس جيولوجــي للقيــام
باستكشــاف المعــادن يف
المملكــة( 28جمــادى اآلخــرة
1348هـــ 30/نوفمبــر 1929م)

وقــد اســتعانت مؤلفــة البحــث بالعديــد مــن
الوثائــق التاريخيــة لرصــد مــا قــام بــه الملــك
عبدالعزيــز مــن جهــود يف ســبيل اكتشــاف
المعــادن يف المملكــة.

بعنــوان (التنقيــب عــن المعــادن يف عهــد
الملــك عــــــبدالعزيز 1373-1344هـــ-1926/
1953م) ليســلط الضــوء علــى أحــد جوانــب
التاريــخ االقتصــادي للمملكــة العربيــة
الســعودية ،وهــو تاريــخ التعديــن يف تلــك
المــدة والجهــود التــي بذلــت يف هــذا وفيمــا يــأيت صــور لبعــض الوثائــق التــي
المجــال ،بالســعي إىل تنويــع مصــادر الدخــل ،تحكــي لألجيــال االهتمــام المبكــر
والتعــاون مــع الشــركات األجنبيــة الســتثمار بهــذا الجانــب االقتصــادي الحيــوي.
الثــروات الطبيعيــة.

خطــاب مــن مديريــة الشــؤون
الخارجيــة إىل المفوضيــة
الهولنديــة يف جــدة بخصــوص
تعييــن البروفيســور الهولنــدي
الخبيــر يف علــم طبقــات األرض
( 3جمــادى اآلخــرة 1349هـــ25 /
أكتوبــر 1930م).
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مــن أميــر ينبــع إىل صاحــب
الســمو الملكــي النائــب العــام،
بخصــوص البحــث عــن مناجــم
للفحــم الحجــري ،ومعــادن
أخــرى ،يف ( 3ذو القعــدة
1346هـــ 24 /أبريــل 1928م).
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روزنامة سنوية لفعاليات مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض وتسويقها

دعــا معــايل األميــن العــام المكلــف الدكتــور فهــد بــن عبــد اهلل الســماري إىل اســتثمار مواقــع مقــر مركــز
الملــك عبدالعزيــز التاريخــي بالمربــع االســتثمار الســياحي والتاريخــي األفضــل بكشــف مزيــد مــن مزايــاه
ومرافقــه للقطــاع الخــاص ،وتنســيق الفعاليــات المقامــة فيــه بحيــث ال يقــع بينهــا تداخــل وتقاطــع فتفقــد
أهميتهــا المقصــودة ويســتهلك المــكان دون فائــدة تعــود إليــه.
االجتماعيــة والثقافيــة والســياحية والترفيهيــة
مــع رؤيــة المملكــة  2030يف مجــال اســتثمار
المواقــع التاريخيــة لتعزيــز الجوانــب الوطنيــة
عامــا
خصوصــا أن المركــز يحتفــل بمــرور ً 20
ً
علــى إنشــائه.

جــاء ذلــك يف االجتمــاع األول للجنــة إعــداد
خطــة الفعاليــات والبرامــج بالمركــز طــوال
العــام الــذي عقــد يف مقــر الــدارة يــوم األربعــاء
1440/7/13هـــ بحضــور ممثليــن لثمــان جهــات
أخــرى هــي هيئــة تطويــر الريــاض ،وأمانــة
مدينــة الريــاض ،ووزارة الثقافــة ،ووزارة اإلعــام،
والهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي ،وطالــب األعضــاء بتقديــم مقترحاتهــم
خصوصــا يف دراســات مفــردات المركــز
والهيئــة العامــة للترفيــه ،وهيئــة الثقافــة،
ً
المكانيــة وعمليــة التســويق التاليــة واســتغالل
والغرفــة التجاريــة بالريــاض.
الخدمــات اإللكترونيــة مــن خــال موقــع
عرضــا لمكونــات المــكان إلكتــروين للمركــز للتنســيق بيــن الفعاليــات
وقــدم معاليــه ً
ومواقعــه المتاحــة والمقامــة حتــى اآلن المقامــة يف المركــز ،وتهيئــة كل مــا لــدى
مؤكــ ًدا علــى وجــود فعاليــات ومهرجانــات الجهــات األعضــاء مــن قــدرات ودراســات
يف المركــز لكنهــا ال تحقــق أقصــى مــا لديهــا وأفــكار إبداعيــة جديــدة لتعزيــز عمــل اللجنــة،
ألســباب عــدة أهمهــا عــدم وجــود روزنامــة ولتقديــم رس ــالة موحــدة للمركــز بمــا يتوافــق
ســنوية ثابتــة وواضحــة لــكل مؤسســات مــع الحالــة التطويريــة للنشــاط الثقــايف
المجتمــع وأفــراده حتــى تتطابق هذه األنشــطة والترفيهــي والســياحي يف المملكــة العربيــة
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الســعودية الــذي يشــهد قفــزة نوعيــة مهمــة
يف تاريخنــا الوطنــي ،وتحــت إدارة مشــتركة
مــن األعضــاء ،مشــيرًا إىل إمكانــات موقــع
مركــز الملــك عبدالعزيــز التاريخــي مــن حيــث
توافــر النقــل والبقعــة الخضــراء والتصميــم
الفســيح وشــهرته لــدى أفــراد المجتمــع
والمؤسســات.
وأكــد االجتمــاع علــى ضــرورة تقســيم العمــل
إىل لجــان فرعيــة تكــون أعمالهــا متكاملــة
تبــدأ برســم خريطــة لموقــع المركــز تظهــر
كل طاقاتــه المكانيــة ،وتحــدد مســاحاتها
وإمكانيــات اســتخدامها للفعاليــات المتنوعة،
وتحديــد شــروط إقامتهــا يف كل موقــع علــى
الخريطــة ليمكــن بالتــايل عرضهــا علــى
الجهــات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع
الخــاص والمؤسســات الرســمية األجنبيــة.

تقرير

صور تاريخية
توثــق األضــرار التي حلــت بالحرم المكي
جــــــراء اقتـــــــحامه مــــــــن الــــفــــــئة الضــــ ــالة
تضــم الــدارة ضمــن مصادرهــا التاريخيــة التــي يضمهــا
أرشــيف الصــور واألفــام التاريخيــة صــورًا نــادرة تاريخيــة
توثــق اآلثــار التخريبيــة التــي حلّــت بالمســجد الحــرام
يف مكــة المكرمــة ،جــراء حـــادثة اقتحامــه مــن الفئة
الضالــة عــام 1400هـــ1979 /م.
ّ
حــل بمئذنــة بيــت اهلل
وتظهــر الصــور الدمــار الــذي
الحــرام ،وواجهــة المســجد ،والحوائــط واألســقف
الداخليــة ،جــراء النيــران التــي أطلقهــا المســلحون تجــاه
المصليــن ورجــال األمــن أثنــاء محاولتهــم البائســة
للســيطرة علــى الحــرم.
تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف فجــر األول مــن محــرم
عــام 1400هـــ ،اقتحــم الحــرم المكــي نحــو  200رجــل
يقودهــم جهيمــان العتيبــي ومحمــد القحطــاين،
وســيطروا عليــه بقــوة الســاح ،زاعميــن ظهــور “المهــدي
ّ
وتمكنــت قــوات األمــن مــن الســيطرة علــى
المنتظــر”،
وطهــرت الحــرم خــال أســبوعين.
الوضــع
ّ
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جدة التاريخية
مدينة إنســانية ازدهرت بعد اإلســام
بمســـاجدهــــــا وحــــــاراتها وأســواقها
يعــود تاريــخ جــدة إىل عصــر مــا قبــل اإلســام ،ويف العصــر اإلســامي اتخــذ منهــا
ـاء لمكــة المكرمــة وذلــك عــام
الخليفــة عثمــان بــن عفــان رضــي اهلل عنــه مينـ ً
26هـــ 647 /م مــا ســهل علــى حجــاج البحــر ســرعة الوصــول وأمانــه.

مدينة إنسانية
األبنيــة والحــارات والرواشــين والنوافــذ الداخلــة
يف عمــارة (جــدة التاريخيــة) بصفــة خاصــة
مــا زالــت تتغنــى بعراقتهــا لتبقــى مدينــة جــدة
كمتحــف مفتــوح ،وأكبــر دليــل تســجيلها
ٍ
ضمــن المواقــع األثريــة يف قائمــة التــراث
اإلنســاين العالمــي لــدى اليونســكوعام
1435هـــ 2014 /م.
وعندمــا يذكــر تاريــخ جــدة نســتحضر دخــول
الملــك عبدالعزيــز  -رحمــه اهلل -لهــا يف عــام
1344هـــ الموافــق 1925م واتخــاذه مــن بيــت
نصيــف ســكنًا مــدة مــن الزمــن ،واتخــاذ مجلس
ومصلــى بجــوار مســجد الحنفــي.
وكانــت مدينــة جــدة مجتم ًعــا واحــدًا
عشــق أهلهــا البحــر الــذي هــو مصــدر رزقهــم
وحياتهــم ،وعمــل أهلهــا علــى بنــاء ســور
ضخــم يحيــط بهــا ويمنــع عنهــا الغــزاة ،ثــم
تغيــر الزمــان وأضحــت مدينــة كبيــرة ..وبوابــة
الحرميــن الشــريفين وعــروس البحــر األحمــر
ومينــاء المملكــة األول.
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قصة السور
مــن المعالــم والمبــاين األثريــة والتراثيــة
المهمــة التــي تحتضنهــا جنبــات مدينــة
جــدة التاريخيــة ســور جــدة الــذي بنــاه حســين
الكــردي أحــد أمــراء المماليــك يف حملتــه
عندمــا اتجــه ليحصــن البحــر األحمــر مــن
هجمــات البرتغالييــن فشــرع بتحصينــه وتزويــده
بالقــاع واألبــراج والمدافــع لصــد الســفن الحربيــة
التــي تغيــر علــى المدينــة ،وإحاطــة الســور مــن
الخــارج بخنــدق زيــادة يف تحصيــن المدينــة
مــن هجمــات األعــداء.
وجــرى أن بنــاء الســور بمســاعدة أهــايل جــدة،
وكان لــه بابيــن أحدهمــا مــن جهــة مكــة
المكرمــة واآلخــر مــن جهــة البحــر ،كمــا
يشــتمل الســور علــى ســتة أبــراج كل بــرج
منهــا محيطــه  16ذرا ًعــا ثــم فتحــت لــه ســتة
أبــواب هــي :بــاب مكــة ،وبــاب المدينــة،
وبــاب شــريف وبــاب جديــد وبــاب البنــط وبــاب
المغاربــة أضيــف إليهــا يف بدايــة القــرن الحــايل
بــاب جديــد وهــو بــاب الصبــة ،وتــم إزالــة الســور
لدخولــه يف منطقــة العمــران عــام 1947م

مشــيرة إىل تقســيم مدينــة جــدة داخــل
قديمــا
ســورها إىل عــدة أحيــاء أطلــق عليهــا
ً
اســم (حــارة) وقــد اكتســبت تلــك األحيــاء
أســماءها حســب موقعهــا الجغــرايف داخــل
المدينــة أو شــهرتها باألحــداث التــي مــرت
بهــا وهــي :حــارات (المظلــوم ) و(الشــام)،
و(اليمــن) ،و(البحــر) ،و(الكرنتينــة).
بناء البيوت
بنــى أهــايل جــدة بيوتهــم مــن الحجــر
المنقبــي الــذي كانــوا يســتخرجونه مــن بحيــرة
األربعيــن ثــم يعدلونــه بــاآلالت اليدويــة ليوضــع
يف مواضــع تناســب حجمــه إىل جانــب
األخشــاب التــي كانــت تــرد إليهــم مــن
المناطــق المجــاورة كــوادي فاطمــة أو مــا
كانــوا يســتوردونه مــن الخــارج
عــن طريــق المينــاء خاصــة مــن الهنــد ،كمــا
اســتخدموا الطيــن الــذي كانــوا يجلبونــه مــن
بحــر الطيــن يســتعملونه يف تثبيــت المنقبــة
ووضعهــا بعضهــا إىل بعــض.
رص األحجــار يف
وتتلخــص طريقــة البنــاء يف ّ
مداميــك يفصــل بينهــا قواطــع مــن الخشــب
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(تكاليــل) لتوزيــع األحمــال علــى الحوائــط
كل متــر تقريبًــا ويشــبه المبنــى القديــم
إىل حــد كبيــر المبنــى الخرســاين الحديــث
واألخشــاب تمثــل تقريبًــا الحوائــط الخارجيــة
للمنشــأ الخرســاين وذلــك لتخفيــف األوزان
باســتعمال الخشــب ،ومــن أشــهر وأقــدم
المبــاين الموجــودة حتى اآلن بيــت آل نصيف،
وبيــت آل جمجــوم ،ودار آل باعشــن ،وآل قابل،
ودار آل باناجــة ،وآل الزاهــد  ،وآل الشــربتلي
كمــا ظلــت بعضهــا لمتانتهــا وطريقــة بنائهــا
باقيــة بحالــة جيــدة بعــد مــرور عشــرات الســنين.

بنى اهــــايل جــــــدة
بيوتهـم من حـجارة
تستــــخرج من بحيرة
األربعين
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أبرز المساجد
أبــرز المســاجد بمنطقــة جــدة التاريخيــة وهــي:
(مســجد الشــافعي) ،و(مســجد عثمــان
بــن عفــان) ،و(مســجد الباشــا) ،و(مســجد
عــكاش) ،و(مســجد المعمــار) ،و(مســجد
الرحمــة) ،و(مســجد الملــك ســعود)،
و(مســجد الجفــايل) ،و(جامــع حســن عنــاين)
الفتــة إىل أن هــذه األحيــاء العتيقــة مــا زالــت
تحــوي لمســات مــن الحيــاة التقليديــة ذات
الطابــع االجتماعــي واالقتصــادي القديــم التي
تنتشــر حولهــا بعــض محــال الحــرف الشــعبية
والتقليديــة القديمــة ،ومــن أشــهر األســواق
قديمــا (ســوق
العامــة يف المنطقــة التاريخيــة
ً
العلــوي) ،و(ســوق قابــل) ،و(ســوق النــدى).
أسواق عامة وخاصة
ومــن أهــم األســواق المختصــة التــي كانــت
موجــودة بجــدة التاريخيــة (ســوق الســمك
العــروف بـــ البنقلــة) ،وســوق الخضــروات
والجزاريــن بالنواريــة الواقعــة يف نهايــة شــارع
قابــل إىل ناحيــة الشــرق ،والســوق الكبيــر
تبــاع فيــــــه األقمشــة يف دكاكيــن كبيــرة
وصغيــرة مكتظــة بفــــــاخر األقمـــــشة علــى
مــــختلف أنـــــواعــهــــا ،وســوق الخــاســــكية
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وتقــع خلــف دار الشــيخ محمــد نصيــف ،وســوق
النــدى ومعظــم المحــات فيــه لبيــع األحذيــة
إضافــة لســوق الجامــع نســبة إىل جامــع
الشــافعي ،وســوق الحبابــة ويقــع يف بــاب
مكــة ،وســوق الحــراج "المــزاد العلنــي " وكان
يقــع يف بــاب شــريف ،وســوق البــدو يف بــاب
مكــة ويبــاع فيــه كل مــا يجــذب ســكان
الباديــة ،وســوق العصــر ويقــع يف بــاب شــريف
ويقــام يف كل عصــر يف ذلــك الوقــت،
وســوق البراغيــة الــذي تصنــع فيــه بــرادع الحميــر
والبغــال وســروج الخيــل عنــد عمــارة الشــربتلي،
وســوق الســبحية وكانــت تصنــع وتبــاع فيــه
المســابح وهــو ســوق يف موقــع الخاســكية.
خانات جدة
قديمــا بالخانــات ،والخــان مــا
عرفــت جــدة
ً
يســمى بالقيســارية  /القيصريــة أي الســوق
التــي تتكــون مــن مجموعــة دكاكيــن تفتــح
و تغلــق علــى بعــض ،ومــن أهــم خانــات جــدة
التاريخيــة خــان الهنــود ،وخــان القصبــة وهــو
محــل تجــارة األقمشــة ،وخــان الد ّالليــن ،وخــان
العطاريــن ،ومــا زالــت عــادات مدينــة جــدة
بأهلهــا العامريــن تجمــع األحبــة فــكل شــخص
وعائلــة يقــوم بتزييــن منزلــه باألنــوار ،وآخــرون
ً
اســتقبال للــزوار،
يقومــون بترديــد األهازيــج
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وتشــكل تلــك الطقــوس مالمــح جماليــة
لمدينــة جــدة يف المناســبات الدينيــة مثــل
شــهر رمضــان خاصــة يف المنطقــة التاريخيــة
المركزيــة والبلــد التــي تحتفــظ بمخــزون هائــل
مــن التــراث والذكريــات ،ويف "المحاكــة"
عنــد العمــد وكبــار الســن.
 50مليون ريال
وتحظــى جــدة التاريخيــة باهتمــام الدولــة
للــدالالت التاريخيــة والتراثيــة التــي تتضمنهــا
معالمهــا ومآثرهــا العمرانيــة فقــد وجــه ســمو
ويل العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزيــز ـ يحفــظ اهلل ـ شــهر رمضــان الماضــي
 ،بدعــم مشــروع ترميــم  56مبنــى مــن مبانيهــا
اآليلــة للســقوط بمبلــغ  50مليــون ريــال كمرحلة
أوىل ،وتــأيت أهميــة رعايــة ودعــم ســموه
يف إطــار مســاندة المشــاريع التــي مــن شــأنها
المحافظــة علــى المكتســبات التاريخيــة
والحضاريــة للمملكــة ،والحفــاظ علــى مبــاين
جــدة التاريخيــة وإحيائهــا وتأهيلهــا وحمايتهــا
مــن االنهيــار يف ســبيل تحويلهــا للعالميــة
ودعــم الســياحة التاريخيــة يف المملكــة
العربيــة الســعودية بمــا يتوافــق مــع رؤيــة .2030
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من أرشيف أم القرى

خدمة رسائل
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