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استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهلل-
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اإلفتتاحية:
احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعني...

الملــك ســلمان  رســالة مركــز  مــن  الثالــث  العــدد  يصــدر   

لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا حامــا أهــم أخبــار 
ــي  ــدد الثان ــدور الع ــت ص ــي أعقب ــة الت ــاطاته العلمي ــز ونش المرك
مــن الرســالة. يأتــي  فــي طليعــة أهــم إنجــازات المركــز إصــداره 
لعشــرين كتابــا ركــزت جميعــا علــى مجــال إهتمامــات المركــز 
وكان مــن أهمهــا مايخــص تاريــح مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 

وجــدة فــي العصــر المملوكــي وتاريــخ منطقــة حائــل فــي عهــد الدولــة الســعودية الثانيــة 
و المغــازي والســرايا إلــى نجــد، وعقــد دورة األســس العلميــة لكتابــة الرســائل والبحــوث 
العلميــة التــي التحــق بهــا قرابــة المائــة طالــب وطالبــة مــن مختلــف الجامعــات الســعودية 
ــي  ــي األول للكراس ــى العلم ــد الملتق ــز بعق ــادرة المرك ــك مب ــى ذل ــاض، تل ــة الري ــي مدين ف
والمراكــز العلميــة الســعودية فــي الخــارج الــذي رعــاه وافتتحــه معالــي وزيــر التعليــم. يعــد 
ــرز الكراســي والمراكــز العلميــة الســعودية  ــه أب ــذي حضرت هــذا الملتقــى األول مــن نوعــه ال
فــي الخــارج والتــي مضــى علــى إنشــاء بعضهــا مــا يزيــد علــى أربعــة عقــود مــن الزمــن. وقــد 
تميــز هــذا الملتقــى بحضــور مــدراء الكراســي والمراكــز مــن جامعــات عريقــة توزعــت علــى أربع 
قــارات. وكانــت نتائــج هــذا الملتقــى إيجابيــة للغايــة فقــد حفلــت مواقــع الجامعــات المشــاركة 

ــه. ــه وتوصيات ــزة لمداوالت ــادات متمي ــه بإش ب
ــم  ــاز و دوره ــي الحج ــارم ف ــوان )الحض ــن بعن ــدار كتابي ــى إص ــا عل ــز حالي ــل المرك يعم  
فــي الحيــاة العلميــة و التجاريــة ١٢٥٦-١٣٣٧هـــ/ ١٨٤٠-١٩١٨م، مــن تأليــف خالــد الجوهــي وكتــاب 
العاقــات الســعودية الســوفيتية ١٣٤٤-١٣٥٧هـــ/١٩٢٦-١٩٣٨م، مــن تأليــف هبــة الســبيعي(.
ــداد  ــى األع ــه عل ــدى ماحظات ــا وأب ــل معن ــن تواص ــكر كل م ــة لش ــذه الفرص ــز ه ننته  

ومحتــوى. فائــدة  أكثــر  ويجعلهــا  يطورهــا  بمــا  باألخــذ  ونعدهــم  للرســالة  الســابقة 
والله الهادي واملوفق إلى سواء السبيل.

المشرف على المركز
أ.د. عبداهلل بن ناصر السبيعي
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ــاء عــى موافقــة خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود -حفظــه اللــه-  تــم  بن  
دمــج كــريس امللــك ســلامن للدراســات التاريخيــة والحضاريــة للجزيــرة العربيــة مــع مركــز دراســات تاريــخ الجزيــرة 

العربيــة وحضارتهــا تحــت اســم مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا وتكليــف األســتاذ 

ــاً عــى املركــز. ــن نــارص الســبيعي مرشف ــه ب ــور عبدالل الدكت

الموافقــة الســامية علــى تأســيس مركــز الملــك ســلمان 
لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا

 
 For Historical and Civilization Studies of Arabian Peninsula
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ــًا  ــك ســعود قــرارًا إداري ــي مديــر جامعــة المل أصــدر معال

ــس إدارة المركــز مــن كل مــن: باعتمــاد تشــكيل مجل

ــرارًا  ــعود  ق ــك س ــة المل ــر جامع ــي مدي ــرار معال ــدر ق ــا أص كم
ــن: ــن كل م ــز م ــة للمرك ــة العلمي ــكيل اللجن ــاد تش ــًا باعتم إداري
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خــادم الحرميــن يتســلم الدكتــوراه الفخريــة في الدراســات 
التاريخيــة والحضاريــة مــن جامعــة الملك ســعود 

 
ــن  ــن الرشيف ــادم الحرم ــلم خ تس  
امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود - 
ــة يف  ــوراة الفخري ــه - شــهادة الدكت حفظــه الل
الدراســات التاريخيــة والحضاريــة املمنوحــة 
لــه مــن جامعــة امللــك ســعود. جــاء ذلــك 
خــال اســتقبال امللــك املفــدى يف مكتبــه بقــر 
الياممــة معــايل وزيــر التعليــم الدكتــور أحمــد 
ــة  ــر جامع ــايل مدي ــى، ومع ــد العي ــن محم ب

امللــك ســعود الدكتــور بــدران بــن عبدالرحمــن العمــر، ووكاء الجامعــة، واملــرشف عــى مركــز امللــك ســلامن لدراســات 
تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا الدكتــور عبداللــه بــن نــارص الســبيعي، وعميــد كليــة اآلداب، وعــدد مــن مســؤويل 

الجامعــة. 
  وقــد أعــرب خــادم الحرمــن الرشيفــن عــن شــكره للجامعــة ومنســوبيها عــى جهودهــم يف خدمــة وتعليــم 

أبنــاء وبنــات الوطــن، واالهتــامم بالجوانــب البحثيــة والعلميــة. 
ــة  ــعود ضارب ــك س ــة املل ــم بجامع ــا »إن صلتك ــال فيه ــة ق ــعود كلم ــك س ــة املل ــر جامع ــايل مدي ــى مع   وألق
بجذورهــا يف عمــق تاريــخ الجامعــة، فأنتــم أبــرز مــن صنعــوا مجــد الجامعــة، ودونــوا تاريخهــا، و رســموا مســتقبلها، 
ــول ،  ــاً للعق ــة، ومصنع ــة علمي ــريف، ومرجعي ــعاع مع ــز إش ــا مرك ــن كونه ــوم م ــه الي ــي علي ــا ه ــت إىل م ــى وصل حت
ــك  ــادت أهــم مفاصــل الوطــن«. وأضــاف: كل ذل ــي ق ــاءات الت ــا أعــى الكف ــة خرجــت منه ــاً للخــرات، وبواب ومنبع
إمنــا كان بفضــل اللــه أوالً ثــم بفضلكــم وحبكــم للعلــم واملعرفــة وحســبنا مــن الشــواهد عــى ذلــك ترعكــم بالجــزء 
ــن  ــات التخــرج الســنوية وغريهــا م ــوم، وترشيفكــم معظــم حف ــة الي ــا الجامع ــوم عليه ــي تق ــن األرض الت ــر م األك
املناســبات املهمــة ومبادرتكــم لإلســهام يف مــرشوع كــرايس البحــث، وتأسيســكم مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ 
ــه ـ ثقتكــم يف الجامعــة الحتضــان جائزتكــم  ــم ـ حفظكــم الل ــك وضعت ــة وحضارتهــا بالجامعــة وكذل ــرة العربي الجزي
لطــاب وطالبــات الدراســات العليــا يف مجــال الدراســات التاريخيــة والحضاريــة للجزيــرة العربيــة، ثــم توجتــم كل ذلــك 
بوقفتكــم الراســخة مــع الجامعــة لتأســيس مــرشوع أوقــاف الجامعــة، كل هــذه اإلســهامات املحوريــة لكــم يــا خــادم 
الحرمــن الرشيفــن قــد جعــل منــح الجامعــة لكــم شــهادة الدكتــوراه الفخريــة اســتحقاقاً لكــم وليــس للجامعــة فيــه 

ــان لتفضلكــم عــى الجامعــة بقبــول هــذه املنحــة. ــار، فلكــم كل االمتن خي
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ــرم خــادم الحرمــن الرشيفــن    ك
امللــك ســلامن بــن عبدالعزيز_حفظــه الله_ 
الفائزيــن والفائــزات بجائــزة الدراســات 
العربيــة  الجزيــرة  تاريــخ  يف  العليــا 
وحضارتهــا يف دورتهــا األوىل التــي يــرشف 
عليهــا مركــز امللــك  ســلامن لدراســات 
العربيــة وحضارتهــا يف  الجزيــرة  تاريــخ 
معــايل  بحضــور  ســعود،  امللــك  جامعــة 
جامعــة  مديــر  العمــر  بــدران  الدكتــور 
امللــك ســعود، والدكتــور عبداللــه بــن نارص 

الســبيعي املــرشف عــى املركــز و األمــن العــام للجائــزة، وأعضــاء اللجنــة العلميــة للجائــزة.
  ويف بدايــة االســتقبال ألقــى مديــر جامعــة امللــك ســعود كلمــة رفــع خالهــا الشــكر لخــادم الحرمــن الرشيفــن 
ــه مــن تفــوق بحثــي ورشاكات متعــددة مــع  ــه للجامعــة، مــام أســهم يف أن تصــل إىل مــا وصلــت إلي لدعمــه ورعايت
ــه، منوهــا بثقــة خــادم الحرمــن الرشيفــن باحتضــان الجامعــة لجائزتــه يف مجــال الدراســات  املجتمــع ورجــال أعامل

ــة. ــرة العربي ــة للجزي ــة والحضاري التاريخي
  فيــام أوضــح األمــن العــام للجائــزة الدكتــور عبداللــه بــن نــارص الســبيعي يف كلمتــه أن الجائــزة تــأيت تتويجــا 
ــة  ــة كــرايس علميــة يف ثــاث جامعــات ســعودية تعنــى بالدراســات التاريخي لتأســيس خــادم الحرمــن الرشيفــن ثاث
 والحضاريــة للجزيــرة العربيــة، مشــريا إىل أنــه تقــدم للجائــزة 43 متنافســا عــى جوائزهــا العــرش منهــم 37 ســعوديا 
و٦ مــن أبنــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إضافــة إىل تقــدم 3 باحثــن لرنامــج »داعــم« املخصــص لدعــم طــاب 

الدراســات العليــا املتميزيــن يف إعــداد البحــوث التاريخيــة.
ــن  ــة م ــة توجيهي ــع إىل كلم ــم اســتمع الجمي ــزات، ث ــن والفائ ــم الفائزي ــن بتكري ــن الرشيف ــم تفضــل خــادم الحرم ث
خــادم الحرمــن الرشيفــن عــن املســرية التعليميــة للمملكــة، ومــا وصلــت إليــه مــن تطــور وتقــدم علمــي بفضــل اللــه 
تعــاىل ومتســكها بكتــاب اللــه وســنة رســوله، مشــريا إىل مــا ينعــم بــه الوطــن مــن أمــن واســتقرار ، بعــد ذلــك تســلم 
خــادم الحرمــن الرشيفــن هديــة بهــذه املناســبة عبــارة عــن كتــاب وثائقــي تاريخــي مصــور  عــن أول تدريــب للجيــش 

الســعودي يف الطائــف عــام ١3٦3هـــ.

خــادم الحرميــن الشــريفين يكــرم الفائزيــن والفائــزات 
بجائزتــه لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتها
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إىل ذلــك، عــر الفائــزون والفائــزات بالجائــزة عــن فخرهــم واعتزازهــم بحصولهــم عــى الجائــزة مــن يــد خــادم الحرمــن 

الرشيفــن ، قائلــن عقــب تســلمهم الجائــزة: »إن خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز، رجــل تاريــخ 

وفكــر وثقافــة، ومتابــع شــغوف لدراســات التاريــخ يف مختلــف املجــاالت، انطاقــا مــن إميانــه بــأن التاريــخ هــو مــرآة 

األمــم الــذي يعكــس ماضيهــا، ويســتلهم الجميــع مــن دروســه املســتقبل.

  وبدورهــم، تحــدث أعضــاء اللجنــة العلميــة للجائــزة عــن أهميــة الجائــزة ومكانتهــا العلميــة، ودورهــا يف تعزيــز 

الطــرح الفكــري التاريخــي، واالرتقــاء بالبحــث العلمــي يف الجامعــات، مســلطن الضــوء عــى دراســات تاريــخ الجزيــرة 

ــر باألحــداث املهمــة التــي مــرت بهــا األمــم عــى مــر العصــور. ــة الغزي العربي

  وقــال األمــري الدكتــور تــريك بــن فهــد عضــو اللجنــة العلميــة: »إن جائــزة امللــك ســلامن أعطــت دفعــة قويــة 

للرســائل العلميــة يف مجــال التاريــخ، وعــدت مــن املحفــزات الكبــرية لدعــم الحركــة العلميــة يف مجــال الرســائل العلميــة 

يف التاريــخ«، مفيــًدا أن التوجــه لهــذه الجائــزة أن تكــون عامليــة بحيــث يســمح ملختلــف الباحثــن يف جامعــات العــامل أن 

يشــاركوا فيهــا بــرشط أن تكــون مخصصــة لدراســات الجزيــرة العربيــة. 

  فــاز بالجائــزة تســعة باحثــن هــم: الدكتــور بنــدر بــن محمــد العــروي مــن جامعــة امللــك ســعود عــن رســالة 

الدكتــورة بعنــوان )سياســة الدولــة العثامنيــة تجــاه أرشاف مكــة خــال الفــرة من ١25٦هـــ - ١334هـــ(، والدكتــور طال 

بــن خالــد الطريفــي مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية عــن رســالة الدكتــورة بعنــوان ) إمــارة حائــل يف 

عــر الدولــة الســعودية الثانيــة ١24٠-١3٠٩هـــ/١٨24-١٨٩١م - دراســة حضاريــة(، والباحــث العــامين يف جامعــة امللــك 

ســعود الدكتــور عــي بــن راشــد املديــويل عــن رســالة الدكتــورة بعنــوان ) تجــارة مجــان يف العصــور القدميــة خــال الفــرة 

مــن 3٠٠٠ إىل ١3٠٠ قبــل امليــاد(.

ــعود  ــك س ــة املل ــن جامع ــي م ــعد العتيب ــت س ــى بن ــة من ــتري، الباحث ــة املاجس ــزة يف درج ــازت بالجائ ــام ف   ك

ــه خــال الفــرة ١3٠٠هـــ  ــه وأعامل ــع - حيات ــز بــن مان ــوان ) الشــيخ محمــد بــن عبدالعزي عــن رســالة املاجســتري بعن

ــوان ــتري بعن ــالة املاجس ــن رس ــعود ع ــك س ــة املل ــن جامع ــبيعي م ــد الس ــت محم ــوزى بن ــة ج  - ١3٨5هـــ(، والباحث

) مهنــة الطوافــة يف العهــد الســعودي مــا بــن ١343هـــ إىل ١4٠١هـــ (، والباحــث وليــد بــن هليــل املطــريي مــن جامعــة 

القصيــم عــن رســالة املاجســتري بعنــوان )املغــازي والرسايــا النبويــة إىل نجــد - دراســة نقديــة تحليليــة(.

ــام عبدالرحمــن  ــة اإلم ــن جامع ــريي م ــه الكث ــت عبدالل ــة ســامية بن ــة اليمني ــزة، الباحث ــك بالجائ ــازت كذل   وف

ــرة ٦٩٦هـــ - ٨5٨هـــ(،  ــدن يف الف ــاري يف ع ــوان )النشــاط التج ــالة املاجســتري بعن ــن رس ــابقاً( ع ــام س الفيصــل )الدم

والباحثــة العامنيــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس فاطمــة بنــت ســامل البلــويش عــن رســالة املاجســتري بعنــوان )العاقــات 

السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة بــن عــامن وبلوشســتان يف الفــرة ١7٩2هـــ - ١٩١3هـــ(، والباحــث ســلامن بن ســامل 

املطــريي مــن جامعــة امللــك ســعود عــن بحثــه بعنــوان ) حكــم الدولــة الســعودية األوىل للمدينــة املنــورة يف الفــرة مــن 

١22٠ هـــ إىل ١227هـــ( وذلــك ضمــن إطــار برنامــج داعــم للبحــوث.
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صورة جامعية للفائزين بجائزة امللك سلامن لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها مع خادم الحرمن 

الرشيفن امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أثناء حفل تسليم الجائزة لهم
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ــعود الدعم  ــك س ــة املل   وثقت جامع

ــن  ــادم الحرم ــن خ ــه م ــذي وجدت ــري ال الكب

ــز آل  ــن عبدالعزي ــلامن ب ــك س ــن املل الرشيف

ســعود - حفظــه اللــه - منــذ أكــر مــن أربعــة 

عقــود، يف مجلــد تاريخــي ضــم )223( صــورة 

فوتوغرافيــة تــروي عاقــة امللــك ســلامن بــن 

عبدالعزيــز التاريخيــة بجامعــة امللــك ســعود 

ــذ إنشــائها. من

ــه - بجامعــة  ــز آل ســعود - حفظــه الل ــم املجلــد إىل ســبعة أقســام تناولــت عاقــة امللــك ســلامن بــن عبدالعزي وقُّس

امللــك ســعود مــن بــدء مرحلــة البنــاء إىل التطــور الحــايل، اســتهلت بـــ)23( صــورة اســتعرضت تاريــخ ترعــه بجــزء مــن 

أرض الجامعــة وتفقــده مرشوعــات بنائهــا عــام ١3٩٦هـــ، وصــك ملكيــة أرضهــا املحــّرر عــام ١3٨٩هـــ، و)2٩( صورة عن 

تفقــده - أيــده اللــه - ملرافــق الجامعــة.

ــز بحضــور حفــات  ــن عبدالعزي ــك ســلامن ب ــامم املل ــد عــى )٦٩( صــورة أظهــرت مــدى اهت   واشــتمل املجل

تخــرج الجامعــة منــذ عــام ١3٩5هـــ، يف حــن أوضحــت )3٩( صــورة أخــرى قصــة عشــق امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز 

للثقافــة والفكــر مــن خــال رعايتــه وحضــوره ملعــارض الكتــاب التــي نظمتهــا الجامعــة، وإنشــاء مكتبــة الجامعــة عــام 

١377هـــ التــي اطلــق عليهــا يف عــام ١422هـــ اســم »مكتبــة امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز«.

  كــام اشــتمل املجلــد عــى )37( صــورة بينــت حــرص خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز 

آل ســعود عــى الجامعــة منــذ تأسيســها ومتابعتــه عــن قــرب لتطورهــا، و )23( صــورة تحدثــت عــن دعمــه - أيــده 

اللــه - ملبــادرات تطويــر البحــث العلمــي يف الجامعــة، وتوطــن التقنيــة، وإيجــاد رشاكــة مجتمعيــة يف مجــال التعليــم 

ــدى  ــك املف ــامم املل ــرزت اهت ــن )١3( صــورة أب ــة، فضــا ع ــادة العاملي ــق الري ــا تحقي والبحــث العمــي يكــون هدفه

ــة. ــاف الجامع ــات أوق ملرشوع

223 صورة توثق عالقة خادم الحرمين الملك سلمان
بجامعة الملك سعود
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ــور  ــا الدكت ــة وحضارته ــرة العربي ــخ الجزي ــات تاري ــلامن لدراس ــك س ــز املل ــى مرك ــرشف ع ــة امل ــاء يف مقدم ج  

عبداللــه بــن نــارص الســبيعي، إن جامعــة امللــك ســعود تديــن فيــام وصلــت إليــه مــن مســتوى رفيــع مواكــب ألحــدث 

التطــورات التنمويــة الشــاملة يف اململكــة لتصبــح أبــرز املنــارات العلميــة والثقافيــة داخــل اململكــة وخارجهــا إىل عنايــة 

خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود - رعــاه اللــه - الــذي شــهد منوهــا وازدهارهــا منــذ 

ــى اآلن. ــها حت تأسيس

وأفــاد أن هــذا املجلــد يوضــح لجيــل اليــوم ولألجيــال املتعاقبــة مــن خريجــي جامعــة امللــك ســعود ومنســوبيها   

وأبنــاء وبنــات الوطــن كافــة، حجــم الجهــود الجبــارة التــي بذلهــا امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود -أيــده اللــه- 

ــة. ــة والعملي ــق بأنشــطتهم العلمي ــا يتعل ــع م ــامء ومســاندتهم ومشــاركتهم يف جمي ــم والعل مــن أجــل دعــم العل
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ــن ســعادة املــرشف عــى مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا األســتاذ    دش

الدكتــور عبــد اللــه بــن نــارص الســبيعي، حســاب املركــز الرســمي عــى موقــع التواصــل االجتامعــي تويــر بتغريــدة قــال 

فيهــا »بســم اللــه وعــى بركــة اللــه هــذا الحســاب الرســمي مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة 

ــة  ــد أحــد املراحــل اإلســراتيجية اإلعامي ــن والطــاب ويع ــع الباحث ــة م ــوات التواصــل الفاعل ــا إحــدى قن وحضارته

للمركــز والتــي ســيكون لهــا أثــر يف التواصــل بشــكل أكــر«.  

مشرياً إىل أن حساب املركز عى  توتري  هو  

وسيتبعه قريباً حسابات عى مواقع التواصل االجتامعي اآلخرى.

ــتاذ  ــا األس ــة وحضارته ــرة العربي ــخ الجزي ــات تاري ــلامن لدراس ــك س ــز املل ــى مرك ــرشف ع ــتقبل امل   اس
الوفــد  الســبيعي  عبداللــه  الدكتــور 

االيطــايل الزائــر للمملكــة يــوم الثاثــاء 

كل  مــن  واملكــون  ١437هـــ  ١١رجــب 

ــا ورئيــس املدرســة  رئيــس جامعــة بولوني

ــري ومفــوض الجامعــة  ــراث األث ــا لل العلي

ــا  ــط جامعــة بولوني ــة ،وترب ــدول العربي لل

ــاون  ــة للتع ــعود اتفاقي ــك س ــة املل بجامع

العلمــي وتبــادل الخــرات البحثيــة وإتاحــة 

ــاب كل  ــة لط ــية والبحثي ــرص الدراس الف

مــن الجامعتــن يف مجــاالت علميــة تــم 

ــا. ــاق عليه االتف

المشرف على المركز يستقبل 
الوفد اإليطالي الزائر للمملكة 

تدشــين الحســاب الرســمي لمركز الملك ســلمان لدراسات 
تاريــخ الجزيــرة العربية وحضارتهــا على تويتر

 @K_SalmanCenter
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ــدر مركــز امللــك ســلامن للدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا كتابــاً وثائقيــاً مصــوراً بعنــوان    أص

)ســلامن والجامعــة قطــاف الســنن( يتضمــن الكتــاب 223 صــورة نــادرة وتنــرش للمــرة األوىل يف ســبعة اقســام تحــي 

تفقــد وزيــارات األمــري ســلامن بــن عبدالعزيــز أمــري الريــاض -آنــذك- ورعايتــه لحفــات التخــرج وترعــه بجــزء مــن 

األرض للجامعــة ابتــداء مــن أول زيــارة عــام ١3٩5هـــ/١٩75م حتــى ١43٦هـــ/2٠١5م تزامــن إصــدار هــذا الكتــاب مــع 

مــرور عــام عــى تــويل خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود مقاليــد الحكــم.

كتاب مصور ونادر عن رعاية الملك سلمان للجامعة

صورة لخادم الحرمن الرشيفن امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يف إحدى زياراته التفقدية 

للجامعة مطلعاً عى مايقدم للطاب من خدمات يف مطعم طاب الجامعة
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ــلامن  ــك س ــز املل ــارك مرك ش  
العربيــة  الجزيــرة  تاريــخ  لدراســات 

وحضارتهــا يف املؤمتــر الســعودي الــدويل 

الثــاين للنــرش العلمــي باملعــرض املصاحــب 

للمؤمتــر الــذي نظمتــه عــامدة البحــث 

ــاض،  ــعود بالري ــك س ــة املل ــي بجامع العلم

تحــت رعايــة صاحــب الســمو امللــي األمــري 

فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أمــري 

منطقــة الريــاض مــن خــال عــرض إصــدارات املركــز البحثيــة والعلميــة املعنيــة بتاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا.

المركز مشاركًا في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي

جناح مركز امللك سلامن لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يف معرض املؤمتر السعودي الدويل الثاين للنرش العلمي
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ــع  ــاب الراب ــة وحضارتهــا  يف معــرض الكت ــرة العربي ــخ الجزي ــارك مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاري   ش
بجامعــة حائــل مــن خــال عــرض إصــدارات املركــز املقــروءة واملرئيــة الــذي نظمتــه جامعــة حائــل، بعنــوان »الفكــر 

املســتنري حاميــة الوطــن«، وذلــك مبركــز املؤمتــرات باملدينــة الجامعيــة بحائــل اســتمر عــى مــدى مثانيــة أيــام شــارك 

ــرش. ــة ودور الن ــز العلمي ــة إىل املراك ــة، إضاف ــات عام ــات ومكتب ــن جامع ــا ب ــة م ــه ٦٠ جه في

مشاركة المركز بمعرض الكتاب الرابع بجامعة حائل
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تلقــى مركــز امللــك ســلامن   

العربيــة  الجزيــرة  تاريــخ  لدراســات 

ســعود  امللــك  جامعــة  يف  وحضارتهــا 

دعــوة مــن جامعــة جنــويب كاليفورنيــا 

ــة  ــة، ممثل ــدة األمريكي ــات املتح يف الوالي

للدراســات  فيصــل  امللــك  كــريس  يف 

طــاب  عــرشة  الســتضافة  اإلســامية، 

ــا  ــة الدراســات العلي ســعودين مــن مرحل

ملــدة  الجامعــة،  كليــات  مــن مختلــف 

عــرشة أيــام، وذلــك يف إطــار التعــاون بــن 

ــارة مــن حضــور عــدد مــن املحــارضات التــي تعقــد يف  الجامعــات الســعودية والعامليــة. ومتكــن الطــاب خــال الزي

ــؤولن يف إدارة  ــاء باملس ــى االلتق ــاوة ع ــا، ع ــة منه ــدة العلمي ــق الفائ ــه لتحقي ــب تخصص ــة كل بحس ــات الجامع كلي

ــح والطــاب األجانــب، واملــرشف عــى الطــاب الســعودين،  ــد املن ــا، وعمي ــل الدراســات العلي الجامعــة ومنهــم وكي

ورؤســاء األقســام التــي ميثلهــا طــاب الوفــد، ومديــر معهــد اللغــة االنجليزيــة للطــاب األجانــب، فضــا عــن تنظيــم 

العديــد مــن اللقــاءات املفتوحــة التــي تجمــع الطــاب مــن كلتــا الجامعتــن. وقــال املــرشف عــى مركــز امللــك ســلامن 

لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا الدكتــور عبداللــه بــن نــارص الســبيعي، إن الزيــارة تــأيت يف إطــار تعزيــز 

التواصــل العلمــي بــن املركــز واملراكــز العلميــة املرموقــة يف الجامعــات العامليــة.

ــة  ــرة العربي ــخ الجزي ــي يتلقاهــا مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاري ــة الت ــن أن هــذه الدعــوة تعــد الثاني وب  

وحضارتهــا مــن جامعــة عامليــة، حيــث تلقــى العــام املــايض دعــوة مامثلــة مــن جامعــة اركنســاس األمريكيــة، وكان لهــا 

ــة. ــل العلمي ــرية يف املحاف ــة الكب القيم

وأضــاف الدكتــور الســبيعي، أن هــذه الدعــوة مــن الرامــج العلميــة املهمــة التــي تســعى جامعــة امللــك ســعود   

إىل تبنيهــا مــع الجامعــات العريقــة، مشــرياً إىل أنهــا تتفــق مــع سياســة اململكــة الداعمــة للتواصــل العلمــي والبحثــي 

ــق  ــة، لتحقي ــات الســعودية والعاملي ــن طــاب الجامع ــة ب ــارات متبادل ــم زي ــن خــال تنظي ــة، م ــع الخــرات العاملي م

ــة. ــا العريق ــة وثقافاته ــم حضــارة اململك ــن لفه ــم، وإتاحــة الفرصــة لآلخري ــام بينه ــة في ــة العلمي املنفع

عشــرة طــالب يمثلــون مركــز الملــك ســلمان لدراســات 
تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا بجامعــة أمريكيــة
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صــورة بعــض أعضــاء الوفــد الطــايب مــع املــرشف عــى مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا واملــرشف عــى 

مركــز امللــك فهــد لدراســات الــرشق األوســط بجامعــة اركنســاس األمريكيــة

مقابلة وكيل جامعة اركنساس األمريكية أثناء زيارة الوفد الطايب 
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زار رؤســاء أقســام التاريــخ بجامعــات اململكــة مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريخ الجزيــرة العربيــة وحضارتها   

يــوم الخميــس املوافــق 7 ربيــع الثــاين ١43٨هـــ.

 وكان يف اســتقبالهم ســعادة املــرشف عــى املركــز األســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن نــارص الســبيعي ومنســويب املركــز ، 

وقــد اطلــع الضيــوف خــال الزيــارة عــى أقســام املركــز و ســري العمــل و اســتمعوا لــرشح مــن املــرشف عــى الخدمــات 

التــي يقدمهــا املركــز وإصداراتــه العلميــة وخططــه املســتقبليه.

زيــارة رؤســاء أقســام التاريــخ بجامعــات المملكــة لمركــز الملــك 
ســلمان لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا
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أصــدر مركــز امللــك ســلامن   
العربيــة  الجزيــرة  تاريــخ  لدراســات 

ســعود،  امللــك  بجامعــة  وحضارتهــا 

ــاً خاصــاً، ضــم )١٨٠ صــورة  ــداً وثائقي مجل

ــادرة( رصــدت أول تدريــب  ــة ن فوتوغرافي

ــف،  ــعودي يف الطائ ــش الس ــكري للجي عس

ــت إىل  ــة وصل ــة أمريكي ــد أول بعث ــى ي ع

اململكــة عــام ١3٦3هـــ املوافــق ١٩44م، 

وذلــك يف إطــار اهتــامم املركــز بتوثيــق 

للمملكــة  املهّمــة  التاريخيــة  األحــداث 

الســعودية. العربيــة 

وثّقــت عدســة أحــد أفــراد بعثــة التدريــب األمريكيــة عــام ١3٦3هـــ/ ١٩44م بشــكل تفصيــي لحظــة وصــول   

البعثــة األمريكيــة إىل مينــاء جــدة حتــى مغادرتهــا إىل محافظــة الطائــف، وإقامــة املخيــم، والبــدء يف التدريــب، وتنظيــم 

حفــات التخــّرج.

وعرضــت الصــور حفــات تخــّرج دفعــات الجيــش الســعودي مــن الــدورات الثــاث التــي أقيمــت مــا بــن عامي   

١٩44م و ١٩45م، تحــت رعايــة صاحــب الســمو امللــي األمــري منصــور بــن عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اللــه- »وزيــر 

الدفــاع آنــذاك«، وحضــور 22 أمــرياً مــن أبنــاء امللــك عبدالعزيــز آل ســعود -تغمــده اللــه بواســع رحمتــه- وعــدد مــن 

أحفــاده.

وضــم املجلــد صــوراً لصاحــب الســمو امللــي األمــري محمــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود - رحمــه اللــه-    

وامللــك فيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود )األمــري آنــذاك( -رحمــه اللــه- حينــام كان وقتهــا نائبــاً للملــك عبدالعزيــز يف 

الحجــاز، وخــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز آل ســعود -رحمــه اللــه- وصاحــب الســمو امللــي 

ــز  ــن عبدالعزي ــك ســلامن ب ــه- وخــادم الحرمــن الرشيفــن املل ــز آل ســعود -رحمــه الل ــن عبدالعزي  األمــري ســلطان ب

آل سعود -حفظه الله-.

وأوضــح املــرشف عــى املركــز الدكتــور عبداللــه بــن نــارص الســبيعي أن مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ   

الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا، اقتنــى هــذه الصــور وحصــل عــى حقــوق نرشهــا مــن مركــز املحافظــة عــى الــراث 

ــنتن. ــن س ــر م ــح أك ــي الواض ــكل الفن ــا بالش ــا إلظهاره ــى تحضريه ــل ع ــتغرق العم ــام اس ــي، بين العامل

بعثة الطائف... والتدريب األول



مركــز امللــك ســلمان لدراســات تاريــخ اجلزيــرة العربيــة وحضارتهــا 

King Salman Center for Historical and Civilization Studies of Arabian Peninsula

ــا يهــدف مــن هــذا اإلصــدار إىل  ــة وحضارته ــرة العربي ــخ الجزي ــك ســلامن لدراســات تاري ــّن أن مركــز املل وب   

إتاحــة الفرصــة أمــام الباحثــن واملهتمــن بدراســات تاريــخ اململكــة؛ لاطــاع عــى مــا كان يوليــه امللــك عبدالعزيــز 

-تغّمــده اللــه بواســع رحمتــه- مــن اهتــامم ببنــاء جيــش ســعودي حديــث يتــوىل حاميــة البــاد وخدمتهــا بســواعد 

ــث. ــه يف البح ــد علي ــاً يعتم ــدراً موثق ــون مص ــى تك ــة، وحت وطني

وأعــرب عــن أملــه يف أن يســتفيد الباحثــون واملتخصصــون يف مجــال التاريــخ مــن املعلومــات التــي عرضتهــا    

ــراء هــذا  ــد مــن إث ــة تزي ــة موثق ــة إي معلوم ــز يف إضاف ــع إىل التعــاون مــع املرك ــاً الجمي ــة، داعي الصــور الفوتوغرافي

ــة. ــن التاريخي ــب الوط ــن حق ــة م ــة مهم ــن حقب ــر ع ــذي يع ــدار ال اإلص

مجموعة من الخريجن مع مدربيهم

األمــراء بعــض  و  الفيصــل  عبداللــه  واألمــري  آنــذاك(  )االمــري  عبدالعزيــز  بــن  فيصــل    امللــك 

أثناء حضورهم حفل التخرج عام ١3٦3هـ
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اطلقــت جامعــة امللــك ســعود ممثلــة يف مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا   

ــن  ــة الوط ــاط بعاصم ــة ذات ارتب ــامء تاريخي ــاق اس ــل يف إط ــن تتمث ــات الوط ــتوى جامع ــى مس ــباقة ع ــادرة س مب

الريــاض وماحولهــا عــى مرافقهــا املتعــددة مــن مبــان وبوابــات وقاعــات وطــرق وممــرات وحدائــق وغريهــا بهــدف 

تذكــري االبنــاء واالحفــاد مبــا تختزنــه ذاكــرة املــكان مــن عبــق تاريخــي مجيــد منســجامً مــع حــرص الجامعــة عــى إبــراز 

وترســيخ معــامل مهمــه مــن تاريخنــا الوطنــي يف اذهــان وذاكــرة األجيــال امللتحقــة بهــا.

الجامعة تطلق مبادرة تسمية مرافقها 
باسماء ترتبط بالعاصمة بمبادرة من المركز
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ــا اجتامعــه األول  ــة وحضارته ــرة العربي ــخ الجزي ــك ســلامن لدراســات تاري ــز املل ــس إدارة مرك ــد مجل عق  

يــوم الثاثــاء املوافــق ١43٨/3/2٨هـــ برئاســة معــايل مديــر الجامعــة رئيــس إدارة املركــز األســتاذ الدكتــور بــدران بــن 

ــن: ــون م ــس املك ــاء املجل ــور أعض ــر وحض ــن العم عبدالرحم

١-   أ.د. عبدالله بن نارص السبيعي املرشف عى املركز نائب رئيس مجلس اإلدارة.

2-   معايل األستاذ الدكتور/ اسامعيل بن محمد البرشي.

3-   أ.د.نايف بن ثنيان آل سعود عميد كلية اآلداب.

4-   أ.د.خالد بن عبدالكريم البكر.

5-   أ.د.عويضه بن مترييك الجهني.

٦-   د.عبدالله بن عثامن الخرايش.

وقد ناقش املجلس خطة عمل املركز االسراتيجة  املقرح تنفيذها خال العامن القادمن.

عقد االجتماع األول لمجلس إدارة المركز
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ســاهم مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا يف احتفــال كليــة اآلداب بالذكرى   
الثانيــة  لبيعــة خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود-حفظه اللــه- مــن خــال عــرض صــور 

تاريخيــة نــادرة تخــص رعايــة خــادم الحرمــن الرشيفــن لجامعــة امللــك ســعود وكان مــن ضمنهــا صــوراً لزيارتــه لكليــة 

اآلداب يف مناســبات مختلفــة باإلضافــة لعــرض فيلــم ســلامن والجامعــة الــذي يــرز اهتاممــه بالجامعــة وحرصــه  عــى 

منوهــا وتطورهــا عــى مــدى اكــر مــن 4٠ عــام منــذ أن  كان -حفظــه اللــه- أمــرياً ملنطقــة الريــاض.

مشــاركة المركــز بمعــرض كلية اآلداب للذكــرى الثانية 
لبيعــة خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان
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كتاب )سلامن والجامعة( أصدرته الجامعة حبا ووفاء مبناسبة مرور عام عى توليه حفظه الله مقاليد الحكم
يوثق الكتاب دعم امللك سلامن ورعايته للجامعة طيلة 42 عاما ويحتوي عى 223 صورة موزعة عى 7 محاور

كام تم إنتاج فيلم )سلامن والجامعة( يصور رعايته – حفظه الله - للجامعة وتم عرضه يف القنوات الفضائية وداخل الجامعة

حوار: فهد الحمود

أشــاد املــرشف عــى مركــز امللك   
ــخ  ــات تاري ــز لدراس ــن عبدالعزي ــلامن ب س
الدكتــور  وحضارتهــا،  العربيــة  الجزيــرة 
بدعــم  الســبيعي،  نــارص  بــن  عبداللــه 
ــك  ــن املل ــن الرشيف ــادم الحرم ــة خ ورعاي
ســلامن بــن عبدالعزيــز - حفظــه اللــه - 
ــة،  ــة املاضي ــود األربع ــة العق ــة طيل للجامع
وأوضــح يف هــذا اللقــاء أن مركــز امللــك 

ســلامن لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا نشــأ بعــد صــدور األمــر الســامي بدمــج مركــز دراســات تاريــخ 
ــرة  ــة للجزي ــة والحضاري ــز للدراســات التاريخي ــن عبدالعزي ــك ســلامن ب ــا مــع كــريس املل ــة وحضارته ــرة العربي الجزي
العربيــة، يف كيــان واحــد تحــت اســم »مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا« وأشــار إىل 
الكتــاب الوثائقــي الــذي أصدرتــه الجامعــة حبــا ووفــاء مبناســبة مــرور عــام عــى توليــه حفظــه اللــه مقاليــد الحكــم، 
ــوي  ــا ويحت ــه للجامعــة عــى مــدى 42 عام ــك ســلامن ورعايت ــذي يســجل دعــم املل ــوان )ســلامن والجامعــة( وال بعن
عــى 223 صــورة موزعــة عــى 7 محــاور، توضــح بجــاء مــدى الرعايــة واملتابعــة والحــرص مــن قبــل خــادم الحرمــن 
الرشيفــن امللــك ســلامن –حفظــه اللــه- للجامعــة، مــام مكنهــا مــن أن تتبــوأ منزلــة رفيعــة بــن الجامعــات يف الداخــل 

ــي: ــام ي ــوار ك ــاء يف الح ــارج، وج والخ

الدكتوراه الفخرية تزينت باسم ))سلمان(( 
وقبوله لها شرف ومفخرة للجامعة 

يف حوار أجرته صحيفة رسالة الجامعة

المشرف على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها د. السبيعي:
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ــرة  ــث الفك ــن حي ــا م ــة وحضارته ــرة العربي ــخ الجزي ــك ســلامن لدراســات تاري ــز املل ــة عــن مرك ــا بداي        - حدثن

ــأة؟ والنش
ــن  ــادم الحرم ــة خ ــن موافق ــا م ــة وحضارته ــرة العربي ــخ الجزي ــم بتاري ــز يهت ــيس مرك ــرة تأس ــت فك انطلق  
الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز، حينــام كان أمــريا ملنطقــة الريــاض، عــى فكــرة تأســيس كــريس يحمــل اســمه 
يهتــم بالدراســات التاريخيــة للجزيــرة العربيــة وحضارتهــا وتبنيــه لــه، ووفقــا لذلــك تــم انشــاء الكــريس اســتنادا للــامدة 
)2٠/١٨( مــن نظــام التعليــم العــايل والجامعــات، وتــم التوقيــع الرســمي عــى تأســيس الكــريس بحضــور خــادم الحرمــن 

الرشيفــن )أمــري منطقــة الريــاض آنــذاك( امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز ورعايتــه يف ١43١/١/4 هـــ.

ونظــرا لوجــود مركــز دراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا يف الجامعــة يتامثــل يف الرســالة واألهــداف مــع   

الكــريس، فقــد صــدر األمــر الســامي رقــم 44٦٦ وتاريــخ ١437/١/23هـــ بدمــج مركــز دراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة 

وحضارتهــا مــع كــريس امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز للدراســات التاريخيــة والحضاريــة للجزيــرة العربيــة يف كيــان واحــد  

تحــت اســم »مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا«.

- ماذا عن الرؤية والرسالة واألهداف التي يسعى املركز لتحقيقها؟  

ــرة  ــخ الجزي ــة بتاري ــة والحضاري ــة التاريخي ــق املعرف ــادي يف تعمي ــدور ري ــام ب ــن القي ــز م ــة املرك ــق رؤي تنطل  

العربيــة وحضارتهــا، وتتجــى رســالة املركــز يف دراســة تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا مــن خــال توظيــف أحــدث 

املناهــج والتقنيــات العلميــة يف التفســري والتحليــل واالســتنتاج.

أمــا أهــداف املركــز فتشــمل أمــورا منهــا: نــرش الكتــب والبحــوث التي تتنــاول تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتها،   

ــع أقســام  ــة م ــة فاعل ــة بحثي ــاء رشاك ــا، بن ــة وحضارته ــرة العربي ــخ الجزي ــة املتخصصــة يف تاري ــاءات العلمي ــد اللق عق

ــة ذات العاقــة يف داخــل اململكــة وخارجهــا وإقامــة دورات وورش عمــل متخصصــة موجهــة  التاريــخ واملراكــز العلمي

ــال  ــا يف مج ــن وطــاب الدراســات العلي ــم الباحث ــز لدع ــال تخصــص املرك ــن يف مج ــا والباحث لطــاب الدراســات العلي

ــز . ــال تخصــص املرك ــن املتخصصــن يف مج ــاتذة الزائري ــتقطاب الخــراء واألس ــز، واس تخصــص املرك

- مــا عاقــة كــريس امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز للدراســات التاريخيــة والحضاريــة للجزيــرة العربيــة باملركــز ومــا   

ــا؟ ــم العمــل مــن خاله ــي يت ــة الت اآللي

ــز  ــن عبدالعزي ــلامن ب ــك س ــريس املل ــع ك ــا م ــة وحضارته ــرة العربي ــخ الجزي ــات تاري ــز دراس ــج مرك ــد دم بع  

للدراســات التاريخيــة والحضاريــة للجزيــرة العربيــة يف كيــان واحــد يحمــل اســم مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ 

الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا، مل تتغيــري اآلليــة كثــريا حيــث إن الرؤيــة والرســالة واألهــداف متقاربــة، لكــن املســؤولية 

ــد. ــن الجه ــد م ــذل مزي ــب ب ــز تتطل ــم املرك ــق باس ــامل تلي ــاز أع ــة إنج ــر، ورسع ــت أك أصبح



مركــز امللــك ســلمان لدراســات تاريــخ اجلزيــرة العربيــة وحضارتهــا 

King Salman Center for Historical and Civilization Studies of Arabian Peninsula

- تــم منــح امللــك ســلامن الدكتــوراه الفخريــة مــن قبــل الجامعــة وتــم إهــداء امللــك كتــاب )ســلامن والجامعــة(   

ــاب؟  ــذا الكت ــن ه ــا ع حدثن

الدكتــوراه الفخريــة تزينــت باســم )ســلامن( وقبولــه حفظــه اللــه رشف ومفخــرة للجامعــة، وحبــا ووفــاء الجامعة   

ــه-. ــز -حفظــه الل ــن عبدالعزي ــك ســلامن ب ــن املل ــن الرشيف ــادم الحرم لخ

- مــاذا عــن إصــدار الجامعــة للكتــاب الوثائقــي املصــور الــذي يــرز عاقــة خــادم الحرمــن الرشيفــن و رعايتــه   

للجامعــة؟

  أصــدرت الجامعــة مبناســبة مــرور عــام عــى توليــه حفظــه اللــه مقاليــد الحكــم، كتابــا وثائقيــا مصــورا، يســجل 

دعــم امللــك ســلامن ورعايتــه للجامعــة عامــا بعــد عــام عــى مــدى 42 عامــا، وقــد احتــوى الكتــاب عــى 223 صــورة

وقســمت محتويــات الكتــاب عــى 7 محــاور، وتوضــح بعــض تلــك الصــور بجــاء مــدى الرعايــة واملتابعــة والحــرص 

خــال تلــك الفــرة مــن قبــل خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن –حفظــه اللــه- للجامعــة مــام مكنهــا مــن أن 

تتبــوأ منزلــة رفيعــة بــن الجامعــات يف الداخــل والخــارج.

- حدثنا عن الفيلم الذي تم إنتاجه بهذه املناسبة وإهداؤه للملك وأين سيعرض؟  

فكــرة الفيلــم قريبــة مــن فكــرة الكتــاب فهــو يصــور رعايــة خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن للجامعــة   

خــال الفــرة املشــار إليهــا يف اإلجابــة الســابقة، ويضــم مقاطــع حيــة مــن صــور رعايتــه – حفظــه اللــه - للجامعــة، وقــد 

عرضتــه الجامعــة عــى جميــع الشاشــات املوجــودة يف الجامعــة ولقــي إعجابــا وإشــادة مــن منســويب الجامعــة وطابهــا، 

وتــم عرضــه عــى القنــوات املحليــة والفضائيــة.

- بعد عملية الدمج ما التغريات التي حدثت من حيث الهيكلة اإلدارية؟  

تطلبــت عمليــة الدمــج إعــادة الهيكلــة اإلداريــة، حيــث تــم وضــع الئحــة جديــدة للمركــز وتشــكيل مجلــس   

إدارة جديــدة وهيئــة علميــة تضــم شــخصيات ذات صلــة بتخصــص املركــز ونشــاطاته مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا.

- حدثنا عن مجاالت التعاون بن املركز وقسم التاريخ؟  

ال شــك أن التعــاون مــع قســم التاريــخ وثيــق وقائــم بحكــم التخصــص والصلــة األكادمييــة، ومجــاالت التعــاون   

ــا. ــة وحضارته ــرة العربي ــخ الجزي ــق بتاري ــا يتعل ــمل كل م ــة تش ــددة ومتنوع ــا متع بينن

- هل يوجد تعاون بينكم وبن دارة امللك عبدالعزيز؟  

ــن  ــى م ــارب األهــداف، ونلق ــم التخصــص وتق ــز بحك ــك عبدالعزي ــع دارة املل ــاون مســتمر م ــاك تع ــم هن نع  

الــدارة ممثلــة يف معــايل األمــن العــام املكلــف الدعــم واالســتفادة مــن إمكانيــات الــدارة املتميــزة يف مجــال تاريــخ 

ــة. ــرة العربي الجزي
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تســلم خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اللــه - الثاثــاء املــايض   

ــة  ــة والحضاري ــات التاريخي ــة يف الدراس ــوراه الفخري ــهادة الدكت ــام ١437 ه ش ــن الع ــرة م ــامدى اآلخ ــق ١3 ج املواف

املمنوحــة لــه مــن جامعــة امللــك ســعود. ويف حقيقــة األمــر أن هــذا الشــكر املقــدم مــن الجامعــة األهــم عــى مســتوى 

العــامل العــريب يســعد كل متخصــص يف التاريــخ حيــث يعلــم املتخصصــون، بــل واملثقفــون بشــكل عــام بالعاقــة املتينــة 

التــي تربــط خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه بالتاريــخ. ومــن هــذا املنطلــق لقــب 

خــادم الحرمــن ســابقا بأمــري املؤرخــن إبــان إمارتــه ملدينــة الريــاض. أمــا اليــوم ومــع توليــه دفــة الحكــم يف هــذه البــاد 

واســتمراره حفظــه اللــه باالهتــامم بالتاريــخ فإنــه يســتحق وبــا جــدال لقــب »ملــك املؤرخــن«.

املتخصصــون والقريبــون مــن امللــك ســلامن حفظــه اللــه يدركــون مــدى اهتاممــه بالتاريــخ. ولعــل خــري شــاهد   

ميكــن اســتحضاره هنــا هــو صاحــب الســمو امللــي األمــري ســلطان بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز. حيــث يذكــر يف أكــر 

مــن محفــل كــم وجــد صعوبــة يف قــراءة كل مــا يطــرح مــن مؤلفــات تاريخيــة بطلــب مــن خــادم الحرمــن الرشيفــن 

حفظــه اللــه. إن اهتــامم امللــك ســلامن حفظــه اللــه بالتاريــخ ال يقتــر عــى التأريــخ الســعودي الحديــث. بــل تجــده 

ميتــد زمانيــا اىل عصــور مــا قبــل التاريــخ عــى ارض الجزيــرة العربيــة وميتــد مكانيــا ليشــمل »التاريــخ العاملــي« عــى 

امتــداد الجغرافيــا العامليــة. ومــن هنــا نجــده حفظــه اللــه ورغــم احاملــه الجســام يتفاعــل مــع كل مــا يطــرح قارئــاً 

وناقــداً ومصوبــاً. يقــول معــايل أمــن عــام دارة امللــك عبــد العزيــز الدكتــور فهــد الســامري يف احــد تريحاتــه الســابقة: 

»فامللــك ســلامن رعــاه اللــه رجــل مثقــف ثقافــة عاليــة واطــاع واســع يف جميــع املجــاالت وكان جميــع االكادمييــن 

ــوا يل انهــم يتحرجــون عندمــا يتصــل بهــم ســلامن بــن عبدالعزيــز ويســألهم عــن جانــب  الذيــن تعرفــت عليهــم قال

معــن مــن كتــاب ألفــوه فهــم يتوقعــون انــه يتصــل بهــم معاتبــاً عــى خطــأ وجــده يف الكتــاب ولكنهــم يتفاجــأون انــه 

يتصــل بهــم المريــن مهمــن االول هــو الثنــاء عــى محتــوى الكتــاب واالمــر الثــاين معلومــة جديــدة وجدهــا يف الكتــاب 

ويشــكرهم عليهــا فقــراءة ســلامن قــراءة واعيــة وفاحصــة«.

 

»ملك المؤرخين« والدكتوراه الفخرية
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ــس  ــه لي ــز حفظــه الل ــن عبدالعزي ــك ســلامن ب ــخ يف فلســفة خــادم الحرمــن الرشيفــن املل ان تخصــص التاري  

ذلــك العلــم املاضــوي الجامــد الــذي تعتــر دراســته كنــوع مــن الــرف األكادميــي. التاريــخ، كــام يــراه حفظــه اللــه، هــو 

ذاكــرة األمــة وليــس مبقــدور األمــة العيــش دون ذاكرتهــا وعــامد الهويــة الوطنيــة والهويــة العربيــة والهويــة اإلســامية. 

ــن  ــات الســعودية م ــع الجامع ــي« يف جمي ــخ الوطن ــادة »التاري ــس م ــه - بتدري ــه -حفظــه الل ــا جــاء توجيه ــن هن وم

أجــل تعزيــز االنتــامء الوطنــي لــدى شــباب هــذا الوطــن مــام ســيمكنهم مــن ان يكونــوا عوامــل بنــاء يف مجتمعهــم

وان يصمــدوا أمــام محــاوالت املنظــامت اإلرهابيــة والتكفرييــة التــي تحــاول اختطــاف عقولهــم وتعتمــد يف كل هذا عى 

جهلهــم بتأريخهــم الوطنــي مــن ناحيــة أو اثارة الشــك حــول هذا التاريــخ ومنجزات الوطــن ووالة أمره وشــعبه الكريم.

ــة يف الدراســات  ــوراه الفخري ــه - درجــة الدكت ــز آل ســعود - حفظــه الل ــن عبدالعزي ــك ســلامن ب ــح املل إن من  

التاريخيــة والحضاريــة مــا هــو إال اعــراف بفضلــه عــى التاريــخ واملؤرخــن. ذلــك الفضــل الــذي ال تقتــر انعكاســاته 

ــه. ــن بأكمل ــد اىل الوط ــل ميت ــه ب ــتغلن ب ــص واملش ــذا التخص ــى ه ــة ع اإليجابي

أستاذ تاريخ الجزيرة العربية القديم وحضارتها

أ.د. فهد مطلق العتيبي

جامعة امللك سعود
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ــك  ــاذا عــن تل ــح للدراســة أم ال ؟ وم ــه  ؟ أهــو صال ــن تكمــن أهميت ــخ , أي ــة التاري ــري عــن ماهي ــائل الكث يتس  

الحقائــق الــواردة مبتنــه هــل هــي حقــاً حقائــق وقعــت أم روايــة إنســان تطــورت مــن جيــل لجيــل؟ وأيــن يــأيت موقعــه كعلــم 

ــام ؟!  ــكل ع ــدد ب ــي تتج ــا الت ــارص و التكنولوجي ــة  املع ــم التقني ــط عل وس

ــدل عــى  ــام ي ــة م ــدم وجــود البرشي ــم بق ــم القدي ــم القي ــذا العل ــة به ــا الباحث ــدم أن ــيء أق ــم بال ــاب العل ــن ب وم  

أهميتــه و أصالتــه  بــأن القــارئ للتاريــخ واملتتبــع ألحداثــه يــرى التاريــخ يعيــد نفســه بطــرق مختلفــة يســتوعبها املتفحــص 

ــه . ــل ملفردات ــخ واملحل ــد للتاري الجي

    فالتاريــخ ليــس كــامً مــن ركام املعلومــات التــي جمعــت منــذ املــايض وحتــى الوقــت الحــايل بــل هــو إرث ثقــايف تتناقلــه 

األجيــال بقصــص وحكايــات ووقائــع عارصوهــا وعايشــوها لتخــرج لنــا يف كتــب تاريخيــة وســرية ذاتيــه وتجــارب شــخصية .

    التاريــخ ليــس مــادة جامــدة تــدرس ليتــم حفظهــا ووضعهــا عــى كميــة مــن الــورق نهايــة الفصــل الــدرايس . بــل هــو زخــم 

معــريف مســتمر حتــى نهايــة الزمــان , إنــه تاريخنــا نحــن , ونحــن مــن يحافــظ عليــه ويعيــد تشــكيله , إنــه رؤيتنــا ومســتقبلنا. 

وكــام قــال الباحــث قاســم الرويــس يف كتابــه شــذرات » التاريــخ بحاجــه اىل إعــادة القــراءة أكــر مــن حاجتــه إلعــادة الكتابــة 

» وهــذا مــا يحتاجــه التاريــخ أن نعيــد قــراءة كل مــا كتــب ونصيــغ تاريــخ جديــد ملــا هــو آت .

    ومــن هــذا  املنطلــق كان حــرص قادتنــا عــى مــر األجيــال بالتاريــخ ونجــد ذلــك بصــورة جليــة يف اهتــامم امللــك ســلامن 

بــن عبــد العزيــز منــذ شــبابه حيــث بــدأ باالطــاع عــى تاريــخ  بادنــا وإلقــاء محــارضة يف الجامعــة اإلســامية يف املدينــة 

املنــورة عــن » األســس التاريخيــة والفكريــة للدولــة الســعودية » والتــي أمثــرت عــن كتــاب مــن إصــدارات الــدارة  وأيضــا 

يتضــح اهتــامم ســموه بالتاريــخ حينــام دشــن كــريس يحمــل اســمه لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا يف جامعــة 

املــك ســعود  والــذي أصبــح اآلن مركــزاً لتاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا وكــريس ســموه لدراســات تاريــخ مكــة املكرمــة 

بجامعــة أم القــرى  كذلــك كــريس امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ املدينــة املنــورة يف الجامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة .

ماذا يعني التاريخ ؟
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ومــن هــذه الكــرايس البحثيــة  واملراكــز يتضــح االهتــامم الكبــري يف حــث الباحثــن وتقديــم الدعــم الكامــل إلخــراج أبحــاث 

وكتــب جديــدة تخــدم التاريــخ وتقــدم معلومــات أصيلــه يف مجــاالت التاريــخ املختلفــة . 

ومل يقتــر دور املركــز يف تقديــم الدعــم وإخــراج األبحــاث فقــط , بــل يتجــاوزه يف انتقــاء األبحــاث التــي تجــاوزت التقليديــة 

ووضــع جوائــز ماليــة يف مســابقة تحمــل اســم امللــك ألفضــل بحــث باإلضافــة إلصــداره يف كتــاب تكرميــاً للفائــز.

أيضــا تقديــم الــدورات واملحــارضات وورش العمــل واملؤمتــرات التــي تقــدم للمهتمــن بأســاليب جديــدة يف البحــث  

وتدريبهم عى أفضل السبل يف البحث واستخراج املعلومة التاريخية  وتحليلها.

ومــن هــذا كلــه يتضــح الــدور الكبــري الــذي تقــوم بــه الدولــة لخدمــة التاريــخ بجميــع مســاراته , وإخراجــه    

. أصيلــة  جديــدة  تاريخيــة  مــادة  ويقــدم  الحديثــة   العلــوم  ليواكــب  القدميــة  البوتقــة  مــن 

ويف النهايــة   لنلقــي نظــرة عــى  املحــور األول يف املقــال .{  ماهيــة التاريــخ  و أيــن تكمــن أهميتــه  ؟ }  و لنستشــعر أهميــة 

هــذا العلــم اإلنســاين الجليــل الــذي يشــمل تاريــخ نشــأتنا وتطورنــا ..ولنســاهم يف حفــظ تراثنــا ومعارفنــا وعلومنــا ولننمــي 

أهميتــه لــدى الجيــل الحــايل والقــادم.

صادق الود ,,,

منسقة القسم النسايئ  ملركز امللك سلامن

لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها 

أ. نايفه محسن العتيبي
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١٨

تـأليف  

 وليد بن هليل اِّـطي 
١٤٣٦هـ/٢٠١٥م 
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مساهمة المركز إلطالق المسميات التاريخية على مرافق الجامعة:

إصدارات سابقة للمركز:
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ندوة الجوانب اإلنسانية واالجتماعية في 
تاريخ الملك عبدالعزيز

دورة عن األسس العلمية في كتابة الرسائل 
والبحوث التاريخية

الملك

الكراسي  و  العلمية  للمراكز  األول  الملتقى 
السعودية في الخارج 

محاضرة أ.د يوجين روغان
مدير مركز دراسات الشرق األوسط كلية سانت انتوني جامعة  اكسفورد

برنامج تبادل زيارات الوفود الطالبية بين جامعة الملك 
سعود وجامعة اركنساس 

فيلم   »سلمان والجامعة« 
)قطاف السنين(١٣٩٥-١٤٣٦هـ

العشر في قراءة  المهارات  دورة عن 
النصوص التاريخية - نقد تطبيقي-

دورة عن الكتابة العلمية والصياغة اللغوية
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صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل يدون كلمته في سجل الزيارات حين زيارته لمقر المركز

المشرف على المركز الدكتور عبداهلل السبيعي مع مدير جامعة بولونيا في إيطاليا أثناء زيارته لها 
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معالي مدير الجامعة د. بدران العمر يدون كلمته في سجل الزيارات حين زيارته لمقر المركز
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 سنة النرش اسم املؤلف اسم الكتاب م
 م.١٩٨٤هـ ،  ١٤٠٤ رضا جواد الهاشمي آثار الخليج العريب و الجزيرة العربية  .١

محمد حسني نصيف ؛ تحقيق و تعليق و استدراك قاسم خلف  اخبار نجد من مجلة لغة العرب البغدادية من املجلد االول اىل التاسع  .٢
 م٢٠١٦هـ ،١٤٣٧ الرويس

 م٢٠١٤هـ ،١٤٣٥ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن البليهد ء و مشايخ محافظة شقراءاشهر علام  .٣
 م٢٠١٤هـ ،١٤٣٥ عبدالله إبراهيم اكتشاف الصحراء العربية  .٤
 م.١٩٧٦هـ ، ١٣٩٦ [ تنظيم ] اتحاد املؤرخني العرب البحوث املقدمة إىل مؤمتر دراسات تاريخ رشق الجزيرة العربية  .٥
 م٢٠١٣هـ ،١٤٣٤ عبدالعزيز بن سعود بن جارالله الغزي ) ١يف منطقة الرياض (  البلدات الرتاثية  .٦
املناسك و أماكن طرق الحج و معامل الجزيرة للحريب إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم   .٧

 م١٩٩٩هـ ،١٤٢٠ عبدالله بن نارص الوهيبي هـ ) ، او ، كتاب الطريق للقايض وكيع محمد بن خلف بن حيان / ٢٨٥/ ١٩٨(
 م١٩٩٥هـ ،١٤١٦ عبداملحسن بن محمد بن عبدالعزيز بن معمر امارة العيينة وتاريخ آل معمر  .٨
 م٢٠٠١هـ ،١٤٢١ محمد بن عبدالهادي الشيباين اهداف الرحالة الغربيني يف الجزيرة العربية  .٩

م  ١٨١٨هـ / ١٢٣٣بادية نجد من القرن العارش الهجري إىل سقوط الدرعية   .١٠
 م١٩٩٩هـ ،١٤٢٠ عبدالرحمن بن عيل العريني امعية و اثر الدولة السعودية االوىل و الدعوة السلفية فيها:دراسة للحياة االجت

 م١٩٨٧هـ ،١٤٠٧ ابراهيم بن عبدالعزيز املعارك بريدة :ماض مجيد و حارض مزدهر و مستقبل مرشق  .١١
لبي ) ؛ تعريب يوسف مختار هاري سانت جون فيلبي ( عبدالله في بنات سبأ:رحلة يف جنوب الجزيرة العربية  .١٢

 م٢٠٠١هـ ،١٤٢٢ االمني ؛ مراجعة و تدقيق و تعليق فهد بن عبدالله السامري
 م١٩٩٩هـ ،١٤١٩ محمد بن حمد ابن عباد تاريخ ابن عباد  .١٣
 م١٩٨٧هـ ،١٤٠٧ مناحي ضاوي حمود القثامي تاريخ الطائف قدميا و حديثا  .١٤
دراسة و تحقيق و تعليق عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الفخري ؛  تاريخ الفاخري  .١٥

 م١٩٩٩هـ ،١٤١٩ يوسف الشبل
 م١٩٩٥هـ ،١٤١٦ عبدالله الصالح العثيمني تاريخ اململكة العربية السعودية  .١٦
 م٢٠٠٩هـ ،١٤٢٩ سليامن بن صالح الخرايش هـ ١٣٤٩تاريخ نجد من خالل مؤلفات الشيخ سليامن بن سحامن رحمه الله ت   .١٧
 م١٩٨٠هـ ،١٤٠٠ عبدالله بن يوسف الشبل السعوديةتاريخ نجد و الدولة   .١٨
 م١٩٩٣هـ ،١٤١٤ صالح بن عثامن بن حمد القايض تاريخ نجد و حوادثها  .١٩
 م٢٠١٣هـ ،١٤٣٤ منصور بن عبدالله بن حمد الشعيبي تاريخ نشأة مدن و قرى نجد و معاين أسامئها  .٢٠
 م٢٠١٢هـ ،١٤٣٣ حمد البسامعبدالله بن م تحفة املشتاق يف اخبار نجد و الحجاز و العراق  .٢١
 م١٩٨٨هـ ،١٤٠٨ مؤسسة املدينة للصحافة جدة :بوابة الحرمني الرشيفني  .٢٢
 م٢٠٠٩هـ ،١٤٣٠ نارص بن سليامن العمر جزيرة العرب بني الترشيف و التكليف  .٢٣

 

قائمــة بإصــدارات الكتــب والبحــوث المســجلة فــي تخصــص تاريــخ الجزيرة 
العربيــة وحضارتهــا المســجلة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنية
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 سنة النرش اسم املؤلف اسم الكتاب م
 م١٩٩٩هـ ،١٤١٩ سمري عبدالحميد نوح الجزيرة العربية يف ادب الرحالت االردي  .٢٤
الحياة العملية يف وسط الجزيرة العربية يف القرنني الحادي عرش و الثاين عرش   .٢٥

 الهجريني و اثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيها
 م٢٠٠٥هـ،  ١٤٢٦ احمد بن عبدالعزيز بن أحمد البسام

 م١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢ عبدالله بن محمد بن خميس الدرعية  .٢٦
 م ٢٠١٣هـ،  ١٤٣٤ عبدالله الصالح العثيمني وراً يف عهد الدولة السعودية االوىلالدرعية نشأًة و تط  .٢٧
  صالح بن حمد النارص الدرعية و احياؤها القدمية  .٢٨
 م٢٠١١هـ ،  ١٤٣٢ عوض عطا البادي م ١٩٢٢  ١٨٤٥الرحالة االوربيون يف شامل الجزيرة العربية منطقة الجوف   .٢٩
 م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ اسعد عيد الفارس ة العربية :اهدافهم و غاياتهمالرحالة الغربيون يف شبه الجزير   .٣٠
 م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ جالل السعيد الحفناوي الرحالت اىل شبه الجزيرة العربية يف االدب االردي  .٣١
 م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ البكر خالد بن عبدالكريم بن حمود الرحلة االندلسية إىل الجزيرة العربية من القرن الثاين إىل نهاية القرن السادس الهجري  .٣٢
 م١٩٩٩هـ ،١٤١٩ وليام فييس ؛ ترجمة عبدالعزيز بن صالح الهاليب الرياض :املدينة القدمية من بداياتها حتى الخمسينات  .٣٣
 م ٢٠١٥هـ،  ١٤٣٦ عبدالرحمن الطيب االنصاري الرياض عروس املدائن  .٣٤
 م٢٠٠٣هـ ،١٤٢٣ نزار نجار الرياض قلب الجزيرة العربية  .٣٥
 م٢٠١٤هـ،١٤٣٥ عبدالله فيلبي ،  محمد بن عبدالله آل زلفة. ض كام رآها فيلبيالريا  .٣٦
 م٢٠١٠هـ،١٤٣١ حافظ وهبة جزيرة العرب يف القرن العرشين :طبيعة جزيرة العرب و حالتها االجتامعية  .٣٧
 م١٩٩٧هـ ،١٤١٨ د حسني جاداللهطلعت احمد محمد عبده ، حورية محم جغرافية شبه الجزيرة العربية :دراسة يف الجغرافية االقليمية  .٣٨
 م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ بكر بن عبدالله ابو زيد خصائص جزيرة العرب  .٣٩
دراسات تاريخ الجزيرة العربية :الجزيرة العربية من القرن الخامس حتى نهاية   .٤٠

 القرن السابع الهجري
 م٢٠٠٨هـ ،  ١٤٢٩ محمد عبدالرحمن الثنيان ، محمد فارس الجميل ، حسن عبدالوهاب حسني

 درب زبيدة :طريق الحج من الكوفة إىل مكة املكرمة : " دراسة تاريخية   .٤١
 و حضارية اثرية "

 م١٩٩٣هـ ، ١٤١٤ سعد عبدالعزيز سعد الراشد

 م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ نارص عبدالله الحمييض دول الخليج و الجزيرة العربية  .٤٢
 مكة اي العبايس) إىلرحالة اسباين يف الجزيرة العربية :رحلة دومنجو باديا (عيل ب  .٤٣

 م ١٨٠٧هـ، ١٢٢١املكرمة سنة 
 م ٢٠٠٧هـ،  ١٤٢٨ ترجمه و درسه و علق عليه صالح بن محمد السنيدي

 م١٩٩٦هـ ،  ١٤١٧ حمد الجارس رحالة غربيون يف بالدنا :عرض موجز لرحالت بعض الغربيني يف قلب الجزيرة و شاملها  .٤٤
حرر اصله باألملانية اوفه بفلمن كرستني ؛ ترجمه و  يوليوس اوتنج ؛ رحلة داخل الجزيرة العربية  .٤٥

 علق عليه سعيد بن فايز
 م١٩٩٩هـ ، ١٤١٩

 م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ سهيل صابان هـ١٣٢٧رحلة عيل سعاد اىل االحساء و البحرين و املدينة املنورة عام   .٤٦
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 م١٩٩٤هـ،١٤١٤ محمد بن سعود بن صنداح الحمود العربية السعودية الشواهد االثرية و التاريخية يف اململكة  .٤٧
 م٢٠١٤هـ،١٤٣٥ محمد بن عبدالله بن محمد الحسيني الطريق اىل شقراء :ملحة تاريخية وجولة ميدانية و تراجم مخترصة  .٤٨
 م١٩٩٩هـ،١٤٢٠ عثامن الصالح العيل الصوينع العاصمة التاريخية للدعوة السلفية :الدرعية  .٤٩
مركز دراسات الخليج و الجزيرة العربية . وحدة البحوث و النرش  االحداث الجارية ملنطقة الخليج و الجزيرة العربية وجوارها الجغرافيا سجل  .٥٠

 العلمي ( الكويت )
 م١٩٩٧هـ ،١٤١٧

 م٢٠١٦هـ،١٤٣٧ فائز بن موىس البدراين الحريب ، مريم بنت خلف شديد العتيبي سلامن بن عبدالعزيز .. امللك املؤرخ  .٥١
 م٢٠١٥هـ،١٤٣٦ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سلامن و الرياض :عبق السنني  .٥٢
عثامن بن عبدالله ابن برش ؛  تقديم و تحقيق و تعليق عبدالله بن  م ) ١٧٤٣  ١٤٤٦هـ (            ١١٥٦ ٨٥٠سوابق عنوان املجد يف تاريخ نجد   .٥٣

 محمد املنيف
 ٢٠٠٨هـ،١٤٢٩

 م١٩٨٣هـ١٤٠٣ وزارة املعارف حي الطريف بالدرعية سور وابراج  .٥٤
 م١٩٨٤هـ١٤٠٤ محمد بن ابراهيم العامر شقراء عاصمة الوشم :ملحات رسيعة  .٥٥
م ١٨٥٤١٩١٤ هـ ١٢٦١١٣٣٢شامل الجزيرة العربية يف كتب الرحالة األوربيني   .٥٦

 :دراسة يف النواحي السياسية و االقتصادية و االجتامعية
 م٢٠١٤هـ،١٤٣٥ نوفة الحق العنزي

 م٢٠٠٠هـ،١٤٢١ يحيى عبدالرؤوف جرب شامل شبه الجزيرة العربية يف مصنفات الرحالة  .٥٧
 م١٩٩٣هـ،١٤١٤ عيل بن ابراهيم بن عيل حامد غبان شامل غرب اململكة العربية السعودية  .٥٨
صفحات من تاريخ االحساء :مقاالت تتحدث عن االحساء يف بعض ادوارها   .٥٩

 التاريخية
 م١٩٨٩هـ ،١٤٠٩ ن احمد الشباطعبدالله ب

 م١٩٩٤هـ،١٤١٤ غيثان عيل جريس صفحات من تاريخ عسري  .٦٠
 م١٩٩٩هـ،١٤١٩ باركيل رونكيري عرب الجزيرة العربية عىل ظهر جمل  .٦١
 م١٩٩٠هـ،١٤١١ عبداملنعم ابراهيم الدسوقي الجميعي ١٢١٥عسري خالل قرنني ،   .٦٢
 م١٩٨٤هـ١٤٠٤ محي الدين القابيس فهد يف صور  .٦٣
 م١٩٩٩هـ،١٤١٩ آر . اي . تشيزمان يف شبه الجزيرة العربية املجهولة  .٦٤
 م.١٩٧٠هـ ، ١٣٩٠ حمد الجارس يف شامل غرب الجزيرة :نصوص ، مشاهدات ، انطباعات  .٦٥
 م١٩٩٤هـ،١٤١٤ عاتق بن غيث البالدي يف قلب جزيرة العرب :رحالت و مشاهدات  .٦٦
 م٢٠٠٤،هـ١٤٢٤ اليزابيث مونرو فيلبي الجزيرة العربية  .٦٧
 م٢٠٠٩هـ،١٤٣٠ سمري عطا الله م ) ١٩٥٠  ١٧٦٢قافلة الحرب :الرحالة الغربيون اىل الجزيرة و الخليج (   .٦٨
 م١٩٩٣هـ ،١٤١٣ عبدالرحمن سليامن الرويشد قرص الحكم يف الرياض :اصالة املايض ، و روعة الحارض  .٦٩
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 م٢٠١٢هـ،١٤٣٣ عبدالرحمن الطيب األنصاري و تجارة القصيم :تاريخ و حضارة  .٧٠
 م ١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢ حمد الجارس املؤرخ السعودي االستاذ حمد الجارس وتاريخ مدينة الرياض  .٧١
 م ١٩٦٦هـ ،  ١٣٨٦ عبدالكريم صادق بركات القروض العامة املالية العامة :النفقات العامة   .٧٢
 م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤ احمد حسني رشف الدين العربيةاملدن و االماكن االثرية يف شامل و جنوب الجزيرة   .٧٣
 م.١٩٧٣هـ ، ١٣٩٣ عبدالعزيز عبدالرحمن النعيم اململكة العربية السعودية بني املايض و الحارض  .٧٤
 م١٩٩٢هـ ، ١٤١٢ محمد عيل صالح الرشفاء املنطقة الرشقية من اململكة العربية السعودية :حضارة التاريخ  .٧٥
 م ٢٠١٤هـ،  ١٤٣٥ سعود بن فهد الشويش امليدانية يف حي الطريف (الدرعية) النتائج األولية لألعامل  .٧٦
  املتاحفملعارف. اإلدارة العامة لآلثار و وزارة ا قرص املربع  .٧٧
 م٢٠٠٢هـ١٤٢٣ هاري سانت جون فيلبي ( عبدالله فيلبي ) قلب الجزيرة العربية:سجل الرحالت واالستكشافات  .٧٨
 م١٩٣٠هـ ، ١٣٤٩ محمد نصيف حسني بن مايض الحجاز و حارضه  .٧٩
 م.١٩٦٦هـ ، ١٣٨٦ حمد الجارس مدينة الرياض عرب اطوار التاريخ  .٨٠
 م١٩٩٣هـ ، ١٤١٣ ابو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري مسائل من تاريخ الجزيرة العربية  .٨١
 م١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩ هـ١٣٩٧الندوة العاملية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية االوىل  مصادر تاريخ الجزيرة العربية  .٨٢
 م١٩٩٥هـ ، ١٤١٦ عبدالله الصالح العثيمني معارك امللك عبدالعزيز املشهورة لتوحيد البالد  .٨٣
 م١٩٩٨هـ ، ١٤١٩ حمد بن سعود الحمود من آثار الرياض و ما حولها  .٨٤
 م ٢٠١٣هـ،  ١٤٣٤ عبدالعزيز بن سعود بن جارالله الغزي من آثار منطقة الرياض  .٨٥
 م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤ محمد االحيدبعبدالعزيز  من حياة امللك عبدالعزيز  .٨٦
 م. ٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٥ محمد خري البقاعي من رحالت الفرنسيني اىل الجزيرة العربية  .٨٧
 م.١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨ خالد بن جابر الغريب منطقة االحساء عرب اطوار التاريخ  .٨٨
 م.٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ فضل بن عامر العامري موسوعة القبائل و طرق القوافل يف الجزيرة العربية  .٨٩
 م ٢٠١٤هـ ،  ١٤٣٥ محمد بن عبدالله السلامن م ١٩٣٢  ١٧٤٤هـ / ١٣٥١  ١١٥٧نجد:دراسات يف تاريخها السيايس و الحضاري   .٩٠
 م١٩٩٤هـ ، ١٤١٥ فالح شيبان نجران :اآلثار و التاريخ  .٩١
 م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ دارة امللك عبدالعزيز ندوة الرحالت اىل شبه الجزيرة العربية :مستخلصات البحوث  .٩٢
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 م ٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٣ مايكل رايس ق . م ٥٠٠٠  ٣٢٣آثار الخليج العريب :  .٩٣
 م ٢٠٠٨هـ ، ١٤٢٩ محمود شكري اآللويس اخبار بغداد وما جاورها من البالد :ويتضمن أيضا : القبائل الساكنة اليوم يف نجد  .٩٤
 م ٢٠٠٥هـ،  ١٤٢٦ ديفيد جورج هوجارث فة الغرب بشبه الجزيرة العربيةاخرتاق الجزيرة العربية :سجل ملعر   .٩٥
 م ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧ جاكلني بريين اكتشاف جزيرة العرب :خمسة قرون من املغامرة والعلم  .٩٦
 م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨ سهيل صابان االوسمة العثامنية و الحاصلون عليها من الجزيرة العربية يف وثائق االرشيف العثامين  .٩٧
 م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨ سمرية سعيد محمد القحطاين وضاع الحربية يف شبة الجزيرة العربية من القرن الثالث حتى القرن السابع امليالدينياال   .٩٨
 م ٢٠٠٨هـ ،  ١٤٢٩ أمني مدين التاريخ العريب وجغرافيته  .٩٩

قرن لالوضع االقتصادي يف الجزيرة العربية يف الفرتة من القرن الثالث قبل امليالد و حتى ا  .١٠٠
 الثالث امليالدي

 م.١٩٩٢هـ ، ١٤١٢ نورة عبدالله العيل النعيم

 م ٢٠٠٦هـ،  ١٤٢٧ شعيب بن عبدالحميد بن سامل الدورسي امتاع السامر بتكملة متعة الناظر  .١٠١
اوراق منسية من تاريخ الجزيرة العربية : تقارير االستخبارات الربيطانية عن اوضاع   .١٠٢

 ن العرشينالجزيرة العربية يف اوائل القر 
 م٢٠١٠هـ، ١٤٣١ غريترود بيل

ايام العرب االواخر :اساطري ومرويات شفهية يف التاريخ و االدب من شامل الجزيرة   .١٠٣
 العربية مع شذرات مختارة من قبيلة آل مرة وسبيع

 م.٢٠١٠هـ ،  ١٤٣١ سعد العبدالله الصويان

 م ٢٠٠٤هـ ،  ١٤٢٥ سعد بن عبدالله بن جنيدل ييمبالد العرب يف املعاجم القدمية وبحوث املتأخرين : نقد وتق  .١٠٤
 م ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢ ج . ج . لورمير تاريخ البالد السعودية يف دليل الخليج  .١٠٥
 م ٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٤ كامل الصالحي تاريخ الجزيرة العربية القديم وحضارتها  .١٠٦
رمطية هـ ( إمارة بني ثعلب ، الق٤٧٠ - ٣٩٨تاريخ الخليج و رشق الجزيرة العربية:   .١٠٧

 الثانية ، آل زجاج ، آل عياش )
 م ٢٠٠٧هـ ،  ١٤٢٨ محمد محمود خليل

 م. ٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٣ كالوس شيبامن تاريخ املاملك القدمية يف جنويب الجزيرة العربية  .١٠٨
 م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨ عبدالله الصالح العثيمني تاريخ اململكة العربية السعودية  .١٠٩
 م. ٢٠٠٧ه،  ١٤٢٨ محمود شكري اآللويس تاريخ نجد  .١١٠
 م١٩٩٤هـ ، ١٤١٤ سنت جون فيلبي تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية  .١١١
 م.١٩٩٣هـ ، ١٤١٣ مجيد خان نشأة و تطور الكتابة يف الجزيرة العربية  .١١٢
 م١٩٨٥،  هـ١٤٠٥ وزارة االعالم وثائق للتاريخ :مختارات من كلامت و لقاءات جاللة امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود  .١١٣
 م ٢٠١٤هـ ،   ١٤٣٥ شارل هوبر م ١٨٨٤  ١٨٨٣يوميات رحلة يف الجزيرة العربية   .١١٤
 م ٢٠١٠هـ،  ١٤٣١ جورج بيلينكن يوميات رحلة من القاهرة إىل الرياض  .١١٥
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 ٢٠٠٤هـ،  ١٤٢٥ ىس النبهاينمحمد بن خليفة بن حمد بن مو  التحفة النبهانية يف تاريخ الجزيرة العربية  .١١٦
 م ٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٨ حسني قاسم الجزيرة العربية أمام التحدي الحضاري  .١١٧
 م ٢٠٠٣هـ ،  ١٤٢٤ الندوة العاملية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية  الجزيرة العربية يف العرص االموي  .١١٨
 م ٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٣ شوينفاطمة بنت عيل سعيد باخ الحياة الدينية يف ماملك معني وقتبان وحرضموت  .١١٩
 م ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨ سعد بن خلف العفنان الخصوصية السعودية  .١٢٠
 م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤ دانيال ت. بوتس الخليج العريب يف العصور القدمية  .١٢١
 م٢٠١٠هـ،  ١٤٣١  الخليج و الجزيرة العربية يف مجلة ( املقتطف ) املرصية  .١٢٢
امن والبيعة الكربى بالخالفة الرحلة امللوكية الهاشمية من مكة املكرمة اىل ع  .١٢٣

 للرشيف حسني بن عيل
 م ١٩٩٦هـ  ،  ١٤٢٧ محمد يونس العبادي

 م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٧ مطلق البلوي م١٩٠٨١٩٢٣هـ/ ١٣٤١  ١٣٢٦العثامنيون يف شامل الجزيرة العربية   .١٢٤
 م ٢٠٠٢هـ ،  ١٤٢٢ هاري سانت جون فيلبي العربية السعودية :من سنوات القحط اىل بوادر الرخاء  .١٢٥
 م٢٠٠٧هـ ،  ١٤٢٨ ابراهيم عبيد آل عبداملحسن تذكرة اويل النهي و العرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان  .١٢٦
 م ٢٠٠٩هـ ،  ١٤٣٠ عبدالخالق عبدالجليل الجنبي جره :مدينة التجارة العاملية القدمية  .١٢٧
 م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣ جان جاك برييبي اطورية البرتولجزيرة العرب :أرض االسالم املقدسة و موطن العروبة و إمرب   .١٢٨
 م ٢٠٠٨هـ،  ١٤٢٩ سعد بن خلف العفنان جزيرة العرب وعبقرية املكان  .١٢٩
 م ٢٠٠٥هـ،  ١٤٢٦ سعد بن عبدالعزيز السيف حادثة سنة الطبعة  .١٣٠
 م ٢٠٠٢هـ،  ١٤٢٣ نارص السبيعي حديث الصحراء  .١٣١
 م ٢٠١١هـ،  ١٤٣٢ فاضل الربيعي الجزيرة العربية و اليمنحقيقة السبي البابيل :الحمالت اآلشورية عىل   .١٣٢
 م٢٠٠٩هـ ، ٢٩  ١٤٣٠ محمد حسن العيدروس دراسات يف الخليج و الجزيرة العربية  .١٣٣
 م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧ خان بهادر عبدالله القناعي رسالة فيها حوادث ووفيات االعيان  .١٣٤
 م ٢٠٠٥هـ ،  ١٤٢٥ الكويت : جامعة الكويت -مركز دراسات الخليج و الجزيرة العربية.  جوارها الجغرايفسجل االحداث الجارية ملنطقة الخليج والجزيرة العربية و   .١٣٥
 م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥ حسني قاسم رشق الجزيرة العربية و االطامع الغربية  .١٣٦
شقائق النعامن يف تاريخ الخليج و الكويت وايران واالمارات و الجزيرة العربية   .١٣٧

 و عامن
 م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥ دشتيمحمد اسامعيل 

 م ٢٠٠٦هـ،  ١٤٢٧ عبدالرحمن بن زيد السويداء عقيالت الجبل  .١٣٨
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 سنة النرش اسم املؤلف اسم الكتاب م
 م ٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٥ عبدالله أبو الغيث العالقات السياسية بني جنوب الجزيرة العربية وشاملها من القرن الثالث حتى القرن السادس للميالد  .١٣٩
 م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٨ عبداملعطي محمد عبداملعطي سمسم شبه الجزيرة العربية و الحبشة : منذ أقدم العصور و حتى نهاية العهد الحبيش باليمنالعالقات بني   .١٤٠
 م ٢٠١٢هـ،  ١٤٣٣ شيامء عبدالباقي السامري العالقات بني مملكة الحرية و قبائل نجد ورشق الجزيرة العربية قبل اإلسالم  .١٤١
 م ٢٠٠٤هـ،  ١٤٢٥ حجرف العصيمي رسان الجزيرة العربيةالفريس :سرية بعض ف  .١٤٢
هـ ،  ١٤٣٢ ١٤٢٦ غيثان بن عيل بن جريس القول املكتوب يف تاريخ الجنوب :عسري امنوذجا  .١٤٣

 م ٢٠١١  ٢٠٠٥
 م ٢٠٠٢هـ ،  ١٤٢٣ هند محمد تريك الرتيك امللكات العربيات قبل االسالم :دراسة يف التاريخ السيايس  .١٤٤
 م٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢ وكالة القمم لإلعالم بية السعودية :تاريخ وانجازاململكة العر   .١٤٥
ح صيه ملتقطات ما تشتت من الشوادر [املوسوعة يف تاريخ نجد و حوادثها ووفيات اعيانها ؛ يل  .١٤٦

 ] يف جمع نفائس الفوائد نظم ونرثرد: الشوا
 م١٩٩٣هـ ، ١٤١٤ محمد بن عثامن بن صالح القايض

 م ٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٤ عاتق بن غيث البالدي ء يف بعض املؤلفات عن بالد العربامليضاح :تصحيح ما جا  .١٤٧
 م.٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٨ ألويس موزيل عن التاريخ املعارص لشبه الجزيرة العربية  .١٤٨
 م ٢٠٠٧هـ ،  ١٤٢٨ أحمد الدبش عورة نوح و لعنة كنعان و تلفيق االصول  .١٤٩
 م ٢٠٠٥ه،   ١٤٢٦ ليامن الغنامس فصول من تاريخ الجزيرة العربية و جوارها االقليمي  .١٥٠
 م ٢٠٠٦هـ ، ١٤٢٧ محمد حسني هيكل يف منزل الوحي  .١٥١
 م ٢٠٠١هـ ،  ١٤٢٢ عبدالله الصالح العثيمني قراءة يف كتابات عن تاريخ الوطن  .١٥٢
 م٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٤ عمري عومير اللحياين لحيان عرب التاريخ :بحث تاريخي لجذر من جذور الحضارة العربية القدمية يف الجزيرة العربية  .١٥٣
 م ٢٠١٠ه ، ١٤٣١ انتوين ناتنغ لورانس لغز الجزيرة العربية  .١٥٤
 م٢٠٠٩هـ ، ١٤٣٠ لويل ثوماس لورنس يف بالد العرب :مشاهدات تاريخية وسياسية  .١٥٥
 م ٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٤ اسامء بنت عثامن بن عبدالعزيز االحمد مجتمع قبائل الصفا كام تعكسه النصوص املنشورة  .١٥٦
 م ٢٠٠٢هـ ،  ١٤٢٣ سهيل صابان يخ الجزيرة العربية يف تركيامصادر تار  .١٥٧
 م ٢٠٠٥هـ ،  ١٤٢٦ فايز بن موىس الحريب مصادر تاريخية مشكوك فيها محارضة  .١٥٨
 م١٩٩٥هـ ، ١٤١٦ فائز بن موىس البدراين الحريب هـ١٢٠٠ - ٨٥٠من اخبار القبائل يف نجد خالل الفرتة من   .١٥٩
 م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤ ايوب صربي باشا و جزيرة العربموسوعة مرآة الحرمني الرشيفني   .١٦٠
،  ١٣٩٥ذوالحجة  عبدالله الصالح العثيمني نجد منذ القرن العارش الهجري حتى ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب  .١٦١

 ١٩٧٥ديسمرب 
 م١٩٩٤ه ،  ١٤١٥ صالح عبدالفتاح نجد و الدولة السعودية االوىل  .١٦٢
 م٢٠١١هـ ،  ١٤٣٢ عامد محمد ذياب الحفيظ زيرة العربيةنشأة الحضارة وتطورها يف الخليج والج  .١٦٣
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١-  األمــري ســلامن يف رساييفــو ...نرشتــه الهيئــة العليــا لجمــع الترعــات ملســلمي البوســنة والهرســك ، ســنة ١42١ هــــ، 

املوافــق 2٠٠٠ م، ويقــع يف )5٠ ص(

2-  جائــزة األمــري ســلامن بــن عبــد العزيــز لحفــظ القــرآن الكريــم عطــاء ومنــاء، دراســة ميدانيــة تأليــف ســلامن بــن 

محمــد العمــري، وقــدم للكتــاب، معــايل الشــيخ صالــح بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ ونــرش ســنة ١423 هــــ، ويقــع يف 

)١27 ص(.

3-  صفحــات مرشقــه مــن جهــود األمــري ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود يف املجــاالت الخرييــة واإلنســانية نرشتــه، 

رابطــة العــامل اإلســامي مبكــة املكرمــة ســنة ١424 هـــ ويقــع يف ) ١١2 ص (.

4-  نرشه، مركز امللك سلامن لدراسات تايخ الجزيرة العربية وحضارتها ويقع يف )5٠ ص(.

5-  ســلامن بــن عبــد العزيــز: الجانــب اآلخرتأليــف زيــن العابديــن الــركايب، نرشتــه مكتبــة العبيــان ســنة ١42٩ هـــ 

ــع يف )27٩ ص(. ويق

٦-  ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود : ســرية توثيقيــة تأليــف الدكتــور عبــد اللطيــف بــن محمــد الحميــد نــرش ســنة 

١43٠ هـــ، ويقع يف )27٩ ص(

7-  ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود ببليوجرافيــة مختــارة مبــا كُتــب عنــه تأليــف األســتاذ محمــد بــن عبــد العزيــز 

الراشــد ونرشتــه مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة ، ســنة ١432 هــــ ويقــع يف )24٨ ص(.

٨-  مــن كلــامت خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز آل ســعود - يحفظــه اللــه ويرعاه - عــن اللغة 

العربيــة، نــرشه مركــز امللــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز لخدمة اللغــة العربية ســنة ، ١43٦هــــ، ويقــع يف )١٩ص(.

٩-  البعــد الثقــايف يف حيــاة امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز للدكتــور عبــد اللــه بــن إبراهيــم العســكر، ونــرشه نــادي 

األحســاء األديب ،ســنة ١43٦ هـــ، ويقــع يف )5٦ ص(.

خ تأليــف الدكتــور فائــز بــن مــوىس البــدراين الحــريب، الدكتــورة مريــم بنــت  ١٠-  ســلامن بــن عبــد العزيــز امللــك املــؤرِّ

خلــف بــن شــديد العتيبــي، ونرشتــه دار فائــز البــدراين للنــرش ســنة 2٠١٦ م ويقــع يف ) ٨4 ص(

١١-  كتــاب ســلامن والجامعــة قطــاف الســنن)١3٩5-١43٦( مــن اصــدار مركــز امللــك ســلامن لدراســات تاريــخ الجزيرة 

العربية وحضارتهــا ١437هـ )257 ص(.

كتب و بحوث تبرز أعمال خادم الحرمين الشريفين وجهوده المتميزه






