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 ندوة

.. الرتاث الُعمراني يف اململكة العربية السعودية 

 )*(مفاهيم وتطبيقات

 :السرية الذاتية للمحاضر  

 عبداللطيف بن  /الدكتور األستاذ :االسم

  .حممد احلميد

 :هـ 5731)عام الرياض ــ  مكان وتاريخ امليالد

 .م(6591ــ 

 :ِّاملؤهل العلمي 

 م(.6591 هـ ــ6951ثانوية معهد الرياض العلمي ) -

                                      
هـــ(    1661) الثــاني ع ــر مــن يــهر ربيــ  األ      قيمــم مءــاس الءــبم    ُأ )*(

/ ألسـتاذ الـدكتور  ام(.  حتدث فيها سـعاة    5106)للتاس  من نوفمرب املوافق 

أستاذ تاريخ اململكة  اجلزير  العربيـة بسءـ    )عبداللطيف بن حممد احلميد 

التــاريخ  احلرــار  ل ةكليــة العلــوم ا" تماعيــةة ــــ  امعــة ا مــام حممــد بــن   

عبـدالعزيز ابـن ربـراهي     / الدكتور (.  أةارها سعاة  األستاذسعوة ا سالمية

 سـالمية اامعـة ا مـام حممـد بـن سـعوة       أستاذ التاريخ  احلرار  االُعمري )

  (.ا سالمية ةالرياضة ــ سابًسا
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ــة    - ــاريخ  احلرـــــــار    امعـــــ ــ  التـــــ ــالوريول قءـــــ بكـــــ

ــام       ــاض  )عـ ــالمية  الريـ ــعوة ا سـ ــن سـ ــد بـ ــام حممـ ا مـ

 م(.6591هـ ــ 6951

ما ءـــــتت )التـــــاريخ احلـــــديه( مـــــن السءـــــ  نفءـــــ         -

 م(.6519هـ ــ 6109)

ــة ريءــــك       - ــن  امعــ ــديه( مــ ــاريخ احلــ ــورال )التــ ةكتــ

(Essex( ل بريطانيا )6515هـ ــ 6160.)م 

يخ اململكــــــة  اجلزيــــــر  العربيــــــة  قءــــــ   أســــــتاذ تــــــار -

التـــــــاريخ  احلرـــــــار   كليـــــــة العلـــــــوم ا" تماعيـــــــة  

  امعة ا مام حممد بن سعوة ا سالمية.

ــر      - ــة  م ــــــ ــا  العلميــــــ ــو ل اللفــــــ ــار  عرــــــ مءت ــــــ

ــدالعزيز(      ــ  عبــ ـــ )ةار  امللــ ــفوي بــ ــاريخ ال ــ ــر ت التــ م ــ

هــــــــــ(   " يـــــــــزا  متعا ن ـــــــــا ل 6119هــــــــــ ـــــــــــ 6169)

 م ر عات الدار .

ــدير - حتريــــــر دلــــــة الدرعيــــــة م ــــــ  ت سيءــــــها ل      مــــ

هــــ(  تـــ  اي    هـــي دلـــة علميـــة ُم ك مـــة       6161)
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ــة  تــــــراث    ــاريخ اململكــــــة  اجلزيــــــر  العربيــــ تعــــــي بتــــ

 العرب   صدر م ها ستو  عدة ا.

 ــ   العديــــد مــــن املللفــــات  الب ــــوث ل دــــا   لــــ ر د ص ــ

 تاريخ اململكة  اجلزير   م ها:

ــر  ال   - ــر  اجلزيــــــ ــر األ ــــــ ــاب )الب ــــــ ــة ل كتــــــ عربيــــــ

الصـــــــرات العثمـــــــاني الربيطـــــــاني ل احلـــــــرب العامليـــــــة 

 هـ(.6161األ ىل(  الطبعة األ ىل  الرياض  )

كتـــــــاب )موقـــــــف الد لـــــــة العثمانيـــــــة  ـــــــال م ســـــــا   -

ــة األ ىل  الريــــــاض    املءــــــلمن ل األنــــــدل (  الطبعــــ

 هـ(.6161)

ــلر      - ــة املــــ ــ ليف العالمــــ ــوةت(  تــــ ــاريخ  ــــ ــاب )تــــ كتــــ

ــة  حتسيــــــ    ــا  ةراســــ ــوةت بايــــ ــد  ــــ ــة أ ــــ ق  الطبعــــ

 هـ(  ملسءة الرسالة  بت ت.6111الثانية  )

كتـــــــاب )سياســـــــة امللـــــــ  عبـــــــدالعزيز  ـــــــال  ـــــــرب  -

ــدالعزيز   6511ِفَلءــــــــــــــطن  ــ  عبــــــــــــ م(  ةار  امللــــــــــــ

 هـ(.6111الرياض  )
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ــة     - ــة تار يــ ــة .. ةراســ ــة العثمانيــ ــسو  الد لــ ــاب )ســ كتــ

 هـ(.6161ل العوامل  األسباب(  الرياض  )

ــدالع    - ــ  عبــــ ــا  امللــــ ــن ر ــــ ــاب )مــــ ــة كتــــ زيز(  الطبعــــ

 هـ.6119األ ىل  الرياض  

ــن      - ــات مـ ــعوة ..  ـ ــدالعزيز ا  سـ ــن عبـ ــال  بـ ــاب ) ـ كتـ

 هـ(.6111ستت   أعمال (  الرياض  )

ــت       - ــعوة .. ســـ ــدالعزيز ا  ســـ ــن عبـــ ــلما  بـــ ــاب )ســـ كتـــ

 هـ(.6190توثيسية(  الرياض  )

كتــــــــاب )قصـــــــــر الع ــــــــاقر األثـــــــــري ل ثرمـــــــــداس(     -

 هـ(.6119الرياض  )

- The Hejaz railway 0011-0001: 

policy objectives and 

consequences. Ph.D. thesis, 

department of history, university of 

Essex,0010. 

ــاب  - ــات(    كتــــ ــاهد  ذكريــــ ــاض .. م ــــ ــة الريــــ )مدي ــــ

ــر:   ــرتا . ال ايــــ ــداة با"يــــ ــة  رعــــ ــوير مدي ــــ ــة تطــــ هيئــــ

 الرياض  )قيد ال  ر(.
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 كتــــاب )ال ــــيخ الع ســــري ..  ياتــــ   أعمالــــ (  رعــــداة  -

 با"يرتا   )قيد ال  ر(.

ــيف     - ــا  ل األريـــــــ ــد احلفـــــــ ــايق ســـــــــكة  ديـــــــ ) ثـــــــ

ــدار   ت  ــة الــــــ ــاني(  دلــــــ ــاة  61  ل9العثمــــــ   مجــــــ

 هـ(.6169األ ىل )

)مللفـــــــات الـــــــدعو  الءـــــــلفية  بـــــــواكت الطباعـــــــة(   -

ــة     ــاةر  ل اململكـــــ ــات ال ـــــ ــدارات املللفـــــ ــمن رصـــــ ضـــــ

ــة امللــــ     ــة الءــــعوةية  اجلزيــــر  العربيــــة  مكتبــ العربيــ

 هـ(.6161امة بالرياض  )عبدالعزيز الع

) اقــــــ  الدراســــــات  الب ــــــوث العثمانيــــــة ل اململكــــــة   -

   العربيــــة الءــــعوةية .. ةراســــة حتليليــــة(  دلــــة الــــدار 

 .(هـ6161ربي  ايخر )  16  ل9ت

) ثـــايق يـــل   اجلزيـــر  العربيـــة ل ســـفالت الدســــتور       -

ــاني ) ـــ  6191العثمـ ـــ ــ ــة امللـــ    6511هـ ــة مكتبـ ـــ(  دلـ هـ

 .(هـ6169حمرم )  6  ت1فهد الو  ية  مج

ــة      - ــد ين الر ايــ ــعوةي ل تــ ــاريخ الءــ ــلرخي التــ ــ هج مــ )مــ

 .(هـ6111)  19  ل1ال فوية(  دلة الدار  ت
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ــن     - ــعوةية مـــ ــة الءـــ ــة العربيـــ ــف ل اململكـــ ــاريخ الوقـــ )تـــ

ــري(       ــر ا فـــ ــ  ع ـــ ــر  الرابـــ ــامن رىل الســـ ــر  الثـــ الســـ

ــرب      ــلرخن العــــ ــاة املــــ ــي  ِاحتــــ ــلر  العربــــ ــة املــــ دلــــ

 .(م1009رل ما)  6  مج69الساهر   ت

ــا       - ــاهري ملرخ ـ ــل ال ـ ــن عسيـ ــدالر ن بـ ــو عبـ ــيخ أبـ )ال ـ

ــة   ــة ايةاب   امعـــــــــــ  بلـــــــــــــداني ا(  دلـــــــــــــة كليـــــــــــ

 .(م1009)  91ا سك درية  ت

ــعوة بــــــــن       - ــ  ســــــ ــرية ل عهــــــــد امللــــــ ــر ال اصــــــ )قصــــــ

ــاريخ امللــــــ     ــا  مــــــل ر تــــ ــمن أعمــــ ــدالعزيز(  ضــــ عبــــ

ــدالعزيز       ــ  عبـــــ ــدالعزيز  ةار  امللـــــ ــن عبـــــ ــعوة بـــــ ســـــ

 هـ(.6119)

خ حممــــد بــــن ناصــــر العبــــوةي(   ــــه )الر الــــة ال ــــي -

 يـــــــة م  ــــــور ضــــــمن أعمــــــا  لســــــاس اجلمعيــــــة التار     

 ل بريد .هـ( 69/9/6115احلاةي ع ر  )

ــدالعزيز   ) - ــ  عبـــــ ــد امللـــــ ــي ل عهـــــ ــرتاث العمرانـــــ   (الـــــ

  ملتســــــ  الــــــرتاث العمرانــــــي ا ــــــام  ضــــــمن أعمــــــا

 هـ(.6199 طسة السصي  )مب
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)األمـــــــت حممـــــــد بـــــــن عبـــــــدالر ن بـــــــن فيصـــــــل ا    -

 ـــــوث ال ـــــد   العلميـــــة عـــــن األمـــــت  ســـــعوة(  ضـــــمن

ــدالر  ــن عبــ ــد بــ ــدالعزيز(  حممــ ـــ )ةار  امللــــ  عبــ  ن  بــ

 الرياض.

        أيــــر  علــــ  رصــــدار  بعــــات  ديــــد  للعديــــد مــــن

ــن       ــة مـ ــر  العربيـ ــة  اجلزيـ ــاريخ اململكـ ــن تـ ــات عـ املللفـ

خــــــال  عملــــــ  مءت ــــــار ا  عرــــــو ا ل العديــــــد مــــــن  

 امللسءات  اجلوايز العلمية:

لســـــــر  الع ـــــــرين(    كتـــــــاب ) زيـــــــر  العـــــــرب ل ا     -

 هـ(.6190 افظ  هب   )

ــافظ      - ــرب(   ــ ــر  العــ ــا ل  زيــ ــو  عام ــ ــاب ) ءــ كتــ

 هـ(.6190 هب   )

ــو     - ــت  الرســــ ــو  ل ســــ ــاب )الفصــــ ــافظ ملسو هيلع هللا ىلصكتــــ ( لل ــــ

 ابن كثت.

ــدكتور/     - ــدين(  الــــ ــاس الرايــــ ــاريخ ا لفــــ ــاب )تــــ كتــــ

 هـ.6119حممد بن ربراهي  بن صاحل أبا ا يل  
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ــوةل     - ــعوة   هـ ــن سـ ــد بـ ــام حممـ ــاب )ا مـ ــي  كتـ ل ت سـ

ــن    ــي بـــــ ــعوةية األ ىل(  الـــــــدكتور/ علـــــ ــة الءـــــ الد لـــــ

 هـ(.6196عبدالر ن العريي  )

كتـــــــاب )موقـــــــف ا ســـــــالم مـــــــن ا رهـــــــاب   هـــــــوة  -

ــدا  بــــــن      ــدكتور/ عبــــ ــ (  الــــ اململكــــــة ل معاجلتــــ

 عبدا ءن الرتكي.

ــوم      - ــل  م لـــ ــدالوهاب .. مصـــ ــن عبـــ ــد بـــ ــاب )حممـــ كتـــ

  مفرت  علي (  مءعوة بن عامل ال َّد ي.

ــاب ) - ــاة (    كتـــ ــية  السيـــ ــدالعزيز .. ال اصـــ ــ  عبـــ امللـــ

 ربراهي  عبدا  الءماري.

)معـــــامل  ريـــــق  لـــــو العلـــــ (  الـــــدكتور/     كتـــــاب  -

ــد ا         ــدا  الءــــ ــن عبــــ ــد بــــ ــدالعزيز بــــــن حممــــ عبــــ

 هـ(.6199)

ــسراس      - ــة ب ـــ ــة  األةبيـــ ــة العلميـــ ــامل ال هرـــ ــاب )معـــ كتـــ

(  الـــــدكتور/ حممـــــد بـــــن   ة اضـــــر  رقلـــــي  الويـــــ   ة

 هـ(.6191سعد ال ويعر  )
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ــ - اب )ة ر أمهـــــــات املـــــــلم ن ل دتمـــــــ  املدي ـــــــة  كتـــــ

ــيال       ــدا  ال اــ ــن عبــ ــد بــ ــم حممــ ــد  ب ــ ــور (  نــ امل ــ

 هـ(.6199)

كتـــــــــاب )اليلـــــــــو ل الـــــــــدين ل  يـــــــــا  املءـــــــــلمن      -

املعاصــــــــر (  األســــــــتاذ/ عبــــــــدالر ن بــــــــن معــــــــال     

 هـ(.6191اللوحيق  )

كتــــــــاب ) ــــــــو الــــــــو ن مــــــــن م  ــــــــور يــــــــرعي(    -

 هـ(.6199الدكتور/  يد بن عبدالكري  الزيد  )

كتــــاب )امللــــ  عبــــدالعزيز: أمــــة ل ر ــــل( الــــدكتور/  -

 عبدا  بن عبدا ءن الرتكي.

 ــ ةار تــــــراث الويــــــ  ل  ــــــر  تو يــــــ  الكتــــــو     أسَّــــ

ــر ض الثسافيــــــة مبدي ــــــة      ــة  الرتاثيــــــة  العــــ التار يــــ

يـــــسراس مبو ـــــو تـــــرخي    ار  الثسافـــــة  ا عـــــالم  

 هـ(   أبر  أهدافها: 6199ل العام )

 ــ وث  الدراســــات ا اصــــة بتــــاريخ ن ــــر الكتــــو  الب ــ

ــق     ــا يتعلــــ ــعوةية   مــــ ــة الءــــ ــة العربيــــ ــراث اململكــــ  تــــ

 بإقلي  الوي    واضرل  هفرل  بواةي .
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     ــاريخ ــة بتــــــ ــدارات ا اصــــــ ــو  ا صــــــ ــوفت الكتــــــ تــــــ

ــ       ــي  الويـــ ــا رقلـــ ــا   م هـــ ــا  أقاليمهـــ ــة  تراثهـــ اململكـــ

ــاةر  مـــــن ة ر ال  ـــــر ل اململكـــــة  خار هـــــا  أ     الصـــ

 من ِقب ِل البا ثن.

  ــة ــريفه    خدمـــــــ ــ   تعـــــــ ــد  الويـــــــ ــسراس  مـــــــ   َّار يـــــــ

 باجلوانو التار ية  الرتاثية  الثسافية ل امل طسة.

  ـــ ن التــــ ليف  الب ــــه ت ــــفي  البــــا ثن علــــ  املزيــــد مـ

ــاريخ الويــــــ    ا ه   ن ــــــرل   فــــــق ي رنتــــــ تب  ــــــل تــــ

ــة     ــة   امل هفيـــــــــ ــة   الثسافيـــــــــ ــوابو العلميـــــــــ الرـــــــــ

  ال  امية.

  ة املتاصصــــة التعــــا   مــــ  امللسءــــات العلميــــة  الب ثيــــ

ل دـــــا  التـــــاريخ  الـــــرتاث الـــــو ي  مثـــــل: )أقءـــــام  

ــات     ــار باجلامعــــــــــ ــاريخ  ايثــــــــــ ــ  )التــــــــــ ةار  امللــــــــــ

بالريـــــــاض   ا يئـــــــة العامـــــــة للءـــــــيا ة  (عبـــــــدالعزيز

ــاته  لـــــــد     ةار  الـــــــرتاث الـــــــو ي   تـــــــوفت مطبوعـــــ

 .تراث الوي   بيع ا أ  رهداس 
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   ختصــــــي  قاعــــــة عــــــرض ثسافيــــــة تراثيــــــة ةاخــــــل ةار

ــ   ــراث الويـــ ــول     تـــ ــي امللمـــ ــف املريـــ ــل التعريـــ ــن أ ـــ مـــ

 لز َّار  ضيو  يسراس  الوي .

       ــن ــدة مـــ ــ  عـــ ــا  مـــ ــ  با"تفـــ ــراث الويـــ ــرعم ةار تـــ يـــ

 املللفن ل  ر مللفاته  العلمية.

 : ا"ست ارات  أعما  خدمة اجملتم 

ريـــــي  الفريــــــق العلمــــــي جلمــــــ  ســــــت  خــــــاةم   -

بــــن عبــــدالعزيز ا   احلــــرمن ال ــــريفن امللــــ  عبــــدا 

مللـــــ  عبـــــدالعزيز العامـــــة بإيـــــرا  ســـــعوة  مكتبـــــة ا

 األمت  عاةلة ب م عبدا .

ــن    - ــار ثســـــال مبكتـــــو األمـــــت  ـــــال  بـــ مءت ـــ

ــر      ــدير حتريــــ ــاض   مــــ ــعوة  بالريــــ ــدالعزيز ا  ســــ عبــــ

دلــــــــة افــــــــا  املكتبــــــــة  امل ــــــــر  العلمــــــــي علــــــــ  

 رصدارات املكتبة.

عرـــــــو جل ـــــــة الت ءـــــــيق  املرا عـــــــة مل ـــــــر ت   -

ـــ )ةار  امللــــــــــ      موســــــــــوعة احلــــــــــج  احلــــــــــرمن بــــــــ

 عبدالعزيز(.
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 ـــــايز  اجلمـــــي  للتفـــــو   )عرـــــو دلـــــ  رةار   -

 فــــظ الســــرا  الكــــري ( مب اف ــــة يــــسراس  العلمـــي   

 امل ــــــــر  علــــــــ  ا صــــــــدارات العلميــــــــة املصــــــــا بة  

 للفايز .

 م ر  جل ة الرتاث مب اف ة يسراس. -

ــ افة    - ــات ل الصــــ ــا"ت  الت سيســــ ــة املســــ كتابــــ

 الءعوةية.

امل ــــــاركة ل ال ــــــد ات  املــــــل رات  الوفــــــوة   -

 الرمسية ةاخل اململكة  خار ها.

 رلساس ا اضرات العامة  املتاصصة. -

ــة ل    - ــايل العلميـــ ــات الرســـ ــاركة ل م اق ـــ امل ـــ

 اجلامعات الءعوةية.

امل ـــــــاركة ل ال ـــــــد ات التلفزيونيـــــــة بالس ـــــــا   -

 الءعوةية األ ىل ل اليوم الو ي للمملكة.

      يـــــار  ل املـــــل رات  ال ـــــد ات الد ليـــــة  العربيــــــة

 م ها:ب  را  عمل   رور  لءات   لية  ا
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ــة  األ هــــر    - ــاس اململكــ امل ــــاركة مــــ   فــــد علمــ

ــوفي     ــاة الءــــــ ــالمية ل ا"حتــــــ ــات ا ســــــ  اجلمهوريــــــ

ــابق )موســــــــــكو  ال  ــــــــــرك   األنيــــــــــو   الءــــــــ

 هـ(.6161أ  بكءتا (  ) ال ي ا   ةاغءتا  

امل ــــــاركة مـــــــ   فـــــــد   ار  التعلـــــــي  العـــــــالي   -

وةية ل لزيــــــار   تفســــــد املل سيــــــات الثسافيــــــة  الءــــــع     

 هـ(.6161البلدا  العربية  أ ر با )

ــا      - ــام ل افتتــ ــة ا مــ ــد  امعــ ــ   فــ ــاركة مــ امل ــ

 هـ(.6166املعهد ا سالمي ل  يبوتي )

أســـتاذ  ايـــر ل كليـــة ا  يـــات اامعـــة أنســـر        -

هــــــ ـــــــ  6169ل تركيـــــا )الفصـــــل الدراســـــي األ   ـــــــ    

 م(.6551

امل ــــــاركة مـــــــ   فـــــــد   ار  التعلـــــــي  العـــــــالي   -

ــار  نت ــا   رلســــــــاس    لزيــــــ ــا ل كي يــــــ  بــــــــي  مومباســــــ

ــة    ــة بالليــــــة ا  ليزيــــ حماضــــــر  عــــــن تــــــاريخ اململكــــ

 م(.11/60/1000اامعة كي يا  )
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ــل  - ــدالعزيز )ممثـــــ ل  رـــــــور  (ةار  امللـــــــ  عبـــــ

للمفلـــــــ  الـــــــد لي  األريـــــــيف ل   املـــــــل ر الـــــــد لي

 م(.6551هـ ــ 6161بالصن  )بكن  

ــل  - ــدالعزيز )ممثــــ ــ  عبــــ ــل ر  (ةار  امللمــــ رىل مــــ

)أ رليـــــانز( ل الو"يـــــات املت ـــــد  خ ال ـــــفوي ل التـــــاري

 م(.6559هـ ــ 6169)األمريكية  

ــاني ..    - ــن الرحيـــــــ ــد   )أمـــــــ ــاركة ل نـــــــ امل ـــــــ

ــ طن  )   ــلر (  ل  ايــ ــة املــ ــو الرَّ الــ ـــ  6119األةيــ ـــ ـــ هــ

 م(.1009

امل ــــــاركة ل ال ــــــد   الد ليــــــة عــــــن مصــــــاةر   -

ــر  العربيـــــة ل األريـــــيفات  املكتبـــــات      تـــــاريخ اجلزيـــ

ــة  اجل ــة املل ا  ديــــــ ــوة ي   امعــــــ ــة ل نيــــــ ــة ا  ديــــــ يــــــ

 هـ(.61/60/6190)

ــالمية      - ــ  الثسافـــــة ا ســـ ــر  بع ـــــوا  ) اقـــ حماضـــ

ــالب  اامعـــــــة      ــل   الطـــــ ــاة  يـــــ ل تركيـــــــا(  عمـــــ

 هـ(.6161ا مام حممد بن سعوة ا سالمية  )
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ــاريخ   - حماضـــــر  بالليـــــة ا  ليزيـــــة  بع ـــــوا  )تـــ

اململكــــــــة العربيــــــــة الءــــــــعوةية( اامعــــــــة الو"يــــــــات 

ــد  ــة  املت ــــ ــة األمريكيــــ ــا   العامليــــ ــي ل كي يــــ ب ت بــــ

 م(.11/60/1000)

حماضــــــر  بع ــــــوا  )مراكــــــز  فــــــظ الوثــــــايق   -

العثمانيـــــــــــــــــــــة(  ةار  امللـــــــــــــــــــــ  عبـــــــــــــــــــــدالعزيز  

 هـ  الرياض.6/66/6119

ـــ   - ن حماضـــــر  بع ـــــوا  )ةعـــــو  ال ـــــيخ حممـــــد بــ

قاعــــــــة رةار  عبــــــــدالوهاب  مكانتهــــــــا التار يــــــــة(  

 ـ(.ه6111الرتبية  التعلي   مب اف ة يسراس  )

ــف     - ــو ي ..  كيــــ ــا الــــ ــوا  )تار  ــــ ــد   بع ــــ نــــ

ة"  ب ــــم  لــــد سد مــــ (  با"يــــرتا  مــــ  الــــدكتور  ُن

ــاملربَّ    ــة بــ ــدالعزيز العامــ ــ  عبــ ــة امللــ ــي  مكتبــ    احلربــ

 هـ(.19/1/6111)

اليــــــوم الــــــو ي ..  قفــــــات حماضــــــر  بع ــــــوا  ) -

ــا ات(   ــة   قاعـــــة رةار  ر ـــ ــة  التعلـــــي  مب اف ـــ الرتبيـــ

 هـ(.16/1/6111)يسراس  
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مكـــــة املكرمـــــة  الثسافـــــة حماضـــــر  بع ـــــوا  ) -

ــ    )ذ   ا ســــــالمية(   ــي بالس فــــ ــد العلمــــ ــر املعهــــ مبســــ

 هـ(.6111السعد  

حماضـــــر  بع ـــــوا  )ا رهـــــاب ل ســـــيا  الواقـــــ   -

ــرم     ــل  حمـــــــ ــي  ايـــــــ ــاةي األةبـــــــ ــاريخ(  ال ـــــــ  التـــــــ

 هـ(.6119)

حماضــــر  بع ــــوا  )ر لــــة ميدانيــــة عــــرب ســــكة    -

ــة امل ــــور  رىل ةِ   ــا  مــــن املدي ــ ــام  ديــــد احلفــ م  ــــق  عــ

عايـــــــــر هــــــــــ(  ُألسيـــــــــم ل اللســـــــــاس العلمـــــــــي ال6101

ل املدي ــــــة امل ــــــور   للفمعيــــــة التار يــــــة الءــــــعوةية  

 هـ(.61/9/6111)

ــف يــــامل باملكتبــــات      - ــر  بع ــــوا  )تعريــ حماضــ

الرتكيــــــــــة  ة ر األريــــــــــيف العثمــــــــــاني(  كليـــــــــــة    

ــاض     ــعوة بالريـــــــــــ ــ  ســـــــــــ ــة امللـــــــــــ ايةاب   امعـــــــــــ

 هـ(.19/1/6115)

ــري   - ــد   )تكـــ ــاركة ل نـــ ــد   م ـــ ــيخ حممـــ ال ـــ

بــــــن ناصــــــر العبــــــوةي  بع ــــــوا  )ر ــــــالت العبــــــوةي      
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ــة التار  ــعوةية العامليــــــــة(  نــــــــد   اجلمعيــــــ ــة الءــــــ  يــــــ

ــد   )  ــد  ل بريـــــــ ــ  ل  69/9/6115امل عســـــــ ـــ(  ثـــــــ هـــــــ

هــــــــــــ(   ل الـــــــــــدار البيرـــــــــــاس  6191الســـــــــــاهر   )

 هـ(.6199)

ســـــــف ياســـــــن حماضـــــــر  بع ـــــــوا  )ال ـــــــيخ يو -

مب اســــــــبة مــــــــر ر  ت ســــــــي  صــــــــ يفة أم الســــــــر (  

ــانن ــر     مثـ ــ يفة أم السـ ــاس صـ ــ  رن ـ ــا علـ برعايـــة    عام ـ

  ار  الثسافــــــــة  ا عــــــــالم  ةار  امللــــــــ  عبــــــــدالعزيز   

 هـ(.66/66/6111)  مكة املكرمة

ــد  ل    - ــا   ديـــــ ــو افـــــ ــوا  )يفـــــ حماضـــــــر  بع ـــــ

ــة األمـــــت    الب ـــــه التـــــار ي(  كليـــــة ايةاب   امعـــ

نــــــــــور  ب ــــــــــم عبــــــــــدالر ن للب ــــــــــات  الريــــــــــاض  

 هـ(.61/1/6190)

ــو  - ــل بع ـــ ــات العثمان رقـــــة عمـــ ــة ل ا  )الدراســـ يـــ

ــعوةية(     ــة الءــــ ــة العربيــــ ــات  اململكــــ ــد   العالقــــ ل نــــ

الرتكيـــة العربيـــة ل العهـــد العثمـــاني   امعـــة مرمـــر       

 هـ(.1/1/6190ل رسط بو   )
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د   عـــــن امللـــــ  ســـــلما  بـــــن عبـــــدالعزيز  ل  نـــــ -

ــا ا    ــ وي امعـــــــــة  ـــــــ ــاس الءـــــــ ــة  ل اللســـــــ للفمعيـــــــ

 هـ(.6191)التار ية الءعوةية  

 بــــن عبــــدالعزيز بــــن  األمــــت عبــــدا نــــد   عــــن  -

  ل  امعـــــة احلـــــد ة ال ـــــمالية   مءـــــاعد ا  ســـــعوة    

ــاس ال ــة الءــــــعوةية   ل اللســــ ــة التار يــــ ءــــــ وي للفمعيــــ

 هـ(.6199)

      ــتت ــايل املا ءـــــــ ــ  رســـــــ ــي علـــــــ ــرا  العلمـــــــ ا يـــــــ

  الدكتورال:

ــا ل     - ــة بريطانيــ ــعد   )سياســ ــوة الءــ ــن حممــ ــاحل بــ صــ

  م(  رســــــــالة ةكتــــــــورال6511م ــــــــــ 6111ِفَلءــــــــطن 

ة ا مــــــام حممــــــد بــــــن ســــــعوة قءــــــ  التــــــاريخ اامعــــــ

 هـ(.6119)ا سالمية  

ــة   - ربـــــــراهي  بـــــــن عبـــــــدا  الءـــــــماري )سياســـــ

ــورال  قءـــــ       ــالة ةكتـــ ــة(  رســـ ــل الدعويـــ ــ  فيصـــ امللـــ

ــالمية       ــعوة ا سـ ــن سـ ــد بـ ــام حممـ ــة ا مـ ــدعو  اامعـ الـ

 هـ(.6111)
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نــــايف بــــن علــــي ال ــــراري )م طســــة السريــــات ل  -

هــــ(  رســــالة  6999ــــــ هــــ  6911عهـــد امللـــ  عبــــدالعزيز   

ةكتــــورال  قءــــ  التــــاريخ   امعــــة ا مــــام حممــــد بــــن 

 سعوة ا سالمية.

رايــــد بــــن حممــــد عءــــاكر )بلــــد  م فو ــــة ل  -

ــة ة   ــعوةية األ ىل  الثانيـــ ــة الءـــ ــد الد لـــ ـــ  6699عهـــ ـــ ــــ هـــ

هـــــة(  رســــالة ما ءــــتت  قءــــ  التــــاريخ اامعــــة 6905

 هـ(.6190ا مام  )

 ــــد عبــــدا  بــــن ســــليما  ال ويــــا  )ســــلطا  ا   -

أ ر زيــــو ..  ياتــــ   عهــــدل( رســــالة ما ءــــتت  قءــــ  

 التاريخ   امعة ا مام.

فهـــــــــــــد الفهـــــــــــــد )العالقـــــــــــــات الءـــــــــــــعوةية   -

ا ند نيءــــــية ل عهــــــد امللــــــ  عبــــــدالعزيز(  رســــــالة     

ما ءــــــــــتت  قءــــــــــ  التــــــــــاريخ اامعــــــــــة ا مــــــــــام   

 هـ(.6196)
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ــد    - ــي  ل عهــــد امللــــ  خالــ يــــيمة املطــــتي )التعلــ

ــتت  ــالة ما ءـــ ــدالعزيز( رســـ ــن عبـــ ــاريخ   بـــ ــ  التـــ   قءـــ

 هـ(.6191 امعة ا مام  )

ــام  ءـــــن الزهرانـــــي ) هـــــوة التفـــــار ل     ِا - بتءـــ

تو يــــــد  ــــــد ل عهــــــد امللــــــ  عبــــــدالعزيز(  رســــــالة 

ما ءـــــــــتت  قءـــــــــ  التـــــــــاريخ   امعـــــــــة ا مـــــــــام      

 هـ(.6191)

  امل ـــــــــــاركة ل م اق ـــــــــــة رســـــــــــايل الـــــــــــدكتورال

  املا ءتت:

ــهيل - ــابا  ســ ــة ل تركيــــا    صــ ــات الثسافيــ )األ ضــ

العهــــــــد العثمـــــــاني(  ةكتــــــــورال  قءــــــــ    ل أ اخـــــــر 

ــام    الثسافــــة ا ســــالمية  كليــــة ال ــــريعة   امعــــة ا مــ

 هـ(.6169حممد بن سعوة ا سالمية  )

ــارية     - ــات احلرـــ ــد )العالقـــ ــو احلامـــ ــورل معفـــ نـــ

ـــ ــــــــــ 6191بــــــــن تــــــــون   احلفــــــــا    ـــ(  6911هــــــ هــــــ

ةكتــــــورال  قءــــــ  التــــــاريخ   امعــــــة امللــــــ  ســــــعوة  

 هـ(.6165)
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ــعيد   - ــد ســـــليما  الءـــ )عهـــــد ا مـــــام   ة"  حممـــ

تركـــــي بـــــن عبـــــدا  ا  ســـــعوة(  ةكتـــــورال  قءـــــ    

ــة أم      ــارية  اامعــ ــة  احلرــ ــا التار يــ ــات العليــ الدراســ

 هـ(.6110السر   )

ــة   - عـــــــز  عـــــــوض اجلهـــــــي )ايثـــــــار ا" تماعيـــــ

ــالة      ــور ( رســـ ــة امل ـــ ــا  ل املدي ـــ ــد احلفـــ ــكة  ديـــ لءـــ

ما ءــــتت  قءــــ  التــــاريخ   امعــــة امللــــ  عبــــدالعزيز  

 هـ(.6111)

ــة  ناةيــــــة  ل - يــــــد الد ســــــري  ةكتــــــورال  كليــــ

 هـ(.6161ايةاب  الدمام  )

خليفـــــة عبـــــدالر ن املءـــــعوة )موقـــــف الســـــو    -

امل ا يـــــــة مـــــــن الد لـــــــة الءـــــــعوةية الثانيـــــــة(  رســـــــالة  

 هـ(.6116ةكتورال   امعة أم السر   )

هيلــــــة ســــــليما  البليهــــــي )سياســــــة بريطانيــــــا      -

ــة ايةاب    ــتت  كليـــــ ــالة ما ءـــــ ــا (  رســـــ ــال عمـــــ  ـــــ

 هـ(.6165ة لتعلي  الب ات  الرياض )بالرياسة العام
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هيلــــة ســــليما  البليهــــي )الر الــــة اليربيــــو  ل      -

اجلزيــــر  العربيــــة(  رســــالة ةكتــــورال  كليــــة الرتبيــــة   

 هـ(.6111للب ات بالرياض  )

ــة     - ــاني )سياســ ــر  الس طــ ــد مفــ ــن حممــ ــعيد بــ ســ

ــدالعزيز ل ضـــــوس       ــ  عبـــ الد لـــــة العثمانيـــــة  ـــــال امللـــ

ءـــــــ  التـــــــاريخ  املصـــــــاةر العثمانيـــــــة(  ةكتـــــــورال  ق

 هـ(.6119 امعة املل  سعوة  )

ســـــــعدية ب ـــــــم ســـــــعيد البي ـــــــي )احلفـــــــا  ل  -

ـــ 6199عهـــــــــد الءـــــــــلطا  عبداجمليـــــــــد األ     ـــ ــــــــ هـــــــ

هــــــــ(  ةكتـــــــورال  قءـــــــ  الدراســـــــات العليـــــــا     6199

التار يـــــــــــة  احلرـــــــــــارية  اامعـــــــــــة أم الســـــــــــر    

 هـ(.6111)

ــة    - أريــــج ب ــــم مءــــ ل السثــــامي )مكــــة املكرمــ

هـــــــــ ــــــــــ 6199لفــــــــرت  ل العهــــــــد العثمــــــــاني خــــــــال  ا

 هـ.6115هـ(  ةكتورال   امعة أم السر   6991
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ــد   - ــا  صــ ــا  رمرــ ــة ل  امــ ــا  ا" تماعيــ يق )احليــ

ــة أم    ــاني(  امعـــــ ــد العثمـــــ ــة ل العهـــــ ــة املكرمـــــ مكـــــ

 هـ(.6119السر   )

عـــــز  ب ـــــم عبــــــدالر ي  بـــــن حممـــــد يــــــاهن      -

)خـــــــت الــــــــدين الزركلـــــــي  تار ــــــــ  لعهـــــــد امللــــــــ     

ــة الرتبيــــــ   ــورال  كليــــ ــدالعزيز(  ةكتــــ ــات  عبــــ ة للب ــــ

 هـ(.6115 د    امعة املل  عبدالعزيز  )

ــا      - ــبالةي ))ال  ـــــــ ــد الـــــــ ــي عايـــــــ ــل علـــــــ أمـــــــ

ا"قتصـــاةي ملي ـــاس ضـــباس  أثـــرل ل احليـــا  ا" تماعيـــة      

هــــــ مـــــن خـــــال  الوثـــــايق ا ليـــــة(   6999هــــــ ـــــــ 6919

ــ  التـــــاريخ     ــة للب ـــــات  قءـــ ــة الرتبيـــ ةكتـــــورال  كليـــ

 هـ(.6190 امعة املل  عبدالعزيز   د   )

لــــي عــــامر ا  خ ــــيل )سياســــة بريطانيــــا  مهــــا ع -

ــاني األملــــــــاني   ـــ 6159 ــــــــال التســــــــارب العثمــــــ ـــ ـــــــ هــــــ

ــ    6991 ــة للب ــــات  قءــ ــة الرتبيــ ــورال  كليــ ـــ(  ةكتــ هــ

ــة األمــــــت  نــــــور  ب ــــــم عبــــــدالر ن    التــــــاريخ   امعــــ

 هـ(.6190للب ات  الرياض  )
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ــار      - ــي )ايثـــــــ ــراهي  م ـــــــــار علـــــــ ــا  ربـــــــ  يهـــــــ

الءياســـــــــــية  احلرـــــــــــارية لالنتـــــــــــداب الربيطـــــــــــاني 

فرنءــــي علــــ  بــــالة ال ــــام(  ةكتــــورال   امعــــة أم   ال

 هـ(.6191السر   )

مطلـــــق صـــــيا  البلـــــوي )تبـــــو  ل عهـــــد امللـــــ    -

ــر       ــورال   امعــــــــــة أم الســــــــ ــدالعزيز(  ةكتــــــــ عبــــــــ

 هـ(.6196)

ــدي )ا ةار  العثمانيـــــــة ل     - ــل علـــــــي ا الـــــ ةايـــــ

احلفـــــــــا (  ةكتـــــــــورال   امعـــــــــة امللـــــــــ  ســـــــــعوة  

 هـ(.6191)

ـــ   - ــد العطـــــــي )موقـــــــف الد لــــ ــليما  حممـــــ ة ســـــ

ــي (      ــية ل السصــــ ــداث الءياســــ ــن األ ــــ ــة مــــ العثمانيــــ

 هـ(.6191ما ءتت   امعة السصي   )

ــ - ــن    س ـ ــا  بـ ــة احلفـ ــدت ) "يـ ــي ةعـ ـــ 519 ر علـ هـ

 هـ(.6199هـ(   امعة أم السر   )6119ــ 
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نـــــور  مصـــــل  احلربــــــي )الو ـــــ  بعـــــد تو يــــــد      -

اململكـــــة العربيـــــة الءـــــعوةية(   امعـــــة األمـــــت  نـــــور   

 .هـ(6191ب م عبدالر ن  )

فيصـــــل بـــــن ربـــــراهي  البـــــدري )أثـــــر الـــــ فو ل  -

ــد امللــــ  خالــــد     ــاةي ل عهــ ــوير ا"قتصــ ــة  التطــ الت ميــ

 هـ(.6199 امعة املل  عبدالعزيز  )

ــر     - ــع  )الصــــــــــ ــدا  املصــــــــــ ــة عبــــــــــ فا مــــــــــ

ــدالعزيز      ــ  عبــــ ــة امللــــ ــتت   امعــــ ــة(  ما ءــــ العثمانيــــ

 هـ(.6199)

ــو      - ــة األ ربيــ ــة )الر الــ ــو مل ــ ــعيد أبــ ــة ســ فا مــ

   امعـــــة امللـــــ  عبـــــدالعزيز    ل عءـــــت(  ما ءـــــتت 

 هـ(.6191)

ــا     - ــالي احلفــ ــا   )موقــــف أهــ ــد ال ــ ــة  ــ لطيفــ

مـــن ثـــور  ال ـــريف  ءـــن بـــن علـــي(   امعـــة ا مـــام        

 هـ(.6199حممد بن سعوة ا سالمية  )

فــــــــرة ل  ــــــــافظ حممــــــــد مجــــــــا  الــــــــدين    -

 هـ(.6199ةكتورال   امعة أم السر   )
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رميــــــــا  عـــــــــالس الــــــــدين صـــــــــاي  )العالقـــــــــات    -

ــة أم  العثمانيــــــــــة ال م ءــــــــــا ية(  ةكتــــــــــورال   امعــــــــ

 هـ(.6191السر   )

م ــــــــ   يــــــــد البلــــــــوي )ا صــــــــال  ل عهــــــــد  -

ــتت   امعــــة      ــدالعزيز(  ما ءــ ــلطا  العثمــــاني عبــ الءــ

 هـ(.6199ا مام حممد بن سعوة ا سالمية  )

ــالي      - ــز  الربتيــ ــاعز )اليــ ــعيد ا  مــ ــي ســ ــ  علــ م ــ

ململكـــــة هرمـــــز(  ما ءـــــتت   امعـــــة امللـــــ  خالـــــد   

 هـ(.6191)

 "ت امل  ور  ل الص ف:املسا 

ــاة الءــــــوفي  - ــابق(  )املءــــــلمو  ل ا"حتــــ   الءــــ

 هـ(.6166ص يفة الرياض  )

ــ يفة   - ــر َّاة(  صـــــــ ــل الـــــــ ــد   يـــــــ )ةار التو يـــــــ

 هـ(.6161الرياض  )

ــلما  .. مرـــــــــــامن  ة""ت(     - ــديه ســـــــــ ) ـــــــــ

ــدة   ــاض  العـــــــــــــــــــ ــ يفة الريـــــــــــــــــــ   60919صـــــــــــــــــــ

 هـ(.61/9/6169)
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)األمـــــت فهـــــد الفيصـــــل الفر ـــــا  ا  ســـــعوة ـــــــ   -

ــت   ا ــدة   ســـ ــاض  العـــ ــ يفة الريـــ ــاس(  صـــ ــة بالعطـــ فلـــ

 هـ(.1/66/6161  )60116

ــ يفة    - ــدالعزيز(  صـــــــــ ــوة ب ـــــــــــم عبـــــــــ )الع ـــــــــ

 هـ(.15/6/6165  )60519الرياض  العدة 

ــي    - ــا  العلمــ ــة ا  ــ ــلما  حيســــق مئويــ )األمــــت ســ

ــدة     ــاض  العـــــ ــ يفة الريـــــ ــي(  صـــــ   66106 العمرانـــــ

 هـ(.9/66/6165)

)صـــور مــــن  يــــا  امللــــ  عبــــدالعزيز ل الطريــــق   -

  66196ىل الو ـــــــد (  صـــــــ يفة الريـــــــاض  العـــــــدة ر

 هـ(.61/6/6110)

ــة الءــــــعوةية    - ــة الويــــــ  ل عهــــــد الد لــــ )م طســــ

 هـ(.6116األ ىل(  دلة ناةي الوي  ب سراس  )

ــدالر ن    - ــن عبـــ ــدالعزيز بـــ ــسراس: عبـــ ــد يـــ )فسيـــ

ــدة     61111احلميـــــــــد(  صـــــــــ يفة الريـــــــــاض  العـــــــ

 م(.9/60/1009)
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ــي  رايــــد العمــــل ا ــــتي    - )ال ــــيخ حممــــد اجلمــ

ــدة    ــ يفة الريــــــــاض  العــــــ   69600 الت مــــــــوي(  صــــــ

 هـ(.69/9/6119)

ـــ  - ــاني(   ) تــــــ  " تتوقــــــف هـــ ل اجملــــــالت الثمــــ

 ص يفة الرياض.

ــل(     - ــات هيكــ ــوعية مــــ   ر  ــ ــة موضــ )موا هــ

ــدة   ــاض  العـــــــــــــــــــ ــ يفة الريـــــــــــــــــــ   69990صـــــــــــــــــــ

 هـ(.61/9/6111)

ــاض(     - ــ يفة الريــــــ ــدايات صــــــ ــميم  بــــــ )الصــــــ

ــدة   ــاض  العـــــــــــــــــــ ــ يفة الريـــــــــــــــــــ   69191صـــــــــــــــــــ

 هـ(.11/1/6111)

ــ - ة األمـــــت ســـــلما  بالتـــــاريخ  املـــــلرخن(   )ع ايـــ

ــدة     61616صـــــــــــــــــــــ يفة اجلزيـــــــــــــــــــــر   العـــــــــــــــــــ

 هـ(.19/66/6111)

)صــــف ات مــــن  يــــا  ال ــــيخ املربــــي ربــــراهي        -

هــــ(  دلـــة تعلـــي    6111هــــ ـــــ   6911بـــن ســـعد ا ـــدلق   

 هـ(.6119يسراس  العدة الراب   )صفر/
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ــد  عالمــــــة عاليــــــة       - ــعد بــــــن   يــــ ــيخ ســــ )ال ــــ

ــدة    ــاض  العـــــــــ ــ يفة الريـــــــــ   69110 ـــــــــــد(  صـــــــــ

 هـ(.15/9/6119)

ــاريخ(     - ــر التـــ ــتطي  تز يـــ ــر  " تءـــ ــا  اجلزيـــ )ق ـــ

ــدة   ــاض  العـــــــــــــــــــ ــ يفة الريـــــــــــــــــــ   69511صـــــــــــــــــــ

 هـ(.61/9/6119)

ــسراس(     - ــي  ل يـــ ــي   ا  اجلمـــ ــدا  الباـــ )عبـــ

ــدة   ــاض  العـــــــــــــــــــ ــ يفة الريـــــــــــــــــــ   61911صـــــــــــــــــــ

 هـ(.1/5/6111)

ــو ير(     - ــالي الـــــ ــا معـــــ ــي يـــــ ــاب املدرســـــ )الكتـــــ

ــدة   ــاض  العـــــــــــــــــــ ــ يفة الريـــــــــــــــــــ   61911صـــــــــــــــــــ

 .هـ(61/60/6115)

ــلر      - ــدخيل: مــــــ ــراهي  الــــــ ــن ربــــــ ــليما  بــــــ )ســــــ

ــداس ـــ  6999ثرمـــ ـــ ــــ ــ يفة الريـــــاض    6190هـــ ـــ(  صـــ هـــ

 هـ(. 90/9/6190  )61111العدة 
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ــبالةي(     - ــه الــ ــن غيــ ــاتق بــ ــا  .. عــ ــة احلفــ )عالمــ

ــدة     69116صـــــــــــــــــــــ يفة اجلزيـــــــــــــــــــــر   العـــــــــــــــــــ

 هـ(.11/9/6196)

ــة       - ــيخ احل ابلــ ــل: يــ ــن عسيــ ــدا  بــ ــيخ عبــ )ال ــ

 ص يفة اجلزير (.

ــن   - ــاحل احلصــ ــيخ صــ ــة(   )ال ــ ــ  الرياةيــ  أعمالــ

 ص يفة اجلزير .

ــداملل  بــــــــــــن عبــــــــــــدا      - ــدكتور عبــــــــــ )الــــــــــ

 الدهيش(  ص يفة اجلزير .

 

 

 :عروية اجلمعيات العلمية 

 عرو اجلمعية التار ية الءعوةية. -

عرــــو مجعيــــة التــــاريخ  ايثــــار بــــد   دلــــ        -

 التعا   لد   ا ليج العربية.

 عرو ِاحتاة امللرخن العرب بالساهر . -

 ا اف ة عل  الرتاث.عرو مجعية  -
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عرــــــو اجلمعيــــــة العربيــــــة لل رــــــار   الف ــــــو   -

 ا سالمية ل الساهر .

 :األ مسة  اجلوايز 

 ســـــام امللـــــ  عبـــــدالعزيز مـــــن الدر ـــــة األ ىل    -

م(  بــــــــ مر خــــــــاةم  61/5/6555هـــــــــ ــــــــــ  1/1/6110)

ــدالعزيز ا       ــن عبـــ ــد بـــ ــ  فهـــ ــريفن امللـــ ــرمن ال ـــ احلـــ

 سعوة  ر   ا .

ــة الع  - ربــــي لــــد   ا لــــيج   ــــايز  مكتــــو الرتبيــ

هــــــ 6169ل دـــــا  الدراســـــات ا نءـــــانية  ال ـــــارقة ) 

 م(.6551ــ 

م  ــــة امللــــ  ســــلما  بــــن عبــــدالعزيز لدراســــات   -

ــر  العربيـــــة )   ـــ ـــــــ  6111تـــــاريخ اجلزيـــ م(  ةار  1009هـــ

 املل  عبدالعزيز.

ةرت الفـــــــاعلن ل دــــــــا  الــــــــرتاث العمرانــــــــي   -

ــة العامـــ      ــن ا يئـ ــسراس مـ ــد  يـ ــن بلـ ــة عـ ــدات الرتاثيـ ة  البلـ

 للءيا ة  الرتاث الو ي.

 :الد رات التدريبية 
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ـــ      - ــر  ــ ــومر )أنسـ ــد تـ ــة  معهـ ــة الرتكيـ ــامج الليـ برنـ

 م.6551تركيا( 

برنــــــــامج التميــــــــز ا ةاري  امل  مــــــــة العربيــــــــة  -

للت ميــــــــــة ا ةاريــــــــــة )كوا"مبــــــــــور ــــــــــــ ماليزيــــــــــا(   

 م(.1009)أغءط  

ــا      - ــ   افــ ــة: الواقــ ــل   ا ةاريــ ــامج رةار  ال ــ برنــ

 م(.1001  )أغءط  التطوير(  الساهر 

 

 

 

 بن اسعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز ومدير الندوة  كلمة املضيف

 الُعمري:إبراهيم 

    الصــــال   الءــــالم علــــ  ســــيدنا   احلمــــد بءــــ  ا   

نَّ ت اهتــــد  بهــــدال  اس ــــ رســــو  ا    علــــ  الــــ   صــــ ب   م ــــن

ــ ــاس     َّبُءـــ ــ ا املءـــ ــرام  ل هـــ ــوتي الكـــ ــدين. رخـــ ــوم الـــ ت  رىل يـــ

ــ ــيفي املبـــــ ــو  ضـــــ ــ   يكـــــ ــتاذي  ار   أت ـــــــر  بـــــ ــو أســـــ هـــــ

كتور/ عبـــــــداللطيف بـــــــن حممـــــــد احلميـــــــد.  أقـــــــو      الـــــــد

احلــــديه عــــن ل   أعــــر  مــــاذا أقــــو .  لــــن أيــــرت  أســــتاذي  
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ــوع ا  ــ ل الليلـــة موضـ ــو   ـ ــيُّ  : هـ ل اململكـــة  )الـــرتاث الُعمرانـ

ــات(   ــاهي   تطبيســـ ــعوةية .. مفـــ ــة الءـــ ــ ا   العربيـــ ــة   ـــ كمسدمـــ

رــــــيفي الكــــــري   ر" بعــــــد أ   املوضــــــوت   " ل التعريــــــف ب

ُن  ــــ  ف اذان ــــا ب يــــات  مــــن كتــــاب ا   يتلوهــــا علي ــــا ال ــــيخ 

 أيوب األركاني  فليتفرل.

 :مدير ال د    املريف يءت نف ث   بعد التال   املباركة

  األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم مدير الندوة واملضيف

 الُعمري:

ثم عــــــن  فــــــا   ــــــزا  ا  خــــــت ا   هــــــ ل اييــــــات حتــــــد

ــل    ــ   سـ ــل  ا  عليـ ــو  ا  صـ ــدنا    رسـ ــة ع ـ ــي ثابتـ ــا  هـ   رمبـ

ــ ا   ــق هـ ــا يوافـ ــ   مبـ ــن ربيـ ــر مـ ــاني ع ـ ــوم الثـ ــلوات اليـ ــي  صـ  ربـ

ــ   ــالم  عليــ ــا    ســ ــلرخن مجيع ــ ــد املــ ــة ع ــ ــ ل ثابتــ ــ.    هــ    نءــ

ــرنا ل    ــ ا  ســـــــب ان  تعـــــــاىل أ  حي ـــــ يورةنـــــــا   أ    مرتـــــ

 علي . صلوات ربي  سالم   أ  " يفت َّا بعدل   وض   

ــة      ــ    احلسيســـ ــدثم لكـــ ــا حتـــ ــوت كمـــ ــُأاملوضـــ أ  ر ذك ـــ

ــل   ــاس ُي ســـ ــ ا اللســـ ــواس  هـــ ــ  ا ـــ ــرً  علـــ ــد   مبايـــ ــ  م تـــ ل موقـــ

ــارب     ــا ُيســ ــ  مــ ــاةً  يتابعــ ــري   عــ ــاب  ل   الُعمــ ــة متــ ــن أربعمايــ مــ

ُمط لـــــ   كثـــــر مـــــن ع ـــــر  ا" أىل ررضـــــافًة نفـــــ  الوقـــــم  
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 يــــه تبســــ  ل ال ــــهر كــــاماًل  تــــ  ال ــــد     ث ــــاس ال ــــهر  أ

 تـــد    يليهـــا ال ـــد      ثـــ  ُتر َّـــل رىل أريـــيف هـــ ا امل      األخـــر

مــــن اليــــد  بــــإذ  تعــــاىل  غ بــــإذ  ا  كمــــا ُتفــــرَّالــــ  تليهــــا. 

لم تـــــد    يــــــه رنـــــ  قــــــد   ل اجمللـــــد الثالـــــه ع ــــــر ل    ا 

 دلد ا   ا امل تد . صدر اث ا ع ر

ــرف  بــــ       ــداللطيف  )يعــــي( معــ ــة  أســــتاذي عبــ   احلسيســ

ــتت  ال     ــن ســ ــدث عــ ــل أ  أحتــ ــدُّ  قبــ ــة   تــ ــن   اتيــ ــد عــ ــا يزيــ ملــ

ــا   ـــ  أربعــــن عام ــ ــا  ُمـ ــة  أربعــــن عام ــ ــا    أ  ثالثــ ــا  الب ــ ل  ك َّــ

ــا ل      ــ تن تسريب ــ ــبسي بءــ ــ  ســ ــتاذيس ألنــ ــو  أســ ــة   أقــ اجلامعــ

 خـــــر  األســـــتاذ ســـــعد الطويـــــل الدراســـــة   معـــــي أســـــتاذي اي

   قـــد ســـبسونا   ةايم ـــا   علـــ  مساعـــد الدراســـة  ك َّـــا  أير ـــا 

ــة با ــة اجلامعيـــ ــ ال الدراســـ ــن   لـــ ــبس  مـــ ــن ســـ ــتفيد ِمم ـــ ت تءـــ

رضــــــافًة رىل أنــــــ  مــــــن تعليماتــــــ .   راتـــــ   مــــــن كتبــــــ  م ك 

ــدة    أ ــتاذي ل ر ــــــالت متعــــ ــا ر ــــــالت  ســــ ــر  أعتربهــــ العمــــ

ــم  ــ     كانــــــ ــ  علــــــ ــداللطيفس " أنءــــــ ــدكتور عبــــــ ــ  الــــــ مــــــ

ــة   ــــــن مــــــا كــــــا  هـــــــ(  6109)عــــــام ا" ــــــال    ل مر لــــ

ــا    ــدكتورال ل بريطانيـــ ــكة   الـــ ــن )ســـ ــا  عـــ ــوع  كـــ  موضـــ

  كانــــم ر لــــة مــــن أمتــــ  ر ــــالت العمــــر        ديــــد احلفــــا ( 

ــا فايــــدً   أعتربهــــا احلسيســــةس    ــا   يــــه أكثرهــ ـــ  ك َّــ ــ  ـــ تتبــ
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  مــــن املدي ــــة امل ــــور  رىل   برفستــــ  ــــــ ســــكة  ديــــد احلفــــا     

ــة عمَّــــ  ــل األرة  ار   الــ ــة     رىل ةاخــ ــة ممتعــ ــة بريــ مل   ل ر لــ

ــ .    ــت ذلـ ــفلم(  " غـ ــا )أسـ ــن فيهـ ــا  ِايكـ ــ  مـ ــتمرت علـ ــنُّ سـ أظـ

ــام   ــر  رىل الـــيمن    ر لـــة  ه ـــا  .  ءـــة أ  ســـتة أيـ أير ـــا أخـ

ــاها.  ــة      " أنءــ ــ ل الر لــ ــل هــ ــم قبــ ــالتق للســــاهر    كانــ ر ــ

ــالتق ل ــد الليـــة     رتكيـــار ـ ــداللطيف ِمم ـــن  يـ ــدكتور عبـ    الـ

ــة       ــاحلر   العربيـ ــة الرتكيـــة بـ ــة  الليـ ــ  ترمجـــات  العثمانيـ  لـ

 متعدة  ل ه ا اجملا .

للمولـــــد   أســـــتاذي الـــــدكتور عبـــــداللطيف  لـــــن أتعـــــرض 

 مـــــن  امعـــــة  ل التـــــاريخ احلـــــديه   حيمـــــل الـــــدكتورال    هـــــو

ــام ) (Essex of University)رســــــك   ـــ(6160عــــ ــو   هــــ  هــــ

عربيــــــــة الءــــــــعوةية  اجلزيــــــــر   ال أســــــــتاذ تــــــــاريخ اململكــــــــة

كليـــــــة العلــــــــوم  بالعربيـــــــة  بسءـــــــ  التــــــــاريخ  احلرـــــــار      

ل  امعـــــــــة ا مـــــــــام حممـــــــــد بـــــــــن ســـــــــعوة    ا" تماعيـــــــــة

ا  خـــــــت ا.   " يـــــــزا  ميـــــــارل عملـــــــ    ـــــــزال  ا ســـــــالمية

ــو   ــار  عرــ ــ  م ــــر ت     مءت ــ ــر  علــ ــة   م ــ ــا  علميــ ل جلــ

ــدالعزيز(     ــ  عبـــ ـــ )ةار  امللـــ ــو ي بـــ ــفوي الـــ ــاريخ ال ـــ  "   التـــ

يــــــزا  متعا ن ــــــا ل م ــــــر عات الــــــدار    هــــــو ِمم ــــــن تعتمــــــد 

ــثت ا.  ــدار  كـ ــيه  الـ ــة الدر   علـ ــر دلـ ــدير حتريـ ــو مـ ــة الـــ   هـ عيـ
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   " يــــزا  يــــديرها   أظ ــــ  هـــــ(   6161ت سءــــم م ــــ  ســــ ة )  

 . هو ا ر    ل اجمللةها  عموة 

احلسيســــة   أكثــــر مــــن اثــــ ن  ع ــــرين كتاب ــــا   ص ــــد ر  لــــ

ــري    ــداةها ميـ ــي( تعـ ــار   )يعـ ــي ا"ختصـ ــو مـ ــو  لـ ــن     هـ لكـ

 اجلزيــــــر  العربيــــــة ل   ــــــرالب ــــــر األ)كتــــــاب عــــــن لــــــ : 

ــة األ ىل    ــرب العامليــــ ــاني ل احلــــ ــاني الربيطــــ ــرات العثمــــ . (الصــــ

ــن   ــاب عـــ ــة ا) لـــــ  كتـــ ــا   موقـــــف الد لـــ ــال م ســـ ــة  ـــ لعثمانيـــ

ــدل   ــلمي األنــ ــوةت(    .(مءــ ــاريخ  ــ ــن )تــ ــاب عــ ــ  كتــ ــو    لــ هــ

كتــــــاب لــــــ  . لعربيــــــةل  ترمجــــــة مــــــن الليــــــة العثمانيــــــة أظ ُّــــــ

ــدالعزيز   ) ــ  عبـ ــرب ِفَل  ـــالسياســـة امللـ ــطن ـ ــءـ عـــن  ر د ( ص ـ

ــدالعزيز ــة ..  ةار  امللــــ  عبــ ــة العثمانيــ ــاب )ســــسو  الد لــ .  كتــ

ــباب(.  كتــــاب )مــــ     ــل  األســ ــة ل العوامــ ــ  ن ر ــــاةراســ   امللــ

صــــــا و )ر ــــــة ا  عليــــــ .  كتــــــاب عــــــن    عبــــــدالعزيز(  

ــن     ــات مــ ــدالعزيز ..  ــ ــن عبــ ــي األمــــت  ــــال  بــ ــمو امللكــ الءــ

ــتت  ــن  (ســـ ــاب عـــ ــريفن   ).  كتـــ ــرمن ال ـــ ــاةم احلـــ ــ  خـــ امللـــ

قصـــــر ).  كتـــــاب (ســـــلما  بـــــن عبـــــدالعزيز .. ســـــت  توثيسيـــــة 

ــ ــري ل ثاالع ــ ــداقر األثــ ــ ل    . (سرمــ ــ كت بهــ ــة للتــ ــا احلسيســ  أنــ

ــة  الع ــاب )مدي ـــــــــ ــا ين   كتـــــــــ ــاهد    ـــــــــ ــاض .. م ـــــــــ الريـــــــــ

(. كتـــــــاب عـــــــن )ال ـــــــيخ ربـــــــراهي  الع ســـــــري ..  ذكريـــــــات
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مللفاتـــــــ    ياتــــــــ (. ) ثـــــــايق ســــــــكة  ديـــــــد احلفــــــــا  ل    

لفـــــات الـــــدعو  الءـــــلفية  بـــــواكت  ملاألريـــــيف العثمـــــاني(. )

ــة(. ــة ل   الطباعـــــــ ) اقـــــــــ  الدراســـــــــات  الب ـــــــــوث العثمانيـــــــ

ت الدســـــتور  ل ســـــفال اململكـــــة(. ) ثـــــايق يـــــل   اجلزيـــــر    

ــاني(. ) ــ هجالعثمــــ ــد ين   مــــ ــاريخ الءــــــعوةي ل تــــ مــــــلرخي التــــ

. )تــــاريخ الوقــــف ل اململكــــة(. )ال ــــيخ أبــــو الر ايــــة ال ــــفوية(

 يةعبـــدالر ن بـــن عسيـــل ال ـــاهري ملرخ ـــا(. )قصـــر ال اصـــر      

 الـــــة ال ـــــيخ حممـــــد العبـــــوةي()الر َّ ل عهـــــد امللـــــ  ســـــعوة(.

 التار يــــــة هــــــ ا  ــــــهق م  ــــــور ضــــــمن أعمــــــا  اجلمعيــــــة   

ــعوةية ــدالعزيز(.    الءـــ ــ  عبـــ ــد امللـــ ــي ل عهـــ ــرتاث العمرانـــ . )الـــ

ــمن       ــعوة( ضـ ــل ا  سـ ــن فيصـ ــدالر ن بـ ــن عبـ ــد بـ ــت حممـ )األمـ

ــد     ــوث نـ ـــ )  عل  ـ ــة لـ ــة تابعـ ــدالعزيز ميـ ــ  عبـ ــر  (ةار  امللـ . أيـ

علــــ  رصــــدار مــــا يزيــــد علــــ  ســــتة ع ــــر كتاب ــــا   مع مهــــا  

ــة لــــــ  لعــــــدة  مــــــن اجلهــــــات    (ةار  امللــــــ  عبــــــدالعزيزـ )تابعــــ

 ية.العلم

ــ     ــد أسَّــ ــو حممــ ــ  )أبــ ــراث الويــ ــ ل  (ةار تــ ــة هــ    احلسيســ

ــا   ةارق ــم  ع هــــ ــدَّ أ  نءــــ ــاس ا   " بــــ ــوم  ر  يــــ ــ ا اليــــ   ل هــــ

ــثت ــي ةارق  الكـــ ــة.   هـــ ــ     منوذ يـــ ــد أنـــ ــاة  أبـــــي حممـــ  كعـــ

ل ةار )يعـــــي(   لـــــ ل  فإنـــــ    س  ســـــ   ُيعطـــــي كـــــل  ذي  ـــــق    
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ــةً    ــل أ   ـ ــ    عـ ــراث الويـ ــتطات     تـ ــ    اسـ ــدا  الويـ ــل بلـ لكـ

ــة  ة  ةرايــــ   كــــة  ــدا  ل تلــــ     سياســ ــ  البلــ أ  ُيرضــــي مجيــ

امل طســـة   يفـــن نعـــر  الت ـــاف  ةايم ـــا بـــن أهـــل البلـــدا  ل        

  لكــــن أ  ُيرضــــي     هــــ ا يــــيس  بيعــــي   امل طســــة الوا ــــد  

ــ  ــة    اجلميـ ــ ل األ   ـ ـــ بهـ ــاالـــ  ملَ  ــو   ا رأيتهـ ــ  تعـ  أةركـــم كـ

عـــــرض ل للصـــــلية الـــــدكتور عبـــــداللطيف ل أخـــــ  املـــــواة األ

الــــــ ي ي ـــــــدر مثيلــــــ  ل اململكـــــــة   رتاثـــــــي هــــــ ا املركــــــز ال  

 .خصوص ا م طسة  د  ل ا  عموم 

الـــــــــدكتور  العديـــــــــد مـــــــــن ا"ست ـــــــــارات يســـــــــوم بهـــــــــا

ــ  ســـت  خـــاةم      فهـــو س عبـــداللطيف ريـــي  الفريـــق العلمـــي جلمـ

عبــــدا  بــــن عبــــدالعزيز  الــــ ي    احلــــرمن ال ــــريفن امللــــ    

ــدالعزيز ب تســـوم بـــ  مكتبـــة    .  هـــو مءت ـــار  الريـــاضامللـــ  عبـ

ــال ــ      ثسـ ــة ا  عليـ ــدالعزيز  ر ـ ــن عبـ ــال  بـ ــت  ـ ــمو األمـ . لءـ

ــر ت     ــة مل ـ ــيق  املرا عـ ــة الت ءـ ــو جل ـ ــو عرـ ــوعة هـ ــج  موسـ احلـ

 م ــــــاركات  العلميــــــة . (ةار  امللــــــ  عبــــــدالعزيزـ )التابعــــــة لــــــ

ــرا  علـــ  الرســـايل    فـــبن يـــديَّ . أكثـــر مـــن أ  أقرأهـــا    ا يـ

ــات   كـــــثت  صـــــف ات ــا مئـــ ــل رمبـــ ــافًة رىل ع ـــــرات  بـــ   رضـــ

ةاخـــــــل اململكـــــــة  علميـــــــة الــــــ  يـــــــار  فيهــــــا  مــــــل رات ال 

ــ  رســـــــايل    خار هـــــــا  رضـــــــافًة رىل ريـــــــراف  العلمـــــــي    علـــــ
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ــن      ــا مــ ــ  أعرفهــ ــ  الــ ــ   بعلميَّتــ ــدكتورال بلباقتــ ــتت  الــ املا ءــ

ــ    ــوا علــــــ  يديــــ ــ ين ختر ــــ ــاركت  ل    البــــــ  الــــ ــ  م ــــ مــــ

"ي ــــــة م اق ــــــة رســــــايل الــــــدكتورال  املا ءــــــتت.  أمــــــامي  

ــي( يـــ     ــ  )يعـ ــايل الـ ــ ل الرسـ ــة بهـ ــمات   ار  ل  ويلـ ــ  بصـ  ضـ

 عليها  ل م اق تها.

ــي     ــور  ل الصـــــــ ف  فهـــــ ــ  امل  ـــــ ــن مسا"تـــــ ــق عـــــ تتعلـــــ

ــات ا  ــالمية  باجلاليــــ ــة     باألســــ ــة العربيــــ ــداث ل امل طســــ  ــــ

 بـــــــ عالم اململكـــــــة الءـــــــعوةية  عض أعـــــــالم األســـــــر  ب ِبـــــــ 

ل اجلمعيــــــة التار يــــــة الءــــــعوةية     .  هــــــو عرــــــوق عموم ــــــا

 مجعيـــــــــة   العـــــــــرب املـــــــــلرخن  التار يـــــــــة ا ليفيـــــــــة  

ل رــــار  العربيــــة لمعيــــة اجلا اف ــــة علــــ  الــــرتاث   عرــــو  

ــا .  الف ـــــــو  ا ســـــــالمية بالســـــــاهر   ــن  كمـــــ نـــــــا  عـــــــدة ا مـــــ

  م هـــا  ســـام امللـــ  عبـــدالعزيز مـــن الدر ــــة األ ىل        مســـة األ

ــا يزيـــد علـــ   قبـــل  ــ مر  مـ ــاةم احلـــرمن مـــن  ع ـــرين ســـ ة  بـ خـ

ــريفن  ــد ال ـــ ــ  فهـــ ــدالعزيز  امللـــ ــة ا  عل  بـــــن عبـــ ــ . ر ـــ يـــ

ــايز   ــو   ـ ــة مكتـ ــيالرتبيـ ــيج.   العربـ ــد   ا لـ ــ ا  لـ ــة كـ م  ـ

  لدراســــة تــــاريخ اجلزيــــر   ســــدةل امللــــ  ســــلما    ف ــــ  ا 

ــة.  ــي    ةرت العربيـــــــ ــرتاث العمرانـــــــ ــا  الـــــــ ــاعلن ل دـــــــ الفـــــــ

ــة  الُب ــدانيات الرتاثيـــــ ــد . لـــــ ــرامج متعـــــ ــ  بـــــ ــ لـــــ ز  ة  ل التميُّـــــ
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ــد    ــن الــ ــد مــ ــر العديــ ــز ا ةاري  ر   رــ ــل   ات ل التميــ  ال ــ

 . ةارية  غتهاا

ــة      ــدق لليـــــ ــل  ديـــــ ــل قليـــــ ــرُت قبـــــ ــا ذكـــــ ــو   كمـــــ  هـــــ

ــة   ــة مس  ُأالعثمانيـــــ ــةس أل  الرتكيـــــ ــا العثمانيـــــ ــاأل ر  يهـــــ  بـــــ

ــ       ــا أعلـ ــرا   ل مـ ــبعض األتـ ــ  لـ ــو مر ـ ــة   هـ ــ ا العربيـ ل هـ

ل مركــــز املاطو ــــات ل  كــــ  أمرــــي ا مــــن أيــــام  . اجملــــا 

علــــ  ثالثــــن أ   دقبــــل مــــا يزيــــ  )كتــــو خانــــة(الءــــليمانية  

ــ ــا  ـــ ــن     ثالثـــــن عام ـــ ــم مـــ ــر     كانـــ ــام العمـــ ــل أيـــ أمجـــ

ــ ل  أنـــا ســـعيدق  بصـــ بة أبـــي حممـــد     ــ   بكـــ  ل هـــ ل     لـ بـ

ــة   ــإذ  ا     الليلــ ــعد  بــ ــ   فء ءــ ــعيد مبعرفتــ ــي ســ ــا أنــ  كمــ

ــ ا اليـــوم ل ل  ديثـــ    تعـــاىل ــ ي ذكـــرت   هـ أ  ع وانـــ :  الـ

ــاهي      ــعوةية .. مفــ ــة الءــ ــة العربيــ ــي ل اململكــ )الــــرتاث العمرانــ

ــات(   ــف      تطبيســـ ــوت أ  ل تعريـــ ــل ل املوضـــ ــد أ  أةخـــ  " أريـــ

عــــن املوضــــوت  لــــئال أســــبق حماضــــرنا  فليتفرــــل م ــــكور ا 

 .م  ور ا

 عبداللطيف بن حممد احلميد/ الدكتور األستاذ سعادة: احملاضر: 

ــاملن     بءــــــ  ا  الــــــر ن الــــــر ي   احلمــــــد   رب العــــ

أيــــر  األنبيــــاس  املرســــلن  نبي ـــــا      الصــــال   الءــــالم علــــ    
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ــ ــيك  أيهـــا      حممـ ــد  ُأ يـ ــن.  بعـ ــ ب  أمجعـ ــ   صـ ــ  الـ د   علـ

ــزاس    ــو  األعــ ــكُر أا خــ ــدكتور/    يــ ــتاذ الــ ــز األســ األ  العزيــ

بطلــــو  ل علــــيَّعبـــدالعزيز بــــن ربــــراهي  الُعمــــري  الـــ ي تفرَّــــ  

ــن أ    ــا  أنــــي مــ ــد قــ ــ .  قــ ــاركة معــ ــن  امل ــ ــ ا مــ ــات ت    هــ ســ

ــع  ــ      تواضــ ــو عاصــ ــاس ا   أبــ ــا يــ ــو  مــ ــي(   فهــ ــدُّل )يعــ نعــ

ــن  ــا مــــ ــات     ةايم ــــ ــايخاألســــ ــار أ  ا   األ ــــــالس  امل ــــ باعتبــــ

ال التاصــــــــ  ل الءــــــــت  ال بويــــــــة ب ــــــــســــــــب ان   تعــــــــاىل   

ــر    ــا  العطــ ــ  نبي ــ ــلعلــ ــال   أم  أفرــ ــلي   الصــ ــاريخ  التءــ  تــ

 هــــ ل هــــي الفــــرت  علــــيه  رضــــوا  ا   ا لفــــاس الرايــــدين  

 اجمليد. ال هبية من تار  ا ا سالمي 

العالقـــــة    )يعـــــي(  زكمـــــا ذكـــــر الـــــدكتور عبـــــدالعزي   

ــبت   ــتفدتُ  كــ ــا اســ ــر  العُ    أنــ ــن األســ ــثت ا مــ ــ   كــ ــة الــ مريــ

ــة   ــة ت تمــــي رىل الد  ــ ــر  العد الُعمريــ ــي أســ ــية   هــ ــة السريــ    يــ

ــة    ــ  ر)يعــــي( ذات مباركــ ــاركات   ــ ــ)يعــــي(  م ــ ة علميــ

 ل يت  أمصار البالة العربية.

ا تــــ بي   هــــو موضــــوتاحلــــديه عــــن الــــرتاث الُعمرانــــيس 

كثــــر مــــن م ــــ  أ لكــــن    قــــدي  لــــي ميــــلق كــــا  )يعــــي( 

ــ ثــــيِا ــر عام ــ ــا علــــ  ع ــ ــام  )يعــــي( ا تسريب ــــا   أنــ ــ ا  اهتمــ بهــ

ــداني ا   ــا أ  ميـــ ــواس ن ري ـــ ــوت  ســـ ــديه   . املوضـــ  ســـــيكو  احلـــ
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م صـــب ا علـــ  مجلـــة مــــن     خـــال  هـــ ل الـــدقايق  ر  يــــاس ا     

ــا: التعريـــــف بـــــالرتاث العمرانـــــي.  ا ـــــا ر    التطـــــر  رىل م هـــ

لءـــعوةية. الُعمرانـــي ل اململكـــة العربيـــة ا  ت ـــوت  ثـــراس الـــرتاث   

ــا ا    ــة  رعاهــ ــوة الد لــ ــي.     هــ ــالرتاث العمرانــ ــة بــ   ل الع ايــ

ــيا ة  الـــــرتاث الـــــو ي    ــة للءـــ ــة العامـــ  كـــــ ل   هـــــوة ا يئـــ

قـــــم  مـــــا تطرَّس الـــــرتاث العمرانـــــي. ل ر يـــــا ة رهـــــا الفاعـــــل 

أل  س  يــــــا  الــــــرتاث العمرانــــــي (1090رليـــــ  كــــــ ل  ر يــــــة ) 

ــة   ــا  الر يـــــ ــي( )ه ـــــ ــبت ل ختصصـــــــات   يعـــــ ــزام كـــــ التـــــ

 الـــــــــرتاث  ا" تماعيـــــــــة  ا"قتصـــــــــاةية   عديـــــــــد   ل ُســـــــــل 

ــ ل الر يـــــة      ــد ل هـــ ــز معتـــــرب   يـــ ــ   يـــ ــي لـــ أير ـــــا . العمرانـــ

ــ تطر    لــــــو بإ ــــــا      ــوة األهــــــالي رىل ســــ  الع ايــــــة ل  هــــ

ــوة ــي.  اهـ ــرتاث العمرانـ ــ ا   الـ ــل   كـ ــ  ت هيـ ــق الـــ  توا ـ العوايـ

 ه ا الرتاث.مثل 

ــًة   ـــ بدايـ ــف ال ــ هن   تعريـ ــاةر للـ ــد يتبـ ــيُّ  قـ ــ  رتاُث العمرانـ أنـ

ــر  مـــا        ــة ا اضـ ــ ا ل بدايـ ــلًفا   لكـــن  بَّـ ــي( مفهـــوم سـ )يعـ

. حتديــــــد هــــــ ا حتديــــــد املفهــــــومبت صــــــيل املفهــــــوم  ُيعــــــر  

ــن      ــد مـــــ ــة بالعديـــــ ــة العربيـــــ ــا   الليـــــ ــم معـــــ ــوم   فلـــــ املفهـــــ

ففــــي املصــــبا  . بــــي ن أصــــل كلمــــة الــــرتاث ال ــــر  ات الــــ  ُت

ــا   ــبيل املثـ ــ  سـ ــا   رِِ):  املـــ ت  علـ ــال ن     ث مـ ــ    الـــرتاث بـ أبيـ
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كـــــــ ل (.  ل الســـــــامول ا ـــــــيو: )ا رث: املـــــــتاث    ا رُث

توارثـــــــ  ايخــــــر عــــــن األ  (.  ل املعفـــــــ     الســــــدي     األمــــــر 

ث ســــــا   ِر ع ــــــ    ُي م ــــــ    الوســــــيو: ) رَّث فالن ــــــا املــــــا  

ــا يتوارثــــــ    اجملــــــد  غــــــتل(.  ل املعفــــــ  العربــــــي: )ا رث  مــــ

ــا ف يه  مـــــن تـــــراث ال ـــــال عـــــن ابـــــا   كـــــل أمـــــة تعتـــــزُّ بإرثهـــ

مـــــــن ررث  رث  ل احلـــــــديه: )رنكـــــــ  علـــــــ  راحلرـــــــاري(  

 أبيك  ربراهي (.

ــرتاث   هــــــــو دمــــــــوت ايراس  األمنــــــــا   العــــــــاةات     الــــــ

ــارية  ــياًل ر احلرـــ ــة  ـــ ــي   املت سلـــ ــرتاث العلمـــ ــو  الـــ ــل. نســـ ىل  يـــ

ــالمي.     ــرتاث ا ســـ ــو  الـــ ــي. نســـ ــو  العربـــ ــال. نســـ ــرتاث الثســـ  الـــ

ــل  مـــــن هـــــ ا   هكـــــ ا. الـــــرتاث ال ـــــع    ــيَّن أ  األصـــ  يتبـــ

ــويَّالُل ــ   يـ ــايد ملفهـــوم ا رث    ا ال  ـــو  هـــعلـ  ا"صـــطال  الءـ

ــ خ      ــ  املتـــ ــا  رثـــ ــي مـــ ــرتاث  يعـــ ــد   ُر الـــ ــن املتســـ ل يـــــت   ِمعـــ

ــاةين   ــع       امليــ ــال  ال ــ ــا  الثســ ــا قل ــ ــرتاث  كمــ ــا  الــ فيســ

ــي    الـــرتاث احلرـــاري  الـــرتاث الـــو ي  الـــرتاث     الـــرتاث الفـ

 الُعمراني.

ــي ل  ــرتاث العمرانـــ ــيا ة   الـــ ــة للءـــ ــة العامـــ ــدةات ا يئـــ  حمـــ

ملكــــــــة  هــــــــ ا )يعــــــــي( يعطي ــــــــا  الــــــــرتاث الــــــــو ي ل امل

أقـــــرب رىل  ـــــديث ا اليـــــوم  يســـــو : كـــــ   نســـــو   حتديـــــد ا  
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ــلُّ ــا    )كـــ ــيَّدل ا نءـــ ــا يـــ ــر     أ يـــــاس       مـــ ــد     قـــ ــن مـــ مـــ

ــا   ــ ت    مبــ ــات  م  ــ ــن فراغــ ــم   مــ ــا تترــ ــ  مــ ــة     مــ ــا قيمــ  ــ

 ر      يـــــــة   علميـــــــة   ثسافيـــــــة      تار يـــــــة عمرانيـــــــة

ــدَّ تارُ  ــ خر  امتـــ ــرت  متـــ ــا رىل فـــ ــمهـــ ــرتاث  (.  ت ـــ ــاني الـــ ل مبـــ

ــي:  السصــــــــور   املبــــــــاني التار يــــــــة   الســــــــر      )العمرانــــــ

ــة    األ ــاس الرتاثيـــ ــدخل ل     يـــ ــة   يـــ ــد  السدميـــ ــز املـــ  مراكـــ

ــا د   الســـــالتذلـــــ   ــة   املءـــ ــراف الدفاعيـــ ــ   األبـــ   لةِب األس ـــ

 أ  مــــا ي ــــبهها  مــــا ل  كمهــــا     امــــات احلمَّ املــــدارل  

ــا    ــن مبــ ـــ   مــ ــا  ت سيُءـ ــة  أ   كــ ــداث تار يــ ــا ب  ــ ها مرتبًطــ

أ  ةي يــــــــــــة  أ  ا تماعيــــــــــــة  أ  اقتصــــــــــــاةية  أ  أم يــــــــــــة  

أ  كــــا  رن ــــا ها يعكــــ  منًطــــا أ     أ  ثسافيــــة   سياســــية  

ــار      ــة ل العمـــــ ــر  ا ف يـــــ ــا   ـــــ ــة  أمناً ـــــ ــو  الزخرفيـــــ أ  الف ـــــ

ــو  ذات ة"لـــة      ــه تكـ ــا   يـ ــلة بهـ ــاملتصـ   مدرســـة ف يـــة   علـ

 .( م ية فرت أ   رار  تار ية  ا  يرافية معي ة أ  

العمرانــــــــي ل  الــــــــرتاثاحلــــــــديه  ــــــــو  ت ــــــــوت  ثــــــــراس  

 اجلزير  العربية: اململكة. أمام ا خار ة
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ــعوةية )  ــــك ُت ــة الءــ ــة العربيــ ــا ة   (%10ل اململكــ ــن مءــ مــ

ــة    ــي  للفزيــــر  العربيــ ــة. رذ ا ا رث الع ــ ــاة اجلزيــــر  العربيــ يكــ

ــد      ــعوةية. لــــ ــة الءــــ ــة العربيــــ ــو  ل اليالــــــو ل اململكــــ يكــــ

)احلفـــــا    اجلزيـــــر  العربيـــــة املعـــــر  :   البلـــــدانين تسءـــــي  

م ـــــــا ق     ـــــــرا .عءـــــــت    ـــــــد  األ ءـــــــاس. اجل ـــــــوبس   

ــة ــرًقا    اململكــــ ــا   يــــ ــاً"     وب ــــ ــا(.مشــــ ــي     غرب ــــ التسءــــ

ــو ثــــــــالث    رياا ة ــعوةية  هــــــ ــة الءــــــ ــة العربيــــــ اي  للمملكــــــ

وع ــــــا  ثــــــراس  ل ُت ــــــك ل ت طســــــة كــــــل م  ع ــــــر  م طســــــة 

 الرتاث العمراني.

 رىل هــــــل رذا ذهبــــــم رىل مكــــــة املكرمــــــة   رىل ُ ــــــدَّ   

مــ     املبــاني  هــل هــي مت ــابهة     ُرالطــايف    ــن مــا تــر  ُ ــ     

   ل  ل يـــــــــسراس   ل بريـــــــــد مـــــــــا تـــــــــرال ل الريـــــــــاض  

أ  ل  ايــــــــــــــــل  أ  ل  اةي البلــــــــــــــــدا    ل عــــــــــــــــة  اجملم 

ســـــتفد ه ـــــا  فرًقـــــا. رذا ذهبـــــم  ؟  الد اســـــر  أ  ل ا ـــــرف
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ــاس  ــتفد  رىل األ ءــــ ــا  ســــ ــا   أمناً ــــ ــا عمراني ــــ ــا. تراث ــــ تلًفــــ

ــرا     ــم رىل  ـــــــــ ــ ل  رذا ذهبـــــــــ ــا ا كـــــــــ  رىل    رىل  ـــــــــ

ــو  ــات    اجلــ ــ  اجلهــ ــاس ل تلــ ــو    رىل تيمــ ــتفد    رىل تبــ ســ

  كـــل هـــ ا ي ـــمل  مـــا ُيعـــر   عمراني ـــا مت وع ـــا تراث ـــا أمناً ـــا 

 العربية الءعوةية. بالرتاث العمراني ل اململكة

ــوت    ــ ا الت ـ ــ      هـ ــد امللـ ــ  عهـ ــدأ م ـ ــي   بـ ــ ا ا رث الع ـ  هـ

 عبــــدالعزيز  ر ــــ  ا    ــــن مــــا أمرــــ  امللــــ  عبــــدالعزيز  

ــد     ــا ل الو ـــ ــ    ثالثـــــن عام ـــ ــد   الت ســـــي   ثـــ ــاس الو ـــ  ب ـــ

  ل نهرـــــة  نهـــــوض اململكـــــة ل يـــــتثالثـــــن عام ـــــا أخـــــر  

ل  ل العمــــــــــرا   ل التعلــــــــــي   ل الصــــــــــ ة   اجملــــــــــالتس 

ــدق     ــا رصــ ــا  أير ــ ــا  ه ــ ــاةين. فكــ ــت  امليــ ــالت  ل يــ  املواصــ

 ا"هتمــــام بــــالرتاث لتفربــــة ا اف ــــة علــــ  الــــرتاث العمرانــــي 

 قـــــد ألسيـــــُمالعمرانـــــي  ل عهـــــد امللـــــ  عبـــــدالعزيز.  هـــــ ا   

ــاركة    ــ ن  م ــ ــَةب ــ ــل   رقــ ــي   عمــ ــرتاث العمرانــ ــ  الــ  ل ملتســ

ــا ا ي أالسصـــــي   امل عســـــد ل  ــة  ـــــد امللتسيـــــات الـــــ  ن متهـــ ئـــ

ــة ــ  ل     العامـــ ــ  ذلـــ ــو ي.  ل ـــ ــرتاث الـــ ــيا ة  الـــ ــاس للءـــ رن ـــ

 ب ــــاس قصــــور  ديــــد  ل عهــــد صــــور البلــــديات  ل تطــــوير الس

ب ـــــــاس  ُت ءـــــــو رىل امللـــــــ  عبـــــــدالعزيزس   امللـــــــ  عبـــــــدالعزيز

ــ ــر وقصــــ ــة  املربَّــــ ــاس اململكــــ ــل أيفــــ ــور ل كــــ ــاس قصــــ      ب ــــ
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ــا س ــــ كانــــم كلــــها  ــايدس   ُمم  ــ ــ  الــــ مو الءــ ا اف ــــة علــ

ــا  ــإذا يــــ ــا     فــــ ــدالعزيز ل احلفــــ ــ  عبــــ ــور امللــــ ل هدت قصــــ

الثســــال  ِمم علــــ  الءَّــــ ع ــــا  حماف ــــًةو ســــتفد فيهــــا ت ــــد  

  ا" تماعي املتوارث ان ا .

ــوة  ــة  هـــــ ــا ا   الد لـــــ ــالرتاث  رذ ا  رعاهـــــ ــة بـــــ ل الع ايـــــ

ــي  ــدالعزيز.     العمرانـ ــ  عبـ ــد امللـ ــ  عهـ ــق م ـ ــيمُ ت طلـ ــا نءـ  أير ـ

ــ     ــر أنــــ ــدالعزيز أ  أذكــــ ــد امللــــــ  عبــــ ــر   ل عهــــ ــا ُعــــ   مــــ

 يـــــه  تـــــو ن الباةيـــــة  رن ـــــاس اِ ف ـــــِر       بتـــــو ن الباةيـــــة 

م ل أيفــــاس اململكــــة انبثَّــــ ين ِهفــــر أكثــــر مــــن مايــــة  ع ــــر

ــي  الت      ــا  الرعــ ــن  يــ ــة مــ ــل الباةيــ ــعوةية  نســ ــة الءــ ــل العربيــ ســ

ــر .   ــتسرار ل الســـ ــا  ا"ســـ ــاس   رىل  يـــ ــة رن ـــ ــا  بدايـــ ــ ا كـــ هـــ

ــد     ــد   ديــ ــة ا  مــ ــة  انطالقــ ــر  ببدايــ ــا ُعــ ــاس مــ ــي   رن ــ لتعلــ

ــة    ــد  الباةيــ ــتسرار  لــ ــد لالســ ــم تفتســ ــ  كانــ ــو    الــ ــ ي هــ الــ

 مات  متطلبات التعلي  ان ا .أ د مءل 

ــت ا مل     ــا  أمــ ــ  أ  كــ ــال ا   م ــ ــلما   رعــ ــ  ســ ــة امللــ  طســ

مـــا    م طســـة الريـــاض ت ـــتمل مع ـــ  أيفـــاس  ـــد       لريـــاضا

ــن     ــار  مـــ ــي  رمـــ ــي س أل  السصـــ ــدا السصـــ ــة  عـــ ــارات اململكـــ رمـــ

ــر.   ــة ع ـــ ــا  الثالثـــ ــن ا    ه ـــــافكـــ ــبت مـــ ــام كـــ ــ  اهتمـــ مللـــ

ــلما  ـــ ســ ــا ُعـ ــ  ا   ل مــ ـــ    ف ــ ــور املربَّـ ــوير قصــ    ر  بتطــ
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ــر  ــامَل) قصــــ ــا     ( م ص ــــ ــهد  ــــ ــة الــــــ  ن ــــ ــوير الدرعيــــ  تطــــ

  بعــــــد أيــــــام ســــــو  ُيفتــــــت   ــــــيُّ. تطــــــوير ا هــــــاياًل  ع يم ــــــا

ــهت     ــف ال ــ ــرُّ أ  ِ  الطريــ ــو مســ ــ ي هــ ــدار    ــــيٍّ الــ ــم ُتــ كانــ

الد لـــــة الءـــــعوةية  ل عهـــــدا األ    م ـــــ  اململكـــــة ل عهـــــده

كانــــم ىل  م ــــ  عهــــد ا مــــام حممــــد بــــن ســــعوة   يــــه األ 

ــا    الدرعيــــــة هــــــي العاصــــــمة األ ىل   ــــــيُّ الطريــــــف   بي همــــ

ــ ل األ   ــبفتي(  هــــ ــيُّ )الــــ ــة    ــــ ــا   اةي   يفــــ ــاس اي   ــــ  يــــ

 .اهتمام كبت ل ا اف ة عل  الرتاث

ــا      ــوير الريـــــاض   ه ـــ ــة تطـــ ــا  هيئـــ ــا ه ـــ كـــــ ل   بع ـــ

ــا اي ــر عات بوابــــ ــتو     ت  م ــــ ــ  مءــــ ــياس علــــ ــة  أيــــ الدرعيــــ

ــة  ــيلســـــو  أ اململكـــ ــا بالتفصـــ ــوة   ذكرهـــ ــن  ريـــــق  هـــ عـــ

 ة العامة للءيا ة  الرتاث الو ي.ا يئ

مـــــن  هـــــوة هيئـــــة الءـــــيا ة   ل اجلانـــــو  ال ـــــق الثســـــال

 ءـــــة ملتسيــــات ل أيفـــــاس    الــــرتاث الــــو ي  أنهـــــا أقامــــم   

ل  ملتســــ   س  رــــرُت م هــــا  ءــــة ملتسيــــات    اململكــــة.  قــــد  

ملتســـــــ   ل املدي ـــــــة امل ـــــــور   ل ُ ـــــــدَّ    ملتســـــــ   الريـــــــاض 

هـــــــ ل امللتسيـــــــات ملتســـــــ  ل السصـــــــي . ملتســـــــ   ل عءـــــــت  

 كتـــوق )يعـــي(   سيســـًة   ع هـــا نـــتج    كانـــم ملـــد  ثالثـــة أيـــام    

يــــة الــــرتاث. الــــوعي ب هم  رصــــدارات  كلــــها ل ســــبيل ت ميــــة
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ــوة ر   ــا أعـــ ــور  رمبـــ ــ ل صـــ ــا   هـــ ــ ليهـــ ــ ل  لعل ـــ ــر    هـــ ي أتطـــ

أنـــا بـــدأت بـــالت وت  حتـــدثم ع ـــ  ل الت ـــوت  ا وانـــو ملـــ)يعـــي( 

ــاري   ــ    احلرـ ــدأت بـ ــديه     بـ ــا  ـ ــور  ـ ــدت  أل  الصـ ــو عـ  لـ

ــي(  ــ ل )يعــــ ــرم املكــــــي      هــــ ــة املكرمــــــة  احلــــ صــــــور  ملكــــ

  ال ريف   ا أكثر من )ِيمكن( ماية  ثالثن عام ا. 
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 املءفد ال بوي:ل املدي ة امل ور    
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ــ ل   ــ ا  كـ ــز   هـ ــر   بـــن الـ ــر عـ ــر  األ    بت  قصـ ــن السـ مـ

 :امل ور    ل  اةي العسيق  ل املدي ةا فري

 

 

 

 

 

 

 

      ه ا قصر الكعكي ل الطايف:
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ــا     ــدت    ـــ ــا ُأعيـــ ــسراس  كيـــــف أنهـــ ــدنا ل يـــ ــ ل ع ـــ  هـــ

ــة  ــر    أ)يعـــي( قصـ ــا تـ ــور  رمبـ ــفل الصـ ــدي      سـ ــو  قـ ــ ا سـ هـ

   هــــ ا )يعــــي( يــــيس مدي ــــةكــــل ل عمــــرل مئــــات الءــــ ن  

 ا:   د هم

 

 

ث العمرانــــي ل احلفــــا  لــــ  منــــو خــــا          الــــرتا  يفــــن قل ــــا أ  

كة بــــن خــــا   قواســــ  م ــــرت  الــــرتاث العمرانــــي ل  ــــد لــــ  منــــو

فـــــي كـــــل مدي ـــــة ل  ـــــد  ل كـــــل قريـــــة   ـــــد املـــــد   الســـــر . ف
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   ُيءـــــمَّ  ســـــو  اجمللـــــ   تر نـــــ  ل ثـــــ  الءـــــو    اجلـــــام  املءـــــفد 

ــرل      ــو  عمـ ــ ا الءـ ــفل  هـ ـــ     األسـ ــ   ــ ــور  عاليـ ـــ صالصـ ــم    ــ ــا قلـ ــل مـ مثـ

ــة    ــل مدي ـ ــ ن   ل كـ ــات الءـ ــام     مئـ ــا   ـ ــمَّ    ه ـ ــو  ُيءـ ــا  سـ  ه ـ

ــ    ــو  اجمللــــ ــا ع ا  ســــ ــي( ك نهــــ ــر )يعــــ ــرتكة صــــ ــميات م ــــ  مءــــ

 م رتكة ل مجي  بلدا   د.

ــ ــن الــــرتاث العمرانــــي   ةتتفلــــ  أهميــ ــ ا احلــــديه عــ ــو   أ  هــ الءــ

ــ ي أمـــامك   ــو  األصـــلي       الـ رض  نعـــ  هـــو علـــ  األ  لـــي  هـــو الءـ

ــبت       ــف الكـــ ــدث التفريـــ ــدما  ـــ ــديد  ع ـــ ــف ال ـــ ــ  األســـ ــن مـــ  لكـــ

ل أث ـــاس السفـــز  العمرانيـــة قبـــل أربعـــن ســـ ة  ع ـــدما هفـــرت   ث  للـــرتا

ــاُل ــوت  ال ـ ــن بيـ ــة    الطـ ــل احلديثـ ــاس الفلـ ــرعم ل ب ـ ــي    يـ ــ  " ت تمـ الـ

ــل      رىل ا ــد مءــ ــة   ديــ ــي رمس تيــ ــا هــ ــلة   رمنــ ــي بصــ ــرتاث العمرانــ   " لــ

ميــــدا  مءــــفلم  ُ ضــــ   ــــوياًل  هــــ ا الءــــو  ُأ يــــل   ام ــــا    كــــه

ـــ  ــام    اجلــ ــيارات للفـــ ــاس  ملواقـــــف الءـــ ــا  بب ـــ ام  الع ـــــي  الـــــ ي كـــ

   ا. ُبِ ي  مءل ُأ يل الطن  

ــ    ــن األ  ثـ ــم مـ ــات  ل  قـ ــا     قـ ــديات مبعا  ـ ــدأت البلـ ــدما بـ ل ع ـ

  املـــــد  السدميـــــة   بع ـــــا ُأن ـــــا صـــــ د   الت ميـــــة العساريـــــة   ت ـــــفَّ 

الـــــ  بعرـــــها "  ال ــــال ل ا ـــــر ف مـــــن امل ـــــا   الطي يـــــة الصـــــيت   

ــا     ــاة يتفـ ــن مـــرت ا  رىل       يكـ ــة مـــرت  مايـــة   ءـ الثمـــانن مـــرت ا  املايـ
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ــا تها ألـــف  ــل مءـ ــ ا مـــرت فلـ ــ تي    .  كـ ــ   تـ ــال يتبايـــر   بـ ــب  ال ـ أصـ

قبـــــل أربعـــــن ســــ ة: )هـــــا  ب ـــــر ا    البلديــــة  تهـــــدم  فيســـــو  ال ــــال  

ــثمن ع  ــاسك  تـ ــ   ـ ــة(س    عءـ ــاس ر الـ ــ   ـ ــار   عءـ ــدك  ل احلـ ــ   ـ علـ

ــاً" ســــُيدف        ــا  مــ ــة   أ  ه ــ ــال أنهــــا فرصــ ــات. أســ  لكــــن  تعويرــ

ــم      ــر   ُأ يلــ ــا  قــ ــال أ  ه ــ ــف ال ــ ــ م    أ  اكت ــ ــدن ا ُمءــ ــا  مــ ه ــ

ــا  ــة.  ُهويتهـــ ــة  الثسافيـــ ــي( ا" تماعيـــ ــبو   )يعـــ ــابر  بءـــ ــة عـــ ــ ل قصـــ هـــ

 ل عءت:)يعي(  ه ا  را  الب اس ال ي الصور   

 

 ل  را : ه ا 
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  ه ا مشا  أبها:

 

  ه ا ل عءت:
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 : ي ت رىل الت وت   ه ا السصر ال هت )قصر يربا(

 

ــ ا  ــمن     هـ ــ  الـــ  )يعـــي( مـــن ضـ ــامش ملتسـ ــي اث العمرارتعلـــ  هـ نـ

ـــ    ــن الفعاليَّـ ــام مــ ــة أيــ ــي   ثالثــ ــل السصــ ــ ا ةات الثسافيــ ــو"ت    كــ   ــ

 ه ا ل بلد  )امل نو(:  ميدانية
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ــا   ــدموا     أير ــ ــ نو( أ  يســ ــالي ل )املــ ــة  األهــ ــتطاعم البلديــ ــه اســ  يــ

التار يــــة أ   ســــو البلــــد . منوذ  ــــا  يــــد ا ل ا اف ــــة علــــ  املدي ــــة 

ــل  ــاهد ول    الزميـــ ــ ي يـــ ــو الـــــدكتور/  الـــ ــدالعزيز هـــ ــلمعبـــ   ةالءـــ

 .و ار  ا عالمل ال ي كا   كياًل

ــ  ا       ــي    ف ــ ــت السصــ ــو أمــ ــار  مســ ــا  يــ ــمو    ه ــ ــا و الءــ صــ

فيصــــــل بــــــن م ــــــعل  رىل ةار تــــــراث    الــــــدكتور/  األمــــــتامللكــــــي 

  (اجلمـــــي )الويـــــ    يـــــه يـــــرَّف ا علـــــ  هـــــامش تديـــــي   جلـــــايز    

       :   ه ا ال يخ  د اجلمي    فظ ا  اجلمي 

ــ ا  ــد     ا هـــ ــار  ل  ـــ ــرا  العمـــ ــن  ـــ ــة نـــــو مـــ   الســـــر  ال فديـــ

رمبـــا  لـــ   .  لـــو تتبعـــم هـــ ا الءـــور  لو ـــدت أ      الـــ ي مـــا  ا  مـــاثالً  
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ــ ة   ــة ســ ــ ة أ  أربعمايــ ــة ســ ــة    !  ثالمثايــ ــ ل الب يــ ــا م هــ ــف تســ ــر كيــ ان ــ

 :الرتاثية العمرانية  ان ر كيف تسا م كل ه ا!

 

 ــــة  ا افافــــق الرتمــــي   أ ً" ل  ملــــا يــــ تي تــــرمي  رىل مثــــل هــــ ل  يُ    

ــل     ــي اجلميـــ ــهد البيئـــ ــ ا امل ـــ ــ  هـــ ــن   علـــ ــاس بـــ ــل كيميـــ ــ ي حيمـــ الـــ

ــا  ــ ل  ا نءــ ــن هــ ــا   .  بــ ــي   رمبــ ــا الرتمــ ــي(  أير ــ ــ  أ   )يعــ ــد  ــ بعــ

مثـــل  نـــ  لـــو تركـــم ل  ـــن أســـب  ســـ وات  حيتـــاف رىل تـــرمي  اخـــر   

 ت ل مسا مة لع رات الء ن.سنها   فإأليياس عل   ا اه ل ا
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د ع هــــا التفريــــف الــــ ي  صــــل  غالب ــــا هــــ ل بيــــوت )يعــــي( ابتعــــ

مــــا ل  قــــم مــــن األ قــــات  ال ــــال خر ــــم  ر  ب ــــكل غــــت مسصــــوة

 كل ه ل م اهد: تركم ه ل األماكن  

 رتاث العمراني ل عءت:ملتس  ال)يعي( ه ا منوذف من 
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ن ِمــــ  كــــا  )يعــــي( مســــو األمــــت ســــلطا  بــــن ســــلما    ف ــــ  ا     

ــن  ــمن م ـ ـــ  ضـ ــف  م  ــرتاث ي ـ ــاةر   ل الـ ــ    ن يبـ ــو  بـ ــ  يكـ ــل ملتسـ   فكـ

ــي        ــرتاث العمرانـ ــي الـ ــدير (  يعـ ــام  )الـ ــثاًل  ـ ــا مـ ــد.  ه ـ ــري  أل ـ تكـ

ـــ  ــ  مبءــ ــا نربطـــ ــن     ةايم ـــ ــل مـــ ــ تي مرا ـــ ــن تـــ ــابًسا  لكـــ ــن ســـ لة الطـــ

ــة    ــ  البيئـ ــرتاب مـ ــا اقـ ــا  ـ ــوير  أير ـ ــدير   التطـ ــام  الـ ــوذف جلـ ــ ا منـ     هـ

هــــ ا   ل قلــــو مدي ــــة الريــــاض ( ــــام  ا مــــام تركــــي بــــن عبــــدا  )

ــاس   ــن   الب ـ ــدي   بـ ــيي السـ ــاس الطـ ــن الب ـ ــا  بـ ــ   كـ ــور  ا   بع ـ ــ  التطـ مـ

 :  ظهر منو  ديد التطوير احلديه

   :  ُيءمَّ  قصر )الع اقر(س(ثرمدا)ه ا منوذف ل بلد   
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 ــــ ا السصــــر قبــــل  ال احلسيســـة  ســــ  ريك  بعــــد قليــــل م ـــاهد   

ــًة بعـــد الرتمـــي     مب ـــ   قـــد تـــر   أ  ُيـــرم    هـــ ا بعـــد الرتمـــي     سيسـ

يفتســــد الــــر   بهــــ ل الصــــور .  أنــــا ِمم ــــن       لك ــــاًل  مت اســــًسامجــــي

علـــ  ب ـــاس هـــ ا السصــــر   لكـــن حمـــا "ت الرتمـــي  " ترقــــ         أيـــر  

هـــ ا  يـــاس األســـوا  السدميـــة   هـــ ا منـــوذف مـــن ر .للوصـــو  رىل األصـــل

ــو    ــسراس  سـ ــدنا ل يـ ــ ة      ع ـ ــعن سـ ــوالي تءـ ــرل  ـ ــرَّض  عمـ ــا تعـ أير ـ

   ا   يد:بما    ُأعيد اي   للتهدم  ا ه

 

 يــــار  مســــو أمــــت م طســــة الريــــاض  صــــا و الءــــمو امللكــــي   ه ــــا  

و  اجمللـــ  الـــ ي ذكرنـــال   األمـــت فيصـــل بـــن ب ـــدر  ل ـــسراس  ل ســـ     

 قبل قليل:
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هــــ ا  فس ــــدضــــمن  ياراتــــ  التفسديــــة    ار  تففــــاس   ــــزال ا  خــــت ا  

)نعـــ   لســـد    نـــ  قـــا :  أامل ـــر ت.  أذكـــر مـــن كلماتـــ    ف ـــ  ا       

 لكـــــن د ا ل رعـــــاة  هـــــ ا الءـــــو  مـــــن  ديـــــد.  ر ـــــا  ا  يـــــ ـــــزمأ

 فعــــاًل  لءــــ ا ؟(. علــــيك    الءــــلا  كيــــف ست ــــيلو  هــــ ا الءــــو 

  مـــــا اســـــتطع ا رةار   ت ـــــييل هـــــ ا املرفـــــق     ثـــــالث ســـــ وات   ـــــد ة

 ا اف ـــة  الع ـــي   بـــدأنا مـــن قريـــو  ألنـــ  أير ـــا الرتمـــي  مر لـــة         

  . لة   لكن كيف ُت ي ل ه ا الءوعل  الرتاث مر

ــ ا  ــن      هــ ــة  أربعــ ــل  ءــ ــد   قبــ ــدالعزيز ل بريــ ــ  عبــ ــارت امللــ يــ

 )را ( ه ا امل هد الع ي :أكيد  اي س ة  
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 ه ا ل عءت:

 

 ه ا ل )أييسر(:
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قبــــل يــــهرين  ةعــــوات لرتمــــي  قصــــر الءــــبيعي ل اجلريــــد  ه ــــا 

عبــــدالر ن الءــــبيعي الفاضــــل   هــــو      ب ــــسراس   الــــ ي ُي ءــــو رىل  

ــا   ــا نســـ  كـ ــل مـ ــا  أ    و  مثـ ــا  أ  ةار املـ ــدير املـ ــة ل   مـ ــرت املاليـ ــدير فـ مـ

ــدالعزيز   ــم امللــــ  عبــ ــر    قــ ــ ا السصــ ــي  ل )يعــــي( هــ ــدُبِ ــ امللــــ   عهــ

ــا  ــــاس امللــــ  عبــــدالعزيز   عبــــدالعزيز     ارل ىل هــــ ا املب ــــ ر كــــل مــ

 : مكه في  أيام ا
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قل ـــا ةعـــو ؟س ألنـــ  فعـــاًل تعـــرَّض مـــ  الءـــيو  الكـــبت   لــــ           ملـــاذا 

ــدُّ  (ا ـــــدميات) ــوة  )يعـــــي(  ل م ل الـــــداخل    تهـــ ــا  فـــ فـــــرت  ت تي ـــ

ــة  ــة كاملـ ــدخلو      افلـ ــا   يـ ــن يـ ــن  ءـ ــ    رمـ ــر  ثـ ــ ا السصـ ىل هـ

ــ    ــاهدنا   ففـ ــر  يـ ــر غزيـ ــاس مطـ ــد     ـ ــاعة  ا ـ ــة  ف ل سـ ــرَّض ثالثـ تعـ

  يــهد  سبــة  م يــة مهمـــة    ةعــو  )يعـــي( ه ــا  .  أربــات املب ــ  رىل التهــدُّم   

ملســــــ  امللــــــ    لل بيــــــم مــــــا    كــــــا  مســــــر    ل تــــــاريخ اململكــــــة 

ــدالعزيز. ــل ُيعـــاة        عبـ ــق؟ هـ ــ ا املرفـ ــد ب ـــاس هـ ــف ُنعيـ ــلا : كيـ  اي  الءـ

باملءــــل   ثــــ   الطــــن  الطريســــة الءــــابسة؟ أمالب ــــاس دي   باألســــلوب الســــ

رىل اي    " بـــدَّ لـــ  مـــن  ويـــل   أير ـــا      ا تءـــا   )يعـــي( هـــ ُيعـــاة؟. 

    هــــ ا يــــدخل ل صــــمي لـــــ )كيــــف ُيعــــاة؟( مدر ســــة)يعــــي( ُخطــــة 

  ديث ا.

 ا ل بريد :بد  لي أنهي ه ل

 



 

 

 أ. د. عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 11

  .نءاسبها صور  ص رما ل  ايل أ  ل بريد ه ل 

 املدرسة األ ىل ل اجملمعة:ه ل  

 

ــا  ــار  بعـــــض الوفـــــوة ل ـــ ــا يـــــ تي    هـــــ ل  يـــ ل ةار تـــــراث الويـــــ   رمبـــ

 :احلديه
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 من البيئة  ام ا:)يعي(   صور  ه ل  ه ا ل الدرعية قدمي ا 

 

هـــي  األســـوا    ا اف ـــة علـــ  األســـوا       اهد   ه ـــا  ت ـــ(الـــدير )

كلـــها  بع ـــا أهميـــة ا اف ـــة علـــ  الـــرتاث العمرانـــي   هـــ ل  ـــزس مـــن 

 أصب   ا منو  ديد:

 

 



 

 

 أ. د. عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 11

 

هــــ ل ل )أيــــيسر(  هــــ ل البئــــر هــــ ل الصــــور  عفيبــــة يــــا رخــــوانيس   

ــة   ــهر  قفيـــ ــا و أيـــ ــاف    ُت ءـــــو لصـــ ــة احلـــ ــها   قفيـــ ــد ب كملـــ ل  ـــ

)يعــــي( ســــبعماية ســــ ة مرــــم علــــ        هـــــ(919  تار هــــا )(صــــبي )

أل لــــها  مَّ)يعــــي( هــــ ل هــــي البئــــر      مكانــــ  هــــ ا هــــ ا الوقــــف 

ــل  دموعـــــة رمَّ      ــيو  األســـــتاذ رمساعيـــــل ا مساعيـــ ــرمي  بءـــ مـــــوا تـــ

 ه ل  سبعماية س ة  "  الم:  
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صــــة    ـــد خا )أيـــيسر( مـــن بـــن مــــد   قـــر  اململكـــة        تتميـــز  

ــةس     ــد  السدميــ ــم بالبلــ ــا ا تف ــ ــًة أنهــ ــوة نتيفــ ــن   لو ــ ــوظ مــ كــــ ٍّ حمفــ

ــا .   ــايق  األ قـ ــبي        الوثـ ــية صـ ــامن  صـ ــية  مرـ ــرأت  صـ ــو قـ ــ لـ  الـ

مســــايي    رذا أرةت  صــــيًة متوافســــة مــــ  ُأمسيهــــا الوصــــية امللهمــــةأنــــا 

ــاقرأ  ــرت  فــ ــية.   ال ــ ــ ل الوصــ ــه هــ ــدث فيهــــا  قــــا  مــــن     يــ ــنحتــ  بــ

مرــــامي ها الــــ  مرــــ  عليهــــا ســــبعماية ســــ ة  قــــا  ب ــــ   مصــــار   

الــــ ).....( الـــ  تءـــسي ال ايـــل  ُتصـــر   ســـواس مـــا        ـــ ل البئـــر    قفـــ 

يـــو ت  فســـا  ألهـــل )أيـــيسر(: ) مـــا فرـــل فهـــو ألهـــل الفـــرت  مـــا يبـــات  

ــل يـــسراس(     ــو ألهـ ــل فهـ ــ ي عمـــرل       مـــا فرـ ــ   الـ ــ ا الـ . أخـــ نا مـــن هـ

ــد   ك       ــا  و ــــا مــــن مــ انــــم عــــامر   ســــبعماية ســــ ة  أ  يــــسراس  مــ

ـــ    بالءـــــكا .  ــن يــ ــبعماية بـــ ــل ســـ ــم قبـــ ــ  الوقـــ ــافة ل ذلـــ سراس  املءـــ

ــيسر)  ــرت(      (أيــ ــو مــ ــر كيلــ ــي ) ءــــة ع ــ ــي( عــــن    احلاليــــة هــ )يعــ

ــزمن   ــ  الــ ــايي  ذلــ رذا   أظــــن كمــــا يسولــــو  الريــــاض  الــــدمام      مســ

 ص َّ التعبت.
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ــ   أنــــا         ــ   رايــ ــ   مب ــ ــور   هــــ ا املب ــ ــة الصــ ــتعرض بسيــ ــو أســ  يــ

ــة   ــة ا"بتداييـ ــ ة الثالثـ ــ  الءـ ــد    ةرســـم فيـ ــن  ايـ ــن بـ ــة معـ ــارت   مدرسـ ب ـ

ــي   ــزا   ُبِ ـ ــارت    ا ـ ــة علـــ  يـ ــرف ا الديـ ـــ بـ ــوفونها( اي  ــ ـــ )ت ـ ــها ــ حملـ

ــ  ا    .  ـــزا ا ــز  امللـــ  خالـــد  ر ـ ــو م ـ ــز  هـ ــ ا امل ـ ــب      هـ ــ  أصـ ثـ

ــد    ل ــن  ايـ ــن بـ ــة معـ ــة )مدرسـ ــد مدرسـ ــا بعـ ــد     ( مـ ــا بعـ ــب  ل مـ ــ  أصـ ثـ

الــــثالثن أنــــا  أيهمــــا أفرــــل:  لكــــن ل معيــــاري . بــــرف ثالثــــن  ابًســــا 

ـــ    ــ ا املب ـ ــ  هــ ــة علــ ــا أم ا اف ــ ــ ا   ؟  ابًســ ــ  هــ ــة علــ ــن ا اف ــ   أظــ

 .  بعيد ا عن املسايي  األخر املب  
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ــبة ل   ــ ل م اســـ ــ  )هـــ ــراث الويـــ ــدكتور/    (ةار تـــ ــالي الـــ ــد معـــ فهـــ

ــماري ــعاة     الءـ ــسراس سـ ــافظ يـ ــات ت ا  حمـ ــن أسـ ــدة مـ ــدكتور     عـ الـ

ل ع هـــا  ميلـــي نـــوَّلـــدار تـــراث الويـــ   الـــ    ل  يـــار     كـــ ا  الربي ـــ

 ل عوة  لبعرها.ه الدكتور عبدالعزيز  

            

  تتميـــز بـــرتاث دَّ   ُ ـــدَّونها املدي ـــة التار يـــة ل ُ ـــءـــمُّه ـــا  هـــ ل ُي

يف ــــ  كــــثت  )يعــــي( اي   كــــاةت هــــ ل امل طســــة أ فريــــد.  عمرانــــيٍّ

ــداهمها    ــق أ  تـــ ــاةت احلرايـــ ــاك ها   كـــ ــن مءـــ ــوة  مـــ ــن  هـــ    لكـــ

ــ هو     ــا  تـــ ــرا ة   اف ـــــم   اي  أمجـــــل مكـــ ــيا ة بصـــ ــة الءـــ هيئـــ

    هو املدي ة التار ية  ن ما تد ر ل أ قتها.دَّ ُ لزيارت  ل
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ــر   ــ ا قصـ ــيف   هـ ــيخ/ نصـ ــل    ال ـ ــا ةخـ ــن مـ ــ ي  ـ ــيف  الـ ــد نصـ حممـ

هــــــــ ـــــــــ 6919احلفـــــــا  )   بعـــــــض ضـــــــ  دَّامللـــــــ  عبـــــــدالعزيز رىل ُ ـــــــ

ـــ(  6911 ــا ةخــــل  هــ ــ ا السصــــر  أ   مــ ــر " ســــكن ل هــ  ا    السصــ

      . ل قلو مدي ة  د  علي  حمافٌظ)يعي( 
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ــبا  ا          ــر صـ ــة ع ـ ــاعة احلاةيـ ــوم الءـ ــ  اليـ ــم فيـ ــر  ك ـ ــ ا السصـ هـ

   ُي ءــــو رىل عبــــدالر ن الءــــويدا   ر ــــ  ا      أســــيفيال بلــــد  

اب ــــ  ب ن ــــا س  ــــرت ل تــــرمي  كــــا  موظًفــــا ل الــــديوا    قــــا  لــــي  

بعــــد ليــــ   ر  يــــاس ا   اي    ان ــــر ا ر  يــــلر ان ــــر االسصــــر  هــــ ا 

 الرتمي .

 

دقوا أ  هـــ ل الصـــور   هـــي صـــور  قدميـــة لسصـــر      هـــ ا  لـــن تصـــ  

ــا )يعــــي(   هــــ ا الءــــبيعي الــــ ي يــــاهدنال قبــــل قليــــل  يتعــــرض  مهمــ

ســـو    ه ـــا  ـــرا  العمـــار  ال فديـــة   كـــا  ع ـــدنا أصـــل قـــدي  ملب ـــ  

 ال ي كا  سايد ا.
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م ـــــر ت ل املدي ـــــة امل ـــــور   م(  6501) هـــــ ل ســـــ ة  !ه ـــــا قصـــــة

ــا    ــد احلفــ ــكة  ديــ ــة امل ســ ــن املدي ــ ــل     مــ ــي  قبــ ــق  ُبِ ــ ــور  رىل ِةم  ــ  ــ

 :أكثر من ماية  اث   ع ر س ة  ه ل هي ا طة
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.  الـــــدكتور عبــــــدالعزيز   ـــــزال ا  خــــــت ا  نـــــوَّل رىل هــــــ ل الزيــــــار    

حمطــــات ســــكة  ديــــد احلفــــا   هــــي ( مــــن %10)نصــــف أ   تسريب ــــا 

ل اململكـــــــة العربيـــــــة الءـــــــعوةية   أصـــــــب م  ـــــــزس ا مـــــــن الـــــــرتاث 

   أي ع .م(6109م أ  6101س ة )العمراني   ه ل الصور  

 اي   ه ل هي الصور :

ــو ال ـــا  الـــ    ــ ا هـ ــامك      هـ ــ  أمـ ــل رأسـ ــ  تسبيـ ــدكتور  ي أ  ـ الـ

  عبدالعزيز
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 هــــ( ل يـــوا  6101)ـــــ أظ هـــا ـــــ رافســـي ل هـــ ل الر لـــة  ســـ ة الـــ ي 

)يعـــــي( مرـــــ  عليهـــــا  ءـــــة  ثالثـــــو  عام ـــــا  ك ـــــم  الء ـــــا مـــــ   

ــري     ــر بــــن صــــاحل الُعمــ ــدكتور عمــ ــتاذ      بامل الــ ــسيس  األســ ــبة  يــ اســ

  الـــدكتور عبـــدالعزيز   ك ـــمُ  ُ  ييـــ .   فعبدا ءـــن  مع ـــا الليلـــة  

 (.أيـــن ســـت هو؟   قـــالو: )   ر لـــة علميـــة.    ـــا    بريطانيـــا مـــن  قاةم ـــا 

ــ  ــة   : )فسلــــم  ــ ــ ذهو رىل املدي ــ ــ )يعــــي(  ا   ســ ــن  ســ ــة مــ خ  ر لــ

ــاس ا     ــة  ر  يـــ ــقس ألاملدي ـــ ــا  رىل ِةم  ـــ ــن رســـ ــزس مـــ ــ ا  ـــ ل  ل   هـــ

ــدكتورال ــم: ) ا     الـــــــ ــرة ؟(. فسلـــــــ ــت هو مبفـــــــ ــالوا: )ســـــــ (. فســـــــ

ســــ ذهو  ر  يــــاس ا (. فســــالوا: )ن  هــــا صــــعبة أ  تــــ هو مبفــــرة   

ــ      ــد أنهــــ ــا مت كــــ ــ (. أنــــ ــ  هو معــــ ــدري!  ســــ ــي( تــــ ــوني )يعــــ  املــــ

ــل املتعـــــة ل الـــــ هاب         ــوني  لـــــي  مـــــن أ ـــ   منـــــا ريـــــفاًقا ر رافســـ

ــ ا ال ـــــيس    ــا أةر  هـــ ــت ا   أنـــ ــزاه  ا  خـــ ــا   ـــ ــ  ةايم ـــ ــو  ـــ    أةعـــ

 . لكن ل ما بعد  أصب م من أمجل ر الت ا

ــ  ر   ــل " ُيثـ ــة   الفرـ ــا رىل املدي ـ ــ   ذهب ـ ــ  ألهلـ ــور   ءـ ــا " امل ـ    أنـ

ــ  أةري  ــكة  ا طــــة      أيــــن أ تــ ــ  الءــ ــ  موقــ ــو   " أعــــر   تــ ذهــ

ــ  للتـــــو    ــاهدناهاس  اجلميلـــــة الـــ ــم خطاب ـــــ يـــ ــا  )ربعـــــي(    افكتبـــ أنـــ

  ر ــــ  داجمليــــد بــــن عبــــدالعزيزلصــــا و الءــــمو امللكــــي األمــــت عب 

أنــــا فــــال     ا   أســــك   الفــــرة ل األعلــــ   كتب ــــا لــــ  خطاب ــــا       

ــو  ــي    الـ ــد الفالنـ ــورال  ل البلـ ــ ا      ةكتـ ــة رىل كـ ــة علميـ ــديَّ ر لـ  لـ
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ــو    ــوة ي أذهـ ــيار     بـ ــ  بءـ ــلمر لـ ــت: )ُيـ ــا  األمـ ــا أةري   فسـ ــايق(   مـ  بءـ

ــايق  ــ  الءـ ــا اسـ ــا ب  )يعـــي(   !مـ ــا .   لع ـ ــ ا املكـ ــن هـ ــ  مـ ــيار  ل  ييـ ءـ

تور عمــــر   أنــــا   الءــــايق   رمسيــــة  الــــدكتور عبــــدالعزيز   الــــدك 

ــي ا.  ــا ر     م ـ ــمن ا ـ ــن مرـ ــ ل مـ ــر هـ ــا  أ   مـ ــ ا.  أنـ ــر  هـ ــا أعـ  بع ـ

ــا  ل ـــا ر لـــة قدميـــة ســـ ة )     مـــن الكليـــة  قءـــ  التـــاريخ      م(6959كـ

ــي ا       ــق. ثـــ  م ـ ــ ا الطريـ ــا أخـــ نا هـ ــال  لكـــن مـ ــ    من ـــي رىل العـ علـ

  يان ـــــا نباريهـــــا  أ يان ـــــا نطلـــــ  أ  مءـــــار الءـــــكة احلديـــــد السدميـــــة 

 هــــــ ا الــــــدكتور فــــــال نءــــــتطي  أ  نصــــــور.    رذا  ــــــاس الليــــــلعلــــــ 

 كــــا  يصــــور معــــي  أنــــا معــــي كــــامتا   هــــو معــــ           عبــــدالعزيز

نعتــــــربل مــــــن ا رث كــــــامتا   سيســــــًة  هــــــ ا  ــــــزس   هــــــ ا كلــــــ   

 .العمراني
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 : ه ا الدكتور عمر بن صاحل   رمبا ه ا الءايق

 : أنا الدكتور عمر       

 ه ل ل العال  أظن بت ا ل العال:      

                  

       

 

 

 هـــ 
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ــار ل األ    ــا السطــــ ــرب عليهــــ ــ  يعــــ ــور الــــ ــن اجلءــــ ــامة ا مــــ ــة الرــــ   ةيــــ

ــة ــا    الع يمـ ــ تي مـــن  بـ ــر ات  الـــ  تـ ــر رىلالءـ ــا  الب ـــر األ ـ   كـ

ــر      ــة م ـــ  ع ـ ــا مب يـ ــاهدتها  فك نهـ ــور   رذا يـ ــن اجلءـ ــوت مـ ــ  نـ يوضـ

 س وات.
 

ــال  مل  ــا خــــ ــي برعايــــــة أمــــــت مكــــــة      ه ــــ ــ  الــــــرتاث العمرانــــ تســــ

املكرمـــة  فـــال  يعـــرض  ربـــة يـــسراس ل ملتســـ  الـــرتاث العمرانـــي.         

 ـــــاهد ل األمــــت ســـــلطا   ارنــــا   يُ   وي ا( مثــــل املعـــــرض   يــــه )س ـــــ 

ــدكتور/    ــتاذنا الــــ ــور  أســــ ــالصــــ ــيخ   أ ــــ ــتاذ ال ــــ ــي  األســــ د الزيلعــــ

ــ /  ــداالو يـ ـــ    عبـ ــف امله  ــل/ يوسـ ــي   الزميـ ــدالر ن اجلمـ ــن عبـ ا    بـ

 ع دنا ل يسراس.  هو املهتمن بالرتاث العمراني 
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ــاة  ل     ــاةم احلــــــرمن ال ــــــريفن  الريــــ ــلما   خــــ ــا امللــــــ  ســــ ه ــــ

 رــــرل ه ــــا  حيكــــي   كتــــاب  كــــا  بــــوة ي أ  ُأالــــرتاث العمرانــــي 

 كايــــة  قصــــة  توثيــــق اهتمــــام خــــاةم احلــــرمن بــــالرتاث العمرانــــي   

 ة ع يمة. ل  قصكتاب ضا  من رصدار ا يئة العليا 
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تمامــــ  الكــــبت  ســــت  ل الــــرتاث العمرانــــي  األمــــت ســــلطا   اه  

    : عاصرت الكثت أنا ياهدت الكثت  

هـــ ا رصـــدار عـــن الدرعيـــة  الدرعيـــة اي  تلســـ  اهتمام ـــا ع يم ـــا         

 ل الرتاث العمراني:
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الريــــــاض السدميــــــة  أ ــــــد ا صــــــدارات اجلميلــــــة  يئــــــة تطــــــوير   

ــد  ــاض   قـ ــر مـــ  الريـ ــدر ا أكثـ ــا   أصـ ــر كتاب ـ ــة ع ـ ــها ل ن  ءـ كلـ

 :   هك اا"هتمام بالرتاث العمراني
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ــالرتاث العمرانــــي      ــام بــ ــاب )ملــــاذا ا"هتمــ ــا كتــ .. مبــــاةرات ا يئــــة   ؟ه ــ

 ثار  ال الرتاث العمراني(:العامة للءيا ة  اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قـــم أنـــا أ ـــو ا"نرـــبا   كمـــا يسولـــو   ل الو    )يعـــي( املوضـــوت  

 لكــــن ر  أذنــــت  لــــي بــــبعض الوقــــم يكــــو  علــــ   ءــــاب األســــئلة    

هـــــ ا ك نـــــ   يـــــو علـــــ    كـــــ   هـــــ ا ســـــلا  افرتاضـــــي مـــــ ك   

ــي؟     ــالرتاث العمرانـ ــام بـ ــلال ا  ملـــاذا ا"هتمـ ــر   . فســـو أنـــا  سـ ــُ لسي ن ـ سـ

ــل    ــرل  الفصـــــ ــ  الفهـــــ ــة    علـــــ ــي(: السيمـــــ ــرتاث العمرانـــــ ــة الـــــ )أهميـــــ

 ه ــــا مــــة ا" تماعيــــة.  العمرانيـــة  السي  ا"قتصـــاةية  السيمــــة الثسافيــــة 

مبـــــاةرات ا يئـــــة ل  ه ـــــا . يءـــــرة مبـــــاةرات ا يئـــــة العامـــــة للءـــــيا ة 
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  دَّم ـــر ت الدرعيـــة  م ـــر ت ُ ـــ  : ه ـــا م ـــاري  رايـــد دـــا  الت هيـــل. 

ــر ت   ــة  م ـ ــو التار يـ ــايف      سـ ــة الطـ ــو مدي ـ ــر ت  سـ ــو   م ـ ا فـ

ــة   ــد  اليــــا  الرتاثيــ ــر ت بلــ ــة ذي    م ــ ــر ت قريــ ــا  أملــــ   م ــ ــة ر ــ قريــ

ــد  العـــال     ـــر ت البلـــد  الرتاثيـــة ل  بـــة  م ـــر ت     عـــن  م تطـــوير بلـ

 .)يعي( املسام قد ي خ   قت ا  هك ا.

ه ـــا مـــن رصـــدارات ا يئـــة العامـــة للءـــيا ة  الـــرتاث الـــو ي  مراكـــز   

 :ل اململكة املد  التار ية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ــار يق      ــز تــ ــا مركــ ــة  ــ ــل مدي ــ ــا:  كــ ــا قل ــ ــام كمــ ــو   اجلــ   الءــ

ــز.    ــو مركـ ــ ا  فهـ ــ كـ ــور    أنـ ــا ةكتـ ــاس ا   يـ ــ   ر  يـ ــفم( لكـ ا )يـ
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بعــــد أيــــام ل الــــدمام    عبــــدالعزيز  أنــــ  ســــيكو  لكــــ  حماضــــر      

 املدي ة  أ  يكو  املءفد  الءو   نع . قريو من ه ا  بع وا 

 :تطوير  رعاة  ت هيل األسوا  ال عبيةبرنامج  اي  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ــوبس    ــا للف ـ ــمعو  رذا ذهب ـ ــو   تءـ ــد   سـ ــو  األ ـ ــي    سـ ــو  ا مـ   سـ

ــا      ــد كــ ــ  ل  ــ ــ ا.  تــ ــام معي ــــة.     كــ ــوا  معتــــرب  ل أيــ ه ــــا  أســ

ــعبية   ــوا  ال ـــ ــي( األســـ ــر   )يعـــ ــ  الطفـــ ــم مـــ ــاس  قـــ ــ  التييُّـــــ   ـــ ر   مـــ

فا يئــــة العامــــة للءــــيا ة  الــــرتاث الــــو ي   كــــا  امسهــــا   فســــدناها.

  ار    كانــــم ايثــــار  كالــــة ل  اســــبة عبــــار  ) ايثــــار( مب ايثــــار  

ن ـــــاس متـــــا ف  ُي ـــــار لـــــ  بالب ـــــا  ل ر م ـــــااملعـــــار    أةَّت ة ر ا ع ي
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ــ  أيـــ   ــة علـ ــ   ـــا   ياس كـــثت    ا اف ـ ــم ترـ علـــ      أ راســـةكانـ

 نوع ا من )الءيا ات( ال   ف تها رىل  ن. األقل

ــ ا  ــرض الصـــور التار يـــة مب طســـة عءـــت    هـ ــ    معـ ــزامن مـ ــ ا تـ   هـ

 صور ا ع يمة:حيوي ملتس   ه ا معرض أير ا 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الــــ ي    ثالثــــة تــــراث ه ــــا ةراســــات مــــن الــــرتاث العمرانــــي  أ ــــاث  

  أنـــا يـــاركم   ملتســـ  الـــرتاث الـــو ي الثالـــه ل املدي ـــة امل ـــور      هـــو 

ــ .  ــوا       بـ ــ  كع ـ ــض أ اثـ ــ  بعـ ــرأ لكـ ــو أقـ ــو فسـ ــ    لـ ــاذا   تـ ــر  مـ نـ

ــة ل   ــراس  حتليليـ ــثاًل: )قـ ــو  مـ ــد ر. يسـ ــاني   كـــا  يـ ــات تـــرمي  املبـ ممارسـ

ــاس العســـــت  التار يـــــة ل م  ــة املدي ـــــة. ة ر مي ـــ التـــــار ي ل عهـــــد طســـ

 .  رخل ...  ايثـــار ا  ابيــــة مل ـــر ت رعـــاة  تطــــويرل   امللـــ  عبـــدالعزيز    
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ــة السصـــي .    الر َّالـــة اليربيـــو    ــا  ر َّالـــة   الـــرتاث العمرانـــي مب طسـ ه ـ

ــل     ــ ة   قبــ ــايتن ســ ــل مــ ــا  ا   ار ا قبــ ــا  ــ ــن أ ر بــ ــ ة  ثالمثمــ ــة ســ  ايــ

ــل     ــ ة   قبــ ــة ســ ــل مايــ ــ ة.   قبــ ــا  ءــــن ســ ــوم مع ــ ــا  األ اليــ ــتاذ  أنــ ســ

ملانيـــا  فُ  ييـــ  بـــامسك  مجيع ـــا   أنـــ  ضـــيف مـــن أ قبـــل قليـــل مسعـــم 

تصــــمي   لــــق بــــ . تطــــويرعا يتمبــــ أكيــــد لــــ  اهتمــــام رمبــــا بــــالرتاث أ  

أقرأهـــــــا امَلســـــــر   رىل أ   رنـــــــا     ر  الرتاثيـــــــة(   ك ـــــــمُ  قريـــــــة )امِلِســـــــ 

ــا ( ــة    )ال مـ ــة التار يـ ــهر  اجلمعيـ ــل يـ ــا  قبـ ــا  ه ـ ــعوةية  ا   كـ لءـ

ــا     ــر  ل ال مـ ــبعض  رـ ــن الـ ــة     أظـ ــاريخ امل طسـ ــن تـ ــة عـ ــد   تار يـ نـ

ــي   ــد ياصـ ــر ا جلهـ ــة( قصـ ــا ل )ت ومـ ــل   رنـ ـــ  لر ـ ــ  )فـــال  امِلِس   ر (امسـ

ــدي         ــا ع ـ ــد.  أنـ ــا   ا ـ ــا ل ـ ــا ع يم ـ ــة أة ار  مت ًفـ ــن أربعـ ــر ا مـ قصـ

كيــــف أ  ه ــــا  أيااص ــــا قــــاموا  موضــــوت  قــــد " يكفــــي الوقــــم 

 سءة.بد ر ع ي  " تسوم ب  مل
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تطـــوير احِلـــر   املصــــ وعات اليد يـــة  رمكانيــــة     نعــــ   ه ـــا يســـو     

ــار رخل ... ــار .    ل العمــ ــ  العمــ ــة فســ ــ   . مــــدخل رىل ن ريــ ــ ا ملتســ ل هــ

 .امل ور  املدي ة

أختــــار   ل السصــــي  أ  ل عءــــت   الــــ ي   ايخــــر  ملتســــ   رمبــــا   

الــــرتاث العمرانــــي ) امل طســــة: عــــن العمــــار  التسليديــــة ل لكــــ  ألفاًظــــا

ــوب.  ــرا  اجل ـــ ــها   ر ل ظهـــ ــ ا كلـــ ــي   هـــ ــي  امللسءـــ يـــــكالية الت  ـــ

ــوث موثســـة  مو ـــوة    ــكالية الت  ـــي      ـ امللسءـــي  ةار  الـــرتاث  ريـ

 ا مـــــن أ ـــــوة مـــــا   هـــــ. ( ايـــــة الـــــرتاث العمرانـــــي ن ـــــام العمرانـــــي. 

ــةس  ــ  ا يئـ ــلم رليـ ــ      ف توصـ ــل مب ـ ــتطي  أ  يزيـ ــد يءـ ــد أ ـ ــ  يعـ ــو  لـ ــ  لـ  تـ

 اي  )يعــــي( ه ــــا  موضــــوعات   ر"  فــــق ن ــــام  رىل اخــــرل. كــــ ا 

 نر  الصور   ديه الصور   ه ل كلها أ اث مليئة.
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ــن   ــ ا عــ ــرتاث   هــ ــاي  الــ ــد.   خصــ ــة  ــ ــة  م طســ ــي ل اململكــ العمرانــ

ــة    ــل م طسـ ــا كـ ــل مـ ــاي    مثـ ــا خصـ ــا   ـ ــاذا ذكرنـ ــاي ؟  ا   ملـ صـ

ــن البيئــــة   ــوفر  ل  ــــ  هــــ ل مــ ــا املــــواة املتــ ــل لــــدي ا األ  دمــ ــار هــ  فــ

ــا  مــــثاًل كــــ ا  هــــ ل " تتــــوفر ر"   لــــدي ا  فع ــــدنا امل طســــة  ل احلفــ

ــر         ــا أكثــ ــ ل  ةميومتهــ ــة   لــ ــن امل طســ ــام مــ ــواة ا ــ ــي( املــ رذ ا  )يعــ

  هي مبثوثة ل ه ا الكتاب.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ــا  ــا  أ يـ ــ ا   ه ـ ــر   هـ ــر      ـ ــي  ـ ــاس مكـــة      ـ ــل أ يـ مـــن أمجـ

ــة   ــرم    املكرمـ ــن احلـ ــو مـ ــ    قريـ ــة أرباعـ ــن ثالثـ ــر مـ ــدثر أكثـ ــا . ِانـ  أنـ
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  (  ل ثالثـــة ِابتــــدايي الءــــعديةمدرســــة امسهـــا ) بامل اســـبة  ةرســـُم ل   

   ــــر   مــــن ل هــــ ا احلــــي . ملــــاذا أنــــا أتيــــم بصــــور  هــــ ا الكتــــاب؟ 

اي  ه ــــــا  عــــــوة س  عــــــي  أ ً"    ــــــ نق ثاني ــــــا رىل     ــــــارات مكــــــة

ــثت     ــا  أســـباب كـ ــا األســـباب؟ ه ـ ــو  لـــي مـ ــر  ساملاضـــي  تسـ فبـــدأ ي هـ

ــار     اي  كتـــو  ــل احلـ ــر      بـ ــار   ـ ــا  ل احلـ ــن كـ ــ ا. م ـ     كـ

املواقـــــــ  ل )تـــــــويرت(:  ـــــــيُّ  ان ـــــــر ا رىل اي  ع ـــــــدنا ل الريـــــــاض  

ــيَّ   ــ ا   ـــ ــيُّ كـــ ــ ا  و ـــــة خالـــــد   ـــ ــي   كـــــ ل     كـــ ل السصـــ

 ه ا  كل ييس.
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قصـــر   ســـ عوة ملوضـــوت ذكرتـــ  مـــن قبـــل  هـــ ا     هـــ ا  بعـــدل   الـــ ي

ــااألثـــــري ل ثرمـــــداس  هـــــ ا أصـــــدرت  بعـــــد أ  (الع ـــــاقر) مـــــن    انتهي ـــ

 ا  ةراسة تار ية أثرية.ع ر عام  انته  من  والي اث ا ا يرا  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك ـــــم ِمم ـــــن أيـــــر  علـــــ   هــــ ا بيـــــم العيءـــــ  األثـــــري  أير ـــــا 

 سم ه ل التفربة ل كتاب:ب اسل    ثَّ
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  هـــــ  هـــــو (راس .. التفربـــــة  ال تـــــايجتـــــرمي  البلـــــد  السدميـــــة ل يـــــس)

  :دَّاملوضوت ال ي  ر ت  ل ملتس  الرتاث العمراني ل ُ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــو  اجمللـــــــ س أل   ــاس ســـــ ــد ب ـــــ ــي  لتفديـــــ ــر ت اجُلمـــــ ــيخ م ـــــ   ال ـــــ

ــت ا    ــزاه  ا  خــ ــي    ــ ــوا  تربَّ اجُلمــ ــة     فعــ ــ ل التفربــ ــُم هــ ــا  ثَّســ  نــ

   مرا ــــل ب ايــــ ســــ وات مــــ  الــــزمالس ل أربــــ  أمرــــيُم )يعــــي( ألنــــي 

    ه ا درة بر يور:  ا هي قصة تءت ق كتاب 
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ث الويـــــ    الـــــدكتور عبـــــدالعزيز  لـــــو مـــــي أ  ارتـــــةار  هـــــ ا 

ــم أل   ــد  قـــ ــدث  " يو ـــ ــدثأحتـــ ــالث      أحتـــ ــ  ثـــ ــ  م ـــ ــه  ر" أنـــ   اللـــ

ــة   مت ـــــف  م ســـــ وات  ضـــــعُم يرصـــــد  يوثـــــق   ثســـــال  ـــــر ت  مكتبـــ

ــ   ثـــــ  تو    ــي  الويـــ ــي( رقلـــ ــدي رىل أ   ضـــــعم    )يعـــ ــ  املفهـــــوم ع ـــ سَّـــ

  من ضم ها ه ل. امل لة  تاريخ اململكة 
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ــة    ــور الع يمــ ــن الصــ ــ ل مــ ــ  ل     هــ ــر احلكــ ــلُّ قصــ ــو حمــ ــ ا هــ هــ

  مو ـــوة    هـــ ا اجلءـــر الـــ ي يـــلةي رىل اجلـــام    اي    الريـــاض اي 

ــو     ــر   مو ــ ــوة السصــ ــام    مو ــ ــر رىل اجلــ ــام    لكــــن  اجلءــ ة اجلــ

ه ـــا  دـــا  للم اف ـــة علـــ  السصـــر  هـــل كـــا بب ـــاس   ـــرا   ـــديه. 

 به ل الصور ؟  الءلا  مت خر.

          

ــ ل  ــي  هــ ــور   هــ ــة   الصــ ــة املتوارثــ ــة السدميــ ــام  املر لــ ــدير )جلــ  (الــ

مـــــام الــــ  هـــــي مــــن  قـــــم ا   ) ــــام  ا مـــــام فيصــــل بـــــن تركـــــي(    

ــتر ــعوة  مَّ الب ــــاس       يكــ ــم امللــــ  ســ ــل  ثــــ  ل  قــ ــ  ا مــــام فيصــ    ثــ

   .ال ي ياهد ول قبل قليل
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ــو  اي    ــيـ ــسـ ــيئ ا   خت  ب ـ ــا  يـ ــو أ  ه ـ ــيو   هـ ــتفدَّ  يس بءـ ِاسـ

ــا  ا يئـــة العامـــة للءـــيا ة  الـــرتاث الـــو ي       ــي(   بع ـ أصـــب  اي  )يعـ

ــوت ــيت  نـ ــن التيـ ــ   مـ ــ  أنـ ــ ي نتم ـ ــا الـ ــ   أير ـ ــاس ا   م اســـو  أنـ   ر  يـ

رتاث العمرانـــــي  رىل ُنســـــل الـــــرتاث الـــــو ي ب ـــــكل عـــــام   م ـــــ  الـــــ 

قطاع ــــا مهم ــــا ل الــــو ار . ملــــا ر عــــم   ()يعــــي ة  سيصــــب   ار  الثسافــــ

ــة   ـــ ر يــ ــة ـــ ــامن الر يــ ـــ   1090رىل مرــ ــياس  مت ـــ ــا أيــ ــدُت فيهــ ــة ع  ــ لســ

ل ةقيســــــة. يســــــو  ل  مب اضــــــرت ا    يــــــدق أنــــــي  ثــــــم  ســــــ قرأها

ــة    ــة   الر يـ ــو  الر يـ ــن( ِي)نصـ ــا مكـ ــتن   أنهـ ــن أ  سـ ــد ة  ءـ ل  ـ

ــز بهُ    ــا: )نعتـ ــو  ه ـ ــف ة  يسـ ــا الو  يـــ صـ ــ  عال ةويت ـ ــ ا لـ ــا    هـ ــة  رن ـ  قـ

ـــ   ــال  التـــ ــا الثســــ ــر بإرث ــــ ــالمي.  نفاــــ ــي  ا ســــ ــعوةي  العربــــ اريخ الءــــ

ــ س    ــة عليــ ــة ا اف ــ ــدر  أهميــ ــة    نــ ــد  الو  يــ ــز الو ــ ــيخ لتعزيــ  ترســ

ــر        ــ  مـــ ــم علـــ ــ ا ُعرفـــ ــيلة. ر  أرضـــ ــالمية األصـــ ــة  ا ســـ ــي  العربيـــ الســـ

ــارات        ــم  رـ ــ  ربطـ ــة الـ ــا التفاريـ ــة   رقهـ ــارتها العريسـ ــاريخ  رـ التـ

. فريــــد ا ثسافي ــــا  ممـــا أكءــــبها ت وع ــــا  عمًســـا   العـــامل بعرــــها بــــبعض 

ســ  افظ علــ  ُهويت ـــا   ـــــ   1090مــن ضـــمن التزامــات ر يــة    ــــ    لــ ل   

ــا  ُن  الو  يـــة ــا  ُنعـــر   بهـ ـــ     رب هـ ــة ــ ــا الساةمـ ــو  ن سلـــها رىل أ يال ـ  هـ

ـــــ  ذلـــ  مـــن       أ    ار  الثسافـــة  ر  يـــاس ا   ســـتسوم بـــ     قـــوتمـــا أ

الو  يــــة  الع ايــــة بالت  ــــئة ا" تماعيــــة خــــال  غــــرل املبــــاة   الســــي  
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ــة العربيــــــة ــة املتــــــا ف  الفعاليَّــــــات  ت  ــــــي  األن ــــــطة    الليــــ    رقامــــ

   س ءـــــتمر ل العمـــــل علـــــ  ر يـــــاس مواقـــــ  الـــــرتاث الـــــو ي  املعـــــز  

ــالمي   ــي  ا ســــ ــر      العربــــ ــا ُيعــــ ــا ل مــــ ــفيلها ة لي ــــ ــدي    تءــــ  الســــ

ــدنا    ـــ ع ــ ــكو  ـــ ــ    باليونيءــ ــفلة  تــ ــ  مءــ ــة مواقــ ــوالي مثانيــ  اي    ــ

مـــن الوصـــو  رليهـــا   م هـــا الدرعيـــة  م هـــا  م هـــا ـــــ   كـــن اجلميـــ    

 علـــ  ة رنـــا الفاعـــل  موقع ـــا  رث ـــا العريـــقبوصـــفها يـــاهد ا  ي ـــا علـــ  ر

. مـــــن التزامات ـــــا رن ـــــاس نءـــــانيةالبـــــار  علـــــ  خريطـــــة احلرـــــارات ا  

لســـــ  ل العـــــامل   مـــــن هـــــ ا امل طلـــــق س ُ  أكـــــرب مت ـــــف  رســـــالمي 

 أرقـــ  املعـــايت العامليـــة   يعتمـــد أ ـــدث      ُيب ـــ   فـــق  مت ًفـــا رســـالمي ا   

  التوثيق  رخل ...(.وسايل ل اجلم    احلفظ   العرض  ال

ــا أ ً" ــ  أنــ ــم    أعتــ ــزام بالوقــ ــو ا"لتــ ــا ُأ ــ ــعرت  رس ةايم ــ ــن يــ  لكــ

بــــــ كثر  وانــــــو   َُّنِلــــــأ  أســــــت ذنك  علــــــ  أســــــال )يعــــــي( أنــــــي 

علـــــ  الـــــ    ســـــل  علـــــ  نبي ـــــا حممـــــد   املوضـــــوت. هـــــ ا   صـــــل  ا 

  ص ب  أمجعن   الءالم عليك   ر ة ا   بركات .
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للتعسيبـــــات املبايـــــر  أ  ُأذك ـــــر أ  اجملـــــا  مفتـــــو   ر  يـــــاس ا   

ــدخل   ــل أ  نــ ــة   قبــ ــا    املكتوبــ ــئلة الــــ   رةتــــي  كــ ل بعــــض األســ

  فتهــــــرَّب (ةار تــــــراث الويــــــ ) ــــــ ا اللســــــاس عــــــن  املوضــــــوت املســــــرت 

أعـــر  الءــــبو   للطيف مــــن هـــ ا املوضـــوت املبايــــر    الـــدكتور عبـــدا  

أنــــ  " يريــــد أ  يت ــــدث عــــن  هــــدل ال اصــــي   هــــ ا تواضــــ     هــــو 

ــراث       ــديه عــــــن ةار تــــ ــا أةر  أ  احلــــ ــزال ا  خــــــت ا   أنــــ ــ    ــــ م ــــ

 لو ةخل ا ل تفصيالت . الوي   يءتير  أكثر من لساس 

ــ ــا ري  لعل ـ ــا   رـ ــ             ـ ــة  الـ ــ  الر لـ ــن تلـ ــرل مـ ــا ذكـ ــض مـ بعـ

ــ ُ  ــاس ا   ســ ــد  بعــــض    ر  يــ ــي  ع ــ ــا لــ ــور   رمبــ ــة صــ هدي  ثالمثايــ

(   هــــي scanner(  مءـــ تها ضــــويي ا بالـــــ ) cdم هـــا   ــــاهز  علــــ  ) 

ــاىل.   ــإذ  ا  تعـــ ــ   بـــ ــاهز  لـــ ــر    ـــ ــي( أذكـــ ــا    )يعـــ ــا كـــ ــن مـــ  ـــ

طــــــة )را ــــــي أ  را ــــــ (   قف ــــــا ع ــــــد حمالءــــــايق  أنــــــم ذكــــــرت 

ــا : ) ال ــزين. فسـ ــد  ؟ ب ـ ــا      مـــاذا تريـ ــ  ف م ـ ــد أ  ن خـ ــ : )نريـ ــم لـ (. فسلـ

  ع ـــد   أنـــا ل ـــ)خ  ـــم  نطـــبخ علـــ  ف ـــ (.  فســـا  لـــي: ي نكنِبـــيفـــن 

رىل    ســــب ا  ا   رذا أ ريـــ  ال ــــيل(. بعـــد مــــا  لع ـــا مــــن املدي ـــة     

ــو     ــل ا رىل تبـ ــفار   أ   صـ ــات  أيـ ــا ق غابـ ــها م ـ ــمر   طـــو  كلـ الءـ

 لــــو علــــ  األرض مــــن ال ــــفر مــــا يكفي ــــا يفمــــل ممــــا  قــــ الءــــمر  
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ــيئ ا   اا"  اجلمــــ أرةنــــا أ  نطــــبخ  ــيار  ر" يــ   فمــــا ك َّــــا يفمــــل بالءــ

  دها عل  الطريق عل   بيعتها.ل ما بعد     ثبءيًطا

 أذكـــر أنـــ  ل أ ـــد األيـــام  قابل ـــا أعرابي ـــا يرعـــ  ا بـــل  كـــ ني    

    دايلــــــ  رىل الءــــــررىل ر ــــــا  مــــــن الســــــر  األ   ا فــــــريس أن ــــــر 

)مـــــا هـــــو ب ـــــماغ  لءـــــم أةري مـــــن أيـــــن أ رـــــرها  مشـــــاغ  عمـــــة  

بعـــدل  لفافـــة بيرـــاس(  ثـــوب أبـــيض ك نـــ  مـــن نءـــج الصـــو  الســـدي   

. فســـا : ) ا   يـــا فءـــ لت   قلـــم لـــ : ) يـــش أنـــت ؟(مـــا هـــو  تـــ  مـــن  

خــوي  يفـــن عــرب(. فسلـــم لــ : )ريـــش لــو  عـــرب؟ كل ــا عـــرب(. قـــا :      

ـــ .....    ــرب بـ ــن عـ ــا ) ا   يفـ ــن   انـ ــات     ابـ ــات هـ ــا هـ ــا  ب ـ ــعوة   قـ سـ

ــ   ــرنا معـ ــن )يعـــي( ةخـــو   حتـــم   (. هـــات   صـ ــر عـ   ان ـــر كيـــف ُيعب ـ

يفـــن عـــرب   ر"   صـــرنا معـــ    يســـو : )قـــا  ب ـــا هـــات هـــات هـــات       

 ـــوالي  ــــ   )يعـــي(  هـــ ا الكــــالم قبـــل   . من ـــي   نـــر      ـــي(   

 أ  سم  ثالثن س ة.ثالثن 

ــي        ــر  ت ســ ــن فكــ ــد ث ا عــ ــو :  ــ ــئلة  يســ ــض األســ ــدي بعــ ةار  ع ــ

ــر     ــ  ذكـ ــا  مـ ــة رةارتهـ ــ    اليـ ــراث الويـ ــعوبات الـــ   تـ ــاكل  الصـ امل ـ

 . لعل    يو علي  قبل أ  ن تسل للءلا  ايخر.؟تعرَّضت   ا
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ــل     ــا  قبــ ــ ت املكــ ــا هيَّــ ــب ا  ا   أنــ ــو  ســ ــ   لــ ــم )يعــــي( نعــ ســ

رىل كــــ ا   لكــــن  م ــــز مــــن   حتويلــــ ســـ وات   أمرــــيم ســــ تن ل 

ــ ة ل ذهـــي.   ــن  اضـ ــة مل تكـ ــ    الو هـ ــل   نعـ ــن هـ ــف   لكـ ــي مت ـ هـ

  كـــ   نرــــ  هـــ ا اليرفـــة دلء ـــا   األخــــر       هـــو مت ـــف تسليـــديُّ   

مــــر ر )يعــــي(   مطبا ــــا تسليــــدي ا   الثالثــــة دلــــ  كــــ ا.  مــــ  ل ُســــل  

ن أمرـــــي ا ع ـــــر ســـــ وات ل مـــــا  يفـــــ ر  أ ً" فك ـــــاأليـــــام  بـــــدأت ُأ

ــر ــل  ُنــــرم     رق ــــات األهــــالي    هــــاس ال     بــــالرتمي ُيعــ بلــــد ل التمويــ

ــ ا    ــو  هــ ــ ا الءــ ــفد هــ ــاس    املءــ ــد ب ــ ــل     ُنعيــ ــ ا كــ ــو هــ ــ ا.  يــ هــ

ــيس  ل   ــال ــ ــ ا.     ل ُســ ــا  كــ ــيئ ا ملموس ــ ــا  يــ ــا  عمران ــ ــر   املــ رذ ا الفكــ

ــر        ــو  فكـ ــاذا " تكـ ــالي  فلمـ ــ ا دـ ــاريخ   هـ ــ  ل التـ ــي متاصـ أنـ

ــة.   لــــي  )الويــــ ( مــــن  يعــــي رق مكتبــــة   مكتبــــة حتمــــل اســــ  امل طســ

ــي( ي   ــد  )يعــــ ــمن  ــــ ــي    ضــــ ــن رقلــــ ــو  مــــ ــدير)تكــــ ــ (   (ســــ )الويــــ

ــل)  ــارض)  (ا مـ ــالي   (العـ ــمن األقـ ــن ضـ ــي  مـ ــ ا رقلـ ــي       هـ ــل رقلـ كـ

ــرتكة.    ــ  م ـــ ــل قواســـ ــر   حيمـــ ــدت فكـــ ــر     أفو ـــ ــو  ةار  ن ـــ تكـــ

ــن ــاف ل   لكــ ــا حتتــ ــر أير ــ ــن    ةار ال  ــ ــ  مــ ــ  فءــ ــلم علــ ــ   ف صــ فءــ

ــ لة   ــورت املءــ ــ  تطــ ــالم. ثــ ــ ُّ     ار  ا عــ ــي( ترــ ــة )يعــ ــ  أ   ــ  رىل  ضــ

 .الوي  قر  د  ه ل الكتو املع ية مب
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أ  الـــو  ثـــايق  ســـواس  بصـــورها    ثـــايق  فبـــدأت يـــو ثـــ  أير ـــا  

ــ  منــــاذف م هــــا.    ثــــ  أير ــــا صــــور ا  صــــور لرمــــو  هــــ ل البلــــد          ضــ

ــا          ــه  كـ ــاةر   بعرـ ــور  نـ ــ  ر" صـ ــد  ـ ــار " يو ـ ــيبا  كبـ ــي( يـ )يعـ

فبــــدأت تتطــــور  علم ــــا ســــابًسا. بعرــــه  كــــا  ممءــــفد قــــدي    رمــــام 

ــا يــــ تي   َّار  ــاس  ايــــر   ملــ ــا  ــ ــا : عطــــ  فكــــر س َأ كــــل مــ الــــبعض قــ

 ــــــزا  ا  خــــــت ا  ) :لــــــ  فــــــ قو  (. ا   ي سصــــــ  صــــــور  كــــــ ا)

ــي ف  ــلها لـ ــو بـــ أرسـ ــابـ ةسـ ــا ةالواتءـ ــاقي    أنـ ــل البـ ــ  ". (أعمـ ــو    تـ أقـ

لــــ  هــــ  ب الصــــور    أ رــــر  ــــا بــــر ا  ا   تكــــبت ا  املهمــــة تكــــو   

. صـــور بإرســـا  رمـــا صـــور   ثيســـة أ    يتفرـــل علـــيَّهـــو   فســـو   ....علـــ

فك ـــم  ســـو األســـبوت ل     مـــن ه ـــا.  مـــن ه ـــا  كـــبتق فتفمَّـــ  كـــ ق 

مــــاذا مــــثاًل ُأعــــدُّ  ث ــــاس اجلامعــــة ل أث ــــاس العمــــل  ل أ الريــــاض  ُأعــــدُّ

ــثاًل        ــيئ ا مـ ــواة  يـ ــن مـ ــ  مـ ــراث الويـ ــسراس رىل ةار تـ ــي رىل يـ ــ خ  معـ سـ

فــــإذا  ف  يـــو  ه ـــا  ه ـــا  أريـــد كـــ ا.      أنـــالق صـــور  ثـــايق  صـــار لـــي     

ــاس ــو    ت ـ ــبوت  عفـ ــة األسـ ــو ل  أانهايـ ــسراس   ذهـ ــدار ل يـ ــ   أ لـ ــ  مـ  لـ

ــعها.   ــا   نرـ ــز َّ   العمـ ــو الـ ــإذا ذهـ ــز َّار  فـ ــتسبل الـ ــاعة نءـ ــا. سـ ار  أغلس ـ

ــا  ثــــ  بــــدأنا نصــــل  األيــــياس  ســــاعة أ  ســــاعتن   تــــ  أ   صــــب  العمــ

رذا  ـــاس يـــوم ا مـــي    األهـــل  امليـــز  ع ـــدي لـــديَّ يتفـــاعلو   كـــ ا. 

ــا ع ــــــد  ر  ــــــة رىل  تــــــ خرت   )يعــــــي( )مــــــا ر ــــــم( أ    قــــــالوا )مــــ
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ــ نه  تربدـــوا(    ــي كـ ــسراس؟( )يعـ ــو لـــي     يـ ــ ا يـــيس  يـ ــي(  هـ   )يعـ

 ق عه   فه ا صار.بد  ما ُأ

ــسراس  ــو رىل يــ ــا أذهــ ــوا   مل ــ ــالق   يسولــ ــ تي أنــ ــا  يــ ــدَّ أ     فه ــ " بــ

قو :  فـــــ  للريـــــاض  نريـــــد أ  نرـــــ  كـــــ ا  كـــــ ا.  " تر ـــــ نـــــرا  

فاـــال  س ثـــ  بعـــد ذلـــ  أعـــوة رضـــيه     ف خـــ  مـــ ه  أيـــياس   أُ ( يـــو)

اليـــوم  أنـــا قـــاةمق  . كـــ   تراكمـــي  م ـــف ق )يعـــي( ثـــالث ســـ وات  مـــ 

ــ   ك ـــــم بـــــاألم   مـــــررت      بــــــ )أيـــــيسر(  )يـــــسراس(  تسريب ـــــا لكـــ

ــيفيا ) ــر        (سـ ــا با اضـ ــديَّ التزام ـ ــر  أ  لـ ــا أعـ ــم   أنـ ــن كانـ  لكـ

هـــي ملصـــل ة مـــواة ا   اخــ  مـــ ه  أيــياس     مواعيــد ســـابسة  اخــ  مـــ ه    

ــ     ــدار نعـ ــل ة الـ ــق  ملصـ ــلتوثيـ ــة.   العمـ ــ  ق اعـ ــبة  ـ ــا     بال ءـ ــ  قـ  تـ

ــي ــ ا     لـ ــرم  كـ ــو  نـ ــوم  سـ ــ اس أل اليـ ــيئ ا م  كـ ــا  يـ ــاف  ه ـ ــا حيتـ اةي ـ

ــ ا.   ــاريخ   رىل تـــــــرمي   كـــــ ــق  التـــــ ــاف رىل توثيـــــ ــيئ ا حيتـــــ ــا  يـــــ  ه ـــــ

 ال فوي  الوثايق   هك ا  احلديه يطو    ه ا بإ ا .

  األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم مدير الندوة واملضيف

 الُعمري:

 ــــزا  ا  خــــت ا ةكتــــور عبــــداللطيف  ه ــــا  ســــلا    لعل ــــ         

ــئم   ــا ر  يــ ــارَ  أير ــ ــ يدي     أ  ي ــ ــدالر ن الءــ معــــ  الــــدكتور عبــ

احلــــج مــــن ال ــــام  العــــرا    هــــل ه ــــا  توثيــــق   ــــوث لطــــر  يســــو : 
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لطــــر   مــــا فيهــــا مــــن عمـــــرا       مــــاذا عــــن معــــامل هــــ ل ا     الــــيمن؟   

  علـــــ   بع ـــــا الـــــدكتور عبـــــدالر ن الءـــــ يدي  م  ـــــ ت خدميـــــة؟. 

ــة     رأ ــرمن التابعـ ــج  احلـ ــوعة احلـ ــي ملوسـ ــق العلمـ ــل الفريـ ــ  ـ )لـ ةار  امللـ

لــــ  هــــ ل     قف ا بــــ  هــــ ل الليلــــة   الءــــلا  مو َّــــ       يــــرُ (عبــــدالعزيز

 أ  ي ارك  الدكتور عبدالر ن.    ر  يئم الليلة

 عبداللطيف بن حممد احلميد/ الدكتور األستاذ سعادة: احملاضر: 

ــم    ــدكتور عبــــــدالر ن  ر  أ ببــــ ــا يفــــــن    الــــ ــدلي    بع ــــ أ  تــــ

ــي(  ــدَّ أ  )يعـ ــي(  " بـ ــ  رىل )يعـ ــ  نتطلـ ــ    معلوماتـ ــاس ا    ألنـ ــا يـ مـ

ــي   ــي( معــ ــدكتور ســــعد       .  )يعــ ــد الــ ــو  هــ ــوة  سيســــًة  هــ ــر  اجلهــ أبــ

ــد  ــ ي ةر الرايـــ ــرا     لالـــ ــن العـــ ــد  مـــ ــي( ةرب  بيـــ ــي( )يعـــ رىل )يعـــ

ــر ر ا  ــل      مـ ــن السصـــي    ايـ ــ  بـ ــة الـ ــوب   بامل طسـ ــهت امل ءـ ــدرب ال ـ الـ

 هــــــو م ــــــر ت رســــــالت كــــــا    صــــــور  بيــــــد  ب ــــــم املىل الءــــــيد   ر

ــدكتورال   أ ــ ل األيــــام      للــ ــد أهــــداني هــ ــة   قــ   صــــدرل بالليــــة العربيــ

ــا        ــد  لـــدرب  بيـــد .  ه ـ ــة  ديـ ــل يـــهرين   بعـ ــو  قبـ كتـــاب أ  كتـ

ا ةار  امللـــــــ  لكــــــن  بع ــــــ  كــــــثت  صــــــدرت عــــــن  ـــــــر  احلــــــج       

ــوة    ــا  هــ ــدالعزيز  ــ ــة  عبــ ــي( علميــ ــا )يعــ ــك لم فرًقــ ــدكتور  . يــ  الــ

ــمن  ــن ضـ ــدالعزيز مـ ــي(     عبـ ــق )يعـ ــر     ريـ ــق ا فـ ــة بطريـ ــر  املع يـ الفـ

)يعــــي(  هــــو  ميل ــــا     الــــدكتور عبــــدالر ن  ملسو هيلع هللا ىلصهفــــر  الرســــو   

املع ـــين   ر  أ ــــوَّ   قءـــ  التــــاريخ  ل قءــــم ا  مـــن العلمــــاس األ ـــالس   
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ــيف  ( )يعـــــي ــ   أ  يرـــ ــ  رىل ذلـــ ــ  ن نتطلـــ ــا    فـــ ــا  ه ـــ ــإذا كـــ   فـــ

 ميكر فو .

  األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم مدير الندوة واملضيف

 الُعمري:

ــر ت     ــاملن ل م ـــ ــمن العـــ ــن ضـــ ــا مـــ ــدالر ن  بع ـــ الـــــدكتور عبـــ

موســـوعة احلـــج  كـــل مـــا يـــرتبو بـــاحلج         هـــو م ـــر ت أ" ضـــا   

تفرــــل  ميكر فــــو   هــــل لــــدي  رضــــافة يــــا ةكتــــور عبــــدالر ن؟  

 أل ل ال سل لو مس م.

 عبدالرمحن السنيدي ــ دارة امللك عبدالعزيزالدكتور/  مداخلة: 

   ل الواقـــــــ  بءـــــــ  ا  الـــــــر ن الـــــــر ي   أمءـــــــية مباركـــــــة 

ــدكتور/   ــعاة  الــ ــري   أيــــكر ســ ــدالعزيز الُعمــ ــر  عبــ ــا حماضــ نا  أير ــ

مل أنــــــــ  عبــــــــداللطيف احلميــــــــد   الواقــــــــ   أســــــــتاذنا الــــــــدكتور/ 

 رمنـــــا مجعتهمـــــا خصـــــاي    ا اضـــــر  ِم ـــــرب ا الطا لـــــة أ   معهمـــــ

 ذلــــ  الثــــراس ل التعامــــل مــــ   مسا ــــة ا لــــق  بر هــــا كــــثت   مــــن أ

ــةس   خـــرينيا ــن  ربـ ــو  ذلـــ  عـ ــد   أقـ ــزس   فسـ ــم  ـ ــة   اك ـ ــن كوكبـ مـ

ــارب      ــا ُيســـ ــا علـــــ  مـــــد  مـــ ــة العليـــ ــا ل الطبســـ ــاريخ   كانـــ ــ  التـــ قءـــ

ــا  ــن عام ــ ــة  ثالثــ ــا . ا مءــ ـــ أمــ ــوعة احلـ ــبة ملوســ ــرمن ل بال ءــ ج  احلــ

ــدالعزيز ) ــ  عبـــ ــد قَط(ةار  امللـــ ــ  فســـ ــبت ا   م ع ـــ ــوً ا كـــ ــار  يـــ  بانت ـــ
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ــ ل األ  ــر هـ ــاث. ن ـ ــ     ـ ــات الـ ــافًة رىل الدراسـ ــن  رضـ ــد مم عـ ــق  ُقـ  ريـ

ىل ةراســـــة الـــــدكتور ســـــعد الرايـــــد عـــــن راحلـــــج العراقـــــي  رضـــــافًة 

فيــــد   ايــــل  مشــــا  ـ )الــــ ي ميــــرُّ بــــ الكــــول  الطريــــقةرب  بيــــد   

ــي  ــا  (السصــ ــر    ه ــ ــق ايخــ ــج املصــــري.    أ"   الطريــ ــق احلــ ــو  ريــ هــ

ــات   ــا  بعــــض الدراســ ــاحل    ه ــ ــة الــــدكتور صــ ــا ةراســ ــن أبر هــ ــن مــ بــ

عـــــــن ايثـــــــار ا" تماعيـــــــة   الـــــــومشي  ر ـــــــة ا  عليـــــــ   ســـــــلميا  

العراقـــــي  أثـــــرل علـــــ  م طســـــة السصـــــي .  ا"قتصـــــاةية لطريـــــق احلـــــج 

 كـــــــ ل  أير ـــــــا ةراســـــــة يـــــــيا ا  صـــــــا ب ا ل ر ـــــــالت الءـــــــت   

ــاي   ف  امليدانيـــة  ــدا  ال ـ ــيخ/ عبـ ــدارات  ال ـ ــ  رصـ ــو لـ ــ ا اجلانـ . ل هـ

ــِل أ    ــن ِقب ـ ــوة ا مـ ــا   هـ ــافة رىل أ  ه ـ ــو    با ضـ ــا ُأهيـ ــة   أنـ ــالي امل طسـ هـ

ــق ايخـــر     ــا  ـــ  الطريـ ــًة ل مـ ــوبي  الـــ ي  البهـــ   خاصـ طريـــق اجل ـ

 ميــــرُّ مبواضــــ  بريــــد   ع يــــز  قــــدمي ا ثــــ  يتفــــ  رىل        ميــــرُّ باألســــيا  

 ـــــو  هـــــ ا    يســـــدموا ةراســـــاتبهـــــ  أ(  ُأهيـــــو ظريبـــــة ـــــــ ضـــــريبة)

 أ  يكــــو  مثــــل الطريــــق ايخــــر  مبع ــــ  أ  يــــدخل ضــــمن   الطريــــق 

معــــــ   هـــــ ا الطريــــــق   للمعلوميـــــة  عـــــاة    (.  اليونيءـــــكو )تصـــــ يف  

رىل ضـــريبة   مـــرَّ   هـــار   الريـــيد  ر ـــة ا  عليـــ   مـــن ذات ِعـــر      

 الـــــ    ثـــــار املو ـــــوة  يرضـــــافًة رىل   ـــــوة بعـــــض ا بهـــــ ل امل ـــــا ق. 

ــلأل ــي)ف  ســـ ــا ذ  (يعـــ ــ كمـــ ــداللطيف  ر َكـــ ــدكتور عبـــ   ا ةيـــــاة الـــ

ــي   ــدة العمرانـ ــ كرمك  ا        التمـ ــي  فـ ـــ البيئـ ــا ــ ـــ أ يان ـ ــا  ــ  ا همـ
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الصـــ ي تكـــو  قـــرب مـــثاًل  أ  نســـا  الصـــر  بعـــض )يعـــي( حمطـــات 

ــلا      ــت  بءــ ــات ال ــــرقية.  أخــ ــوة  ل اجلهــ ــة( أ  السصــــت املو ــ )بريكــ

ي ا تــــ ال ال فــــديو   للــــدكتور عبــــداللطيف  مــــا هــــو ال مــــوذف الــــ      

ــور مــــن الطــــن   ــ ل السصــ ــو  هــ ــا ي  ؟ هــــ  يب ــ ــوذف احلفــ ــو ال مــ م أ ؟أهــ

. يـــكر ا لكـــ    صـــل  ا   ســـل  علـــ  نبي ـــا       ءـــايي  العراقـــي؟ ألا

 حممد.

 عبداللطيف بن حممد احلميد/ الدكتور األستاذ سعادة: احملاضر: 

يكــــــاة   ســــــلا  ال مــــــوذف  ســــــلا  مجيــــــل  )يعــــــي( ل البدايــــــة

ــو   ــاُس بـــ يكـ ــنالب ـ ــد اللنب  الطـ ــة  ل  ـ ــَة باملايـ ــسف  األ  مايـ ــ  يسـ وضـ

ــا  ــل    ـ ــو األثـ ــ ُّ    خ ـ ــايت  " يسـ ــ  معـ ــا  ـ ــو ر"   بع ـ ــم ل ا  ـ  قـ

 بعــــــدل ُيكءــــــا  تــــــ  يصـــــت لــــــ  عمــــــر أ ـــــو     س ل الءــــــ ة معـــــن 

باجلريــــد  ل  قــــم كــــا  " يرــــ   ريـــــد ا بــــل يرــــ  فر ي ــــا  هـــــو        

ــري  ــر احلفــ ــا   الس ــ ــوة أ يان ــ ــ ا مو ــ ـــ .  هــ ــم أ يان ـ ــعو   ل  قــ ا يرــ

ــا  ــي( أنواع ـــ ــة    )يعـــ ــا  اليابءـــ ــن األغصـــ ــة   مـــ ــم مايـــ ــ ا  فكانـــ  كـــ

 باملاية.

)يعـــــي( صـــــار ه ـــــا  بـــــل  ـــــوالي مايـــــة ســـــ ة  بـــــدأ ا"نتســـــا    ق

أبــــواب  تواصــــل مــــ  األ ءــــاس  فبــــدأ يــــ تي مــــن الب ــــرين  مــــن ا  ــــد  

تي مـــــن ا  ـــــد خ ـــــو  ديـــــد   يـــــُت ـــــب  مـــــا هـــــو مو ـــــوة. يـــــد    د
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ــ د ( ــتورةها    )صـــ ــ ل مـــــا يءـــ ــوير   ر". .   بع ـــــا هـــ ــا  تطـــ ــا  ه ـــ فكـــ

  (املرابيــــ )خ ــــو مــــا ُيءــــمَّون  بعــــدها )يعــــي(   رىل أ   ــــاس مر لــــي 

ــاس  الكهربـــــاس بـــــدأ )يعـــــي(  أبـــــواب    ــاس  . يـــــدخل املـــ ثـــــ  بعـــــدها  ـــ

ا"نتســا  رىل أ يـــاس  أصـــب م مر لـــة انتساليـــة بــن مـــا عليـــ  مـــن قـــر     

فــــرت  الب ــــ  العســــاري  نءــــميها هكــــ ا  مــــن   ثــــ   ــــاست .رىل  ويلــــة

.  املءـــــل الب ـــــاس هـــــي     يـــــه ال سلـــــة الكــــبت   أ"  هــــــ(6959م )عــــا 

 ه ل ا  ابة.

  األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم مدير الندوة واملضيف

 الُعمري:

ــت ا    ــزا  ا  خــ ــدثم    ــ ــ ي حتــ ــوذف الــ ــة  ال مــ ــ  احلسيســ ــل  ع ــ قبــ

ــالطنس    ــاس بــ ــوذف الب ــ ــدايي    قليــــل  منــ ــوذف بــ ــو منــ ــرام  هــ ــوتي الكــ رخــ

ــاني  ــد  رنءـ ــا ب فـ ــي  فســـو خاص ـ ــا  اِ   ِا  لـ ــو رىل موريتانيـ ــو رىل ذهـ ذهـ

مـــا يـــزا    الســـر  السدميـــة   ذهـــو رىل ال ـــام  رىل العـــرا        ِارفريسيـــا

. بـــل ل أ اســـو اســـيا  غتهـــا   يـــه امل ـــا ق الطي يـــة       نفـــ  الـــ مو 

ــة الــــ  ليءــــم  هــــي مــــن نفــــ  األعــــواة املتــــوفر    مطريــــة ذات كثافــ

ــل   ــديه   كاألثــ ــن لــ ــدنا يفــ ــافًة ع ــ ــن   ر رضــ ــ   مــ ــ ي ُيصــ ــنب الــ ىل اللــ

ك نــــ  ل  ــــد   تــــر  املبــــاني ل امليــــرب  ل الءــــوةا  اي  ن. الطــــ

ــرا     ــ  الطـ ــه نفـ ــعو   يـ ــ ل  صـ ــي(  لـ ــ  ف أ  )يعـ ــده     ُنصـ ــا ع ـ مـ

ــتفكت    ــا    أصــاًل  قــم لل ــا  مــن ه  ــب  مــن ه  ــ هو ليست ــ .   لي أ  غــت ذل
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ــ ا األ   ــق بهــ ــلا  يتعلــ ــ ا ســ ــ      هــ ــا  رة  ل بعرــ ــ  مــ ــظ علــ ــر   أحتفــ مــ

الـــــ  تتءـــــ   (املبـــــاني) يســـــو : هـــــل ميكـــــن اعتبـــــار الب ايـــــاتلكـــــن 

مـــثاًل حمطـــات السطـــار ل ر لتـــ    ؟بـــالطرا  اليربـــي مـــن ضـــمن الـــرتاث 

يـــــر  أ  الســـــالت الـــــ   حتمـــــل الطـــــرا  ا  ليـــــزي.  مـــــ  عبـــــدالعزيز  

هـــل هـــي . تـــراث ر ليـــزي أنهـــا)يعـــي(  (حمطـــات السطـــار) رليهـــا أيــرت  

هــل هـــي فعـــاًل ر ليزيـــة أم مـــاذا؟  قـــدي ؟   تــراث   ـــي أم أثـــر عمرانـــيُّ 

 لعل   ُتعل ق عل  ه ا.

 عبداللطيف بن حممد احلميد/ الدكتور األستاذ سعادة: احملاضر: 

ــا  مفهــــوم للتــــاريخ الــــو ي     الــــرتاث العمرانــــي  ا  هــــو أ  ي  ه ــ

ــة الءـــعوةية    ــا ترـــمُّ  اململكـــة العربيـ ل أرضـــها  مسايهـــا  مـــن  كـــل مـ

س  لـــ  ألفـــي  لـــ  أربـــ  ا"  ســـ ة  ســـوا  مـــن بسايـــا املاضـــي  ســـواس   اثـــار  

ســـ ة  هــ ا كلـــ  يـــدخل ضـــمن الـــرتاث الـــو ي   ســ ة  ســـواس  لـــ  مـــاي  

الــــــو ي ل  وانبــــــ   للمملكــــــة العربيــــــة الءــــــعوةية  بــــــل  تار هــــــا 

ــية  رخل ... .   ــة  ا"قتصــــــاةية  الءياســــ ــد ا    ا" تماعيــــ التصــــــمي   أبــــ

ــا  متميزتــــا     ــا  كبتتــ ــا  حمطتــ  همــــا:   بــــاقي ا طــــات عــــن  ه ــ

ــكة األساســـــية ل ِةم  ـــــق    ــ  ُيءـــــمُّونها حمطـــــة احلفـــــا      الءـــ   تـــ

ــة         ــر  ا  تلفـ ــل  ـ ــور     را همـــا حيمـ ــ  ل املدي ـــة امل ـ ــكة الـ  الءـ

مــــا ســــبعن حمطــــة ل الوســــو غالب ــــا مــــن رنتــــاف  أ    مــــا بــــن تركــــي
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لكـــن   هـــ ا.  ؟ كـــ ا     بع ـــا م ـــن الـــ ي قـــام بالب ـــاسالبيئـــة املو ـــوة 

فهــــو ة اململكــــة العربيــــة الءــــعوةية  ــــد طــــات ل ا مــــن مــــا يــــدخل 

ــن ــمن مـــ ــا     ضـــ ــم مت ًفـــ ــيا ة اي  أقامـــ ــة الءـــ ــوة.  هيئـــ ــرتاث املو ـــ الـــ

ــة املدي ـــــةضـــــام ا  ــور  ل حمطـــ ــياس   امل ـــ ــن  ار ي ـــــاهد أيـــ    كـــــل م ـــ

ــا   ــافظ  تـــ  نـــ أل ـــوفظ عليهـ ــا يفـ ــل مـ ــل(  مثـ ــد  الر ا يـ   علـــ  )أعمـ

 ل كـــــل مكـــــا  قـــــدي       ايثـــــار ل مـــــداين صـــــاحل ل اجلـــــو   

ــاي  ــي معــ ــد .فهــ ــة   ت  ا ــ ــد معا يــ ــد ة  ســ ــا  الءــ ــر    ه ــ ــ ا  قصــ كــ

ــور ا   ــ ا  العصــ ــها  كــ ــالمية كلــ ــر      ســ ــل   ــ ــل قليــ ــا قبــ ــ  قل ــ  الــ

ــج  مبـــ  ــر   احلـ ــن ِبـ ــا مـ ــرتا ات   ا فيهـ ــات   اسـ ــها      خانـ ــالت  كلـ  قـ

 من ضمن سيا  الرتاث.ُتعترب 

  األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم مدير الندوة واملضيف

 الُعمري:

ــزا  ا   ــرل الـــــــدكتور    لعل ـــــــي   خـــــــت ا  ـــــ أضـــــــيف ملـــــــا ذكـــــ

ــداللطيف  ــا باحلفــــــــار        عبــــــ ــا   ب اسهــــــ ــور  غتهــــــ ــ ل اجلءــــــ هــــــ

   رســـالمي قــــدي   ارهــــي  ـــ   الســـالت الــــ  علـــ  الطريـــق     ا طـــة   

بـــــ ف    مـــــن العصـــــر األمـــــوي  ل الطـــــايف  ســـــد ة  ءـــــور   مو ـــــوة

اململــــوكي  العثمــــاني تعــــوة للعصــــر   ل ال ــــام قــــالت أير ــــا  الطــــرا 

ــل ذ  ــا قبـ ــ . ف مـ ــاني  لـ ــرا  رنءـ ــ ا  ـ ــاني    هـ ــو  رنءـ ــ  أقـ ــا لك َّـ   أير ـ

ــاسل     ــالمي ل ب ـــ ــامل ا ســـ ــ ل العـــ ــز أيَّ ة ر   " أخـــ ــر  أ  ل  ليـــ أعـــ
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ــد  ــاس ســـــكة  ديـــ ــا    ل ب ـــ ــ ين   احلفـــ ــ  الـــ ــل هـــ ــا  بـــ " ل حمطاتهـــ

 عر  ل احلرب العاملية األ ىل.نكما  هدموا

ل  )يعــــي( أنــــا " أتــــر  يــــيئ ا  يســــو   ثــــم هــــ ا يســــو    لعل ــــي 

(Google)     ــداللطيف ــدكتور عبـــــــ ــن الـــــــ ــا  عـــــــ ــ   ر  ـــــــ فو دتـــــــ

أم أ  ه ـــــا  امس ــــا يـــــبيه ا  ؟ ا  فهـــــل أنــــم  ـــــرفق ســــي مايي   ســــي مايي  

 .؟بامس 

 عبداللطيف بن حممد احلميد/ الدكتور األستاذ سعادة: احملاضر: 

ــبيه ا      ــا يــ ــو  امس ــ ــد يكــ ــا  قــ ــار    كر الًقــ ــا   مهــ ــو عرفتهــ فلــ

 لءم  ر  ا سي مايي ا.  ًقالكن ر ال   ف عتربها مهار   يد 

  األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم مدير الندوة واملضيف

 الُعمري:

ــم أ  ــو   ك ــ ــ  بســــاس املبــــاني  يســ ل  ســــو الريــــاض  السدميــــة    ــ

كلمــــــًة أعفبــــــتي مــــــن  )يعــــــي(  ل غتهــــــا مــــــن املــــــد    مسعــــــم  

هــــــ ا احلــــــديه  هــــــ ا الءــــــلا  متــــــ خر   )الــــــدكتور عبــــــداللطيف  

ــد ا ــد( ـ ـــ        قـ ــق عل ــن تعليـ ــل مـ ــ . هـ ــا مرـ ــ  مـ ــاني   مرـ ــلا  الثـ   الءـ

 .؟بساس  سو املد 
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 عبداللطيف بن حممد احلميد/ الدكتور األستاذ سعادة: احملاضر: 

ــ    ــم       نعـ ــر  أنـــا ســـبق أ  قابلـ ــا  يفكـ ــا  م ـــن كـ ــا  ه ـ ــام  كـ عـ

قبــــل   فهــــد الفيصــــل الفر ــــا   قابل ــــال   األمــــت/  املر ــــوم هـــــ( 6169)

  ذهب ـــا رليـــ   لـــزمالس مـــن ِقب ـــِل الـــدار  فاتـــ   ر ـــ  ا   أنـــا  أ ـــد ا

ــا  أمـــن       ــم معفب ـــا ب اصـــيت س ألنـــ  كـ رمبـــا  الريـــاض  مدي ـــة  ك ـ

ــو األ    ــاحل     ف هــ ــيخ صــ ــن ال ــ ــ  مــ ــم أمسعــ ــا ك ــ ــا ممــ ك ــــم معفب ــ

مــــن ر ا اتــــ  الُعمــــري   الــــد األســــتاذ عبدا ءــــن  عــــ ُّ الــــدكتور   

  لـــي  كــا  يبــد   ب ــ  أيــياس .     ــيَّ امللــز  هــو الــ ي ب ــ     ف مــن  رصــ س   

)خلونـــا( نـــبي مدي ـــة  ديــــد     هـــو     فكرتـــ      مـــن ضـــمن اهتمامـــ   أ

ــري   " تــــ     نــــرت  األ ىل   لكــــن الرــــر رات   ــا اجلمــــ  الكــ   أيهــ

ــة أ   ــواس  قريـ ــد   سـ ــش(؟    أ  املـ ـــ )ريـ ــة بـ ــم حما ـ ــة  كانـ ــور  مدي ـ   بءـ

ــات  )ةر ا ات(    ــ  بوابــ ــور لــ ــ ا الءــ ــد    .  هــ ــد ا  ــ ــيوً ا  ــ ــا  مرــ ا  كــ

ــا  للتو   ــا  دـ ــي  ه ـ ــي( لـ ــ . )يعـ ــة   سـ ــر   أم يـ ــوة ا ل ـ ــا  مو ـ    كـ

ــ ا.    ــل ا  ســـــب ان      األمـــــن حيكـــــ  هـــ ــن  بفرـــ فلمـــــا اســـــتتو األمـــ

ــدالعزيز     ــد امللــــ  عبــ ــاىل  ل عهــ ــوار أ     تعــ ــة بعــــض األســ ــا  ر الــ كــ

ــا       ــاني ملـ ــن الرحيـ ــ  أ  أمـ ــة!.  تـ ــر ر   ياتيـ ــور ضـ ــارف الءـ ــال  خـ ا"نطـ

ــا : )ر        ــ ا  فسـ ــا يـــسراس  كـ ــة   م هـ ــر   املـــد  ال فديـ ــاس   ار السـ   ـ

ــد  ت ــب  الرمَّ  ــ  فت ــم اي      امل ــو أن ــم ل ــة  ان ــر مــا هــي    رمَّانــة(. أرأي ان

عليـــ  مـــن ن  اـــ    كانـــم بيـــوت  ـــد  )لـــيش( مثـــل الرمانـــةس أل  الءـــور 
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تي هــــ ا  حيكــــ  أيَّ توســــ  مــــا ميكــــن  صــــ  أ  بعــــض البلــــدا  يــــ   

ــاي    ــد مـ ــور األ     بعـ ــا الءـ ــورق  بهـ ــ تي سـ ــ ة يـ ــا   سـ ــهق ثـ ــن  ثالـ    لكـ

 باقي.الأ  ثالثة  هو الءور ي خ   يلن 

ــور     ــمن احلرـــ ــن ضـــ ــا مـــ ــي(  أنـــ ــا أةري )يعـــ ــالي    مـــ ــاهد معـــ أيـــ

    هــــو مــــن أســــات ت ا الكبــــار  ف ــــ حي ا   الــــدكتور علــــي ال ملــــة

ــم   ــن   يـ ــر         ِمم ـ ــ  حماضـ ــم لـ ــد كانـ ــ   فسـ ــ  بزيارتـ ــراث الويـ ةار تـ

ــاس    ل يــــسراس   ك ــــم أ  ــــ  أ  أكــــو  ل اســــتسبال  مــــن بــــاب الوفــ

  أنـــا ل الريـــاض  ميل ـــا الـــدكتور ربـــراهي    ـــاس  معـــ    لـــ    لك َّـــ

ــ  بـــامسك س   ــدار  فُ  ييـ ــ ل الـ ــ     ار هـ ــوم  رغـ ــ  اليـ ــ   تلطـــف ل ذلـ بـ

لك ــــ  قــــا   ىل الريــــاض أ  لــــي  لديــــ   قــــم  ع ــــدل عــــوة  املءــــاس ر  

ــا    )خلونـــــا ن ـــــف  عبـــــداللطيف  هـــــ ا لءـــــا   الـــــ (  ف يـــــكر  يـــ

  الدنا.

  بن إبراهيم  األستاذ الدكتور/ عبدالعزيزمدير الندوة واملضيف

 الُعمري:

 مــــن  هــــو ي ــــب  التعسيــــو    الءــــلا  األخــــت  ــــزا  ا  خــــت ا  

أ  نــ تي مبــا يســـو  الءــايل  يســو : مــا هـــي الفايــد  مــن معرفـــة        عاةت ــا  

 بـــــاِتبـــــ  وا    الثَّ ِربـــــ خالقه   التفكُّـــــ ة   التالُّـــــِق اثـــــار األ ـــــداة

ــ ؟     ــي  املع ـ ــ   لـ ــاأله  املب ـ ــ ه   فـ ــ  ةيـ ــو   علـ ــن نسـ ــ  .  يفـ ا    نءـ
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ــَة الثبــــــات   ســــــب ان   تعــــــاىل  أ  " تكــــــو  ن ســــــبق  ِمم ــــــ  املوع ــــ

ــا  تـــراث  هتمامات ـــا ماةيـــة  فمـــا لـــدي ا     احلمـــد  مـــن  ِا قـــي   كل ـ

ــ .         ــا ع ـ ــا نهانـ ــ   مـ ــا ا  بـ ــا أمرنـ ــ  مـ ــة ذلـ ــ    ل مسدمـ ــو  عليـ  ريصـ

هــــــ ا اخــــــر ســــــلا   تعسيــــــو  ر  كــــــا  للــــــدكتور عبــــــداللطيف أيُّ 

 .رضافة

 ســـتكو  ا علـــ   ءـــن ا نصـــات  ا"ســـتمات     ت  ـــزاك  ا  خـــ 

ــر   ــ ل ا اضـــ ــد   هـــ ــ   مَلـــــ    ل موقـــــ  امل تـــ أ   راةن أل صـــــدر املوقـــ

ي ـــــاهدها   األســـــتاذ أبـــــو خالـــــد صـــــاحل الل يـــــدا   الفريـــــق الـــــ ي   

ــ    ــت ا   معـ ــزاه  ا  خـ ــة أ  ـ ــال  ثالثـ ــا(   خـ ــإذ  ا   )ُيم تفوهـ ــام  بـ يـ

ن أراة مو ــــــوة  ملــــــأير ــــــا ر ابطـــــ   ل )يوتيـــــوب( خــــــا   ســـــتكو    

ــتمات.  ــت ا   يَّـــــاك  ا .  ا"ســـ ــزاك  ا  خـــ ــاس   ـــ ــا لســـ ــاس  ل ـــ   ر  يـــ

ــ ــن نُ   اا   مسرت  ـ ــار   يفـ ــن خيـ ــر مـ ــدنا أكثـ ــا     ع ـ ــن يز ةنـ ــو مب ـ ر ـ

 غالب ـــــا اللســـــاس الســـــاةم   هـــــ ا يعتمـــــد علـــــ   ملوضـــــوعات املسرت ـــــة. با

ــة  ــ ية  ةاملتاصـــ ةموافسـ ــية صـ ــق   قرـ ــو تتعلـ ــاكل ال ـ ــة م مب ـ بالدر ـ

ــاأل ــ   ىلس فــ ــا .   ن نعــ ــ ا اجملــ ــعو ل هــ ــر صــ ــ اربك  يش ل عصــ  ســ

ــا   ــاىل.  بهـــ ــإذ  ا  تعـــ ـــ بـــ ــاك  ا    ي ــ ــد  اُ  ر َكف يَّـــ ــي حممـــ  ألبـــ

ــ ي  ــ اكر   الـــ ــرَّ  الـــ ــام خ  ـــ ــل أيـــ ــيمن   م َلـــ ــ  ر ـــــالت الـــ   " ن ءـــ

   فيهـــــا بعـــــض  كانـــــم مجيلـــــة   ر ـــــالت ا ســـــك درية  الســـــاهر 

 تطــــر   ــــا املواقــــف  لعل هــــا ل  لءــــات خاصــــة  بــــإذ  ا  تعــــاىل  ن 
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ــافًة ــة  رضــ ــيف العثمــــاني رىل مال مــ ــ ة  قبــــل األريــ ــة  ثالثــــن ســ   ءــ

ــ   ــات مـ ــليمانية  طو ـ ــة الءـ ــهرين    مكتبـ ــد  يـ ــا  يفـــن ل   ملـ تسريب ـ

ــ       ــار  ا  فــــيك   فيــ ــا  فبــ ــ ا بعر ــ ــي  ي ــــف  بعرــ ــو العلمــ ذا  اجلــ

  في ا مجيع ا   ي َكر  ا  لك   رورك .
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 صور  تار  من ال د  
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