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خريطــة بحريــة نــادرة للجغــرايف الفرنســي جــون دابريــه لمنطقــة مينــاء جــدة، نشــرت يف باريــس 

ــعب المرجانيــة القريبــة مــن الســاحل، والطريق البحري  عــام 1775م، وتعطــي تفصيــات عــن الشُّ

إىل المينــــاء، وأعـــماق المياه، ويظهر يف الخريطـــة التحــــصينـــات المحيطة بالمدينـة
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كلمة العدد

المحتوى الرقمي

 يف اجتماعــه الخمســين الــذي ننشــر خبــره يف هــذا العــدد وافــق مجلــس

 اإلدارة المنعقــد تحــت رئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن

 عبدالعزيــز -حفظــه اهلل- علــى تحويــل مركــز التاريــخ الســعودي الرقمــي

الرقمــي يف تأكيــد علــى الســعودي للمحتــوى  المركــز   )رقمــن( إىل 

 الحــرص علــى دعــم مســيرة الــدارة بإيجــاد مركــز متكامــل بــأداء شــمويل

 يف نقــل المحتــوى الســعودي إىل الصيــغ الرقميــة بغــرض اإلفــادة منــه يف

الكثيــر مــن وســائل التواصــل التقنيــة الحديثــة.

ــا للــدارة لتكــون يف مصــاف المؤسســات  هــذا القــرار سيوســع المجــال رحبً

المنطقــة والعالــم، كمــا يتماشــى مــع عــدد مــن الرائــدة يف   العلميــة 

 األهــداف اإلســتراتيجية للــدارة، كتحســين إدارة المحتــوى، وتعزيــز إمكانية

 الوصــول، وتطويــر األبحــاث، إضافــة إىل الترويــج لتاريــخ المملكــة العربيــة

المركــز جــزًءا مــن منظومــة تعمــل علــى  الســعودية، وبذلــك يكــون 

الــدارة يف أن تكــون مركــزًا معرفًيــا عالمــي المســتوى،  تحقيــق رؤيــة 

 يمــد الجســور بيــن الماضــي والمســتقبل ويصــل مــا بيــن األجيــال مــن خــال

ــة واإلســامية. ــدول العربي ــراث المملكــة وال ــخ وت تاري

والخاصــة العامــة  المؤسســات  مــن  العديــد  تســتفيد  أن  الــدارة   وتأمــل 

والوســائط واإلذاعــة  البــث  كجهــات  الرقمــي،  التحويــل  عمليــة   مــن 

ومراكــز والمكتبــات  الثقافيــة،  والمراكــز  والمتاحــف   المطبوعــة، 

)المركــز مثــل  الحكوميــة  والجهــات  والمحفوظــات،   المعلومــات 

التحويــل العمليــة  ســتهيئ  حيــث  والمحفوظــات(،  للوثائــق   الوطنــي 

والخرائــط والمخطوطــات  كالكتــب  األبعــاد  ثنائيــة  للمــواد   الرقمــي 

 والصحــف والمجــات والدوريــات األخــرى المطبوعــة والصــور الفوتوغرافية

ــل ــة والتماثي ــع األثري ــاد كالقط ــة األبع ــواد ثاثي ــك الم ــات، وكذل  واللوح

واألثــاث والمابــس  المعدنيــة  والعمــات  والمجوهــرات   والفخاريــات 

 وغيرهــا، يضــاف لذلــك المــواد المســموعة والمرئيــة كتســجيات أشــرطة

 الفيديــو وتســجيات األشــرطة المســموعة وأشــكال األفــام وتســجيات

المدمجــة وغيرهــا. األقــراص 

 وقــد اكتســبت الــدارة معرفــة خاصــة بالتحديــات التــي تواجــه جهــود

هــذا يف  الممتــدة  خبرتهــا  ضــوء  علــى  وذلــك  بالمملكــة،   الرقمنــة 

 المجــال، تلــك التحديــات التــي تتمثــل يف الوصــول المحــدود، والتكلفــة

ــة إىل ــدودة، باإلضاف ــة المح ــرة المحلي ــي، والخب ــول الرقم ــة للتح  المرتفع

 التخوفــات بشــأن أمــن المعلومــات، وقــد حــددت الــدارة األســباب الجذريــة

 لــكل تحــٍد مــن هــذه التحديــات، كمــا وضعــت الحلــول التــي ســيوفرها

 المركــز الســعودي الرقمــي للمحتــوى والوســائط )رقمــن( وهــي الدقــة،

 والتوافــق مــع المعاييــر والتوجهــات الحكومية للتحــول الرقمي الوطني،

 والســعودة وإيجــاد فــرص عمــل يف هــذا المجــال، وكذلــك خلــق الفــرص

الخــاص، يضــاف لذلــك االهتمــام بالحفــظ طويــل  االســتثمارية للقطــاع 

المــدى.

االجتماع الخمسون لمجلس اإلدارة

 منح أوسمة ملكية لشخصيات

رشحتها الدارة

 الشيخ السديس يبحث تعاون

شؤون الحرمين مع الدارة

 شهادة اإليزو للجودة لمركز الملك

 سلمان للترميم والمحافظة على

المواد التاريخية

لقاٌء علميٌّ عن وادي )مر الظهران(

  بمشاركة الباحثين والمهتمين

بالدراسات التاريخية
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الحركــة  يف  فاعليتهــا  مــن  للرفــع  وبرامجهــا 
العلميــة.

الصاحيــات  الئحــة  علــى  المجلــس  ووافــق 
والئحــة المــوارد البشــرية والائحــة الماليــة والئحة 
العقــود والمشــتريات التــي انتهــت إليهــا اللجنــة 

الماليــة. الــدارة ووزارة  المشــكلة مــن 

كمــا صــادق المجلــس علــى الحســاب الختامي 
للــدارة للــــعام المـــــايل 1439 / 1440 هـــ وإحاطــة 
تــم  التــي  الثقافيــة  الــدارة  بأنشــطة  المجلــس 

ــام. ــك الع ــا يف ذل تنفيذه

 تحويــل مركــز التاريــخ الســعودي الرقمــي
 )رقمــن( إىل المركز الســعودي للمحتوى

الرقمي

ــلمان  ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي رأس خ
يــوم  ـ  ـ حفظــه اهلل  العزيــز آل ســعود  بــن عبــد 
الخمســين  االجتمــاع  1441/3/30هـــ  األربعــاء 

الــدارة. لمجلــس 

ويف مســتهل االجتمــاع أكــد خــادم الحرميــن 
بالتاريــخ  االهتمــام   - اهلل  أيــده   - الشــريفين 
لمقــررات  الــدارة  تطويــر  مثمنًــا  الوطنــي، 
الدراســات االجتماعيــة يف التعليــم العــام ومقــرر 
ــي للجامعــات بالتعــاون مــع وزارة  ــخ الوطن التاري
وتاريخــه  الوطــن  تــراث  تقــدم  التــي  التعليــم 

متميــز. تربــوي  بأســلوب 

الموضوعــات  المجلــس  ناقــش  ذلــك  بعــد 
عــددًا  وأصــدر  أعمالــه،  جــدول  علــى  المدرجــة 

الــدارة  ألعمــال  التطويريــة  القــرارات  مــن 
التاريــخ  الموافقــة علــى تحويــل مركــز  منهــا: 
المركــز  إىل  )رقمــن(  الرقمــي  الســعودي 
ــق أهــداف  ــوى الرقمــي لتحقي الســعودي للمحت
متكامــل  مركــز  بوجــود  المرســومة  الــدارة 
يحقــق الشــمولية يف نقــل المحتــوى الســعودي 
التاريــخ  ذلــك  يف  بمــا  الرقميــة  الصيغــة  إىل 
الســعودي بغــرض اإلفــادة منــه يف الكثيــر مــن 

الحديثــة. التقنيــة  التواصــل  وســائل 

كمــا وافــق المجلــس علــى تنفيــذ مبــادرة تطويــر 
إشــراف  تحــت  الوطنيــة  التاريخيــة  الدراســات 
بــن  محمــد  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ــس  ــب رئي ــد نائ ــز ويل العه ــد العزي ــن عب ــلمان ب س
الــوزراء نائــب رئيــس مجلــس إدارة دارة  مجلــس 
تطويــر  إىل  تهــدف  التــي  العزيــز،  عبــد  الملــك 
ــة الســعودية لتكــون  جوانــب المدرســة التاريخي
رائــدة ومؤثــرة بمــا يف ذلــك تطويــر المنهجيــة 
واالرتقــاء  واألكاديميــة  العلميــة  والبرامــج 
بمســتوى أنشــطة الجمعيــة التاريخيــة الســعودية 

 خــادم الحرميــن الشــريفين يثمــن تطويــر الــدارة لمقــررات الدراســات

االجتماعيــة يف التعليــم العــام ومقــرر التاريــخ الوطنــي للجامعــات

تطويــر مبــادرة  تنفيــذ  علــى   الموافقــة 

الوطنيــة التاريخيــة  الدراســات 

لدى ترؤسه االجتماع الخمسين لمجلس اإلدارة
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الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيع

وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

األستاذة الدكتورة ليلى بنت صالح البسام 

وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي 

وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

األستاذ الدكتور عبداهلل بن ناصر الوليعي

وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

األستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 

وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

األستاذ الدكتور عبداهلل بن محمد الشهري 

وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

 الموافقة على منح أوسمة ملكية لشخصيات رشحتها الدارة

أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
الملكــي  ســلمان بــن عبدالعزيــز أمــره 
الكريــم بالموافقــة علــى منــح أوســمة 
الباحثيــن  األكاديمييــن  مــن  لعــدد 
ــدارة  ــل ال الذيــن تــم ترشــيحهم مــن قب
الكبيــر يف حركــة  لدورهــم  وذلــك 
التأليــف والبحــث العلمــي الرصيــن يف 
كمــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
كان لتفاعلهــم وتعاونهــم مــع الــدارة 
البحثيــة  مســيرتها  إثــراء  يف  بــارز  أثــر 

وهــم:- والعلميــة، 
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القصــور  بتوثيــق  الــدارة  اهتمامــات  ووفــق 
بنــاء  نمــط  وثقــت  وتاريًخــا،  وصًفــا  الملكيــة 
هندســية  أســس  وفــق  تــم  الــذي  القصــر  هــذا 
الطينيــة  المبــاين  معماريــة، لمــا هــو ســائد يف 
أســلوب  كان  حيــث  المملكــة،  وســط 
تخطيــط المبــاين يف ذلــك العهــد ال يتــم علــى 
مخططــات أو لوحــات ورقيــة كمــا هــو الحــال 
اليــوم، بــل يتــم بتخطيــط المبنــى علــى األرض 
مباشــرة، ويتــم ذلك بــأن يقوم البّناء أو المشــرف 
ــع  ــى موق ــرف عل ــد التع ــه - بع ــاء نفس ــى البن عل
تفصيليــة  خطــوط  بوضــع   - وحجمــه  القصــر 
ببعــض  يســتعين  وقــد  األرض،  علــى  بقدمــه 
الصــوف بحيــث  أو حبــال مــن  الليفيــة  الحبــال 
يخــط يف البدايــة موقــع الجــدار الخارجــي، ثــم 
ــة  ــق الداخلي ــدات والمراف ــوط الوح ــق خط تنطل
حســبما اتفــق عليــه، وبهــذا األســلوب يســتطيع 
آنــذاك  يســمى  الــذي  البنــاء  علــى  المشــرف 

اســتقامة األساســات،وتوازن  )االســتاد( مراقبــة 
الغــرف والســاحات  األضــاع، وكذلــك حجــم 
والمصابيــح وفتحــات األبــواب، بحيــث يعــدل 
ــل بــدء التنفيــذ، وبعــد  ويحســن كيــف يشــاء قب
أن تتــم هــذه المرحلــة األوليــة األساســية تحفــر 

البنــاء. ويبــدأ  األساســيات 

البديعــة  قصــر  علــى  الوقــوف  خــال  ومــن 
بعــض  إجــراء  وبعــد  بنائــه،  أســلوب  ومعاينــة 
اليدويــة يف نقــاط مختلفــة يتبيــن  المجســات 
مبنيــة  للقصــر  الخارجيــة  الجــدران  أساســات  أن 
بطريقــة  مشــذبة  بيضــاء  صخريــة  بأحجــام 
تمكــن البنــاء مــن تشــييد حوائــط القصر بشــكل 
أساســات  حفــرت  وقــد  مســتقيم،  هندســي 
ــن 80-120ســم، وعــرض  ــراوح بي القصــر بعمــق يت
المداميــك  فيهــا  ورّصــت  60ســم،  إىل  يصــل 
ــات  ــا أن أساس ــة، كم ــة منتظم ــة بطريق الحجري

تشــيد  لــم  للقصــر  الداخليــة  الوحــدات  جــدران 
علــى مداميــك حجريــة، بــل بنيــت بمداميــك 
ألن  نظــرًا  وذلــك  ســميكة(،  طينيــة  )عــروق 
هــذه الجــدران ســتكون محميــة بجــدران القصــر 
الخارجيــة مــن أضــرار الميــاه والرطوبــة، ورغبًة يف 
البنــاء باســتغال مــادة الطيــن الجيــدة المتوافــرة 
بــوادي حنيفــة المشــيد فيــه القصــر، كمــا تــم 
القصــر  مــن  الســفلية  األجــزاء  بنــاء  اســتكمال 
األســلوب  هــذا  ويتمثــل  المداميــك،  بطريقــة 
فــوق  بعِضهــا  المخلــوط  الطيــن  كتــل  بــرص 
بعــض علــى شــكل صفــوف مســتقيمة تــدك 
باأليــدي أو بلــوح خشــبي معــد لهــذا الغــرض، أمــا 
األجــزاء العلويــة مــن القصــر، الشــرفات الخارجيــة 
فهــي  الصغيــرة  الجــدران  وبعــض  والداخليــة، 

اللبــن. مبنيــة بالطــوب 

يقــع قصــر البديعــة التاريخــي الــذي أمــر الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود -رحمــه اهلل- ببنائــه عــام 1353هـــ الموافــق 1935م 
علــى مجــرى وادي حنيفــة مــن الناحيــة الغربيــة وبيــن شــعيب أم قصــر مــن الناحيــة الشــمالية، وشــعيب غذوانــة مــن الناحيــة الجنوبيــة، 
وذلــك عندمــا وجــه معلــَم البنــاء يف ذلــك الوقــت )االســتاد( محمــد بــن قبــاع ببنــاء القصــر ليكــون مقــرًّا للســكن واســتضافة كبــار الــزوار 
والشــخصيات المهمــة للدولــة واالجتماعــات الخاصــة، حيــث تــم تشــييده علــى طــراز معمــاري جميــل يتوســط أشــجار النخيــل الباســقة.

ُأّتِخذ مقرّا لمدرسة الباطن السعودية وشرطة الباطن

 )قصر البديعة( على مجرى وادي حنيفة أمر المؤسس ببنائه

للسكن والضيافة الملكية

ً
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تفاصيل البناء:
مــن  ووحداتــه  القصــر  غــرف  جــدران  وجميــع 
طينــي  بطــوب  كســيت  والخــارج  الداخــل 
بـــ  محلّيًــا  يعــرف  مــا  وهــو  بالتبــن،  مخلــوط 
)المشــاش(، ثــم غطيــت طبقــة اللياســة الطينيــة 
األبيــض،  الجــص  مــن  رقيقــة  بأخــرى  هــذه 
وبخاصــة داخــل المجالــس وغــرف القصــر الرئيســة 
والمســجد واألعمــدة والشــرفات، وأفاريــز النوافــذ 
لواويــن  بأعمــدة  يتعلــق  فيمــا  أمــا  واألبــواب، 
ــار  ــطة أحج ــت بواس ــد بني ــر( فلق ــح القص )مصابي
تأخــذ  كــي  مشــذبة،  الشــكل  أســطوانية 
ــب اســتقامتها  ــات رشــيقة إىل جان األعمــدة هيئ
هــذه  أعمــدة  بيــن  مــا  ربــط  ولقــد  ومتانتهــا، 
المصابيــح بواســطة ســواكف متينــة أعــدت مــن 
ــواكف  ــذه الس ــتند ه ــث تس ــل، بحي ــب األث خش
ــواح  ــارة عــن أل علــى تيجــان األعمــدة، وهــي عب
رؤوس  فــوق  تثبــت  الشــكل  مربعــة  حجريــة 

)القنايــع( محلًيّــا  عليهــا  ويطلــق  األعمــدة، 
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 ويحتــوي قصــر البديعــة علــى خصائــص معماريــة 
القصــور داخــل مدينــة  الكثيــر مــن  تميــزه عــن 
المميــزات  هــذه  أبــرز  ومــن  وخارجهــا  الريــاض 
وجــود مســجد خــاص بســكان القصــر وضيوفــه، 
وذلــك يف الــدور الثــاين جــوار المجلــس الرئيــس 
الشــكل  مربــع  المســجد  هــذا  ويبــدو  للملــك، 
ويحمــل ســقفه عمــودان أســطوانيان مــن الخــرز، 
ترتكــز علــى مثليهمــا مــن منتصــف غرفــة يف 
ــجد، إال  ــم المس ــس حج ــذ نف ــي تأخ ــدور األرض ال
أن هــذا األخيــر لــه محــراب مجــوف يســتند خــارج 
المســجد علــى ســارية مصمتــة نصــف دائريــة تبــرز 
مــن األرض وكأنهــا امتــداد طبيعــي للمحــراب، 
ويقــع إىل جانــب هــذا المســجد المجلــس الرئيــس 
بضخامــة  المجلــس  هــذا  يتميــز  وال  الكبيــر، 

حجمــه فحســب، بــل بجمــال تكوينــه.

يتــردد  العزيــز -رحمــه اهلل-  الملــك عبــد  كان 
صيًفــا،  ضيوفــه  ومعــه  البديعــة  قصــر  علــى 
ينــزل  الريــاض أن  إذا جــاء مــن  العــادة  وجــرت 
يصلــي  حتــى  فيــه  ويمكــث  القصــر  يف 

ــا  ــرج بعده ــوم ويخ ــب إىل الن ــم يذه ــر، ث الظه
العصــر، وبعــد  ليجتمــع بخاصتــه حتــى يصلــي 
تنــاول الطعــام يخــرج ومــن معــه إىل بطحــاء 
الــوادي ويجلــس هنــاك حتــى يصلــي المغــرب 
ــر  ــذا القص ــتخدم ه ــاض، واس ــود إىل الري ــم يع ث
المربــع(  )قصــر  بنــاء  بعــد  الضيــوف  لســكن 
إىل  الملــك  انتقــل  إذ  لــه،  المجــاورة  والقصــور 
وماحقــه  البديعــة  قصــر  واســتخدم  )المربــع( 

الملكيــة. للضيافــة  قصــورًا 

ذاكرة القصر:
األجانــب  مــن  القصــر  عــن  كتــب  وممــن 
الــذي  ناكانــو  إيجيــرو  اليابــاين  الدبلوماســي 
ــام ضمــن  ــا يف القصــر لمــدة عشــرة أي حــل ضيًف
عبدالعزيــز  الملــك  للقــاء  يابانيــة  سياســية  بعثــة 
يف عــام 1358هـــ )1939م(، حيــث يقــول عــن 
القصــر )بتصــرف(: هــذا هو قصــر البديعــة، وكان 
مصمًمــا علــى الطريقــة العربيــة، قبــل ســنة حضــر 
ــة  ــرة المالك ــوردات األس ــد ل ــر أح ــذا القص إىل ه
ويتكــون  فيــه،  ونــزال  زوجتــه  مــع  البريطانيــة 

المبنــى مــن طابقيــن، وهــو مشــيد علــى طريقــة 
المعمــار العربــي مثــل شــكل الكعبــة وشــكل 
يف  الحمــراء  قصــر  وشــكل  األزهــر  جامعــة 
الخشــب  غرناطــة يف إســبانيا، وكانــت عــروق 
ظاهــرة مــن الســقف، وكانــت مطليــة بخطــوط 
تموجــات،  شــكل  علــى  وســوداء  حمــراء 
وعلــى الحائــط زخرفــة عربيــة )أشــكال هندســية 
ومنمنمــات(، وكان عــدد الغــرف )15( غرفــة، 
ودورة ميــاه، ومخــزن لألمتعــة، وغرفــة الهاتــف، 

الطعام،...انتهــى. وغرفــة 

القصــر يف عــام 1954م مقــرًّا لمدرســة  واتُّخــذ 
حيــث  الباطــن،  وشــرطة  الســعودية  الباطــن 
ــر  ــن القص ــي م ــم الجنوب ــة القس ــت المدرس احتل
ومــا زالــت الشــواهد التــي تــدل علــى اســتخدام 
هــذا الجــزء ألغــراض التدريــس باقيــة حتــى اآلن، 
أمــا الجــزء الشــمايل مــن القصــر فقــد اســتخدم 

مقــرًّا لشــرطة الباطــن.
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تحافــظ الــدارة بيــن خزائنهــا الثمينــة علــى أكثــر 
مــن ثاثــة آالف كتــاب جمعها الملــك عبدالعزيز 
ابــن عبدالرحمــن آل ســعود -رحمــه اهلل- خــال 
ــك  ــة الخاصــة للمل ــه، توجــد بالمكتب مــدة حيات
عبدالعزيــز المكونــة مــن مجموعــة متنوعــة مــن 
النــادرة،  والمجلــدات  والدوريــات،  المؤلفــات، 
ويرســخ هــذا الكــم الكبيــر مــن الكتــب حــرص 
ــم الثقافــة، مــا يعــد  ــى العل ــز عل ــك عبدالعزي المل
الثقــايف والعلمــي يف  الجانــب  إشــراقة علــى 
ــه -رحمــه اهلل- حيــث كان شــغوفاً جــدًا  حيات
بالتفســير والعلــوم الدينيــة التــي تطابــق مــا جــاء 
يف الكتــاب والســنة، وقــد عنــي -رحمــه اهلل- 
بالكتــب طباعــة ونشــرًا علــى نفقتــه الخاصــة، 
ألبنائــه  الملحــوظ  تشــجيعه  عنــه  عــرف  كمــا 
بوقــف  والمقتدريــن  والمفكريــن  وللعلمــاء 
الكتــب ونشــرها، األمــر الــذي أســهم يف العناية 

ــة. ــر والمعرف ــة النش ــم حرك ــب ودع بالكت

وتضــم المكتبــة مجموعــة نــادرة مــن المؤلفات 
ــة آالف  ــد عددهــا علــى ثاث ــات التــي يزي والدوري
كتــاب، تــم جمعهــا خــال مــدة حياتــه انطاقــا 
الكتــب،  المتواصــل علــى قــراءة  مــن حرصــه 
الملــك  والتــزود مــن علومهــا، ولقــد عــرف عــن 
عبدالعزيــز حبــه للمعرفــة، ورعايتــه للعلمــاء مــن 
بدايــة حياتــه، ونتيجــة لهــذا االهتمــام بالعلــم 

المكتبة الخاصة تحوي المؤلفات والدوريات والمجلدات النادرة

أكثر من 3 آالف كتاب اقتناها )المؤسس( خالل حياته

والمعرفــة ازداد حجــم مكتبــة الملك عبــد العزيز 
الخاصــة، حتــى أصبحــت جــزءا مهمــا مــن قصــر 
المربــع، وكانــت تقــع يف الطابــق األول، وتضــم 
نــوادر مــن المخطوطــات القيمــة التــي ورثها عن 
آبائــه، إضافــة إىل مــا ورد إليــه عــن طريــق اإلهــداء 

أو الشــراء لســد حاجــات هــذه المكتبــة.
هــذه  يف  المحفوظــة  الكتــب  وتتنــوع 
وعلــى  طياتهــا  يف  تحمــل  والتــي  المكتبــة 
تعكــس  تاريخيــة  وشــواهد  عبــارات  أغلفتهــا 
مكانــة العلــم يف نفــس المؤســس، كمــا تتميــز 
ــدة  ــا الجي ــة بحالته ــة الخاص ــات المكتب محتوي
علــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن 100 عــام علــى 
اإلحيــاء  عمليــة  بعــد  وذلــك  بعضهــا،  طباعــة 
والتجديــد التــي شــهدتها محتويــات المكتبــة.
الكتــب وتهالــك  ونظــرًا لقــدم تجليــد بعــض 
معظــم محتوياتهــا، ســعت الــدارة إىل ترميــم 
المكتبــة وإعــادة تجليدهــا  جميــع محتويــات 

مــن جديــد لاســتفادة منهــا.

العقيــدة،  موضوعــات:  المكتبــة  وتشــمل 
وآدابهــا،  العربيــة  واللغــة  والفقــه،  والتفســير، 
والتاريــخ اإلســامي، وعلــم األنســاب، والجغرافيــا 
المؤســس  الملــك  أن  علــى  يدلــل  مــا  وهــذا 
-رحمــه اهلل- كان مهتمــاً بالثقافــة والعلــوم، 
فهــو شــخصية فــذة، وليــس غريبــاً ذلــك العــدد 

ــر مــن البحــوث والدراســات التــي تناولــت  الكبي
ســيرته، ووصفــت عبقريتــه وقدرتــه علــى تأســيس 

كيــان كبيــر لدولــة حديثــة.
وتبنــت الــدارة ويف إطــار أهدافهــا للعنايــة بــكل 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــخ المملك ــق بتاري ــا يتعل م
خــادم  مشــروع  تنفيــذ  وأعامهــا،  وقادتهــا 
الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز  الشــريفين  الحرميــن 
ــة  ــد كتــب مكتب -رحمــه اهلل- لترميــم وتجلي
ــد  ــي تع ــة الت ــعود الخاص ــز آل س ــك عبدالعزي المل
اآلن مصــدرًا مهّمــاً مــن مصــادر تاريــخ المملكــة 
يف  خصوصــاً  الحديثــة،  الســعودية  العربيــة 
بالعلــم  عبدالعزيــز  الملــك  بعاقــة  يتعلــق  مــا 

والمعرفــة.

يشــار إىل أنــه قــد تــم رصــد محتويــات المكتبــة 
ودراســة أحوالهــا، وإصــدار كتــاب خــاص بعنوان 
)مكتبــة الملــك عبدالعزيــز آل ســعود الخاصــة(، 
أبــرز  بالتحليــل  وتنــاول  محتوياتهــا،  اســتعرض 
ــة  ــة الثاني المؤلفــات فيهــا، فيمــا تــم يف المرحل
الممــزق  وترميــم  ومراقبتهــا،  الكتــب  فحــص 
منهــا، وإعــادة تجليدهــا، ومــن ثــم بــدأت مرحلــة 
إدخــال بيانــات الكتــب الخاصــة بالمكتبــة يف 
الحاســب اآليل، لتصبــح متاحــة للباحثيــن وفــق 
المحافظــة  فيــه  روعــي  اطــاع خــاص  برنامــج 

ــة. ــا التاريخي ــا ألهميته ــى محتوياته عل
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أكــد معــايل الرئيــس العــام لشــؤون المســجد 
وخطيــب  وإمــام  النبــوي  والمســجد  الحــرام 
ــور عبدالرحمــن  الحــرم المكــي الشــريف الدكت
الوطنــي  تاريخنــا  أن  الســديس،  عبدالعزيــز  ابــن 
ــة والة  ــى بعناي ــة يحظ ــامي عام ــخ اإلس والتاري
األمــر لتقديمــه إىل العالــم بــكل حــب وأريحيــة 
يف صورتــه المشــرقة ومآثــره العلميــة، وأن أمتنــا 
أمــة لهــا تاريــخ عظيــم، وديننــا اإلســامي هــو 
ديــن األمــن والســام الــذي يمــد جســر الحضــارة 

يف العالــم كلــه.

الســديس  عبدالرحمــن  الشــيخ  فضيلــة  وقــال 
صفــر   10 األربعــاء  يــوم  للــدارة  زيارتــه  خــال 
1441هـــ : إن التعــاون القائــم بيــن الرئاســة العامــة 
ــوز  ــة واالهتمــام بكن ــدارة يهــدف إىل العناي وال
مكتبتــي المســجد الحــرام والمســجد النبــوي 
مــن  الثريــة  الفكريــة  ومآثرهمــا  العظيمتيــن 
المخطوطــات والوثائــق بالترميــم والصيانــة، من 
قبــل الــدارة التــي هــي المرجــع والمصــدر لتاريــخ 
المنــارة  وهــي  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
باالهتمــام  حفيــة  كونهــا  والمعرفــة  للعلــم 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  لــدن  مــن  المباشــر 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ويل عهــده 

اهلل-. -حفظهمــا  األميــن 

معــايل  مــع  الزيــارة  أثنــاء  الســديس  وبحــث 
األميــن العــام المكلــف للــدارة الدكتــور فهــد 
ــداهلل الســماري، أوجــه التعــاون العلمــي  ابــن عب
والتنســيق يف خدمــة مكتبــة المســجد النبــوي 
بالترميــم  التعــاون  جــرى  أن  بعــد  الشــريف، 
والصيانــة لمحتويــات مكتبــة الحــرم المكــي، 
وكذلــك إقامــة نــدوات علميــة عــن الحرميــن 
الشــريفين ومكتباتهمــا بهــدف الحفــاظ علــى 
والتوثيقيــة  العلميــة  األســس  علــى  تاريخهمــا 
التفاهــم  مذكــرة  تفعيــل  مــع  والتاريخيــة 

ــدارة. العلمــي الموقعــة بيــن الرئاســة العامــة وال
لشــؤون  العــام  الرئيــس  معــايل  اطلــع  كمــا 
علــى  النبــوي  والمســجد  الحــرام  المســجد 
محفوظــات الــدارة مــن المصــادر التاريخية وطرق 
العنايــة بهــا، وشــاهد المقتنيــات الملكيــة يف 
قاعــة الملــك عبدالعزيــز التذكاريــة، وتجــول يف 
والمعــرض  التاريخــي،  المربــع  قصــر  مكونــات 
مــن  جوانــب  يوثــق  الــذي  للزيــارة  المصاحــب 
التعــاون العلمــي بيــن الــدارة والرئاســة العامــة.

 الشــيخ الســديس يبحــث تعــاون

شــؤون الحرميــن مــع الــدارة

مجلس الشورى يناقش التقرير السنوي للدارة

العاديــة  جلســته  يف  الشــورى  مجلــس  ناقــش 
األوىل مــن أعمــال الســنة الرابعــة للــدورة الســابعة 
ربيــع األول   14 االثنيــن  يــوم  التــي عقــدت يف 
لجنــة  تقريــر  2019م  نوفمبــر   11 الموافــق  1441هـــ 
الثقافــة واإلعــام والســياحة واآلثــار بشــأن التقريــر 
الســنوي للــدارة للعــام المــايل 1440/1439هـــ تــاه 

رئيــس اللجنــة الدكتــور محمــد الحيــزان.
تقدمــت  التــي  اللجنــة يف توصياتهــا  ودعــت 
إىل  عبدالعزيــز  الملــك  دارة  المجلــس  إىل  بهــا 
ســرعة إيجــاد مطّوريــن ذوي مهــارات معتبــرة، 
التطبيقــات  جميــع  يف  منهــم  لاســتفادة 

التطويــر  وحــدة  تتطلّبهــا  التــي  والمشــروعات 
)الميديــا(. اإلعامــي 

مــن  االنتهــاء  ســرعة  إىل  الــدارة  دعــت  كمــا 
الديــن  محــّب  الشــيخ  مكتبتــي  فهرســة 
الخطيــب، والشــيخ راشــد بــن ٌخنيــن )رحمهمــا 
الخاصــة،  المكتبــات  مــن  وخافهمــا  اهلل(، 
والدارســين  للباحثيــن  محتوياتهــا  وإتاحــة 

العامــة. المكتبــات  ومرتــادي 
الوظائــف  بإشــغال  الــدارة  اللجنــة  وطالبــت 
ــاءات  ــة بالكف ــة الدول ــا يف موازن ــدة له المعتم

المؤهلــة. الوطنيــة 
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يقــدم هــذا التقريــر رصــدًا تاريخيــاً لبداية اســتخدام 
وعمليــات  التجاريــة  التعامــات  يف  العمــات 
الجزيــرة  يف  الّســلع  وتبــادل  والّشــراء  البيــع 
العربيــة منــذ قــرون، ومراحــل التعامــات النقديــة 
الجزيــرة  النقــدي يف مناطــق  الّســائدة والوضــع 
العربيــة والخليــج الخاضعــة للعهــد الســعودي، 
العمــات  مــن  اشــتهر  مــا  يســتعرض  كمــا 

ــة  ــت )الروبي ــة، وكان ــة الخالص ــن الفض ــا م ألنّه
الخليــج  مناطــق  ســائر  يف  ســائدة  الهنديــة( 
بيــن  وانتشــرت  نجــد،  وســط  ويف  واألحســاء 
التجــار خاصــة الذيــن يتعاملــون مــع بلــدان الخليــج 
اإلنجليــزي  )الجنيــه  اســُتخِدم  كمــا  العربيــة، 
بشــكل  والمنطقــة  األحســاء  يف  الذهبــي( 
يســتخدمون  الســكان  كان  كذلــك  كبيــر، 
ــود  ــة ونق ــروش المصري ــدي(، والق ــال المجي )الري
العربيــة،  الجزيــرة  يف  المجــاورة  الــّدول  بعــض 
الهنــد  نقــود  خاصــة  آســيا  شــرق  دول  ونقــود 

بإندونيســيا. يعــرف حالًيــا  أو مــا  الشــرقية، 

الريال العربي

المملكــة  يف  النقــدي  للوضــع  تنظيــم  أول 
الملــك  أمــر  بصــدور  كان  الســعودية  العربيــة 
عبــد العزيــز المنشــور يف الجريــدة الرســمية )أم 
القــرى( يف العــدد )160( وتاريــخ 1346/7/13هـــ 
مــن  كثيــرًا  تضمــن  حيــث  1928م(،   /1  /9(
ــة،  ــة للدول ــة النقدي ــمت السياس ــي رس ــواد الت الم

الجديــد  النقــدي  النظــام  وبصــدور هــذا 

الطويلة

تعــد )الطويلــة( أو )طويلــة الحســا( مــن أقــدم 
عملــة  وهــي  تداولهــا،  جــرى  التــي  العمــات 
محليــة مســكوكة مــن الّنحــاس واســتخدمت 
علــى نطــاق محلـّـي يف عهــد الدولــة الســعودية 
الّثانيــة، وقــد عثــر علــى إحداهــا يف محافظــة 
فئــات  ولهــا  757م،  لعــام  وترجــع  الهفــوف 
ذهبيــة وفضيــة وبرونزيــة وشــكلها مميــز عــن 
باقــي العمــات، فهــي تشــبه مشــباك الشــعر 

الملقــط. أو 

العمالت األجنبية

يف  الماليــة  التعامــات  يف  الســائد  كان 
األجنبيــة  العمــات  اســتخدام  العربيــة  الجزيــرة 
لعــدم وجــود دور لســك العمــات فيهــا، فكثــر 
ويحمــل  تيريــزا(  ماريــا  )ريــال  عملــة  اســتعمال 
ــزا وهــي إمبراطــورة النمســا،  صــورة الملكــة تيري
العربيــة  الجزيــرة  واســتخدمت يف كل أنحــاء 

وهــي أكثــر شــعبية مــن غيرهــا 

بالريــال  التعامــل  الجميــع  علــى  لزاًمــا  أصبــح 
الســعودي، ونبــذ مــا ســواه مــن النقــود األخــرى، 
الــذي تطلــب إعــادة ســكه مــرة أخــرى  األمــر 
ســنة )1930م( بجميــع فئاتــه ووفــق مواصفاتــه 
الســابقة عــدا ســنة ســكه، حيــث طــرح للتــداول 
الحجازيــة  القــروش  مــن  صرفــه  معيــار  وفــق 
النجديــة التــي أعيــد ســكها هــي األخــرى خــال 
تلــك الســنة بجميــع فئاتهــا، وطبقــا لمواصفاتهــا 
الســابقة عــدا تاريــخ ســكها وجــرى اعتمــاد الريــال 
ووقــف  للبــاد  رســمية  عملــة  الفضــي  العربــي 
التعامــل بالعمــات األخــرى، ويف عــام 1354هـــ 
)1935م( جــرى ســك ريــال فضــي جديــد تحــت 
العربيــة الســعودية، وســكت  اســم المملكــة 
ــال  ــع الري ــة رب ــال، وفئ ــة نصــف الري أجــزاؤه مــن فئ
العزيــز  عبــد  الملــك  تمكــن  أن  بعــد  وذلــك 
المتناثــرة  البــاد  أجــزاء  توحيــد  مــن  ســعود  آل 
ونجــد  الحجــاز  مملكــة  مــن  البــاد  وتحويــل 
وملحقاتهــا إىل المملكــة العربيــة الســعودية، 
وتقــرر اســتخدام لقــب )ملــك المملكــة العربيــة 
الحجــاز  )ملــك  لقــب  مــن  بــدال  الــــــسعودية( 

وملحقاتهــا(. ونجــد 

تاريخ تطّور العمالت يف الجزيرة العربية

من )الطويلة( إىل الريال العربي السعودي

الثانيــة  الســعودية  الدولــة  عهــد  يف  والّنقــود 
وبدايــات مرحلــة توحيــد البــاد وتأســيس الدولــة 
المؤســس  الملــك  يــد  علــى  الثالثــة  الســعودية 
العزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود -رحمــه  عبــد 
الملــك يف  التــي بذلهــا  الجهــود  اهلل-، ويبــرز 
عمليــات اإلصــاح الّنقــدي يف البــاد، وإنــــشــــــاء 
وتنظيــم  الجـــــــانب،  بهــذا  تعنــى  مؤســســـــة 

أعـــمــــــال الّنظــام المــايل يف الســعودية، كمــا 
وطــرح  العمــات  ســك  لمراحــل  رصــدًا  يقــدم 
والمعدنيــة  الورقيــة  فئاتهــا  يف  اإلصــدارات 
منــذ عهــد الملــك المؤســس إىل عهــد خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 

اهلل-. -حفظــه 

ريال ماريا تيريزاعملة الطويلة )طويلة الحسا(
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النقــدي  النظــام  إخضــاع  إىل  وللحاجــة 
المنظــم  المؤسســايت  العمــل  إىل  الســعودي 
مركزيــة،  نقديــة  ســلطة  وجــود  لعــدم  نظــرا 
مــن  الدولــة  إصــدارات  وتنظــم  تحكــم 
ــرد  ــاد، وت ــارج الب ــك خ ــت تس ــي كان ــود الت النق
علــى دفعــات، أو بشــكل غيــر منتظــم، فقــد 
الفضــي  الريــال  صــرف  قيمــة  تــدين  إىل  أدى 
فــارق  حــدوث  إىل  أدى  كذلــك  الســعودي، 
الريــال كمعــدن  قيمــة  مــع  يتمشــى  ال  كبيــر 

يف الســوق العالميــة، األمــر الــذي دفــع بكثيــر 
ــاد  ــارج الب ــه خ ــام بتهريب ــة إىل القي ــن الصيارف م
الهنــد  وبكميــات كبيــرة خاصــة إىل أســواق 
التــي شــكلت منـــطــــــقة جــــــذب لهــم، وهنــا 
رأى المــــــلك عبــد العزيــز أّن البــاد بحاجــة ماســة 
إىل وجــود جهــاز مصــريف يتــوىل إدارة دخــل 
ــا مطــرًدا، بفضــل  ــذي يشــهد تنامًي الحكومــة ال
الدخــل المتزايــد مــن الصــادرات النفطيــة، كمــا 
التــي تعــاين  النقديــة  يتــوىل تنظيــم األوضــاع 
اضطراًبــا كبيــرًا، بســبب التقلبــات الحــادة ألســعار 
يشــكان  اللذيــن  والفضــة،  الذهــب  معــدين 

ــة، فأصــدر -رحمــه  ــة الدول العمــود الفقــري لعمل
اهلل- يف عــام 1371هـــ )1952م( أوامره بإنشــاء 
ويكــون  الســعودي،  العربــي  النقــد  مؤسســة 
العاصمــة  إىل  انتقلــت  ثــم  جــدة،  يف  مقرهــا 
الريــاض، وكان اإلصــدار األول للعمــات النقديــة 
الورقيــة الرســمية بموجــب نظــام النقــد الصــادر 
الملــك  عهــد  يف  الملكــي  المرســوم  يف 

ســعود بــن عبــد العزيــز.
ــال  ــك العهــد اســتمر ســك وطباعــة الري ــذ ذل ومن
كافــة  مــع  إصداراتــه  وتتابعــت  الســعودي 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  ملــوك 

مؤسسة النقد العربي السعودي

الريال العربيالمجيديريال ماريا تيريزا

أول عملة نقدية )ورق( فــي عـهــــد المــلك عبدالعزيز رحمه اهلل 
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تعــد مدرســة دار التوحيــد بمحافظــة الطائــف بمثابــة صــرح شــاهد علــى بدايــة النهضــة التعليميــة 
ــة  ــو عــن 75 عامــاً، أول مدرســة نظامي ــم يرب ــي قطعــت شــوطاً يف مســيرة التعلي بالمملكــة الت
الملــك عبدالعزيــز، عندمــا أمــر -رحمــه اهلل- يف عــام 1364هـــ بإنشــاء أول دار لتعليــم  أسســها 

العلــوم العربيــة والشــرعية.

نواة الشريعة

التوحيــد  دار  مدرســة  أن  المؤرخــون  يؤكــد 
تعــد النــواة األوىل لكليــة الشــريعة يف مكــة 
المكرمــة التــي افتتحــت عــام 1369هـــ، حيــث 
مــن  خريجيهــا  مــن  األوىل  الدفعــة  كانــت 
لتكتمــل  1368هـــ  عــام  التوحيــد  دار  طــاب 

خطــط  التــي  المباركــة  التعليميــة  الحلقــة 
العلمــاء  أبــرز  ومــن  عبدالعزيــز،  الملــك  لهــا 
التوحيــد  الذيــن تخرجــوا مــن دار  والشــخصيات 
وتقلــدوا مناصــب ُعليــا يف الدولــة: الشــيخ محمد 
بــن إبراهيــم الجبيــر، والشــيخ حســن بــن عبــداهلل 
آل الشــيخ، والشــيخ عبدالعزيــز المســند، والشــيخ 
عبدالعزيــز بــن عبدالمحســن آل الشــيخ، والشــيخ 

محمــد بــن عثيميــن، والشــيخ عبدالرحمــن بــن 
بــن ســليمان  المنيــع، والشــيخ عبــداهلل  عبــداهلل 
ــريف،  ــح الش ــن راج ــد ب ــور راش ــي، والدكت الخليف
والدكتــور عبــدهلل فــراج الشــريف، والشــيخ صالــح 
بــن عبــداهلل المطلــق، والدكتــور فهــد بــن ســاعد 
الســواط،  الحارثــي، والفريــق زميــم بــن جويبــر 

الجــودي. والعميــد محمــد بــن غــازي 

 دار التوحيد..
أول مدرسة نظامية بالمملكة يف ذاكرة الدارة



15 ربيع األول 1441هـ - نوفمبر 2019

لماذا الطائف؟

أســهمت مدرســة دار التوحيــد يف دفــع حركــة 
ــه  ــز -رحم ــك عبدالعزي ــد المل ــال عه ــم خ التعلي
الذيــن لــم يألفــوا  اهلل-، وتحفيــز أوليــاء األمــور 
نظــام المــدارس آنــذاك لضــم أبنائهــم إليهــا، 
ألن البعــض مــن أفــراد المجتمــع لــم يكــن راغبًــا 
يف  إليهــم  للحاجــة  إمــا  أبنائهــم  إرســال  يف 
عليهــم،  للخــوف  أو  والتجــارة  الزراعــة  أعمــال 
واختيــرت محافظــة الطائــف كــي تكــون مقــرًا 

تعليميــاً خــال هــذه المرحلــة الزمنيــة للبــاد، لمــا 
تتســم بــه المحافظــة مــن موقــع جغــرايف مميــز 
المكرمــة  الحجــاز ونجــد، ومكــة  بيــن  يربــط 
أو  الحــرام  المســجد  يف  للصــاة  للمتجهيــن 
تأديــة مناســك الحــج والعمــرة، فضــاً عــن بيئتهــا 
الطــاب  ســاعدت  التــي  الخّابــة  الطبيعيــة 
القادميــن إليهــا مــن مختلــف مناطــق المملكــة 
علــى ســرعة التأقلــم مــع المــكان، واالندمــاج 
ببســاطتهم  المعروفيــن  الطائــف  أبنــاء  مــع 

وحبهــم لاجتمــاع مــع النــاس.

وقــد قامــت الــدارة بأرشــفة المعروضــات القّيمــة 
والتاريخيــة يف متحــف دار التوحيــد القابــع يف 
ــتندات وجوائــز  ــد، ومنهــا مس ــة دار التوحي مدرس
ســجات  إىل  إضافــة  تأسيســها،  منــذ  الــدار 
وملفــات بعــض الدارســين القدمــاء بهــا وأنظمــة 
بــذرة  كانــت  التــي  بالمدرســة  ســابقاً  الدراســة 

مباركــة انبعثــت ثــم أثمــرت.
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الملك عبدالعزيز آل سعود
يؤدي العرضة يف ثاين أيام عيد الفطر 

الـــمبــــارك مـع أهــــايل مــدينة الـريــــاض 

عام 1354هـ )1935م(
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تســلّم معــايل األميــن العــام المكلــف الدكتور 
فهــد بــن عبــداهلل الســماري بمقــر الــدارة، شــهادة 
عليهــا  حصــل  التــي  للجــودة   )9001  iso(
للترميــم  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  مركــز 
والمحافظــة علــى المــواد التاريخيــة )ترميــم(
والفنيــة  والتجهيزيــة  اإلداريــة  االشــتراطات 

المطلوبــة.

إىل  الدوليــة  الشــهادة  هــذه  المركــز  وضــم 
حيــث  بــه،  الخاصــة  العلمــي  التميــز  قائمــة 
ــة  ــة والفني ــبات التدريبي ــن المكتس ــدًدا م ــز ع أنج
المتميــزة وســط عوامــل بيئيــة وإداريــة مشــجعة 
الجــودة  إدارة  اشــتراطات  تســتوعب  وناهضــة 
الدقــة  وتحقــق  العالميــة،  المواصفــات  ذات 
المقدمــة، وثبــات  الخدمــات  الفنيــة وشــفافية 
التــي  المنتجــات  كل  يف  الجــودة  معاييــر 

للمجتمــع. يقدمهــا 
النقــاط  مــن  عــدًدا  )ترميــم(  مركــز  وأضــاف 

هــذه  لنيــل  أهلتــه  تميــزه  عناصــر  إىل  العمليــة 
الشــهادة المعتــرف بهــا دولّيًــا مــن تجويــد بعــض 
المركــز،  داخــل  اليوميــة  اإلداريــة  اإلجــراءات 
والتقييــم  ثابتــة،  عمــل  بخطــوات  وااللتــزام 
المســتمر لمنتجاتــه التــي يقدمهــا، وتحقيــق رضــا 

واألفــراد. المؤسســات  مــن  معــه  المتعامليــن 

المصــادر  المركــز منــذ إنشــائه بخدمــة  ويقــوم 
التاريخيــة وحفظهــا مــن خــال عــدة مســارات 
لمحتويــات  الدوريــة  الفنيــة  الصيانــة  هــي 
جميــع  مــن  المتزايــدة  عبدالعزيــز  الملــك  دارة 
والمرئيــة  المدونــة  التاريخيــة  المصــادر  أنــواع 
والمســموعة، وتعقيــم وترميــم وتجليــد المصــادر 
ــواردة مــن المؤسســات الحكوميــة  ــة ال التاريخي
الباحثيــن  مــن  األفــراد  وكذلــك  واألهليــة 
عقــود  وفــق  الخاصــة  المكتبــات  وأصحــاب 
خدميــة، وتقديــم خبرتــه المتخصصــة والطويلــة 
إلنشــاء  يف  واالستشــارة  التدريــب  صيغــة  يف 
وإدارة المراكــز المماثلــة، وكشــف التزويــر يف 

المختلفــة. التاريخيــة  المصــادر 

ــودة  ــون الج ــى أن تك ــز عل ــة المرك ــز رؤي وترك
والتحســين المســتمر باإلضافــة إىل اإلبــداع ثقافــة 
عمــل يوميــة فيــه، اعتمــاًدا علــى قيــم اإلخــاص 
واإلبــداع واإلتقــان والعمــل كفريــق واحــد، فمنــذ 
المركــز يعمــل  إنشــائه يف عــام 1425هـــ ظــل 
وفاعلــة،  وثابــة  وبخطــى  وجديــة،  بإخــاص 
معتمــدًا علــى مــا لديــه مــن خبــرات يف هــذا 

التاريخيــة  المــادة  لتهيئــة  وذلــك  المجــال، 
بالطــرق الفنيــة لتكــون متاحــة للمهتميــن بكل 
التعقيــم،  خــال  مــن  وذلــك  وســهولة،  يســر 
والمعالجــة، والترميــم، والتصويــر، باإلضافــة إىل 
العمــل حافظــاً للمــادة  التجليــد، ليكــون هــذا 

التاريخيــة ألطــول مــدة ممكنــة، بــإذن اهلل.

ويســعى المركــز لتحقيــق المعنــى الحقيقــي 
التاريخيــة؛  المــواد  للترميــم والمحافظــة علــى 
ــرف  ــة، ذات الع ــة الدقيق ــة التقني ــو العملي أال وه
ذوقيــة  عمليــة  يف  عالميــاً،  الموحــد  الخــاص 
ومهــارات  عــاٍل،  حــسٍّ  إىل  تحتــاج  جماليــة، 
وتثبيــت  تجميــع  عمليــات  متضمنــة  فائقــة، 
وتقويــة باإلضافــة إىل تجميــل، وإعــادة المــواد 

أصلهــا. إىل  أقــرب  إىل شــكل 

 شهادة اآليزو للجودة لمركز الملك سلمان

للترميم والمحافظة على المواد التاريخية
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أول  يف  األول  المركــز  علــى  حصــل 
مدرســية مســابقة  يف  لــه  مشــاركة 

لــم يــدر بخلــد الصبــي اليتيــم عبدالحليــم بائــع 
يف  والحجــاج  للمعتمريــن  والبليلــة  الحلــوى 
ــن  ــة للف ــون أيقون ــة أن يك ــة المكرم ــة مك أزق
بــل  فحســب  وطنــه  يف  ليــس  التشــكيلي 
رواده  مــن  ورائــًدا  العــرب،  جزيــرة  كامــل  يف 
ــه  ــة الســعودية، وأن القائــل يف المملكــة العربي
بــدون  الذاهبيــن  الماضيــن  كأكثــر  ســيمضي 
التــي  أجيــاد  حــارة  حــدود  ذكــره  يتعــدى  أن 
ولــد فيهــا، لكــن كان للقــدر ثــم لمكنوناتــه 
الغضــة  نفســه  لــم تدركهــا  الداخليــة -التــي 

حينهــا- قــول آخــر.

البداية خريطة

1939م   / 1358هـــ  ســنة  يف  الرضــوي  ولــد 
ــة  ــة بمك ــة العزيزي ــة يف المدرس ــدم للدراس وتق
ــي  ــة الت ــى ظروفــه المادي ــا عل المكرمــة متعالًي
التعليــم، بحيــث اســتطاع  كادت تمنعــه مــن 
أن يجعــل مــن أحوالــه الصعبــة دافًعــا ومحــرًكا 
ميزانًــا  فوضــع  واالرتقــاء،  التميــز  نحــو  للمثابــرة 
دقيًقــا بيــن التعليــم وكســب لقمة العيــش التي 
كان يجدهــا يف أعمــال أهــل مكــة العاديــة 
الموازنــة  الطوافــة، وكان لتلــك  ومــن أهمهــا 
أثرهــا يف أن يكــون عنصــرًا فاعــًا يف مدرســته 
فشــارك يف التمثيــل والغنــاء والموســيقا لكنــه 
اكتشــف نفســه بيــن األلــوان والرَِّيــش يف مــادة 
الرســم، واســتطاع أن ينجــز أول عمــل فنــي لــه 
وهـــــو عبــارة عــن خـــــــريطة للممـــــلكة العربيــة 

الســعودية 

ــا  ــه، وهن ــاتذته وزمائ ــاب أس ــل إعج ــت مح كان
عنــه  بحــث  طالمــا  الــذي  الكنــز  علــى  عثــر 
ــه  ــه ل ــا وهب ــى م ــز عل ــرر التركي ــه، فق ــل نفس داخ
اهلل مــن يــد رشــيقة تتراقــص مــع أدوات الرســم 
وزيوتــه بــكل انســيابية ورشــاقة، فاندفــع بثقــة 
للمشــاركة يف المســابقات المدرســية فكانــت 
أول مشــاركة لــه يف مســابقة جماعيــة علــى 
يف  الســعودية  الثانويــة  المــدارس  مســتوى 
ــام 1378هـــ / 1958م  ــك ع ــاض وذل ــة الري مدين
وفــاز حينهــا بالمركــز األول ومبلــغ )500( ريــال 
األداء  لذلــك  اســمها )قريــة(، ونتيجــة  بلوحــة 
ألعمالــه،  ركنًــا  مدرســته  لــه  أقامــت  المبهــر 
الشــهادة  علــى  حصــل  حتــى  تميــزه  وواصــل 

1960م. عــام  يف  الثانويــة 

رحلة التخصص

وبمــا أن النجــاح يدفــع صاحبــة للمزيــد قــرر الفنــان 
عبدالحليــم أن يتخصــص يف الفــن التشــكيلي 
ــة، وهــو مــا لــم يكــن متوافــرًا  دراســة أكاديمي
المملكــة، لــذا ســافر علــى  حينهــا يف داخــل 
نفقتــه إىل إيطاليــا عام 1381هـــ / 1961م، ليدرس 
يف أكاديميــة الفنــون الجميلــة بروما )الديكور 
وفنونــه(، لكــن مازالــت المعانــاة الماديــة ترافقــه 
بــكل نغصهــا وضيقهــا ممــا أجبــره علــى العمــل 
المنــازل يف مقابــل مبالــغ  اليــدوي يف دهــان 
األوىل  ســنته  بهــا  ينهــي  أن  اســتطاع  زهيــدة 
ــة بنجــاح،  ثــم جــرى ضمــه إىل  يف األكاديمي
اســتطاع  وبالفعــل  بعــد،  فيمــا  الرســمية  البعثــة 
أن يحصــل علــى ليســانس فنــون الديكــور مــن 
ويف  1964م،  عــام  يف  برومــا  الفنــون  كليــة 
وبهــذا  الشــخصية،  معارضــه  أول  أقــام  رومــا 
بــن عبدالعليــم  التاريــخ أن عبدالحليــم  يســجل 
ســعودي  تشــكيلي  فنــان  أول  هــو  رضــوي 

مؤهــل تأهيــًا أكاديمًيــا.

بروفيسور الفن التشكيلي السعودي

عبد الحليم رضوي

  رسـم باأللوان، فرسمت له األلوان واقًعا أجـمل وأزهى

أول أعماله كانت خريطة للوطن
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لــه النــادر عــاد رضــوي  ــة ومؤهَّ وبطموحاتــه الجمَّ
الفــن  بــأن  راســخة  قناعــة  يحمــل  وطنــه  إىل 
التشــكيلي شــكل من أشــكال التنمية البشــرية 
التعريــف  علــى  لــذا حــرص  اإلنســاين،  والتطــور 
المهتميــن والمثقفيــن  بــه ونشــره يف أوســاط 
يف  فنــي  معــرض  أول  فأقــام  والمســؤولين، 
الســعودية يف عــام  العربيــة  المملكــة  تاريــخ 
1965م بنــادي البحــر األحمــر بجــدة، وتوجــه إىل 
التــي كلفتــه  الظهــران  أرامكــو يف  شــركة 
برســم عــدد مــن اللوحــات عــن النفــط لوضعهــا 
ــم  علــى غــاف إحــدى مطبوعاتهــا، كمــا نظَّ
ــم  الشــركة معرًضــا شــخصًيا،  وحكَّ يف مقــر 
كذلــك مســابقة يف الرســم لطلبــة وطالبــات 
للريــاض  انتقــل  ذلــك  بعــد  الشــرقية،  المنطقــة 
وعمــل يف التدريــس لــدى معهــد التربيــة الفنيــة 
بالريــاض مــدة قصيــرة، لينتقــل اىل جــدة مدرًِّســا 

الثانويــة. المــدارس  يف إحــدى 

الفنون الجميلة

حينهــا  المعــارف  وزارة  يف  المســؤولون  أدرك 
موهبــة الرضــوي ممــا جعلتهــم يولونــه الثقــة 
يف  الجميلــة  الفنــون  مركــز  إدارة  تــويل  يف 
المــدة  يف  إلغائــه  حتــى  تأسيســه  منــذ  جــدة 
ليكــون  1974م  ـ  1968م  عامــي  بيــن  التــي 
ومركــزًا  الفنــون،  تلــك  لهــواة  جــذب  عنصــر 
تأهيــل  ســبيل  يف  المواهــب  تلــك  لصقــل 
جيــل جديــد مــن الفنانيــن الذيــن كانــت لهــم 
بصمتهــم الواضحــة يف تاريــخ الفن التشــكيلي 
يف المملكــة العربيــة الســعودية، ُيذكــر منهم 
أحمــد فلمبــان وضيــاء عزيــز ضيــاء وطــه صبــان 

وحسن مليح وغيرهم.

ومــا زالــت نفســه المتوثبــة المتَِّقــدة تــراوده للمزيــد 
التحصيــل األكاديمــي وبالفعــل تمكــن  مــن 
يف  الدكتــوراه  درجــة  علــى  الحصــول  مــن 
ــهيرة  ــدو الش ــان فيرنان ــة س ــن أكاديمي ــون م الفن
1979م،  عــام  مدريــد  اإلســبانية  العاصمــة  يف 
ــره علــى  ــالة )دور الفــن العربــي وأث ــوان الرس وعن
الفنــون الغربيــة مــن خــال الحضــارة العربيــة يف 
الــذي  لقبــه  الحيــن صــار  إســبانيا(، ومنــذ ذلــك 
ليواصــل بعدهــا  )البروفيســور(،  بــه هــو  يعــرف 
دوره الــذي رأتــه بصيرتــه وهــو العمــل علــى الرفــع 
ــر توليــه إدارة  مــن شــأن الفنــون يف المجتمــع عب
والفنــون  للثقافــة  الســعودية  العربيــة  الجمعيــة 
فــرع جــدة بيــن عامــي 1980م ـ 1991م، باإلضافــة 
إىل احترافــه يف الفــن التشــكيلي، ومســاهمته 
الفاعلــة يف تجميــل مدينــة جــدة بمجســمات 
اســتطاع  حيــث  الرئيســة،  ميادينهــا  يف  فنيــة 
ــا ســاهمت  )البروفيســور( أن ينفــذ )20( عمــًا فنّيً
يف جعــل مدينــة جــدة معرًضــا فنيَّــا مفتوًحــا يف 

الهــواء الطلــق.

معــرض  مئــة  مــن  اكثــر  الرضــوي  وأقــام 
شــخصي أقامهــا يف المملكــة وحــول العالــم 
ــد  ــروت ومدري ــا وبي ــا روم ــن أبرزه ــم م يف عواص
محًطــا  فــكان  وغيرهــا،  وتونــس  والقاهــرة 
واقتنــت  مؤسســة،  مــن  أكثــر  مــن  للتكريــم 
ــة  ــل المملك ــمية داخ ــات رس ــدة جه ــه ع أعمال

وخارجهــا.

بلغــت حــوايل  التــي  الفنيــة  أعمالــه  وتميــزت 
والكــوالج  الجداريــات  بيــن  بتنوعهــا   )3300(
الزخــارف  اتخــذ  التــي  والرســم،  والنحــت 
المحليــة، والتــراث، والرقصــات الشــعبية، والتراث 

لهــا. موضوعــات  العمــراين 

التأليــف  مجــال  )البروفيســور(  دخــل  كمــا 
ــال(،  ــن الفكــر والخي ــاة بي ــه )الحي فأصــدر كتاب
وشــارك يف كتــاب )قضايــا معاصــرة يف الفــن 
التشــكيلي والفكــر االجتماعــي والنفســي(.

أوسمة عالمية

حصــل يف عــام 1984م علــى وســام )الفــارس( 
البرازيــل،  ريــودي جانيــرو يف  رئيــس بلديــة  مــن 
كمــا منحتــه أكاديميــة بــون تازيــن الدوليــة يف 
نابــويل يف إيطاليــا عــام 1996م وســام العلــوم 
والفنــون واآلداب، وحصــل أيًضــا علــى درع لبنــان 
ــام  ــروت ع ــخصي )90( يف بي ــه الش يف معرض

1998م.

وعمــل عبدالحليــم عبدالرحيــم رضــوى مستشــارًا 
الثقافــة والفنــون بجــدة، حتــى  لــدى جمعيــة 
وفاتــه -رحمــه اهلل- عــام 2006م، يف مدينــة 

جــدة.
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أقامــت الــدارة ممثلــة يف مركــز تاريــخ مكــة 
1441هـــ  األحــد 30 محــرم  يــوم  المكرمــة يف 
ــوادي  ــة ب ــة االجتماعي ــاً بمركــز التنمي لقــاًء علمي
بمشــاركة  الجمــوم،  محافظــة  يف  فاطمــة 
بالدراســات  والمهتميــن  الباحثيــن  مــن  نخبــة 

التاريخيــة.

والقــرى  األوديــة  شــكلته  مــا  اللقــاء  ورصــد 
والهجــر المحيطــة بمكــة المكرمــة مــن عمــٍق 
إســتراتيجي عبــر عصــور التاريــخ شــملت النواحــي 
ــة،  ــة والعلمي ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي السياس
ومــا تبادلتــه هــذه المواقــع مــع مكــة المكرمــة 

مــن منافــع متعــددة.

العــام  األميــن  معــايل  اللقــاء  واســتهل 
عبــداهلل  بــن  فهــد  الدكتــور  للــدارة  المكلــف 
ــة  ــرز خالهــا القيمــة الثقافي الســماري، بكلمــة أب
البحــوث  وإخــراج  فاطمــة،  لــوادي  والتاريخيــة 
والدراســات التاريخيــة والجغرافيــة التــي تخــدم 
ــوادي وإتاحــة الفرصــة  الجانــب العلمــي لهــذا ال
والحضاريــة  التاريخيــة  بالجوانــب  للمهتميــن 
مــا  إلبــراز  المنطقــة  هــذه  أهــل  مــن  واآلثاريــة 

لديهــم مــن بحــوث ودراســات، وفتــح المجــال 
القطاعــات والمؤسســات لإلســهام يف  أمــام 
البحثيــة. بالمشــاركات  اللقــاء  نشــاطات هــذا 
مــن جانبــه أثنــى محافــظ الجمــوم عمــران بــن 
حســن الزهــراين علــى الــدور الكبيــر الــذي قامــت 
مركــز  يف  ممثلــة  عبدالعزيــز  الملــك  دارة  بــه 
اللقــاء  هــذا  إلقامــة  المكرمــة  مكــة  تاريــخ 
العلمــي عــن وادي مــر الظهــران »وادي فاطمة« 
والحضــاري  والجغــرايف  التاريخــي  اإلرث  مبــرزًا 
ــة الشــمالية  لمحافظــة الجمــوم لكونهــا البواب
ــرة  ــق الهج ــى طري ــع عل ــة، وتق ــة المكرم لمك
النبويــة، وتضــم كثيــرًا مــن المعالــم التاريخيــة.
ــى المصــادر  وعرجــت محــاور اللقــاء العلمــي عل
عصــور  عبــر  الــوادي  وآثــار  تاريــخ  تناولــت  التــي 
والنقــوش  التاريخيــة،  كالمعالــم  التاريــخ 
العربيــة،  وغيــر  العربيــة  والكتابــات  الصخريــة، 
والوثائــق، والمخطوطــات، والكتــب المطبوعة 
إضافــة إىل تاريــخ وحضــارة وادي فاطمــة منــذ 
العصــور حتــى مــا قبــل اإلســام، ويف  أقــدم 
العصــور اإلســامية األوىل والوســطى، وخــال 
ــب  ــراز الجوان ــة والمعاصــرة مــع إب العصــور الحديث

فاطمــة. لــوادي  الجغرافيــة 

وتطرقت الجلســة األوىل يف اللقاء التي رأســها 
بــن أحمــد حســن طيــب بورقــة عمــل  محمــد 
بعنــوان )وادي مــر الظهــران مــن عهــد خزاعــة 
حتــى فتــح مكــة: دراســة تاريخيــة( بمشــاركة 
العتيبــي، فيمــا  بــن عويــض  الدكتــور عبــداهلل 
يف  )العيــون  عمــل  ورقــة  الجلســة  غطــت 
أوديــة مكــة المكرمــة: دراســة حالــة لعيــون 
أعدهــا  فاطمــة((  )وادي  الظهــران  مــر  وادي 
ســتير  بــن  وبــدر  البــارودي،  محمــد  الدكتــور 
اللحيــاين، وتنــاول بحــث مقــدم مــن الدكتــورة 
ــم وادي  ــي )اس ــد المبارك ــت محم ــة بن فاطم
مــر الظهــران بيــن مــا ورد يف كتــب المعاجــم 

المؤرخيــن(. وروايــات 

ــة يف اللقــاء العلمــي  وخصصــت الجلســة الثاني
التي رأســها الدكتور هاشــم بكر محمد حريري 
لـــ )جهــود جالــة الملك عبدالعزيــز -رحمه اهلل- 
ــون وادي فاطمــة مــا  ــر عي يف اســتصاح وتطوي
بيــن عــام 1366هـــ وعــام 1367هـــ مــن خــال 
ــن ســتير  ــدر ب ــة( بمشــاركة ب ــن العزيزي مشــروع عي
اللحيــاين، وتنــاول بحــث مقــدم مــن الدكتــورة 
حنــان بنــت عبيــد الجدعــان )وادي فاطمــة )مــر 
الظهــران( محطــة قوافــل الحــج(، ويف ورقــة 
ــور  ــع الحض ــي تاب ــاع القرش ــن نف ــدي ب ــل لمه عم
وادي  يف  الخيريــة  عبدالعزيــز  الملــك  )مبــرة 
بنــدر  بــن  فهــد  المهنــدس  وتطــرق  فاطمــة( 
الشــريف إىل )بعــض مــن تاريــخ العمــران بــوادي 

ــران(. ــر الظه م

لقاٌء علميٌّ عن وادي )مر الظهران(

 بمشاركة الباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية
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الرقــم  يحمــل  الــذي  إصدارهــا  الــدارة  نشــرت 
جبــل  يف  الصخريــة  )الفنــون  وعنوانــه   )350(
ــة  الكوكــب لمنطقــة نجــران ــــــــ دراســة تحليلي

جبريــن  آل  حمــد  بــن  فيصــل  لألســتاذ  مقارنــة( 
درجــة  العلميــة  الكتــاب  بمــادة  نــال  الــذي 
الماجســتير مــن قســم اآلثــار التابــع لكليــة اآلداب 
1433هـــ،  عــام  ســعود  الملــك  جامعــة  يف 
وتضــم الــدارة هــذا الكتــاب إىل قائمــة المصــادر 
التاريخيــة التــي أصدرتهــا ضمــن اهتمامهــا بهــذا 
التــي تكشــف مزيــًدا مــن  المصــادر  النــوع مــن 
ثقافــات  مــن  فيــه  بمــا  العربيــة  الجزيــرة  تاريــخ 
متراكمــة ومآثــر ومعلومــات وســمات إلنســان 

الدراســة. مرحلــة 

صخريــة  واجهــة   )55( الكتــاب  ويــدرس 
 )4000( مــن  المــدة  يف  والصــورة  بالكلمــة 
المؤلــف وفــق  ق.ح إىل )2500( ق.ح؛ انتقاهــا 
اشــتراطات علميــة بحيــث تمثــل نمــاذج واقعيــة 
لبقيــة الفنــون الموجــودة يف الجبــل ولــم تــدرس 
ــر  ــت عليهــا بالحف ــل عــام 1433هـــ، ودّون مــن قب
أو النقــر أو الغــراة )ُصبــاغ يف أحجــار الهماتيــت 
أو  آدميــة  رســومات  الحديــد((  )أكاســيد 
حيوانيــة أو ألدوات يســتعملها اإلنســان آنــذاك 

حياتــه.  يف 

)تفســير  كتــاب  جزأيــن  يف  الــدارة  أصــدرت 
القــرن  بــــــداية  إىل  نجــد  يف  الدعــوة  علمــاء 

الرابع عشر الهجري( 

مــن جمــع ودراســة الدكتــور محمــد بــن ســريع 
الســريع، وذلــك ضمــن سلســلة الرســائل الجامعيــة 
التــي تحــرص الــدارة علــى طباعــة المميــز منهــا.

واســُتِهل الكتــاب بإيــراد تراجــم موجــزة لعلمــاء 
الدعــوة وهــم الشــيخ حمــد بــن معمــر، والشــيخ 
حســين بــن غنــام، والشــيخ ســليمان بــن عبــداهلل، 
ــز  ــن محمــد، والشــيخ عبدالعزي ــداهلل ب والشــيخ عب
ابــن حمــد، والشــيخ عبــداهلل أبابطيــن، والشــيخ 
عبداللطيــف  والشــيخ  حســن،  بــن  عبدالرحمــن 
ابــن عبدالرحمــن، والشــيخ حمــد بــن عتيــق، كمــا 
السياســية  الحالــة  عــن  موجــزة  لمحــة  أوردت 
واالجتماعيــة والعلميــة الســائدة يف تلــك المدة.

المباحث واألقسام:
وبحــث الكتــاب كذلــك آثــار دعــوة التجديــد 
يف إصــاح العقيــدة، وبعــث الحركــة العلميــة، 
والجوانــب  السياســية  الجوانــب  وإصــاح 
االجتماعيــة، وركــز علــى منهــج علمــاء الدعــوة 
إىل  أشــار  حيــث  وخصائصــه،  التفســير  يف 

العلمــاء  أولئــك  يتخذهمــا  منهجيــن 

 الدارة تصدر

 الفنــون الصخرية يف جبل

الكوكب بمنطقة نجران

تفسير علماء الدعوة يف نجد

على رفوف المكتبات حالًيّا

ودرســها المؤلــف مســتخدًما المنهــج الوصفــي 
مــن  والواقعيــة  الفنيــة  ســماتها  يقــدم  الــذي 
رموزهــا  فــك  ويحــاول  علميــة،  نظــر  وجهــة 
للحصــول علــى معلومــات جديــدة  ومعانيهــا 
تســهم يف تكويــن صــورة شــاملة عــن تاريــخ 

العربيــة. الجزيــرة  جنــوب 

عناصر الدراسة:
واعتمــد المؤلــف علــى ســبعة عناصــر يف دراســة 
كل واجهــة هــي: مــكان اللوحــة، موضــوع 
التقنيــة، األســاليب  الطريقــة  الوصــف،  اللوحــة، 
المرحلــة  الوضعيــة،  الجماليــة،  والقيــم  الفنيــة 
الزمنيــة، األســاليب الفنيــة والقيــم الجماليــة، مــا 

ــا. ــمولية وعمًق ــة ش ــى الدراس أعط

وخصــص المؤلــف فصــًا كامــًا عــن المقارنــة 
التــي  األشــكال  وحلــل  فيــه  ربــط  والتأريــخ، 
ــة  ــة مدروس ــات يف كل واجه ــا اللوح احتوته
مــع بعضهــا ومــع بعــض الفنــون الصخريــة يف 
ــتخلص  ــة واس ــرة العربي ــن الجزي ــرى م ــع أخ مواق

عــدًدا مــن النتائــج العامــة والخاصــة.

والتفســير  باألثــر  التفســير  وهمــا  تفســيرهم  يف 
منهجهــم. خصائــص  واســتعرض  بالــرأي، 

ويف الكتــاب اســتعراض للمصــادر التــي اعتمــد 
ــث  ــمها الباح ــث قس ــوة، حي ــاء الدع ــا علم عليه
إىل أربعــة أقســام هــي مصــادر التفســير ومصــادر 
الحديــث ومصــادر اللغــة وكتــب شــيخ اإلســام 
ــل يف أبــرز  ابــن تيميــة وابــن القيــم، كمــا فصَّ

ــيرهم. ــا يف تفاس ــي تناولوه ــات الت الموضوع

الباحــث يف كتابــه مــن جمــع  وقــد تمكــن 
يف  -الموجــودة  الدعــوة  علمــاء  تفاســير 
آثارهــم العلميــة- آليــات مــن القــرآن الكريــم، 
الفاتحــة  بســورة  مبتدئًــا  بالترتيــب  واســتعرضها 

اإلخــاص. ســورة  حتــى 

 )810( صفحاتــه  بلغــت  الــذي  الكتــاب 
لآليــات  بالفهــارس  تدعيمــه  جــرى  صفحــات 
والمصطلحــات  واألعــام  واآلثــار  واألحاديــث 

والطوائــف.  والفــرق  واألماكــن  والقبائــل 
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األميــة  فيهــا  طغــت  تاريخيــة  حقبــة  يف 
يف  أطنابــه  وضــرب  الجهــل  فيهــا  واســتفحل 
ــة وبخاصــة وســطها،  ــرة العربي كل أرجــاء الجزي
والكتابــة  القــراءة  يعــرف  الــذي  فيهــا  تبــوأ 
البلــدان  ويف  بــل  بلــده  يف  مهمــة  مكانــة 
اقتصاديــة  ألســباب  يعــود  وذلــك  المجــاورة، 
يف  العربيــة  الجزيــرة  رافقــت  مزمنــة  وسياســية 

تقريبًــا. التاريخيــة  مراحلهــا  كل 

وقــوع  وقبــل  الصعبــة،  الظــروف  هــذه  يف 
وقعــت  التــي  الشــهيرة  المليــداء  معركــة 
القصيــم وأمــراء حائــل، وتحديــًدا  بيــن أهــايل 
1307هـــ  لعــام  المحــرم  مــن  عشــر  الثــاين  يف 
بــن  ناصــر  بــن  الجليــل عبدالرحمــن  الشــيخ  ولــد 
ــزة  ــة عني ــداهلل آل ســعدي التميمــي يف مدين عب

بالقصيــم، ونشــأ يتيــم الوالديــن حيــث توفيــت 
أمــه وهــو يف الرابعــة مــن عمــره، وتــويف أبــوه 
وهــو يف الســابعة، فكفلتــه زوجــة والــده حتــى 
ــر  شــب، فانتقــل للعيــش يف كنــف أخيــه األكب

حمــد.

ويبــدو أن شــيخنا قــد أخــذ حــب العلــم وراثــًة عــن 
ــجد  ــا لمس ــن وإماًم ــم دي ــذي كان عال ــده ال وال
المســوكف بعنيــزة، كمــا تميــز بحرصــه الشــديد 
علــى أداء الشــعائر الدينيــة بــكل إخــاص وتفــاٍن 
منــذ نعومــة أظفــاره، ولفــت األنظــار إليــه بســبب 
ــك  ــا، وكذل ــر حينه ــم المتواف ــه يف التعلي تفاني
القــرآن  لذكائــه وقــوة حفظــه، حتــى أنــه قــرأ 
كامــًا عــن ظهــر قلــب عندمــا كان عمــره )12( 

ــم القــراءة والكتابــة  ســنة، وتعل

العلــم  يف عمــر مبكــر، وحــرص علــى طلــب 
المجــاورة،  البلــدان  ويف  بلــده  يف  الشــرعي 
ــام  ــم واالنتظ ــًا يف التعل ــه كام ــص وقت وخص
ــل  فحصَّ الــدرس،  ومجالــس  الذكــر  حلــق  يف 
ــا مــن العلــم والمعرفــة لــم يتســنَّ  يف صبــاه كّمً
ــر، وأمضــى  ــه يف عمــر أكب ــره الحصــول علي لغي
يكــن  فلــم  النهــج  هــذا  علــى  حياتــه  بقيــة 
والمهنيــة  التجاريــة  األعمــال  مــن  أّيًــا  يمــارس 
حرًصــا علــى طلــب العلــم، ورفــض تــويل القضــاء 

يف عــام 1360هـــ للتفــرغ للعلــم.

عــدد  مــن  العلــم  الســعدي  الشــيخ  أخــذ  وقــد 
الشــيخ  ومنهــم  والقصيــم  عنيــزة  علمــاء  مــن 
محمــد بــن عبــداهلل بــن ســليم، والشــيخ ســليمان 
ــر،  ــد الجاس ــن حم ــم ب ــيخ إبراهي ــغ، والش ــن دام ب
والشــيخ محمــد بــن عبدالكريــم الشــبل، والشــيخ 
القاضــي )قاضــي عنيــزة(،  بــن عثمــان  صالــح 
الشــنقيطي،  والشــيخ محمــد األميــن محمــود 

وغيرهــم.

الشيخ عبدالرحمن آل سعدي: اليتيم الذي كفل بلدته
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ومــع بلوغــه الثالثــة والعشــرين ذاع صيتــه وأصبــح 
والبلــدان  بلــده  مــن  العلــم  لطلبــة  مقصــًدا 
المجــاورة، واســتمر علــى هــذا النهــج يف التعلُّــم 
والتعليــم حتــى عــام 1350هـــ، حيــث صــار مــن 
كبــار علمــاء المملكــة العربيــة الســعودية وذاع 
وذلــك  كافــة،  اإلســامية  البلــدان  يف  صيتــه 
القيِّمــة، ويف مدينتــه  الغزيــر ومؤلفاتــه  لعلمــه 
أ -رحمــه اهلل- منزلــة رفيعــة حيــث  عنيــزة تبــوَّ
وواعظهــا،  ومعلمهــا  البلــد  مفتــي  هــو  كان 
األنكحــة،  وعاقــد  وخطيبــه،  الجامــع  وإمــام 
الوثائــق،  وكاتــب  والوصايــا،  األوقــاف  ومحــرر 
كل هــذه المهــام كان يقــوم بهــا لوجــه اهلل 

بــدون أن يتقاضــى أجــرًا عليهــا. 

وطلــب العلــم وتعليمــه لــم يشــغل شــيخنا أن 
يكــون ذا مســاهمات تنمويــة وخيريــة جليلــة، 
تأســيس  يف  مســاهمته  منهــا  التاريــخ  يذكــر 
1359هـــ،  عــام  يف  بعنيــزة  العلميــة  المكتبــة 

العلمــي  المعهــد  تأســيس  وإشــرافه علــى 

وبــدون  اهلل  لوجــه  1373هـــ  عــام  عنيــزة  يف 
أجــر، واإلشــراف علــى تجديــدات جامــع عنيــزة، 
يضــاف إىل ذلــك مــا ُعــرف عنــه مــن حرصــه علــى 

المحتاجيــن. الصدقــة ومســاعدة 

وكانــت لــه مســاهمات دعويــة بــارزة، وجهــود 
عــن  والنهــي  بالمعــروف  األمــر  مجــال  يف 
الصافيــة،  اإلســامية  العقيــدة  ونشــر  المنكــر، 

واالنحــراف  اإللحــاد  موجــات  علــى  والــرد 
. يــب لتغر ا و

ــى تأليــف الكتــب  وحــرص الشــيخ الســعدي عل
حقيقيــة  إضافــة  مؤلفاتــه  وكانــت  وتصنيفهــا 
ــة العربيــة واإلســامية، وبلغــت مؤلفاتــه  للمكتب
علــى 37  يزهــو  مــا  ومصنفاتــه -رحمــه اهلل- 
مؤلًفــا، تنوعــت يف مجــاالت القــرآن وعلومــه، 
ــه، والحديــث واللغــة،  ــدة، والفقــه وأصول والعقي

والدعــوة والوعــظ.

يف  اهلل  رحمــة  إىل  الســعدي  الشــيخ  وانتقــل 
الــدم  بضغــط  إصابتــه  بســبب  1373/6/21هـــ 
يوًمــا  وفاتــه  يــوم  وكان  الشــرايين،  وتصلــب 
لــكل مــن عرفــه.  بلدتــه ومؤلًمــا  حزينًــا علــى 
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عــن  العلمــي  المؤتمــر  يف  الــدارة  شــاركت 
آثــاره  الســعدي  عبدالرحمــن  العامــة  )الشــيخ 
صاحــب  افتتحــه  الــذي  والدعويــة(  العلميــة 
مشــعل  بــن  فيصــل  األميــر  الملكــي  الســمو 
ابــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة القصيــم، ونظمتــه 
العلــوم  بكليــة  ممثلــة  القصيــم  جامعــة 
ــيخ  ــي الش ــع كرس ــاون م ــزة، بالتع واآلداب بعني
يــوم  يف  الشــرعية  للدراســات  عثيميــن  ابــن 
مــدى  علــى  واســتمر  1441/3/23هـــ  األربعــاء 

 الدارة يف مؤتمر

عن الشيخ السعدي

العلميــة والعمليــة  تمــر باإلنســان خــال حياتــه 
وأداء  إنجــاز  مــن  تمكنــه  متعــددة  مراحــل 
الحيــاة،  هــذه  والخاصــة يف  العامــة  واجباتــه 
والبــد لإلنســان مــن التوقــف يف محطــات يتــم 
األداء،  مســتوى  وتقييــم  النظــر  خالهــا  مــن 
لينطلــق يف إكمــال  كّمــا وكيًفــا وجــودة، 
المشــوار العلمــي والعملــي بمزيــد مــن التمكــن 

األداء.  وتحســين  والجــودة 

 تجربتي مع إدارة

مركز تاريخ مكة المكرمة

بعنيــزة،  الجامعيــة  المدينــة  مقــر  يف  يوميــن، 
الشــيخ  تــراث  علــى  الضــوء  تســليط  وبهــدف 

وفقهــه. فكــره  يف  التجديــد  وأوجــه 
المؤسســات  مــن  عــدد  مــع  الــدارة  وشــاركت 

القطــاع  ومؤسســات  والعلميــة  األكاديميــة 
للمؤتمــر  المصاحــب  المعــرض  يف  الخــاص 
بعــرض معلومــايت عــن الشــيخ الســعدي وصــوره، 

العلميــة. ومؤلفاتــه  لمخطوطاتــه  وعــرض 

يف هــذه العجالــة ســأكتفي بالمرحلــة التــي 
ــخ  ــز تاري ــا لمرك ــرًا عام ــل مدي ــا بالعم ــرفت به تش
ــز   ــك عبدالعزي ــدارة المل ــع ل مكــة المكرمــة التاب
عــام  وحتــى  1432هـــ  مــن  األعــوام  خــال 
ــه يف هــذه  ــت ب ــذي حظي 1439هـــ، فالشــرف ال
ينبــع أوال مــن مكانــة وعظمــة هــذه  التجربــة 
قبلــة  المكرمــة،  مكــة  المباركــة  المدينــة 
ــه مــن  المســلمين ومهــوى أفئدتهــم  ومــا حوت
المشــاعر اإلســامية المقدســة، ثانًيــا: إن تشــريفي 
بهــذا العمــل صــدر بتكليــف مــن ســيدي خــادم 
الملــك  الشــريفين رئيــس مجلــس دارة  الحرميــن 
أميــرًا  اهلل-  -حفظــه  كان  حيــن  عبدالعزيــز، 

الريــاض. لمنطقــة 
بعظــم  الشــعور  حملنــي  التكليــف  هــذا 
المســؤولية التــي ألقيــت علــي يف أداء العمــل، 
إال أن مهمتــي لــم تكــن لتنجــز بالصــورة التــي 
اإلشــراف  ثــم  وجــل  عــز  اهلل  لــوال  بهــا  أفتخــر 
المباشــر والدعــم والمتابعــة المســتمرة مــن قبــل 
معــايل المستشــار بالديــوان الملكــي أميــن عام 
دارة الملــك عبــد العزيــز المكلــف الدكتــور فهــد 
بــن عبــد اهلل الســماري إضافــة لســعادة الدكتــور 
ناصــر الجهيمــي نائــب األميــن العــام الســابق، 
ومــن زمائــي بمركــز تاريــخ مكــة المكـــرمة 
الكــــبيــــــر  الــدور  بالـــــــذكــــــر هـــــــنا  وأخـــــص 

عايــض  الدكتــور  األســتاذ  الزميــل  أداه  الــذي 
وكــم  اهلل-،  -رحمــه  الروقــي  خــازم  بــن 
المســاعدة والمــؤازرة التــي قدمهــا إلنجــاز مهــام 
وأهــداف المركــز، حيــث كنــا جميًعــا يف هــذا 

المركــز نعمــل كفريــق عمــل واحــد. 

لقــد قمــت بــإدارة المركــز مــع زمائــي األفاضــل 
النابعــة  وأهدافــه  ورســالته  رؤيتــه  لتحقيــق 
عبــد  الملــك  دارة  وأهــداف  ورســالة  رؤيــة  مــن 
الرؤيــة اإلســامية  المركــز تمثــل  العزيــز، فرؤيــة 
هــذه  بهــا  تحظــى  التــي  والعالميــة  الشــاملة 
المدينــة المباركــة الفريــدة، التــي تســعى إليهــا 
تســتحقها،  التــي  القيمــة  لنشــر  الرؤيــة  جهــود 
تلــك  إيصــال  يف  فتتمثــل  المركــز  رســالة  أمــا 
خــال  مــن  المعمــورة  أنحــاء  لجميــع  الرؤيــة 
والمؤتمــرات  العلميــة  والدراســات  األبحــاث 
اىل  إضافــة  والخارجيــة،  الداخليــة  والنــدوات 
عقــد االتفاقــات والتعــاون المشــترك مــع الكثيــر 
ــث  ــز البح ــات ومراك ــات والجامع ــن المؤسس م
مــن  التاريخيــة  المصــادر  وأرشــيفات  العلمــي 
مخطوطــات ووثائــق علميــة ورحــات تاريخيــة 
مــن شــتى أنحــاء العالــم، ممــا يعــزز تطلعــات 
المكرمــة  مكــة  تجــاه  الحكيمــة  القيــادة 

المقدســة. والمشــاعر 

د. زهير احمد علي الكاظمي
مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة السابق
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أصــدرت الــدارة العدديــن الثالــث والرابــع للســنة 
الرابعــة واألربعيــن مــن مجلــة الــدارة المحكمــة، 
ــل  ــت أوراق عم ــر س ــث لنش ــدد الثال ــص الع وخص
بالتعــاون  الــدارة  نظمتهــا  نــدوة  يف  طرحــت 
ــة العامــة لمراكــز الوثائــق والدراســات  مــع األمان
العربيــة  الخليــج  التعــاون لــدول  بــدول مجلــس 

وجامعــة الســربون يف أبــو ظبــي.

وشــملت البحــوث الســتة للباحثيــن العــرب يف 
الوجــود  بدايــات  حــول  موضوعــات  النــدوة 
الوثائــق  دراســة  مــع  المنطقــة  يف  الفرنســي 
الخاصــة بذلــك، ومامــح السياســة الفرنســية يف 
الخليــج العربــي ومنطقــة المحيــط الهنــدي يف 
ظــل المنافســة العالميــة آنــذاك، كمــا تناولــت 
البحــوث جهــود العلمــاء والرحاليــن الفرنســيين 
ــج  ــة لمنطقــة الخلي ــط الجغرافي يف وضــع الخرائ
العربــي والجزيــرة العربيــة، وكذلــك تطرقت إىل 
ــرة  ــة ومــدن الجزي وصــف بعــض المــدن الخليجي
والمدينــة  المكرمــة،  مكــة  منهــا،  العربيــة 
عمــان،  ســلطنة  يف  مربــاط  ومينــاء  المنــورة، 
اليمــن، ومينــاء جــدة يف  المخــا يف  ومينــاء 

المملكــة.

ــن  ــوث م ــة بح ــى أربع ــع عل ــدد الراب ــتمل الع واش
بينهــا موضــوع )التبــادل التجــاري بيــن المملكــة 
الملــك  الســعودية وإيــران خــال عهــد  العربيــة 
الــذي  ســعود(  آل  عبدالرحمــن  بــن  عبدالعزيــز 
عــواد  بنــت  منــال  الدكتــورة  فيــه  تطرقــت 
المريطــب مــن كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية 
البدايــات  إىل  عبدالعزيــز  الملــك  جامعــة  يف 
بيــن  التجــاري  للتعــاون  الممهــدة  والظــروف 

البلديــن.

واســتندت الباحثــة علــى وثائــق صــادرة مــن وزارة 
الخارجيــة اإليرانيــة وُنشــرت عــام 1412هـــ /2000م، 
ومــن األرقــام التــي تضمنهــا البحــث أن قيمــة 
التبــادل التجــاري بيــن المملكــة وإيــران يف عــام 
1368هـــ/1948م بلغــت نحــو )4.278.096 ( ريــاالً 
ســعودياً، وكان مــن أهــم الصــادرات اإليرانيــة 
والحبــوب  والعبــاءات واألغنــام  الســجاد واألرز 

ومــاء الــورد والفســتق واللــوز والزبيــب.

ويف البحــث الثــاين )التوثيــق والتعليــق علــى 
العويــن  مكتبــة  ـــــ  المحليــة  المخطوطــات 
أنموذًجــا( للباحث ســعد بن محمــد العبداللطيف 
مــن إدارة التعليــم بالريــاض تــم تنــاول مــا يتعلــق 
بتوثيــق المــادة العلميــة للمخطوطــات يف تلــك 
الملــك عبدالعزيــز  المودعــة يف دارة  المكتبــة 
عــن طريــق الســماع والقــراءة واإلجــازة والمقابلــة، 
التعليقــات  الباحــث  الــذي درســه  واألمــر اآلخــر 
مــن  المخطوطــات  هوامــش  علــى  الــواردة 
والتصحيــح  والفائــدة  واالســتدراك  التعقيــب 
ــرح. ــة الش ــل لدرج ــا ال يص ــظ مم ــه والتقري والتنبي
عبدالعزيــز  بنــت  أســماء  الدكتــورة  وســعت 
بكليــة  األدب  قســم  يف  األســتاذة  الجنوبــي 
الــذات  العربيــة يف بحثهــا )أدب رســم  اللغــة 
الســعودية( إىل جمــع  العربيــة  المملكــة  يف 

الــذات  رســم  آراء عربيــة وفرنســية يف معنــى 
الثقافــة  يعــود ظهــوره إىل  الــذي  )البورتريــه( 
الفرنســية، كمــا قدمــت أمثــاالً لــه مــن التــراث 
»األغــاين«  مثــل  العربــي  واألدبــي  اللغــوي 
لألصفهــاين، و«البخــاء« للجاحــظ، و«الذخيــرة 
يف محاســن أهــل الجزيــرة« البــن بســام، مفرقــة 
بيــن الســيرة الذاتيــة وأدب رســم الــذات علــى أن 
البورتريــه أحيانًــا، ونمذجــت  الســيرة قــد تشــمل 
بحثهــا بكتــاب ) هــؤالء عرفــت( لعبدالفتــاح 

أبــو مديــن للتفريــق بينهمــا.

واعتمــد الدكتــور رشــود بن محمــد الخريف على 
بيانــات التعــدادات الســكانية المتوافــرة لعــام 
الخصائــص  مســح  بيانــات  جانــب  إىل  2010م 
)التغيــر  بحثــه  يف  2017م  لعــام  الســكانية 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  يف  الســكاين 
تنــاول  الــذي  والزمانيــة(  المكانيــة  وأبعــاده 
مــن خالــه رصــد التغيــرات التــي طــرأت علــى 
ــان  ــة، وبي ــكان يف المملك ــو الس ــدالت نم مع
وانخفاًضــا  ارتفاًعــا  الســكانية  المتغيــرات  تأثــر 
باألوضــاع االقتصاديــة والسياســية التــي تمــر بهــا 
الدولــة لمعالجــة  العربيــة، ومبــادرات  المنطقــة 

التنميــة االقتصاديــة. التــوازن يف  عــدم 

الســعودي اإليــراين  التجــاري  التبــادل  مجلــة »الــدارة« توثــق 

الفرنســية  الوثائــق  قبــل 96 عامــاً، والخليــج والجزيــرة يف 

ضمن عددين من بحوثها العلمية المحكمة
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الوطنــي  المركــز  يف  ممثلــة  الــدارة  نفــذت 
ــم  ــع وزارة التعلي ــاون م ــعودية بالتع ــة الس للعرض
الســعودية ابتــدأ مــن  العرضــة  برنامًجــا لتدريــب 
الماضــي ولمــدة  التاســع لشــهر محــرم  اليــوم 
الــدارة يف مركــز  خمســة أيــام، وذلــك بمقــر 
التاريخــي، حيــث قــام عــدد  الملــك عبدالعزيــز 
مــن المختصيــن يف هــذا المجــال بتدريــب نخبــة 
مــن المشــرفين ورواد النشــاط يف وزارة التعليــم 
وقيمهــا  التاريخيــة  وأصولهــا  العرضــة  علــى 
التراثيــة األصليــة، وذلــك لإلســهام يف تدريــب 

العــام عليهــا. التعليــم  طــاب 

المركــز مــع هيئــة  ويف نفــس اإلطــار يتعــاون 
)الدرعيــة:  مبــادرة  يف  الدرعيــة  بوابــة  تطويــر 
بيــت العرضــة( يف نســختها األوىل والموجهــة 
الدرعيــة  للنــشء بهــدف ترســيخ ثقافــة وتاريــخ 

الســعودية. الدولــة  كونهــا مهــد انطــاق 
تدريبــي  بمســارين  المبــادرة  فعاليــات  وتقــام 
التاريخــي  الطريــف  حــي  يف  وتنافســي 
بالدرعيــة، وتحديــدًا يف قصــر ثنيــان بــن ســعود 
أحــد أهــم المواقــع التاريخية يف حــي الطريف.

مركز العرضة يدرب مشريف التعليم ويتعاون مع بوابة الدرعية
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 الدارة تشارك يف االجتماع الـ 33

لألمانة العامة للمراكز الخليجية

افتتــح وكيــل وزارة الداخليــة لألحوال المدنيــة اللواء عبدالرحمن 
بــن إبراهيــم الجلعــود يف يــوم الخميــس 1441/2/18هـــ، بحضور 
األســتاذ ســلطان بــن حمــد العويرضــي مديــر مركــز الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز للترميــم والمحافظــة علــى المــواد التاريخيــة التابــع 
بــاإلدارة  ومعالجتهــا  الوثائــق  لترميــم  األول  المعمــل  للــدارة 

العامــة لألحــوال المدنيــة بمنطقــة الريــاض.
للـــــــترميم  عبـــــــــدالعزيز  بــن  ســلمان  الملــك  مركــز  وكان 

 الدارة ووكالة األحوال المدنية يفتتحان

المعمل األول لترميم الوثائق ومعالجتها

شــاركت الــدارة يف أعمــال االجتمــاع الثالــث والثاثيــن لألمانــة 
ــس التعــاون  ــق والدراســات يف دول مجل العامــة لمراكــز الوثائ
الوطنــي  المركــز  اســتضافه  الــذي  العربيــة  الخليــج  لــدول 
األحــد  يــوم  الملكــي  الديــوان  يف  والمحفوظــات  للوثائــق 

1441/3/6هـــ.

مــن  عــــــــــددًا  االجتــــــــماع  ونـــــاقـــــــش 
الموضوعــات المجدولــة برئاســة معــايل 
الســماري  عبــداهلل  بــن  فهــد  الدكتــور 
العامــة لمراكــز  العــام لألمانــة  األميــن 
الوثائــق والدراســات الخليجيــة واألميــن 
العــام المكلــف لــدارة الملــك عبدالعزيــز، 
مــن أبرزهــا المســودة النهائيــة لـــ )الخطة 
كمــا  لألمانــة(،  الشــاملة  اإلســتراتيجية 
إنجــازه  تــم  مــا  المجتمعــون  ناقــش 

الثقــايف يف  مــن قبــل مركــز عيســى 
نــدوة  إقامــة  حــول  البحريــن  مملكــة 
خالــد  بــن  عبــداهلل  الشــيخ  عــن  علميــة 
كمــا   ،- اهلل  رحمــه   - خليفــة  آل 
)موســوعة  مشــروع  اســتعراض  جــرى 
تاريخيــة مصــورة لــدول مجلــس التعــاون 
الموضوعــات  مــن  وعــدد  الخليجــي(، 
المراكــز  قبــل  مــن  المقدمــة  األخــرى 

واألعضــاء.

والـــــــــمحافظة علــى المــواد التاريخيــة 
ــدم  ــد ق ــز ق ــك عبدالعزي ــدارة المل ــع ل التاب
المعامــل  حــول  العلميــة  االستشــارة 
الوكالــة  ســتفتتحها  التــي  الثمانيــة 
قــدم  كمــا  المملكــة،  مناطــق  يف 
لموظفــي  والتدريــب  الشــرح  ويقــدم 
الوكالــة العامليــن علــى تلــك المعامــل 
المقصــودة مــن خــال دورات مجدولــة، 
وذلــك ضمــن مذكــرة تعــاون وقعهــا 

ــان العــام الماضــي لدعــم توجــه  الجانب
األرشــيفية  أعمالهــا  لتطويــر  الوكالــة 
علمــي  بشــكل  وثائقهــا  وحفــظ 
ودوري، وصونهــا مــن التلــف مــن خــال 
ــدارة العريضــة يف  ــة ال اإلفــادة مــن تجرب

التاريخيــة. المصــادر  صيانــة 

أنهــت تســع متدربــات مــن جهــات حكوميــة بمدينــة الريــاض ومكــة 
ــم المخطوطــات  ــة األوىل، يف مجــال ترمي ــدورة التدريبي المكرمــة ال
والوثائــق واألوراق القديمــة، التــي نظمهــا مركــز الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز للترميــم والمحافظــة علــى المــواد التاريخيــة »ترميــم«، التابــع 
ــى  ــجيع عل ــعيه للتش ــن س ــة ضم ــدورة المتخصص ــّدم ال ــذي ق ــدارة، ال لل
التاريخيــة، ووفًقــا  الترميميــة للمصــادر  الفنيــة  دخــول مجــال األعمــال 
للتوجــه نحــو تمكيــن المــرأة كأحــد أهــداف الرؤيــة الســديدة 2030، 

ــدرة المرمميــن مــن الجنســين. خصوًصــا مــع ن

 دورة خاصة للنساء يف ترميم ومعالجة

المصادر التاريخية
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الوطنيــة  اللجنــة  يف  ممثلــة  الــدارة  شــاركت 
العربيــة  المملكــة  يف  الجغرافيــة  لألســماء 
ــراء  الســعودية يف المؤتمــر العربــي الثامــن للخب
الجغرافيــة تحــت عنــوان  العــرب يف األســماء 
القــدس(  يف  الجغرافيــة  األســماء  )تهويــد 
الــذي انعقــد يف العاصمــة األردنيــة عمــان خــال 
الفتــرة مــن 2-4 صفــر 1441هـــ يف مبنــى المركــز 
اإلقليمــي لتدريــس علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء 

لغــرب آســيا التابــع لألمــم المتحــدة.

ــور  ــدارة يف المؤتمــر األســتاذ الدكت وقــد مثــل ال
عبــداهلل بــن ناصــر الوليعــي حيــث ألقــى ورقــة 
الجغرافيــة  عمــل بعنــوان )الرائــد يف األســماء 
أ.د. أســعد ســليمان عبــده(، تنــاول فيهــا أهــم 

المجــال. إســهاماته يف هــذا 

ويهــدف المؤتمــر الــذي شــارك فيــه مندوبــون 
يف  وباحثــون  وُعلمــاء  العربيــة  الــدول  مــن 
نمــط  اعتمــاد  الجغرافيــة إىل  األســماء  مجــال 
موّحــد لألســماء الجغرافيــة، والمحافظــة عليهــا 
تغييرهــا  مــن  والحــد  عربــّي  ثقــايف  كإرث 
يف  الجغرافيــة  األســماء  دور  وإبــراز  واندثارهــا، 

الوطنــي  المســتوى  المســتدامة علــى  التنميــة 
والعربــي.

يزيــد  مــا  المؤتمــر  يف  المشــاركون  وناقــش 
عــن خمســين ورقــة عمــل يف مجــال التســمية 

والترقيــم.

المشــاركون  أوصــى  المؤتمــر  ختــام  ويف 
رومنــة  الموحــد يف  العربــي  النظــام  بتطبيــق 
الــدول  جامعــة  واعــام  الجغرافيــة  األســماء 
العربيــة بذلــك، وتنظيــم قاعــدة بيانــات لألســماء 
الجغرافيــة، وتوعيــة مختلــف شــرائح المجتمعات 
يف الــدول العربيــة بأهميــة األســماء الجغرافيــة 
ــات  ــر وســائل اإلعــام المختلفــة، وإنشــاء هيئ عب
مجــال  يف  متخصصــة  ولجــان  ومؤسســات 
ــا  ــد العمــل بهــا عربي ــة، وتوحي األســماء الجغرافي

الجغرافيــة. المصطلحــات  وتوحيــد 

كمــا اتفــق المشــاركون علــى أهميــة توثيــق 
والمحافظــة  العربيــة  الجغرافيــة  األســماء 
لتهويدهــا،  والتصــدي  ثقــايف  كإرث  عليهــا 
الموحــد لكتابــة  العربــي  النظــام  واســتخدام 
األســماء العربيــة بالحــروف الرومانيــة )الرومنــة(، 
المجــاالت  وتشــكيل لجــان متخصصــة لهــذه 

العمــل بهــا. لتســهيل 

المشاركة يف مؤتمر الخبراء العرب يف األسماء الجغرافية يف األردن

جامعــة  مــع  تعــاون  مذكــرة  الــدارة  وقعــت 
العلمــي  الوقــف  الملــك عبدالعزيــز ممثلــة يف 
الثقافيــة  المجــاالت  يف  الشــراكة  بهــدف 
العلميــة  مــن اإلمكانــات  والعلميــة، وانطاقــاً 
ــوم األحــد  ــما، وذلــك يف يــــ والمعرفيــة لديهـــــ
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معــايل  المذكــرة  توقيــع  يف  الــدارة  ومّثــل 
بــن  فهــد  الدكتــور  المكلــف  العــام  األميــن 
عبــداهلل الســماري فيمــا مثــل الجامعــة معــايل 
بــن  عبدالرحمــن  الـــــــدكتور  الجامعــة  مديــــــر 

اليوبــي. عبيــد 

أبرزهــا  البرامــج  مــن  العديــد  االتفاقيــة  وتضــم 
المملكــة  وغــرب  األحمــر  البحــر  تاريــخ  توثيــق 
الســعودية، وتنفيــذ ورش عمــل لتطويــر  العربيــة 
أعمــال توثيــق تاريــخ المنطقــة، إضافــة لبرنامــج 
خدمــة الدولــة ومشــروعاتها يف غــرب المملكة 
ونشــر  والتاريخــي،  المعــريف  المحتــوى  يف 
والبحــوث  والدراســات  اإلصــدارات  وتبــادل 
محليــة  علميــة  لقــاءات  وعقــد  المختصــة، 
ــة  ــة، باإلضاف ــارض متخصص ــذ مع ــة، وتنفي ودولي
إىل إنتــاج األفــام المرئيــة التعريفيــة والتوثيقيــة 
التاريخــي  المحتــوى  وتوفيــر  العاقــة،  ذات 

المنطقــة. عــن  الثقــايف 

مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز يف المجاالت الثقافية والعلمية
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َّــالة الــــــــتي تخــدم  نـــــظير مــــــشاركتها الفعــــ
جــــــرى  والــــــتاريخية  الجغرافــــــية  المشــروعات 
الــدارة ممثلــة يف المركــز الســعودي  تكريــم 
فعاليــة  يف  الجغرافيــة  المعلومــات  لنظــم 
ــمعلومات  ــظم الـــ ــالمي لـــــنـــــ ــوم العــــــ )اليــــ
الجغرافيــا  قســم  نظمهــا  التــي  الجغرافيــة( 
ســعود  الملــك  بجامعــة  اآلداب  كليــة  يف 

وبالتعــاون مــع الجمعيــة الجغرافيــة الســعودية 
يف يــوم األربعــاء 16 ربيــع األول بقاعــة الشــيخ 
مــع  بالتزامــن  الجامعــة،  ببهــو  الجاســر  حمــد 
عقــد هــذه الفعاليــة يف العديــد مــن الجامعــات 
العالميــة المرموقــة والمراكــز البحثيــة المتقدمــة 

العالــم. حــول  الجغرافيــة  العلــوم  يف 

بمعــرض  الفعاليــة  يف  الــدارة  شــاركت  وقــد 
ــة  يشــرح جهودهــا يف خدمــة النظــم الجغرافي
يف المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث حظي 
الفعاليــة  يف  المشــاركين  قبــل  مــن  بإقبــال 

الملــك ســعود. وأســاتذة وطــاب جامعــة 

تكريم الدارة يف اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

يعكــف مركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة علــى 
جمعهــا  تــم  التــي  للوثائــق  إســتراتيجي  مشــروع  تنفيــذ 
بالتعــاون مــع الــدارة، وفــرع وزارة الشــؤون اإلســامية والدعوة 
واإلرشــاد بالمدينــة المنــورة، حيــث جــرى ترميمهــا وصيانتهــا 
وحفظهــا إلكترونيــاً وتصنيفهــا مــن خــال عمليــة الفهرســة 

ــا. ــة له ــات التعريفي ــداد البطاق ــدًا إلع تمهي

 الــــــدارة تتــــــعاون لتنــــــفيذ مشروع وثائقي

لمركــز بحــوث ودراســات المدينــة المنــورة
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لمشاهدة السلسلة


