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 ندوة

 *السعودية العربية المملكة في المدني المجتمع نشأة

 

 للمحاضر: الذاتية السرية 

 /ــتاذ ــد األســــــ ــدال بــــــــن حممــــــ  رزاقعبــــــ

  :القشعم 

   م4194 املوافرررق هرررر1364 عرررام ولرررد -

 حمافظرررر  قرررريى إحرررردى "معقررررية" قييرررر 

 وكانرر  الثرروييات، نفررو   اخررل ال لفرري

 .قل ُع اومفي ه الُعقل، باليمال احملاط  القيى تسمى

 وحصرل  القيير ،  ا بُكتَّر  عمريه  من اخلامس    وهو التحق -

 قبررل العلمرري الييررا  مع ررد مررن العامرر  الثانويرر  شرر ا ة علررى

 .اعام   53)

 والشررؤون العمررل وزارة   اموظًفرر احلكررومي العمررل مررار  -

                                      
 ف ايري  21 املوافرق  هرر 1436 األوىل مجرا ى الثاني من  السب  مساء أقيم  *

 مررديي ،القشررعمي اليزاقحممررد بررن عبررد  األسررتا  سررعا ة قرردم ا، م2015

وأ ارهرا األسرتا  الردكتور     ،الوطنير   ف رد  امللرك  مبكتبر   الثقافير   شؤونال

 .الُعمي  إبياهي  بن الع ي عبد
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 سررعو ي  مرردن عرردة   وتنقررل .الشرربا   )رعايرر  االجتماعيرر 

 لألسرابي   اسركيتري  و الشربا ،  رعاي  مكات  عن مسؤواًل

 األ برررري  القسرررر   ورأ   ول، عرررردة    السررررعو ي   الثقافيرررر 

   الشرررربا  ليعايرررر  العامرررر  بالي اسرررر  الثقافيرررر  بالشررررؤون

  .اعام   33) قبل الييا 

 األمان  بعضوي  وُكلِّف ،"بال نا هيه" سلسل  أصدر وبعدها -

   برررال ه ومثَّرررل لرررأل  ، التقديييررر  الدولررر  جلرررا  ة العامررر 

 والتحرررق العمرررل، مرررن امبكررري  وتقاعرررد ثقافيررر ، مناسررربات

 الثقافيرر  الشررؤون عررن مسررؤواًل الوطنيرر  ف ررد امللررك مبكتبرر 

 .اعام   20) مني في ا

 وحضررور ب يررارات اأسرربوعي  الترر م لقشررعميا حممررد األسررتا  -

 صررباح "اجلاسرري محررد جملرر " من ررا وثقافيرره أ بيرر  جمررال 

 الظ رررري وبعررررد السررررب ، إىل حترررروَّل الرررري  مخرررري ، كررررل

 برردار واملررثقفن والكتَّررا  األكررا  ين مررن بثلرر  جتمرراعاال

 األمحررد ، عبررداليحي  الشرراعي صرراحب ا بضررياف  املفري ات 

 إثررنن،  كررل مغرري   بعررد العبررو   حممررد  الشرري  وجملرر 

 ررر  وعافراه  اهلل شفاه رر العجيان حممد للصديق مواساة وزيارة

 ال ميرررررل جملررررر  وحضرررررور مخررررري ، كرررررل مغررررري  بعرررررد

 صررالة وبعررد .اجلمعرر  صررالة بعررد المالعبدالسرر عبررداليمحن

 علرى  عرالوة  البردر،  محرو   الردكتور  جملر   حضرور  العصي
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 آخري  )رحمه     اجل يمران  عبدالكيي  وأبناء أصدقاء لقاء

 حيرول  مرا  ي ريأ  مل مرا  ثابر   شربه  هريا  ش ي، كل من إثنن

 النررا   تملناسرربا منررتظ  ريغرر وحضررور إمتامرره.. هوبينرر برريي

  .العمومي  مجعيته   ويتهعض حبك  الييا    األ بي

 التاري " تسجيل مشيوع بتبي القشعمي حممد األستا  يعت  -

 العلررر  ورجرررال األ بررراء كبرررار بلقررراءات "للسرررعو ي  الشرررف ي

 مرن  أكثي سرية اآلن حتى وسجل والسياس ، واملال والتعلي 

  .بال ه أحناء خمتلف من شخصي   300)

 وهو ام م  اقت و  لك أنه على شد  القشعمي حممد األستا  -

 املغرري  صررالة بعررد مررن املنرر ل   اخلاصرر  مكتبترره  خررول

 الع لررر  عررردا الكتابررر  أو للقرررياءة مسررراء   9: 30)الرررر حترررى

 مررن جيررد مررا مرر  عشررية، احلا يرر  إىل فيسررتمي األسرربوعي ،

 .تيح أو فيح ملناسبات حضور

 املؤلفات:

  ار م،2000 هرر 1421 الياتي ، السرية من فصول بدايات: -

 .م 2002 /هر1423 ،2  بريوت األ بي  الكنوز

 ،1  ،اجل يمرران عبرردالكيي  واألمثررال: األسرراطري سررا ن -

 ن . ) . .الييا  م،2001 /هر1421
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 ررررر 1 السرررعو ي : العيبيررر  اململكررر    الصرررحفي  البررردايات -

 .م2003 /هر1423 ،1  الشيقي  املن ق 

 /هرر 1423 ،1  ينضر ،  ال ع اء اجل يمان.. عبدالكيي  -

 .الييا  العيبي  اجملل   كتي م،2003

 ،1  منيرررف، عبرررداليمحن سررررية :النبيرررل ال رررا ي تيحرررال -

 ،2  بررررريوت. األ بيرررر  الكنرررروز  ار م،2003 /هررررر1424

 .م2004 /هر1425

 ا،ومفكرري   اومؤرخ رر اصررحفي   الرردخيل: صرراح  بررن سررليمان -

 .الييا    األ بي النا   م،2004 /هر1425 ،1 

 السرعو ي ،  العيبير   اململكر     والصرحاف   ال باع  بدايات -

 .جدة ،العمري  ار م،2004 /هر1425 ،1 

 الررردولي الييرررا  معررري  ،1  السرررعو ين، املرررؤلفن روا  -

 .العالي التعلي  وزارة م2006 /هر1427 للكتا 

 ،1  السرررررراخي، املرررررراهي.. :الرررررروهي  الناصرررررري اهللعبررررررد -

 .الييا  الثقافي ، الفيصل  ار م2007 /هر1428

  ار م، 2008 /هررررررررر1429 ،1  الكترررررررر ، إهررررررررداءات -

 .الييا    املفي ات
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 ،1  األفررررررريا ، صرررررررحاف  السرررررررعو ي ، الصرررررررحاف  روا  -

 وزارة ر     الرررردولي الكتررررا  معرررري  م، 2008 /هررررر1429

 .الييا  واإلعالم، الثقاف 

 ،1  اجل يمرررران، عبرررردالكيي  والفكرررري: العمرررري رحلرررر  -

 .الييا    املفي ات  ار م،2008 /هر1429

 نصررف قبررل السررعو ي  حاف الصرر   املنثررور الشررعي معيكرر  -

 العيبيرر ، اجمللرر  كتير   م، 2008 /هررر1429 ،1  قرين، 

 .الييا 

 /هرررر1430 ،3  مواطنيررره، عيرررون   منيرررف عبرررداليمحن -

 .بريوت األ بي ، الكنوز  ار م، 2009

 /هرر 1430 ،1  السرعو ي ،  العيبي  اململك    حسن طه -

 .الييا    األ بي النا   م،2009


