
حــالــة الثـقــافـة
� اململـكـة العـربـيــة السعوديــة �� ��2019 يات- ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� �ف

تقرير الحالة الثقافية



وزارة الثقافة، 1441هـ

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة الثقافة

ي اململكة العربية السعودية 2019م : مالمح �� تقرير الحالة الثقافية �ف

يات. / وزارة الثقافة. - الرياض ، 1441هـ وإحصا�ئ
428 ص؛ x 29.7 21 سم

ردمك: 978-603-91287-7-9

١- السعودية - الثقافة أ.العنوان

ديوي 301,29531                       1441/9840

رقم اإليداع: 1441/9840

ردمك: 978-603-91287-7-9

ي وزارة الثقافة ��  هذا التقرير من إعداد إدارة البحوث والدراسات الثقافية �ف
بالتعاون مع مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية



05 كلمة الوزير 

06 املقدمة 

14 امللخص التنفيذي 

46 اللغة 

72 األدب 

94 األزياء 

116 ية  األفالم والعروض املر�ئ

144 املسرح 

166 املوسيقى 

186 انات والفعاليات الثقافية  املهرحج

206 م  فنون العمارة والتصم��

224 راث  ال�ت

256 الفنون البصرية 

288 املتاحف 

310 املكتبات 

336 راث الطبيعي  ال�ت

354 الطعام وفنون الطهي 

370 الكتب والنشر 

392 مؤشرات الثقافة 

406 اتمة  ال�ف

408 املالحق 

410 ية  l ملحق املنهحج

416 ي  �� l امللحق اإلحصا�ئ

424 داول واألشكال  فهرس ال�ج

املحتويات





2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

05

كلمة سمو الوزير
ملا  أوقاتها،  أزهى  السعودية  الثقافة  تعيش 
ي  �ف الحرم�� خادم  من  ر  كب�� اه�تمام  من  به  تحظى 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  ي  �ف الشريف��
بن  محمد  ر  األم�� ي  امللك�� السمو  وصاحب  سعود، 
العهد  ي  ول�� سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
– الدفاع  وزير  الوزراء  لس  محج يس  ر�ئ ب  نا�ئ

حفظهما هللا، اه�تمام عزز من فاعلية املؤسسات 
ات الداعمة،  ي وخلق البي�ئ �ف الثقافية ومكن املبدع��
رتنا الثقافية الطويلة والعريقة. ي ملس�� ا� ي متوحج �� ليأ�ت

ما تعيش بالدنا الغالية نهضة ت�فموية وتطوير  وف��
الثقافة  كانت  األصعدة،  كافة  عل�  وإصالحات 
عل  ي من ذلك الزخم، ما يحج زء� ميع قطاعاتها حج بحج
رؤية  إطالق  بعد  ما  السعودية  الثقافة  حالة 
الثقافة  ليست كقبله، كونها عززت من   2030

ودة الحياة«. بوصفها »من مقومات حج

من  ر  بالكث��  )2019( ي  �� املا�ف العام  خالل  مررنا 
ي شاركنا إياها املثقفون واملبدعون  ازات، ال�ت�� اإلنحج
والذين  الـ16،  الثقافية  القطاعات  كافة  ي  �� �ف
الوزارة  عمر  من  األول  اليوم  منذ  رناهم  اعت�ج
للقطاعات  وأضحى  لنا«،  ي  �ف ي�� راتيحج اس�ت ي  »شركاء�
ديدة لتختصر الزمن وتتول�  ة حج الثقافية 11 هي�ئ
واستقاللية،  بمرونة  الثقافية  القطاعات  إدارة 
املبادرات  من  العديد  تنفيذ  ي  �� �ف ذهبنا  كما 
رة  ر لتحقيقه، فاآلمال كب�� الثقافية، وأمامنا الكث��

وكذلك الطموحات.

ي أيديكم، »تقرير الحالة الثقافية  �ف واليوم نضع ب��
مالمح  2019م:  السعودية  العربية  اململكة  ي  �� �ف
 ، �� املا�ف العام  ي  �� �ف حصادنا  لنوثق  يات«،  وإحصا�ئ
ازات  واإلنحج ومبادرات  ممكنة  قرارات  من 
واألنماط  والفنية  اإلبداعية  اهات  االتحج ورصد 
ي ومعدالت املشاركة  �� ي الثقا�ف ديدة وحالة اإلنتا�� الحج

ي منا بأهمية  وانب، إيمانا� رها من الحج �تمعية وغ�� املحج
وضرورة  للثقافة،  الذهبية  املرحلة  هذه  توثيق 

رة وزارتكم. ي مس�� �� الشفافية �ف

ازات واإلبداع وإل� مزيد من اإلنحج

بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة





� اململكة العربية ��  مقدمة تقرير ا��الة الثقافية ��
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التقرير األول من نوعه

اململكة،  ي  �� �ف نوعها  من  األول�  هي  مبادرة  ي  �� �ف
ي  �� �ف الثقافية  الحالة  »تقرير  الثقافة  وزارة  تقدم 
مالمح  2019م:  السعودية  العربية  اململكة 
تقارير  من  األول�  النسخة  وهو  يات«،  وإحصا�ئ
يعمل  السعودي.  ي  �� الثقا�ف ز  املنحج لتدوين  دورية 
ع نوعي وكمي تقاس  التقرير عل� تأسيس مرحج
اهات  واتحج اململكة  ي  �� �ف الثقافية  الحالة  به  وتفهم 
عاملية.  ر  ومعاي�� ي  محل�� فهم  من  نابع  تطورها، 
يسية،  ر�ئ مهام  أربع  ي  �ف ب�� التقرير  نطاق  مع  ويحج
ي اململكة من القرارات  �� ي �ف �� أولها توثيق الحصاد الثقا�ف
العاملة  واملؤسسات  بالثقافة  املتعلقة  الحكومية 
ال والفعاليات واملحافل املقامة ومبادرات  ي املحج �� �ف
ازات البنية التحتية  ي وإنحج الدعم والتطوير وبرامح�
زات  املنحج وتوثيق  كافة،  الثقافية  للقطاعات 
أو  مؤسسات  حققتها  ي  ال�ت�� تلك  سواء  الثقافية 
ي هذه  أفراد. وال يكتفي التقرير بالتوثيق، بل يعال��

اإلبداعية  اهات  االتحج ي  �� �ف ر  للتغ�� ي رصد  �� �ف املعطيات 
من  ديدة  الحج واألنماط  الثقافية  االت  املحج ي  �� �ف
مستحدثة  ثقافية  ي  أنماطا� كانت  سواء  األنشطة 
من  مستوردة  أو  محلية  أنماط  عن  مطّورة  أو 
ي  اإلنتا�� حالة  ي  �� �ف ر  التغ�� وكذلك  أخرى،  ثقافات 
ات واملمارسات  ي ومدى توفر وانتشار املنتحج �� الثقا�ف
متابعة ألشكال ومعدالت  بذلك من  يرتبط  وما 
ممارسة.  أو  ي  تلقيا� اهها  تحج �تمعية  املحج املشاركة 
ي ثالث مهام النطاق،  �� كما تقدم فصول التقرير، �ف
ي للمنظومة املمكنة للقطاعات  زا� ي وموحج ي عاما� ما� تقي��
 ، را� وأخ�� فيها.  املتوفرة  االقتصادية  والفرص 
ومتابعة  بعرض  التقرير  فصول  أحد  يختص 

مؤشرات الثقافة.

واملعلومات  املتكاملة  النظرة  هذه  ر  توف�� إن 
الدورية عن الحالة الثقافية من خالل هذا التقرير 
ال الثقافة.  ي محج �� سيعود بالنفع عل� عدة أطراف �ف
العامة  املؤسسات  املستفيدين  رأس  عل�  ي  �� 9يأ�ت

راء  �تمع السعودي، وهي تقف شاهدة عل� ال�ث ي مر بها املحج رة تاريخية طويلة من التحوالت ال�ت�� زءا من مس�� ي تعيشها اململكة اليوم حج تعد اللحظة الثقافية ال�ت��
ي تركها املؤرخون والكتاب السعوديون الذين  ، وتنهل الذاكرة الثقافية من العديد من الكتابات ال�ت�� �ف ي واملثقف�� �ف ي صناعته آالف املبدع�� �� والتنوع الذي أسهم �ف
ي انتظار  �� االت الثقافة مازالت �ف رة التدوين  شوط طويل لتقطعه، فالعديد من محج وانب عديدة من هذا التاريخ، إال أنه ما زال أمام مس�� سلطوا الضوء عل� حج
ي تفتقر إليها وإل� تراكمها  ية ال�ت�� ّما املحاوالت املنهحج مته، ال س�� ي ت�فمية ق�� �� ي �ف ي من العمل اإلبداعي وعامال� زءا� ي حد ذاته حج �� املزيد من العمل التوثيقي الذي يعد �ف

ي اململكة العربية السعودية. �� االت �ف العديد من هذه املحج

ودة  ي للهوية وأحد مقومات حج واليوم ومع انتعاش نشاط املؤسسات الثقافية بعد تعزيز رؤية اململكة العربية السعودية 2030 للثقافة بوصفها مرتكزا�
ة املنظومة الثقافية املحلية، ومن ديناميكية تفاعل مؤسسات  رت من بي�ئ دت عدة عوامل غ��ّ ي من روافد االقتصاد؛ استحج ي مهما� �تمع السعودي ورافدا� حياة املحج
ز  . فقد أولت أول� ركا�ئ �ف م�� ي ومق�� �ف �تمع من مواطن�� ال، وكذلك عموم أفراد املحج ي املحج �� ي �ف �ف ي ذات العالقة واألفراد الفاعل�� �� �تمع املد�ف القطاع العام ومؤسسات املحج
ي  �� ي والتاريخي السعودي والعر�ج �� �تمع يفخر »بإرثنا الثقا�ف �تمع الحيوي« الذي تصبو إليه أنه محج ي بالثقافة، حيث وصفت »املحج رؤية اململكة 2030 الثالثة اه�تماما�
ي تطوير نمط  �� ي �ف ي أساسيا� �تمع حيوي« كذلك عل� دعم الثقافة باعتبارها ركنا� ة »محج رف م والهوية الوطنية. كما نصت رك�� از بالق�� رف واإلسالمي«)1(  تحت إطار االع�ت
ي  �� هات وزارة الثقافة �ف ز الرؤية.  وهو ما عكسته رؤية وتوحج ي ركا�ئ �� ي »االقتصاد املزدهر«، ثا�ف �� ودتها، مع اإلشارة إل� إسهام الصناعة اإلبداعية �ف ودة الحياة وحج حج

ل تعزيز مكانة اململكة الدولية«. ل ال�فمو االقتصادي«، و»الثقافة من أحج يسية: »الثقافة ك�فمط حياة«، و»الثقافة من أحج تمحورها حول ثالث تطلعات ر�ئ

راته وظروفه وتحدياته بشكل سنوي، ال ليكون  ي وتغ�� �� اءت أهمية هذا التقرير الذي يحاول التأسيس ملشروع توثيقي للحراك الثقا�ف ي من ذلك حج انطالقا�
ي لحصيلة عام من العمل  ا موضوعيا� ي اليوم رصد� �� ي بالشأن الثقا�ف �ف ميع امله�تم�� ي يدي حج �ف يال الالحقة فحسب، بل ليضع ب�� ل األحج ي للذاكرة الثقافية من أحج معينا�
ي يوّلدها املشهد باس�تمرار، مما سيساعد عل� االرتقاء باملشهد إل�  ديدة ال�ت�� اهات الحج وانب الضعف، وتلقي الضوء عل� االتحج ، حصيلة تحاول تلمس حج �� الثقا�ف

ي حياتهم اليومية. �� ما يتعلق  بالثقافة ودورها �ف ي اململكة ف�� �� ي �ف �ف م�� ي واملق�� �ف ات املواطن�� تطلعات وحاحج
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ية املوسيقىالكتب والنشراللغةاألفالم والعروض املر�ئ

ية األزياءالفنون البصريةاألدباملسرح والفنون األدا�ئ

راثاملكتبات املواقع األثرية والثقافيةاملتاحفال�ت

راث الطبيعي انات والفعاليات الثقافيةالطعام وفنون الطهيال�ت املهرحج

قراءة  ي  �� �ف التقرير  سيساعد  إذ  بالثقافة؛  املعنية 
سياسات  من  بذلك  يرتبط  وما  الراهنة  الحالة 
ي  �ف تحس�� ي  �� �ف يسهم  قد  ما  وهو  ثقافية،  ي  وبرامح�
ي  �� تفاعل املؤسسات مع املشهد ومتابعة التقدم �ف
تحقيق أهداف رؤية اململكة 2030 ذات العالقة 
ي  �ف بالثقافة. كما سيعود التقرير بالنفع عل� امله�تم��
له  من  فيهم  بمن  اململكة  ي  �� �ف واإلبداع  بالثقافة 
ي  �ف وممارس�� ي  �ف مثقف�� من  ي  �� الثقا�ف ال  املحج ي  �� �ف دور 
ليكون  تاريخي وتوثيقي؛  ر مورد  بتوف�� ي  �ف ودارس��
ي إثراء الثقافة  �� زاتهم �ف بمثابة دليل ملموس ملنحج
ي  تحليل�� ع  ومرحج السنوات،  ر  ع�ج السعودية 
ي املشهد عل� صعيد التعريف  �� �ف رات  ملتابعة املتغ��
دات  مستحج وكذلك  فيه،  دد  الحج ي  �ف باملسهم��
التقرير  رز  سي�ج الثقافية.  ات  واملنتحج اهات  االتحج

ي بالثقافة  �ف ي السعودي للمه�تم�� �� ي النشاط الثقا�ف أيضا�
ي املدى  �� ي و�ف �� ي العامل العر�ج �� ي لها �ف �ف السعودية واملتابع��
آفاق  لفتح  ع موثوق  ر مرحج بتوف�� األوسع  العاملي 
يفتح  أن  التقرير  يأمل  كما  والتواصل.  التعاون 
ي  �ف املواطن�� من  العام  مهور  للحج بانورامية  نافذة 
وأحداثه  وتطوراته  ي  املحل�� ي  �� الثقا�ف ال  املحج عل� 
السعودية  الثقافة  مالمح  أبرز  عل�  للتعرف 

ة بتنوعها وأصالتها. رف امل�تم��

ية التقرير ومكوناته منهحج

واسعة  دالالت  ذو  الثقافة  مفهوم  إن  وحيث 
تحديد  إل�  الثقافة  وزارة  سعت  فقد  ومرنة، 

راكم  ال�ت طبيعة  مع  يتالءم  بشكل  الثقافة  نطاق 
ذاته  الوقت  ي  �� �ف يستلهم  أن  عل�  ي  املحل�� ي  �� الثقا�ف
بل  �تِ من  املحددة  تلك  ي  خصوصا� العاملية  ر  املعاي��
والثقافة  والعلم   ربية  لل�ت املتحدة  األمم  منظمة 
عنه  ي  نتح� ما  وهو  الثقافة،  لنطاقات  )اليونسكو( 
ي  ي فرعيا� استحداث وزارة الثقافة لستة عشر قطاعا�
السعودية  الثقافة  تعزيز  تعمل من خاللها عل� 
لياتها،  تحج من  ّلي  تحج أي  ي  يقص�� ال  شامل  بشكل 
ورعاية  القطاع  هذا  ت�فمية  بها  املنوط  هة  الحج كونها 
البناء  بالتعاون  تراثه  وحفظ  ومبدعيه  مواهبه 
اصة،  والحف العامة  املؤسسات  مع  ي  راتيحج واالس�ت

ال. ي باملحج �ف وكذلك مع األفراد املعني��

: مل القطاعات الثقافية ما يل�� وتسث

م فنون العمارة والتصم��
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إل�  التقرير  هذا  م  تقس�� تم  لذلك،  ي  ووفقا�
ي  قطاعا� منها  كل  يتناول   ، فصال� عشر  خمسة 
الذي  راث  ال�ت فصل  باستثناء   ، واحدا� ي  فرعيا�
املظلة  من  �ف واألثرية  الثقافية  املواقع  سيتناول 
املادي.  ر  وغ�� املادي  بشقيه  راث  لل�ت األوسع 
أبرز  توثيق  ر  ع�ج ال  املحج كل  واقع  ستعرض  ُ��
ات الثقافية خالل العام، ورصد  األنشطة واملنتحج
ي  �ف الثقافي�� ي  واإلنتا�� اإلبداع  حالة  ي  �� �ف رات  التغ��
حالة  أي  فيه،  �تمع  املحج ومشاركة  انتشاره  وحالة 
يات  اإلحصا�ئ إطار  يعّرفها  كما   - الثقافة  دورة 
هذه  أن  وبما  اليونسكو-،  ملنظمة  الثقافية 
الثقافة  حالة  تقرير  من  األول�  النسخة  هي 
احتوت  فقد  السعودية؛  العربية  اململكة  ي  �� �ف
الثقافية  للقطاعات  تاريخية  ملحة  عل�  ي  أيضا�
ي ال�ت�� التاريخية  املنعطفات  ألبرز  عام  تمهيد  ي  ��  �ف
هي  ي  ال�ت�� بالكيفية  القطاعات  هذه  شّكلت 
األول  التقرير  اتسم  السبب  ولهذا  اليوم،  عليها 
وتاريخ واقع  إل�  وباإلضافة  الطول.  من  ء  ��  بسث

قسم  عل�  الفصول  معظم  تحتوي  ال،  املحج
فيه،  الثقافية  املشاركة  مستويات  يقيس 
وآخر  ز،  وا�ئ والحج ازات  اإلنحج أهم  رز  ي�ج وقسم 
العاملية رافات  واالع�ت املشاركات  أهم   يستعرض 
الفصول  تخت�تم  ي  را� أخ�� ال.  املحج حققها  ي  ال�ت��
الداعمة  املنظومة  واقع  ّم  يق�� ز  موحج بقسم 
تحتية وب�ف�  واست�ثمار  ودعم  م  تعل�� من  ال   للمحج

مية. وأطر تنظ��

االت فصل مخصص ملتابعة أهم  يتبع فصول املحج
ي تقدم مقاييس كمية لحالة  مؤشرات الثقافة، ال�ت��
ي �� الثقا�ف ي  اإلنتا��  )1( وانب  حج ي  �� �ف اململكة  ي  �� �ف  الثقافة 

ي  �� ي الثقا�ف و )2(االنتشار والعرض للممارسة واملنتح�
وتلقي.  ممارسة  من  الثقافية  املشاركة  و)3( 
ي مختلف  �� �ف ي  لـ 30 مؤشرا� البيانات  مع  حج تم  وقد 
ر  أك�ث قراءة  ل  وألحج وأبعادها.  الثقافة  االت  محج
الثقافة  مؤشرات  عرض  تم  يات،  لإلحصا�ئ داللة 
مؤشرات  مع  عية  مرحج مقارنة  مع  اململكة  ي  �� �ف
رها  تسع دول أخرى تم اختيارها عل� أساس تأث��
ي  �ف حة وتوفر بياناتها. ويع�� اربها الثقافية الناحج وتحج
معرفة  عل�  املؤشرات  لهذه  دقيقة  أرقام  ر  توف��
تقيسها  ي  ال�ت�� الثقافة  وانب  حج ي  �� �ف اململكة  موقع 
ي  �� املؤشرات ومدى ال�فمو والتطوير املمكن لألداء �ف
. وقد سعى التقرير إل� أن تتكامل  �� ال الثقا�ف املحج
ي  ال�ت�� الكيفية  ة  املعالحج مع  الكمية  املؤشرات  فيه 
ملة  محج صورة  لتقديم  وذلك  الفصول،  تقدمها 
املناسب  والقدر  الدقة  ي  �ف ب�� مع  تحج الثقافة  لواقع 

من العمق.

مسح املشاركة الثقافية
وبيانات التقرير

سواء  الثقافة  لواقع  مقاربته  ي  �� �ف التقرير  استند 
عل�  املؤشرات  فصل  أو  االت  املحج فصول  ي  �� �ف
ي الربع  �� معها �ف مصادر متنوعة من البيانات تم حج
ي عل� رأسها »مسح  �� ر من عام 2019م، يأ�ت األخ��
مل عينة ممثلة من  الثقافية« الذي سث املشاركة 
اململكة، ويهدف  ميع مناطق  ي من حج فردا�  3137
للمقارنة  وقابلة  دقيقة  بيانات  ر  توف�� إل�  املسح 
ي  �� ي اململكة �ف �� ي �ف �ف م�� ي واملق�� �ف ملعدالت مشاركة املواطن��
االت الثقافة املختلفة، وذلك من خالل قياس  محج
التلقي  �تمعية:  املحج املشاركة  أبعاد  من  عَدين  �جُ
ي  وفقا� املسح  مقاييس  م  تصم�� رى  وحج واملمارسة. 
طرق  تأسيس  عل�  ي  حرصا� وذلك  عاملية،  ر  ملعاي��
مع  ذلك  وتم  للمقارنة،  قابلة  معيارية  قياس 
ات  راء تعديالت وإضافات تتناسب مع احتياحج إحج

)2(. فصول التقرير والواقع املحل��

بيانات  عل�  التقرير  اع�تمد  املسح،  إل�  باإلضافة 
هة  حج  50 من  ر  أك�ث من  معها  حج تم  وتقارير 
ي  مصدرا� البيانات  هذه  وكانت  وأهلية،  حكومية 
األنشطة،  وتوثيق  الكمية  لإلحصاءات  ي  يسيا� ر�ئ
ال  املحج ي واقع  �� �ف وانب  ي لحج ر عمقا� ة أك�ث ل معالحج وألحج
 83 ريت  أحج الضوء،  التقارير  عليها  تسلط  ال  قد 
ي  �� �ف ي  �ف واملسؤول�� راء  �ج والحف ي  �ف املمارس�� مع  ي  مقابلهت�
إضافيا  ي  موردا� لتكون  املختلفة،  الثقافة  قطاعات 
إل�  باإلضافة  هذا   . �� الثقا�ف الواقع  معامل  لتلمس 
األولية  التاريخية  واملصادر  املنشورة  التقارير 

رونية  واإللك�ت الصحفية  املصادر  والثانوية وبعض 
ملتابعة أنشطة العام وأحداثه.

ملؤشرات  ي  منهحج مع  لحج أول�  محاولة  وباعتباره 
ي  �� �ف البيانات  أرضية  ضعف  مع  ي  خصوصا� الثقافة، 
فإن  الراهن،  الوقت  ي  �� �ف مصادرها  وتناثر  القطاع 
بالقدر  املتاحة  البيانات  است�ثمار  حاول  التقرير 
من عل� األقل سالمة ما يرد فيه  املمكن، الذي يصف
التقرير  نطاق  اتساع  إل�  وبالنظر  اك�تماله.  عز  لو 
وأمينة  عامة  صورة  يعكس  أن  ي  �� �ف والرغبة 
مع  ، فإنه ال يزعم الحصر أو يدعي حج �� للواقع الثقا�ف
واملتنوعة  الشاسعة  السعودية  الثقافة  أطراف 
وأعمالها،  ومؤسساتها  ومبدعيها  روادها  بكل 
ومتطلبات  املساحة  محدودية  ظل  ي  �� �ف وبخاصة 
التقرير  لهذا  يمكن  فال  محددة، وعليه  ية  منهحج
ال  ي هذا املحج �� رى �ف ي كل اسم أو نشاط حج أن يحص��
ر  يث�� أن  حسبه  اسهام  فهو  السعودي،  ي  �� الثقا�ف
إل�  السبيل  يذلل  وأن  ري  امل�ث ي  �� الثقا�ف التداول 

مع ما تناثر منها. املعلومة ويحج

ي عام 2019م وآفاقه �� الواقع الثقا�ف

من املطبخ السعودي إل� املحميات الفطرية ومن 
عروض األزياء إل� دواوين الشعر، يغطي التقرير 
ي ال يبدو  ي من األنشطة الثقافية ال�ت�� مدى شاسعا�
البعض.  لبعضها  ي بصلة  أنها تم�تُّ األول�  للوهلة 
بأنماط  ي  �� تسث موعها  بمحج التقرير  فصول  أن  ر  غ��
ت اللحظة الثقافية اليوم. فعدا كونها  رف عامة م��
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ر  ي املؤسسة الراعية، وزارة الثقافة، تش�� �� رك �ف تش�ت
إل�  متابعات  من  رصده  وما  التقرير  يات  إحصا�ئ
الذي  أشكاله  وتنوع  العام  االه�تمام  نطاق  توسع 
مفردات  باتت  القطاعات.  هذه  معظم  طال 
نطاق  ي  خار�� عة  شا�ئ وممارساتها  اليوم  الثقافة 
ي مسح املشاركة الثقافية  �� النخب، وال يظهر هذا �ف
املشاركة  أشكال  من  عدد  ي  �� �ف ي  أيضا� بل  فحسب، 

ي استعرضتها الفصول. ال�ت��

اللحظة،  وليد  ليس  االه�تمام  أن هذا  ح  املرحج من 
بنية  بتعديل  قوية  دفعة  أعطت  شك  بال  ي  وال�ت��
التتبع  أن  إال   ، �ف وامله�تم�� الهواة  أمام  الحوافز 
ي عدد من الفصول، كشف عن امتداد  �� التاريخي �ف
نشاط  من  رين،  األخ�� العقدين  إل�  يعود  أطول 
العقد  مطلع  الشبابية  ية  السي�فما�ئ املحاوالت 
الطهاة  موعات  ملحج ة  رف مم�� ارب  تحج إل�   ، �� املا�ف
الفن  ة  موحج وح�ت�  رة،  الف�ت ذات  ي  �� �ف ي  �ف السعودي��
ي  �ف املعاصر السعودية منذ عام 2010م. ينظم ب��
ر عل�  رأة أك�ج ي امتلك حج يل� هذه الظواهر املتناثرة حج
ريب واالحتكاك باآلخر رغم محدودية املوارد  التحج
ي  �� آنذاك، وما زال هذا االنفتا� عل� اآلخر والرغبة �ف
حاضَرين  ومعاصرة  ديدة  حج مساحات  اكتشاف 
التقرير  حرص  وقد  الثقافية.  االت  املحج ش�ت�  ي  �� �ف

سياق  ي  �� �ف الراهن  ي  �� الثقا�ف النشاط  وضع  عل� 
الضوء  بإلقاء  ي  �ف السعودي�� ي  �ف املبدع�� من  يال  أحج

دة وظروفهم املختلفة. عل� إسهاماتهم الرا�ئ

ي  �� �ف دور  رنت  اإلن�ت وشبكة  الرقمي  للوسيط  كان 
للحركة  ي  فرصهت� املواهب  فيها  د  تحج ة  بي�ئ تكوين 
عامل  إل�  طريقهم  شقوا  ي  �ف مؤلف�� من  والتواصل، 
ي وظفوا  �ف ي وفنان�� �ف ر هذا املنفذ، إل� مصمم�� النشر ع�ج
ل  وسا�ئ انتشار  ومع  إبداعاتهم.  لنشر  منصاته 
الرقمية  املساحة  تعد  مل  �تماعي،  االحج التواصل 
املساحات  عن  بديلة  رة  خ�ج وتبادل  تعلم  قنوات 
بل  فحسب،  السابق  ي  �� �ف املنحسرة  املؤسسية 
بذاتها،  مة  قا�ئ ي  �� الثقا�ف للتداول  ساحة  أمست 
 ، �� رو�ف اإللك�ت مي  واملعحج مي  رحج وال�ت ي  �� األد�ج كالنشاط 
ي  �� النها�ئ ه  منتحج يعرض  الذي  املثال،  سبيل  عل� 
ومازالت  كانت  املشهد،  هذا  أن  ر  غ�� هناك. 
الذي  األهلية  النشاطات  معه  وتتقاطع  تردفه 
عليها  األمثلة  من  العديد  التقرير  فصول  تقدم 
أندية  إل�  العمارة  بفنون  امله�تمة  موعات  املحج من 
رها،  الطهي وأندية القراءة والفرق املسرحية وغ��
املؤسسات  مبادرات  ي  �� �ف نمو  اليوم  إليها  يضاف 
األسبقية  ذات  املؤسسات  تواصل  إذ  الثقافية، 
معية  الحج وفروع  األدبية  كاألندية  الساحة،  ي  �� �ف
رها،  وغ�� والفنون  للثقافة  السعودية  العربية 
مع   ، رامح� وال�ج الفعاليات  إقامة  ي  �� �ف عطاءها 
ديدة تقدم إضافات نوعية،  دخول مؤسسات حج
ي  �� تأ�ت منها.  عدد  نشاطات  الفصول  تستعرض 
هذه األنشطة مع حضور بارز للثقافة وأنشطتها 
فصوله  ي  �� �ف التقرير  ل  يسحج إذ  العام،  الفضاء  ي  �� �ف
ي أعداد الفعاليات الثقافية بش�ت�  �� ي �ف املختلفة نموا�
موسيقية  وعروض  فنية  معارض  من  أنواعها 
من  رها  وغ�� تراثية  انات  ومهرحج ومسرحية 
ي  عدد� ها  بعصفَ يستضيف  املتخصصة،  الفعاليات 
ي  أعماال� شهدت  ي  ال�ت�� البارزة  الثقافية  املواقع  من 
ي ذلك  �� . ويأ�ت �� للتطوير والتأهيل خالل العقد املا�ف
بدعم رسمي واسع من قبل عدد من املؤسسات 
مها.  تنظ�� ي  �� �ف اص  الحف القطاع  ويشارك  العامة، 
ي  مله صورة لحيوية انتشار املنتح� ويعطي ذلك بمحج

ي يتسم بها املشهد اليوم. �ف واملمارسة الثقافي��

انتشار  وتمدد  الثقافية  املشاركة  نمو  أن  ر  غ��
)أي  االت  املحج من  عدد  ي  �� �ف واملمارسات  ات  املنتحج
دورة  عناصر  من  واالنتشار  املشاركة  عنصري 
ي  �� �ف بغزارة  نفسه  تلقاء  من  م  رحج ي�ت ال  الثقافة(، 
العنصرين  ي اإلبداع )أي  �� �ف ي  رف أو تم�� ي  �� الثقا�ف ي  اإلنتا��
أرقام  تزال  فما  الثقافة(،  دورة  من  اآلخرين 

يات  ، كإحصا�ئ �� ي الثقا�ف ي مقاييس اإلنتا�� �� يسية �ف ر�ئ
املثال،  سبيل  عل�  ي  �� السي�فما�ئ ي  واإلنتا�� النشر 
منخفضة عن املعدالت العاملية، رغم أنها شهدت 
ال�فمو، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالضعف  بعض 
أطر  من  للثقافة،  الداعمة  املنظومة  ي  �� �ف السابق 
م وتدريب  مية وحوافز ومرافق وفرص تعل�� تنظ��
له  تتعرض  ما  واضحة، وهو  راف  اح�ت ومسارات 
وتتأكد  حدة.  عل�  ال  محج كل  ي  �� �ف التقرير  فصول 
تشهد  ي  ال�ت�� االت  املحج ي  �� �ف م  والتنظ�� الدعم  أهمية 
قطاعات  كونها  من  ي  ميا� وتنظ�� ي  ميا� مفاه�� ي  تحوال�
استهالكية بحتة كاألزياء والطهي وفنون الطعام 
عد  م، إل� قطاعات تنطوي عل� �جُ والعمارة والتصم��
، كما تناقش ذلك الفصول املعنية  �� إبداعي ثقا�ف

االت. بهذه املحج

مية تطورات مهمة  شهدت الب�ف� التحتية والتنظ��
ي  �� �ف ي  خصوصا� املاضية،  القليلة  السنوات  خالل 
املرافق  عل�  ي  أساس�� بشكل  تع�تمد  ي  ال�ت�� االت  املحج
عدد  حظيت  حيث  واملكتبة(،  املتحف  )مثل 
بمشاريع  البارزة  والثقافية  األثرية  املواقع  من 
افتتا�  رة  تطوير وتأهيل مهمة، كما تنامت وت��
االت النشر  ي محج �� ديدة �ف املتاحف، وأقرت أنظمة حج
وما  الفكرية.  والحقوق  واملتاحف  واآلثار  ة  والبي�ئ
للتطوير  ة  حاحج أمس  ي  �� �ف العامة  املكتبات  تزال 
لبعض  ي  رف املم�� النشاط  برغم  وهويته،  املرفق  ي  �� �ف
ي يمكن االستفادة  ال وال�ت�� ي املحج �� دة �ف املكتبات الرا�ئ
املتوزعة  العامة  املكتبات  إل�  اربها  تحج ونقل  منها 

ي مدن اململكة ومحافظاتها. �� �ف

ي  اه مؤسس�� ي اليوم اتحج �� الثقا�ف ي الواقع  رف ، يم�� را� أخ��
ه  ي أوحج �� راث وتوثيقه واالحتفاء به، يبدو �ف لحفظ ال�ت
ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  بال�ت تع�ف�  مشاريع  من  عديدة 
ات  املادي من حرف يدوية وفنون تقليدية ولهحج
والثقافية  األثرية  باملواقع  تع�ف�  وأخرى  محكية، 
ي ظل  �� ي ذلك �ف �� . يأ�ت �� راث العمرا�ف وحفظ مالمح ال�ت
ر مع العامل، تأثرت به بشكل  انفتا� وتواصل أك�ج
انات  االت -عل� األقل-  كاملهرحج واضح بعض املحج
والفنون  والعمارة  الثقافية،  والفعاليات 
واالطالع  مة،  رحج ال�ت لحركة  نشاط  مع  البصرية، 
ي  أيضا� التقرير  ل  يسحج العاملي.  ي  �� الثقا�ف ي  املنتح� عل� 
ي  �� اهان، ت�تمثل �ف مالحظة مهمة يتقاطع فيها االتحج
رد  اوز محج راث بحلة معاصرة تتحج ال�ت ي  إنتا�� إعادة 
التوظيف  اه  اتحج ي  �� �ف يبدو  كما  والتوثيق،  الحصر 
وفنون  األزياء  م  تصم�� االت  محج ي  �� �ف راث  لل�ت املعاصر 

الطعام وفنون العمارة.
12
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وزارة الثقافة
ي �� ال الثقا�ف وإعادة هيكلة املحج

ي السابع عشر من شهر رمضان لعام 1439هـ  �� �ف
رقم  ي  امللك�� األمر  صدر  2018م،  يونيو   2 املوافق 
الثقافة  وزارة  بتأسيس  ي  �� يقصف الذي  أ/217، 
ي  �� الثقا�ف ال  املحج بتطوير  املعنية  هة  الحج لتصبح 
داخل  السعودية  للثقافة  هة  وواحج السعودي، 
ال بشكل  ي املحج �� ها، ولتقود التحول �ف اململكة وخارحج
رسمته  الذي  مل  األسث التحول  سياق  مع  م  ينسحج
ي  عنصرا� الثقافة  ت  عّدَ ي  ال�ت��  ،2030 اململكة  رؤية 
ر  �تمع الحيوي الذي تنشده. ولعل أك�ث ي املحج �� ي �ف يسيا� ر�ئ
املشهد  ملستقبل  أهمية  2019م  عام  تطورات 
يتها  راتيحج ي إطالق وزارة الثقافة الس�ت �� ي ي�تمثل �ف �� الثقا�ف
ب املوافق السابع والعشرين  ي العشرين من رحج �� �ف
ي اإلعالن  �ف من حفل التدش�� من شهر مارس، وتصف
ستة  حددت  ي  ال�ت�� الوزارة،  هات  وتوحج رؤية  عن 
 ، �� الثقا�ف القطاع  قيادة  الوزارة:  لعمل  محاور 
مية املمكنة،  ة الثقافية، واألطر التنظ�� وتطوير البي�ئ
، وتقدير املواهب ورعايتها،  ي الدول�� �� والتبادل الثقا�ف

راث والثقافة السعودية. وحفظ ال�ت

ي  ال�ت�� الراهن  ي  �� الثقا�ف الواقع  مالمح  أبرز  من 
بهذا  يتعلق  ما  الفصول  ثنايا  ي  �� �ف استعرضت 
إذ تولت  القطاع،  به  الذي يمر  مي  التنظ�� املخاض 
العقود  ي  �� �ف اململكة  ي  �� �ف ي  �� الثقا�ف الشأن  مسؤولية 
من  ابتداء  هات،  الحج من  عدد  املاضية  مسة  الحف
املعارف  ووزارة  الشباب  لرعاية  العامة  اسة  الر�ئ
مّهدت  ي  ال�ت�� املؤسسات  وهي  اإلعالم،  ووزارة 
ي اململكة، ثم  �� �ف لألرضية املؤسسية األول� للثقافة 
ي  �� �ف ي بدايات األلفية امليالدية  �� �ف ي  �� تركز الشأن الثقا�ف
ة العليا  اختصاصات وزارة الثقافة واإلعالم والهي�ئ
هات أخرى عديدة ذات  للسياحة، باإلضافة إل� حج
ر مباشر. ومع تأسيس  ي مباشر أو غ�� �� إسهام ثقا�ف
االت الثقافة  �تمعت مختلف محج وزارة الثقافة، احج
سياسات  وضع  عل�  قادر  واحد  سقف  تحت 
2019م  عام  ي  �� �ف قل  ف�فُ للقطاع.  شاملة  ثقافية 
الحرس  من  نادرية  الحج ان  مهرحج اختصاص 
ي إل� وزارة الثقافة، وكذلك أنشطة األندية  الوط�ف��
ي  �� لة العربية، ومركز امللك فهد الثقا�ف األدبية، واملحج
ي  �� �ف األخرى،  الثقافية  املراكز  وبقية  بالرياض، 
م  مختلف مناطق اململكة، وكذلك أسند إليها تنظ��
معية العربية  معارض الكتاب، واإلشراف عل� الحج
معية السعودية  السعودية للثقافة والفنون، والحج
معية  وحج الطوابع،  معية  وحج التشكيلية،  للفنون 
ر  معية السعودية للكاريكات�� ، والحج �� التصوير الضو�ئ

معية  ، وحج �ف معية املسرحي�� والرسوم املتحركة، وحج
، �ف السعودي�� الناشرين  معية  وحج  ، �� العر�ج ط   الحف

، كما تم نقل نشاط  �ف ي السعودي�� �ف �� معية املنتحج وحج
ة  ي -من حيث املبدأ- إليها من الهي�ئ راث الوط�ف�� ال�ت
ت  أنش�ئ ثم   . الوط�ف�� راث  وال�ت للسياحة  العامة 
بوزير  ي  ميا� تنظ�� ترتبط  مختصة  ثقافية  ة  هي�ئ  11
م  الثقافة، لتكون مسؤولة عن إدارة وتطوير وتنظ��
القطاع املرتبط بها، وت�تمتع بالشخصية االعتبارية 
ات  ي واإلداري، وهذه الهي�ئ العامة واالستقالل املال��
ة  وهي�ئ مة،  رحج وال�ت والنشر  األدب  ة  هي�ئ هي: 
ة  وهي�ئ راث،  ال�ت ة  وهي�ئ األفالم،  ة  وهي�ئ األزياء، 
ة الفنون البصرية،  م، وهي�ئ فنون العمارة والتصم��
ية،  ة املسر� والفنون األدا�ئ ة املتاحف، وهي�ئ وهي�ئ
ة وهي�ئ املوسيقى،  ة  وهي�ئ املكتبات،  ة   وهي�ئ

فنون الطهي.

ي  �� ي ما يزال �ف ميا� ي تنظ�� �� ال الثقا�ف وبالرغم من أن املحج
ي عام  �� طور التشكل، إال أن وزارة الثقافة شرعت �ف
ي تنفيذ بعض املبادرات  �� 2019م بإطالق والبدء �ف
ي عل�  �� ي شهر مارس، يأ�ت �� علن عن 27 منها �ف ي ائُ ال�ت��
العاملي  سلمان  امللك  مع  محج عن  اإلعالن  رأسها 
ما  ف��  ، �� الثقا�ف "نمو"  وصندوق  العربية،  للغة 
ي  �� السي�فما�ئ األحمر  البحر  ان  مهرحج من  كل  أطلق 
الوطنية  والفرقة  للمسر�  الوطنية  والفرقة 

اء  وحج الوطنية.  الثقافية  ز  وا�ئ والحج للموسيقى، 
إطالقها  ر  ع�ج الوزارة  أولويات  رأس  عل�  م  التعل��
، واإلعالن عن أكاديميات  �� ي االبتعاث الثقا�ف برنامح�
م  م الفنون إل� صفوف التعل�� الفنون، وإدخال تعل��

م. ي تعاون مع وزارة التعل�� �� ي �ف األساس��

وزارة  رؤية  إطالق  األول� عل�  السنة  وبعد مرور 
طط  الحف رسم  ي  �� �ف است�ثمرت  ي  ال�ت�� السنة  الثقافة، 
ات  الهي�ئ تتأهب  ر،  والتحض�� الهياكل  وبناء 
ي  رامح� ال�ج من  املزيد  وتنفيذ  إلطالق  واملبادرات 
ي تع�ف� بكل قطاع من القطاعات،  ال�ت�� التفصيلية 
واستكمال ما بدأ من تطوير للب�ف� التحتية واألطر 
. إن  �� م والتدريب الثقا�ف مية وخيارات التعل�� التنظ��
منظومة  من  تبنيه  وما  الثقافية  املؤسسة  دور 
ه  تتحج الذي  للمبدع  املمّكنة  ة  البي�ئ يمثل  داعمة 
ي  ي نهاية املطاف عند البحث عن نتا�� �� األنظار إليه �ف

دد.  ي ومتحج رف ي م�تم�� ي وط�ف�� �� ثقا�ف

هوامش الفصل:

وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية   )1(
2030، ص 17.

ملزيد من التفاصيل، انظر »ملحق 1:   )2(
ية التقرير«. منهحج
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يسة: أرقام ر�ئ

ح�ت�  اإلسالم  قبل  وتطورها  نشأتها  العربية؛ منذ  زيرة  الحج أهل  لغة  تزال-  -وال  العربية  اللغة  كانت 
اململكة  علت  اإلسالمية. وقد حج الحواضر  ي  �� �ف العلم  لغة  النبوة، واس�تمرت  ي عصر  �� �ف استقرت قواعدها 
طابات الحكومية  ي الحف �� ي أنظمتها األساسية، و�ف �� ي من هويتها �ف ي أصيال� زءا� العربية السعودية اللغة العربية حج

ر الحكومية. ي تطبيقات الدوا�ئ �� الرسمية، و�ف

هات الحكومية السعودية املعنية باللغة العربية عن طريق  ي طليعة الحج �� مية �ف اءت املؤسسات التعل�� وحج
أنشأت   ، األساس�� م  التعل�� ي  �� �ف العربية  اللغة  تدريس  إل�  فباإلضافة  املؤسسات،  من  واسعة  شبكة 
ي تخصصات ذات اتصال مباشر باللغة العربية وآدابها، األمر الذي  �� ي علمية �ف امعات السعودية برامح� الحج
ي  �ف ي من املتخصص�� ي ما يفوق االحتيا�� ي الحياة العملية، وتخريح� �� ي للحضور �ف ي قويا� ي للغة العربية أساسا� ��ّ ه�� ُ��
رها،  ي بغ�� �ف م اللغة العربية للناطق�� امعات السعودية معاهد لتعل�� ي الحج �� انب ذلك، تتوفر �ف ال. إل� حج ي املحج �� �ف

. ار�� ي الحف �� مية لتدريس اللغة العربية �ف معيات اللغوية واملعاهد التعل�� إضافة إل� الحج

عية  ي ذات مرحج ي اململكة؛ إال أنها افتقدت مؤسسهت� �� ود عناية خاصة باللغة العربية �ف وعل� الرغم من وحج
إل�  يهدف  الذي  العربية،  اللغة  دمة  لحف ي  الدول�� عبدالعزيز  بن  عبدهللا  امللك  مركز  ي  �� نسث ائُ ح�ت�  رسمية 
ي هذا الصدد  �� �ف ر أن أهم خطوة مؤسسية  مها، غ�� املحافظة عل� سالمة اللغة العربية، ونشرها وتعل��
يزال  وما  العربية«،  للغة  العاملي  سلمان  امللك  مع  »محج مبادرة  عن  الثقافة  وزارة  إعالن  ي  �� �ف اءت  حج

ي طور النشوء. �� مع �ف املحج

مثل  الحديثة،  التقنيات  ي  �� �ف العربية  اللغة  حضور  تدعم  ي  ال�ت�� املبادرات  من  عدد  اململكة  ي  �� �ف د  يوحج
ي القرآن الكريم  �� ي �ف �� ة النص العر�ج ي معالحج �� مع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف التقنية �ف توظيف محج
، باإلضافة إل� عناية بعض املؤسسات  �� ات الحديثة للتعامل مع النص العر�ج ّ�� رمحج ، وتفعيل ال�ج رقميا�
ي  �ف ل�تمك�� عربية  لغوية  مدونات  وتطوير   ، �� والثقا�ف ي  �� العر�ج املحتوى  إلثراء  حاسوبية  مشروعات  بإنشاء 

راء تحليالت كمية. ي من إحج �ف الباحث��

تحوي  إذ  واألهلية،  الحكومية  األكاديمية  املؤسسات  ي  �� �ف الوحدات  من  ي  عدد� مة  رحج ال�ت ي  حركهتَ ويدعم 
ر مس�تمر. كما نشطت  النشاط فيها متقطع وغ�� أن  إال  مة  ترحج السعودية مراكز ووحدات  امعات  الحج
ي ذلك  �� مة. يأ�ت رحج رونية معنية بالثقافة وبال�ت رة من منصات إلك�ت ي السنوات األخ�� �� رونية �ف مة اإللك�ت رحج ال�ت
�تماعي؛ سواء أكان  ل التواصل االحج ي والثقافة السعودية عل� وسا�ئ �ف ي سياق حضور ملحوظ للسعودي�� �� �ف
مي  ي تطوير املحتوى. ونال النشاط املعحج �� مة، أو �ف رحج ي املرتبط باللغة واألدب، أو ال�ت ي النشاط التق�ف�� �� ذلك �ف
ي بالشأن اللغوي للتدارس والنقاش  �ف ي إذ أصبحت هناك مساحة للمه�تم�� �� رو�ف نصيبه من النشاط اإللك�ت

مة. رحج مية وخاصة بال�ت حول موضوعات لغوية ونحوية ومعحج

65
ي  ا� ي لغو��ّ ي وقسما� كلية ومعهدا�

ي معيات ووحدات عدهت�  وحج
 مع مراكز مختصة

باللغة العربية.

5463
ي اململكة منذ  �� ي �ف ما� رحج ي م�ت كتابا�
توحيدها وح�ت� عام 2016م 

رصدها املرصد السعودي 
مة. رحج لل�ت

149
عدد القرارات 

ي اململكة  �� الصادرة �ف
املعنية باللغة العربية 

ح�ت� عام 2015م.
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604
ناس  ي األحج �� كتب منشورة �ف

 األدبية املختلفة خالل
عام واحد فقط 

)1441هـ/2018-2019م(.

161
رواية سعودية 

علت  منشورة حج
ربع عل�  الرواية ت�ت

. �� عرش النشر األد�ج

3
ي سعوديون يحصلون �ف ي��  روا�ئ

زة العاملية للرواية العربية ا�ئ  عل� الحج
عد أهم  ي �تُ منذ تأسيسها، وال�ت��
ال الرواية العربية. ي محج �� زة �ف ا�ئ حج

يسة: أرقام ر�ئ

ر  االت اإلبداعية، كما تزخر الساحة األدبية بعدد كب�� ي ش�ت� املحج �� ي األدب السعودي عل� إرث ضخم �ف يتك��
ي الشعر  ال�� ي محج �� ي �ف ازات محلية وعربية، وخصوصا� رون منهم إنحج ، حقق كث�� �ف ي من األدباء السعودي�� دا� حج
ط  ي الوسا�ئ �� ما �ف ي باس�تمرار، الس�� �� ي املشهد األد�ج �� والرواية. وتشهد الساحة حضور املزيد من األدباء الشباب �ف
ي سّهلت للمبدع عملية الوصول للمتلقي. ورغم  �تماعي، ال�ت�� ديدة لألدب، مثل مواقع التواصل االحج الحج
د صعوبة  ي كانت تحج ي إبراز العديد من املواهب ال�ت�� �� دل، إال أنها أسهمت �ف ط من حج ما أثارته هذا الوسا�ئ

ل التقليدية املختلفة. ي الوسا�ئ �� ي الوصول والنشر �ف �� �ف

مية أو عل� صعيد مواقع التواصل  ازات اإلقل�� ي عل� صعيد اإلنحج ي بارزا� م الشعراء السعوديون حضورا� قّدَ
ز  وا�ئ الحج غياب  من  ؛  املشهد الشعري الداخل�� ي  �� �ف االنكماش  من  نوع  هناك  زال  ما  أنه  ر  غ�� �تماعي،  االحج
حضور  األدبية، وتواضع  األندية  ز  وا�ئ حج من  عدد  توقف  بعد  ي  وخصوصا� واملتوسطة،  رة  الصغ�� األدبية 
ي مقابل مستويات حضور أعل� للدورات وورش  �� رية، �ف ما الفعاليات املن�ج فعاليات األندية األدبية، الس��
ي ظّلي غياب  �� اص، �ف هات القطاع الحف ي دأبت عل� تقديمها بعض حج العمل املتعلقة بالكتابة اإلبداعية، ال�ت��

امعات واملعاهد. ي الكتابة اإلبداعية عن الحج برامح�

مة اإلبداعية  رحج ي مسابقة ال�ت �� رة �ف ي انعكس عل� املشاركة الكب�� مة األدبية انتعاشا� رحج كما يشهد حقل ال�ت
والحكومية  اصة  الحف هات  الحج من  العديد  عقدت  كما  للكتاب،  ي  الدول�� دة  حج معرض  من  �ف مت  أق�� ي  ال�ت��
ال. وما زالت الرواية السعودية  -وعل� رأسها وزارة الثقافة- دورات وورش عمل لتطوير هذا املحج
ي عدد من الفعاليات البارزة. �� رة �ف �� لهذا العام، كما يس�تمر االه�تمام بالقصة القص�� تتصدر النشر األد�ج

ز العربية،  وا�ئ رة والطويلة للحج م القص�� ي القوا�ئ �� �ف ي  وقد حققت عدة روايات سعودية هذا العام حضورا�
عل�  أو  مهور  الحج مستوى  عل�  -سواء  االه�تمام  غياب  لحظ  و��ُ رة،  القص�� القصة  مستوى  عل�  وكذلك 
ذلك لغياب  يعود  وربما  اإلعالمي،  الصيت  أو  ز  وا�ئ الحج نطاق  ي  خار�� األدبية  باألعمال  النقاد-  مستوى 

حركة نقدية موازية للحركة اإلبداعية.
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ريت  حج ائُ ي  ال�ت�� الهيكلية  رات  التغ��ُّ بعد  تحوالت  بعدة  السعودية  العربية  اململكة  ي  �� �ف األزياء  قطاع  مّري 
وإبداعي. وبعد  ي  ف�ف�� إل� تخصص  تربوي  ال من تخصص  املحج مية، عندما تحول  التعل�� املؤسسات  ي  �� �ف
رة  ي إطار االستهالك ف�ت �� ، وحصرت القطاع �ف �ف ي املحلي�� �ف ي املصمم�� ت من إنتا�� مية وتمويلية حّدَ عقبات تنظ��
ات األزياء والعالمات  ي ازدياد حضور منتحج �� رة، �ف ي السنوات األخ�� �� رات الثقافية، �ف طويلة، أسهمت التغ��ُّ
ي اململكة؛ كاملعارض املوسمية،  �� ديدة �ف ر منافذ عرض حج ي الحياة اليومية من خالل تو�فُّ �� ارية املحلية �ف التحج
مهور  ي إل� الحج �ف ي سهلت وصول املصمم�� �تماعي ال�ت�� ي بشبكات التواصل االحج لهت� رونية مم�ثّ واملنصات اإللك�ت

ي والعاملي. املحل��

ي أسابيع املوضة  �� �ف ي الشباب، ومشاركتهم  �ف املصممات واملصمم�� يل من  ي مع صعود حج ي ذلك تزامنا� �� يأ�ت
ه العام  ي املمارسة الفنية بالتوحج �� ر �ف مية، وتنامي التغ�� ة واإلقل�� ز املحل��ّ وا�ئ العاملية وتحقيق عدد من الحج
الحفظ  اوز  تتحج  ، الوط�ف�� ي  �� الثقا�ف والتنّوع  راث  ال�ت عناصر  است�ثمار  خالل  من  وطنية  بهوية  ربطها  نحو 
ات  م األزياء الحديثة وتطوير منتحج ي تصام�� �� ها �ف والتوثيق األكاديمي، إل� استخدام هذه العناصر ودمحج
ي من  زءا� ر من خاللها عن هوية محلية؛ ليصبح قطاع األزياء حج مستوحاة من األزياء التقليدية والتعب��

. ي الوط�ف�� �� املشهد الثقا�ف

؛ كإقامة الفعاليات  �� �تمع املد�ف ر الدعم للقطاع من مؤسسات عامة ومؤسسات املحج ر توف�� مل التغ�� سث
انات  ي املهرحج �� �ف ارية  ي وعالماتهم التحج �ف ي التدريب، واالحتفاء باملصمم�� وامللتقيات وورش العمل وبرامح�
 ، راث الوط�ف�� م ال�ت من قوا�ئ واملواسم الثقافية، وتفعيل االه�تمام باألزياء التقليدية وحصرها وتوثيقها �ف
ي  �� �ف اتهم ودعم مشاركتهم  ي ملنتحج رويح� اد سوق لهم لل�ت ال الحياكة والتطريز وإيحج ي محج �� �ف ي  �ف ودعم الحرفي��
ملتقى  م  بتنظ�� الثقافة  وزارة  الداعمة:  املؤسسات  هذه  رأس  عل�  ي  �� ويأ�ت مية.  وإقل�� محلية  معارض 

ة األزياء«. »مستقبل األزياء«، وإنشاء »هي�ئ

من  راد  االست�� عل�  يع�تمد  يزال  ال  ال  املحج أن  إال  اململكة،  ي  �� �ف األزياء  ات  منتحج عل�  الطلب  من  وبالرغم 
تحّديات  هه  تواحج اإلبداعي  للعمل  متكاملة  ة  وبي�ئ صناعة  إل�  األزياء  قطاع  تحول  ألن  وذلك  ؛  ار�� الحف
العرض، وهذه  ي ومنافذ  اإلنتا�� م والتدريب وتوفر خطوط  بالتعل�� التحتية، تتعلق  البنية  ي  �� �ف مختلفة 
األيدي  استقدام  نحو  ه  التوحج إل�  ي  �ف واملصمم�� ارية  التحج العالمات  أصحاب  بعض  تدفع  التحديات 
ي ودة املطلوبة لإلنتا�� الحج ي للحصول عل�  ار�� الحف ي  �� �ف ي  إل� اإلنتا�� ه  التوحج أو   ، ار�� الحف رة من  �ج الحف  العاملة ذات 

بأسعار مناسبة.

يسة: أرقام ر�ئ

11
امعة سعودية  حج

ي  تقدم برامح�
م األزياء. ي تصم�� �� �ف

4.3%
ي اململكة ��  ينفقها الفرد �ف

ي استهالك ��  من دخله الشهري �ف
املالبس واألقمشة واألحذية.

925
ي  �ف عدد السعودي��

والسعوديات الذين يعملون 
ي مهن تتعلق باألزياء. �� �ف
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يسة: أرقام ر�ئ

12
عدد صاالت السي�فما 
ارية املرخصة  التحج

ي اململكة. �� �ف

ي شخص �ف 4 مالي��
أعداد مرتادي السي�فما 

منذ افتتاحها وح�ت� نهاية
عام 2019م.

101
 عدد األفالم السعودية املصنفة

رة  ية طويلة وقص�� ي أفالم روا�ئ �ف )ب��
ي عام 2019م. �� قية( �ف وأفالم وثا�ئ

ال  محج ي  �� �ف املتخصصة  م  التعل�� ي  برامح� ومحدودية  لعقود  اململكة  ي  �� �ف ية  السي�فما�ئ العرض  دور  غياب  مع 
ألشخاص  الفردية  هود  عل� الحج ي  ما� وقا�ئ ي  متواضعا� اململكة  ي  �� �ف األفالم  ي  إنتا�� حراك  ظل   ، �� املر�ئ ي  اإلنتا��
هود  الحج هذه  أن  رة. إال  القص�� ي األفالم  �� �ف تركزت غالبيته  الذي   ، ودة املنتح� حج عل�  أثر  هواة؛ مما 
محققة  اململكة  ي  خار�� ية  سي�فما�ئ انات  مهرحج ي  �� �ف التحتية بالحضور  البنية  استطاعت تعويض ضعف 
إلقامة  حثيثة  محاوالت  خالل  من  محلية بديلة  عرض  منصات  ومحاولة تكوين  ز،  وا�ئ الحج من  ي  عددا�
أهمها  كان  اململكة،  ي  �� �ف ي  عا� شا�ئ ي  ي نشاطا� يا� تدريحج غدت  عدة، ح�ت�  سعودية  مدن  ي  �� �ف األفالم  انات  مهرحج

ي اململكة. �� يسية لألفالم �ف ان أفالم السعودية الذي كان بمثابة منصة ر�ئ مهرحج

روز، وتمثلت  ديدة بال�ج ديدة من الشباب القادم بأفكار حج موعة حج م ذلك، بدأت مشاركة محج ي خصف �� �ف
املباشر  وللوصول  لألفالم  سهلة  عرض  رونية كوسيلة  يوتيوب اإللك�ت منصة  عل�  ي  اإلنتا�� ي  �� �ف ذروتها 
ي  ي إبراز املواهب الوطنية ال�ت�� �� ه مستويات مشاهدة عالية. وقد أسهم ذلك �ف مهور، وحقق ما تنتحج للحج
ي خاصة  رافية، واستحداث شركات إنتا�� ي وتحقيق مستوى من االح�ت ي املحل�� تمكنت من تطوير اإلنتا��

ي دول عربية. �� ي افتتا� فروع لها �ف �� ح بعضها �ف ي األفالم، ونحج ي إنتا�� �� ي آخذة بالتوسع �ف �� رو�ف باملحتوى اإللك�ت

ية  ي األفالم الروا�ئ ؛ فتنامى االه�تمام بإنتا�� �� ومع عودة ُدور السي�فما إل� اململكة انتعش النشاط السي�فما�ئ
انات  مهرحج ز  وا�ئ حج وحيازتها  والدولية،  العربية  انات  املهرحج ي  �� �ف السعودية  األفالم  ومشاركة  الطويلة، 
املستقلة. ومع  ان صندانس لألفالم  ومهرحج  ، الدول�� ي  �� السي�فما�ئ فينيسيا  ان  مثل مهرحج عاملية، 
م  بتنظ�� ديدة معنية  حج كيانات  ت  نش�ئ ائُ ية،  املر�ئ والعروض  األفالم  لقطاع  الثقافة  وزارة  استحداث 
ي لألفالم،  لس السعودي لألفالم، واألرشيف الوط�ف�� ة األفالم، واملحج القطاع ودعم صناعة األفالم، كهي�ئ
 ، اإلنتا�� ويد  وتحج ودعم  الوطنية  هات لت�فمية املواهب  عدة حج من  املبادرات التنافسية  إل�  باإلضافة 
ي  �� السعودية �ف األفالم  لدعم  »ضوء«  ، ومسابقة  الدول�� ي  �� السي�فما�ئ األحمر  البحر  ان  مهرحج كمؤسسة 

وزارة الثقافة، ومسابقة أيام الفيلم السعودي ملركز إثراء.

ية قادرة عل� املنافسة،  ي إل� صناعة سي�فما�ئ ي املحل�� هناك عدد من التحديات أمام تحويل حراك اإلنتا��
إل� زيادة  ة  رافية؛ هناك حاحج ي وقلة االح�ت ر املتخصص لإلنتا�� املحتوى والطابع غ�� فمع اس�تمرار ضعف 
رة  ، كما تغيب تخصصات مهنية كث�� �� ي املر�ئ ال األفالم واإلنتا�� ي محج �� مية �ف عدد ونوعية التخصصات التعل��
ية متكاملة. وبالرغم من انتشار  ة إنتاحج ي إليها القطاع لتكوين بي�ئ عن سوق العمل السعودي يحتا��
ي  املحل�� مهور  الحج عن  ي  بعيدا� السعودي  الفيلم  يزال  ما  اململكة  داخل  عدة  مناطق  ي  �� �ف العرض  منصات 
ي صاالت  �� ي مطلوبة لدعمه وتمكينه �ف �ف ي شباك التذاكر وغياب آليات وقوان�� �� لعدم قدرته عل� التنافس �ف

ارية. العرض التحج
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155
مسرحية قدمتها كل من 

معية العربية السعودية  الحج
ة  للثقافة والفنون والهي�ئ
رفيه وحدهما. العامة لل�ت

94565
ي لعروض  مال�� عدد الحضور اإلحج

ي النصف األول  �� هذه املسرحيات �ف
فقط من عام 2019م.

300
زة دولية عل� األقل  ا�ئ حج

حصدها املسر� السعودي 
ية. ارحج من خالل مشاركاته الحف

يسة: أرقام ر�ئ

تأسيسية فردية  تبع ذلك عدة محاوالت  عام 1932م، وقد  اململكة منذ  ي  �� �ف املسرحية  الكتابة  بدأت 
أسهم  مما  املعارف،  وزارة  أنشطة  من  ه �ف الرسمي بإدراحج الدعم  بدأ  أن  إل�  السعودي،  للمسر� 
املسرحي  النشاط  خفت  ثم  امليالدية،  وال�ثمانينيات  السبعينيات  ي  �� �ف السعودي  املسرح  ازدهار  ي  �� �ف
العربية  املحافل  ي  �� �ف ي  ارحج الحف الحضور  اس�تمرار  اململكة، مع  مناطق  معظم  ي  �� �ف التسعينيات  ي  �� �ف
ي  �ف للمسرحي�� ي  يس�� الر�ئ الحاضن  والفنون  للثقافة  السعودية  العربية  معية  الحج مية، وكانت  واإلقل��
ر  ي تنشيط الحركة املسرحية، رغم توقف عدد كب�� �� ي �ف ي مهما� انات املسرحية دورا� ، كما أدت املهرحج �ف املحلي��

انات املهمة. من املهرحج

ي من  املسرحية داخليا� العروض  أعداد  ي نمو  �� واكبت رؤية اململكة 2030 �ف ي  ال�ت�� رات  التغ�� أسهمت 
رفيه، وقد رافق ذلك دخول عدد  ة العامة لل�ت اري، بدعم من الهي�ئ ي فرع املسرح التحج �� ي �ف ديد، خصوصا� حج
ود طلب  2019م، وحج ال. وعكست مؤشرات عام  ي هذا املحج �� �ف اص  محدود من مؤسسات القطاع الحف
ي أعداد الحضور للمسرحيات املقامة، وأرقام مسح املشاركة الثقافية. �� عل� العروض املسرحية، تمثل �ف

ي تقام عليها العروض املسرحية، إال أن من أهم التحديات  ود عدد من القاعات واملسار� ال�ت�� ورغم وحج
ي للندوات  هزة أساسا� هزة؛ فأغلب هذه املسار� هي قاعات محج ه املسر�، هو قلة املسارح املحج ي تواحج ال�ت��
هم  اململكة  ي  �� �ف املسرحي  النشاط  عل�  ي  �ف م�� القا�ئ فمعظم  راف؛  االح�ت غياب  إل�  ي  إضافهت� واملحاضرات، 
امعات السعودية.  د معاهد فنون مختصة، كما تغيب تخصصات املسر� عن الحج من الهواة، فال توحج
ية  األدا�ئ والفنون  للمسر�  ة  إنشاء هي�ئ تم  القطاع،  تطوير  ل  أحج ومن  التحديات  هذه  هة  مواحج ي  �� و�ف
 �� ي االبتعاث الثقا�ف من برنامح� ت وزارة الثقافة تخصصات املسر� �ف ، كما أدرحج وتأسيس املسر� الوط�ف��

رافية. ل تأهيل كوادر اح�ت الذي أطلقته من أحج
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يسة: أرقام ر�ئ

950
ية الشعبية  ي الفرق الغنا�ئ �� ي �ف عضوا�

ي اململكة. �� �ف

240 مليون ريال
ل  ر الوسا�ئ ر من )5.5( مليون مس�تمع للموسيقى ع�ج وأك�ث

ي اململكة. �� املتدفقة �ف

يل من الرواد  ي يد حج مسينيات  والستينيات امليالدية، بدأ تشكل الغناء السعودي الحديث عل�� منذ الحف
ي  دوا دعما� ية العربية، ووحج الذين تشّربوا ألوان الفنون املوسيقية املحلية املختلفة وتأثروا بالحركة الغنا�ئ
ي محطات اإلذاعة والتلفزيون ومدرسة  �� �ف الفرق املوسيقية  ي  �� �ف من بعض املؤسسات الحاضنة م�تمثلة 
رية  ماه�� ، اس�تمر صعود األغنية الحج ي الحقا� يش السعودي. وبرغم انحسار الدور املؤسس�� موسيقات الحج
ي بفضل العديد من األسماء الفنية الالمعة. وعل�  �� رت باألغنية السعودية حدود العامل العر�ج ي ع�ج وال�ت��
�تماعية متعددة كذلك. ي أوساط احج �� دها وحضورها �ف صعيد موازي، حافظت األغنية الشعبية عل� تواحج

الفنون  ي  �� و�ف باملوسيقى،  االحتفاء  مستوى  عل�  نوعية  نقلة  اململكة  ي  �� �ف رة  األخ�� السنوات  شهدت 
انب  حج إل�  كثقافة،  املوسيقى  حضور  ي  �� �ف تمثل  العامة،  ات  الهي�ئ من  عدد  بل  �تِ من  كافة  ية  الغنا�ئ
الكالسيكية  للموسيقى  األمسيات  من  العديد  ظمت  �فُ حيث  كذلك،  رفيهي  وال�ت �تماعي  االحج حضورها 
رفيهية  ال�ت رية  ماه�� الحج الحفالت  انب  حج إل�  الشعبية،  الفلكلورية  للفرق  الثقافية  والفعاليات  العاملية، 
مدن مختلف  ي  �� �ف والثقافية  اليومية  الحياة  مظاهر  من  ي  مظهرا� املوسيقى  وأصبحت  عدة،  مناطق  ي  ��  �ف

ومناطق اململكة.

املستقلة  الشبابية  والفرق  الهواة  ظاهرة  نمو  هو  اليوم  املوسيقية  الساحة  ي  �� �ف يلحظ  ما  أبرز  من 
ي منافذ خاصة أو عامة محدودة كاملقاهي  �� ي وتقديم عروض �ف �� م الذا�ت ريب والتعل�� ي اع�تمدت عل� التحج ال�ت��
ي اململكة باس�تمرارية نسبية،  �� ية �ف ره من الفنون الغنا�ئ ي غ�� �ف ي من ب�� �� واملطاعم. كما تمتع الغناء الشع�ج
�تماعية.  انات الوطنية والحياة االحج ي املهرحج �� م �ف راف الرسمي والحضور شبه الدا�ئ إذ حظي بمساحة من االع�ت

ي التوسع مع االه�تمام املتنامي بعناصر الهوية الثقافية. �� ي �ف وقد أخذت هذه املساحة مؤخرا�

املوسيقي  والتوزيع  يل  التسحج من  ي  ابتداء� اململكة،  ي  �� �ف األغنية  صناعة  ه  تواحج ي  ال�ت�� التحديات  أهم  من 
ي املوسيقي؛ حيث تنعدم  ي غياب شركات اإلنتاح� �� مهور، �ف ي بالتصوير والتسويق للوصول إل� الحج وانتهاء�
العامل،  ي  �� كبا�ت اململكة،  ي  �� �ف املوسيقى  قطاع  ويمر  الصاعدة.  واملواهب  ي  �ف الفنان�� أمام  املحلية  يارات  الحف

ي املوسيقي. ي أنماط االستهالك واإلنتاح� �� بتحوالت �ف

لإلبداع واالست�ثمار،  بأرضية خصبة  يعد  املوسيقية  الحية  يالت والعروض  التسحج ي عل�  العال�� الطلب 
املهيأة إلقامة  املسار�  ي عدد  �� �ف ال من نقص  املحج هها  يواحج يسية  ر�ئ ة تحديات  إذا تمت معالحج ي  خصوصا�
ي املؤهلة، وكذلك نقص الكوادر  ي الف�ف�� يل واإلنتا�� ي استوديوهات التسحج �� ر �ف ية ونقص كب�� الحفالت الغنا�ئ
ي الغياب التام للبنية  �� ال ت�تمثل �ف ر أن أهم تحديات املحج . غ�� �ف ي وموزع�� �ف ي وعازف�� �ف املوسيقية من ملحن��
ي أعلنت عنها وزارة الثقافة.  م املوسيقي ال�ت�� ي التعل�� �� ي أهمية املبادرات �ف �� مية، ومن هنا تأ�ت التحتية التعل��
تأسيس  ي  �� يأ�ت املوسيقي،  ال  املحج ي  �� �ف واالستهالك  م  التعل�� عل�  الطلب  ومؤشرات  املواهب  وفرة  ومع 

. ي املشهد املحل�� �� ة املوسيقى« خطوة مهمة لتفعيل هذه العناصر �ف »هي�ئ



28

يات                   امللخص التنفيذي ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

انات والفعاليات الثقافية املهرحج



29

2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

يسة: أرقام ر�ئ

ي  �� �ف ركزت  ي  �ف ح�� ففي  رة،  األخ�� السنوات  ي  �� �ف والعددي  النوعي  بالتطور  اململكة  ي  �� �ف انات  املهرحج أخذت 
ي بمشاركة مختلف  انات وتنوعت الحقا� ي بحلة وطنية، تنامت املهرحج ي تحديدا� �� را�ث انب ال�ت البداية عل� الحج
م  تنظ�� شركات  خالل  من  اص  الحف القطاع  إسهام  إل�  باإلضافة  الحكومية،  والقطاعات  املؤسسات 

انات والفعاليات ووكاالت إدارة املواهب. املهرحج

مية  رات إدارية وتنظ�� انات والفعاليات منذ اإلعالن عن رؤية اململكة 2030 تغ�� وقد شهد قطاع املهرحج
ر  أك�ث هات  حج إل�  الوطنية  انات  املهرحج أهم  إسناد  مع  التنوع،  وزيادة  ي  والنضح� للتطور  ي  فرصا� أتاحت 
الداخلية  السياحة  ت�فمية  يستهدف  الذي  السعودية«  »مواسم  ي  برنامح� إطالق  إل�  إضافة   ، اختصاصا�

ي محدد. من نطاق زم�ف�� انات مخصصة ملناطق محددة �ف بإقامة فعاليات ومهرحج

ي إحياء بعض  �� �تمعات املحلية �ف اص، لوحظت مساهمة املحج ات الحكومية والقطاع الحف وباإلضافة إل� الهي�ئ
ي من  ي توقفت ممارستها حقبة من الزمن، كما أن عددا� االحتفاالت والفعاليات املوسمية القديمة ال�ت��

مية وفنية. ي تعل�� �تمع وبرامح� انات ثقافية للمحج ر الربحية قامت بتقديم مهرحج املؤسسات األهلية وغ��

رغم  ضخمة  رية  ماه�� حج حققت  مستوردة  فعاليات  إقامة  إل�  انات  واملهرحج الفعاليات  تنوع  امتد 
بها  �تمع  املحج أفراد  تع�تمد عل� مشاركة  ي  ال�ت�� رة  الصغ�� الفعاليات  استقدامها، عل� عكس  تكلفة  ارتفاع 
تسهم  السلبية،  وانب  الحج بعض  وبرغم  ا�.  للنحج ي  مهما� وشريكا  الفعالية  ي  �� �ف ي  أساسيا� ي  عنصرا� وكونهم 
ذب االست�ثمارات، وتعزيز املهارات اإلدارية وإثراء وتطوير  ي حج �� انات والفعاليات املستوردة �ف هذه املهرحج
ر فرص عمل باالستعانة بالطاقات الشبابية لألعمال  ي توف�� �� رات الوطنية. كما يسهم القطاع عامة �ف �ج الحف

انات. مية املصاحبة للفعاليات واملهرحج التنظ��

ر ضخامة  ي اململكة، وتش�� �� �ف الثقافة نموًا  أحد أسرع قطاعات  انات  الثقافية واملهرحج الفعاليات  وتعد 
�تمعي عل� هذه الفعاليات،  انات الثقافية إل� ارتفاع اإلقبال والطلب املحج أعداد الحضور للفعاليات واملهرحج
تطوير  ضرورة  يستدعي  مما  واالست�ثمار،  املشاركة  ال  محج ي  �� �ف ي  ارحج الحف االه�تمام  حصدها  إل�  باإلضافة 
ي  �� ي مناطق اململكة �ف �� انات �ف ر للمهرحج دمات املصاحبة له. ومع االنتشار الكب�� البنية التحتية للقطاع والحف
مهور  رونية لتعريف الحج حدثت منصات إلك�ت عام 2019م، ولتسهيل التعريف بها والوصول إليها اس�تُ
مة  ي املقّدَ رامح� ي مقابل قّلة ال�ج �� ي القطاع �ف �� ي �ف �ف ايد عدد العامل�� رف لة واملخطط لها. كما ي�ت بالفعاليات املسحج

رة. ي تدريبية قص�� ي دبلومات وبرامح� �� زها �ف امعات، وترّكُ من قبل الحج

55%
ي الذين  �ف م�� ي واملق�� �ف نسبة املواطن��

ي  ي واحدا� انا� ي أو مهرحج حضروا فعاليهت�
ي  ي عشر شهرا� عل� األقل خالل االث�ف��

املنصرمة.

350
عدد فعاليات موسم عيد 

ر من 90  ي أك�ث �� الفطر �ف
ي عام  �� مدينة سعودية �ف

2019م.

498185
عدد زوار

ان سوق عكاظ مهرحج
ي نسخة �� �ف

عام 2019م.
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يسة: أرقام ر�ئ

ي واملستورد، والريف  رات التقليدي والحديث، واملحل�� ي متغ�� �ف ي اململكة بتحوالت عدة ب�� �� مرت العمارة �ف
رة من اكتشاف  اءت الف�ت دة، حج ي البناء واإلنشاء هي السا�ئ �� واملدينة، فبعد أن كانت الطرق البسيطة �ف
 . ذريا� رت فيه الشخصية املعمارية للمملكة حج النفطية كمنعطف تاريخي تغ�� ي الطفرة  إل� أو�� النفط 
يمكن  املستوردة،  الحديثة  العمارة  ملفردات  األول�  الشرارة  مسينيات  الحف رة  ف�ت بداية  مع  وانطلقت 
ي اململكة. ثم ظهر  �� �ف ارب العمارة الحديثة  ل« تحج ي تشكلت فيها »أوا�ئ ال�ت�� رة »الطليعة«  أن تسمى بف�ت
ي  اه معماري عام يطر� تساؤالت مهمة عن مدى مالءمة النتا�� منذ نهاية السبعينيات امليالدية اتحج
املعماري  ي  النتاح� هوية  أصبحت  ح�ت�  ي  التال�� العقد  ينتِهي  ومل  الثقافية.  اململكة  لهوية  ديد  الحج املعماري 
ي مؤيد ومعارض.  �ف دليتها ب�� ، عل� حج ي الحفطاب املعماري املحل�� �� ي محورية �ف عيت� الثقافية مسأل�تً ومرحج
ودة العالية، وبقيت املشاريع الصغرى  رى ذات الحج ي املشاريع الك�ج �� وانحصرت محاوالت تأصيل الهوية �ف

ي هذا السياق إل� حد بعيد. مثل املساكن خار��

ي تكوين  �� ة �ف وعل� الرغم من تسارع عملية البناء والت�فمية إال أن مهنة العمارة سارت بخطوات متباط�ئ
مية املتفرقة مل تتعامل مع مهنة  ي كقطاع موحد ل� شخصية خاصة، كما أن الهياكل التنظ�� �� را�ف إطار اح�ت
االت وزارة الثقافة،  ي محج �ف مينها ب�� زء من البنية الثقافية للمملكة. لذلك يعد تصف العمارة باعتبارها حج
ي يؤمل أن يوفر أول مظلة متكاملة للعمارة  ي نوعيا� م« تطورا� ة فنون العمارة والتصم�� وتأسيس »هي�ئ
ديدة لبعض  ات امللكية الحج ابية استحداث الهي�ئ . يضاف إل� هذه التطورات الهيكلية اإليحج �ف واملعماري��

ية لتلك املدن. مة املعمارية والثقافية االستثنا�ئ ياتها بشكل مباشر عل� الق�� راتيحج ي اس�ت رف املدن، وترك��

رة بعض املبادرات العملية عل� عدد من األصعدة مثل مبادرة »أنسنة املدن«،  ي اآلونة األخ�� �� ظهرت �ف
والتقنية  ال�تمويلية  الصعوبات  ة، برغم  البي�ئ تتواءم مع  ديدة  بناء حج ي تطوير مواد  �� �ف وكذلك مبادرات 
القوقعة  العمارة من  ي  �تمعية وخرو�� املحج ظهور أشكال من املشاركة  ال  املحج هها. كما شهد  تواحج ي  ال�ت��

موعات التطوعية النشطة. ر نشوء عدد من املحج املؤسسية ع�ج

بظاهرة  يسمى  ما  ف�� رى  الك�ج السعودية  للمدن  إل�  وصلت  للحدود  عابرة  معمارية  لغة  ظهرت  كما 
ي�تماهى شكل  ي  ال�ت�� املدن  لهذه  اري  التحج الوسط  ي  �� �ف ية  احج الزحج ي  األبرا�� احم  رف ت�ت العاملية«، حيث  »املدن 
ال عدد من التحديات أهمها الصعوبات  ه املحج ة تذوب فيها الهوية. يواحج العمارة الحديثة فيها إل� درحج
ي  مية واملمارسة املهنية، وغياب الصوت املعماري املحل�� ي املؤسسات التعل�� �ف مة ب�� وة القا�ئ مية والفحج التنظ��
ي  هات ال�ت�� ي تحت مظلة مهنية واحدة، وندرة الحج ميا� ي الصحافة والنشر املعماري أو تنظ�� �� ي �ف ي اعالميا� سواء�

تدعم البحث والتطوير.

8
ي اململكة حازت  �� مشاريع �ف

زة آغا خان ا�ئ عل� حج
العاملية للعمارة.

8912
سعودية وسعودي 

ي مهنة »مهندس  �� يعملون  �ف
معماري« )2019م(.

13
قسم عمارة و17 قسم

امعات  ي الحج �� ي �ف م داخل�� تصم��
السعودية.
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 ، �ف السن�� آلالف  تمتد  لحضارات  أثرية  كنوز  من  ثري،  ي  �� ثقا�ف راث  ب�ت السعودية  العربية  اململكة  تمتاز 
يال. وقد  ي من فنون ومعارف توارثتها األحج وأنماط عمرانية تتنوع بتنوع مناطقها الشاسعة، ومزيح�
منذ  مالمحه  وتدوين  راث  ال�ت هذا  حفظ  ي  �� �ف وأدباء  ي  �ف آثاري�� ي  �ف ومؤرخ�� ي  �ف غرافي�� حج من  الرواد  ساهم 

ي العقود الالحقة. �� هود املؤسساتية �ف ، ح�ت� لحقت بهم الحج �� منتصف القرن امليالدي املا�ف

ي إطار رسمي محفز، فحوت مبادرات رؤية اململكة 2030،  �� راث �ف تنشط اليوم مبادرات املحافظة عل� ال�ت
ر املادي. ومع هذه  راث املادي وغ�� مل ذلك مختلف أشكال ال�ت راث، سث عل� مسارات رعاية وتطوير ال�ت
ممارسات  أو  التنقيب،  عمليات  اس�تمرار  ي  �� �ف ي  سواء� ي  يا� منهحج ي  دعما� ال  املحج د  يحج ديدة،  الحج السياسات 
ر  غ�� راث  ال�ت عناصر  وحصر  توثيق  وأعمال  وتأهيلها،  ي  �� العمرا�ف راث  وال�ت األثرية  املواقع  عل�  املحافظة 
الثقافة،  لوزارة  التابعة  الثقافية  القطاعات  من  بعد دخوله �ف ديدة  ملرحلة حج القطاع  ويتأهب  املادي. 
ة العامة للسياحة  ي من حيث املبدأ من الهي�ئ راث الوط�ف�� لس الوزراء بنقل نشاط ال�ت وصدور قرار محج

راث. ة ال�ت ي أواخر عام 2019م، وتأسيس هي�ئ �� ي إل� وزارة الثقافة �ف راث الوط�ف�� وال�ت

راث، وشهد العام 2019م تأسيس عدد منها،  ي املعنية بال�ت �� �تمع املد�ف يلحظ نمو أعداد مؤسسات املحج
وزارة  أطلقت  الذي  الصناعي،  راث  ال�ت مثل  واسع  باه�تمام  تحظى  تكن  مل  بعناصر  العناية  شهد  كما 
. ال تقوم  �� انب مسابقة لتوثيق املوروث الشع�ج الثقافة مبادرة لتوثيقه عل� شكل مسابقة عامة، إل� حج

�تمعية كذلك. ي تعزيز املشاركة املحج �� ي التوثيق فحسب، ولكنها تساهم �ف �� هذه املسابقات بدور �ف

راث، إذ يمكن  ي لظهور أشكال االه�تمام العام بال�ت يس�� ر أن هذه املبادرات العامة مل تكن املحرك الر�ئ غ��
الحضور  كثافة  انب  حج إل�  مظاهر،  عدة  ي  �� �ف يتضح  راث  ال�ت عناصر  مع  أوسع  عفوي  تفاعل  مالحظة 
ي هذا العام 2019م، وعل� رأسها  �� ر منها �ف م عدد كب�� ي أق�� راثية املتنوعة وال�ت�� انات ال�ت للفعاليات واملهرحج
هود  زء من حج ي املواقع األثرية والثقافية، كحج �� م عدد من هذه الفعاليات �ف . وأق�� نادرية الوط�ف�� ان الحج مهرحج
يزال  ال  أنه  إال  املختلفة،  �تماعية  واالحج الثقافية  لألنشطة  �تمع، كمساحات  املحج بحياة  وربطها  تفعيلها 
معدالت عل�  أثره  ينعكس  للزيارة،  املؤهلة  املواقع  أعدد  ي  �� �ف وتواضع  التحتية،  الب�ف�  ي  �� �ف ضعف   ثمة 

الزيارة بالعموم.

ال  راث فرصًاي است�ثمارية، مثل محج م الهوية، توفر بعض عناصر ال�ت مة الثقافية املرتبطة بصم�� انب الق�� بحج
للمواقع  السياحية  مة  الق�� إل�  باإلضافة  رافية،  االح�ت نحو  خطوات  اليوم  يخطو  الذي  اليدوية  الحرف 
ر  ال ينتظر الكث�� ي تأهيلها وتسويقها، إال أن املحج �� ي عل� الرغم من التحسن امللحوظ �ف االثرية والثقافية ال�ت��

دمات السياحية. ودة الحف ي حج �ف ي تحس�� �� من التطوير �ف

يسة: أرقام ر�ئ

1985
راث  ي عدد مواقع ال�ت مال�� إحج
ي تم حصرها. ي ال�ت�� �� العمرا�ف

5
لة  عدد املواقع املسحج
راث  مة ال�ت من قا�ئ �ف
ي اليونسكو. �� العاملية �ف

7
ي اململكة  �� ي �ف �� راث الثقا�ف عناصر من ال�ت

ي  �� راث الثقا�ف مة ال�ت ي قا�ئ �� لة �ف ُمسحج
ي اليونسكو. �� ر املادي �ف غ��
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قدم  العشرين،  القرن  من  امليالدية  والستينيات  مسينيات  الحف ي  �� �ف مت  أق�� ي  ال�ت�� األول�  معارضه  منذ 
األساليب  مختلف  ي  �� �ف ي  أعماال� أبدعوا  الذين  ي  �ف الفنان�� من  متتابعة  ي  ياال� أحج السعودي  ي  الف�ف�� املشهد 
ي دعم املشهد  �� ي �ف ي مهما� ي مؤسسيا� اسة العامة لرعاية الشباب دورا� م والر�ئ االت الفنية، وأدى التعل�� واملحج
ل  تنا�تُ من  اس�تمر؛  ال  املحج تطور  أن  إال  املؤسسات،  أداء  فيها  ع  تراحج رات  ف�ت من  الرغم  وعل�  وفنانيه. 
هودات  محج مع  ي  خصوصا� الفنية،  االت  واملحج األساليب  ي  �� �ف ديد  التحج محاوالت  إل�  ي  �ف الفنان�� ي  �ف ب�� رة  �ج الحف

ّحي املوارد والدعم. ي رغم سثُ ي محاولة تطوير الوسط الف�ف�� �� ماعية �ف ة والحج ان السعودي الفرد��ّ الف�فّ

ة  ة للفن املعاصر دعمتها مؤسسات سعودية أهل��ّ ي موحج ي املشهد الف�ف�� �� ، نشطت �ف �� خالل العقد املا�ف
ي الذين اختلفت فنونهم عمن سبقهم من حيث أشكال  �ف فنية قدمت طليعة من الفنانات والفنان��
وبرغم  العاملية.  الفن  أوساط  ي  �� �ف ي  ملحوظا� ي  اه�تماما� حصدوا  إذ  نشاطها،  ومساحات  الفنية  املمارسات 
دت حالة ديناميكية قد تحفز املزيد من  اه هذه املدرسة الفنية، إال أنها أوحج تفاوت النظرة النقدية تحج

ي السعودي. ري للمشهد الف�ف�� ي امل�ث التداول النقدي التشكيل��

ي  ديدة للتصوير التشكيل�� ط حج ي مزاحمة أشكال ووسا�ئ �� ي اليوم �ف ر من فاعلية املشهد الف�فّ�� زء كب�� ي�تمثل حج
)أو  النصبية  األعمال  شغلت  إذ  العشرين،  القرن  أواسط  منذ  السعودي  الفن  مشهد  تسيد  الذي 

ي املعارض الفنية املهمة. �� ي �ف را� ي كب�� ا� رف ي والفنون الرقمية ح�� �� ركيبية( والتصوير الضو�ئ ال�ت

رة عدد املعارض والنشاطات  ي ك�ث �� ع املشاركة الذي ظهر �ف ال توّسُ ي املحج �� ومن أبرز مالمح اللحظة الراهنة �ف
وانتعاش  املدن،  ي  �� �ف األحياء  دران  حج عل�  العفوية  الفنية  كاألعمال  العام  الفن  مظاهر  ونمو  الفنية 
من  عدد  ظهر  نوعي  تطور  ي  �� و�ف العام.  الفضاء  ي  �� �ف ذاتها  الفنية  املمارسة  وحضور  النحتية  األعمال 
رافية ووفرة املوارد مل تكن متوفرة  ة الراعية للفن عل� مستوى عال من االح�ت ر الربح��ّ املؤّسسات غ��

ي من قبل. �ف �� ي والناش�ئ �ف رف�� ي املح�ت �ف للفنان��

ال  املحج م  لتنظ�� البصرية  الفنون  ة  هي�ئ الثقافة  وزارة  تأسيس  ي  �� �ف اء  حج األهم  ي  املؤسس�� التطور  أن  ر  غ��
م الفنون الذي كان يشهد تحوالت هيكلية  ال تعل�� ي محج �� ي من املبادرات �ف ودعمه. وأطلقت الوزارة عددا�
ي مقدمة هذه املبادرات اإلعالن عن تأسيس أكاديميات للفنون. كما تتوفر  �� خالل العقد املنصرم، و�ف
غدت  ي  ال�ت�� الفنية  اإلقامات  ي  برنامح� منها  �ف من  السعودي،  للفنان  الدعم  من  مختلفة  أشكال  اليوم 

ي الساحة. �� متوفرة �ف

يسة: أرقام ر�ئ

255
ي ي فنيا� معرضا�

مت ق��  عل� األقل ائُ
ي 2019م. �� �ف

329
ي وسعودية  سعوديا�
ي مهنة  �� يعملون �ف
»دليل معرض«.

22.8%
�تمع السعودي يمارسون  من املحج
ي فنية كالنحت أو الرسم،  أعماال�

. رافا� هواية أو اح�ت
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ي السياسات العامة،  �� رات �ف ي تاريخه بتحوالت هيكلية عديدة وارتبط تطويره بتغ�� �� مر قطاع املتاحف �ف
راث  بال�ت للعناية  ي  �ف الشريف�� ي  �ف الحرم�� خادم  ي  برنامح� اع�تماد  بعد  املتاحف  بقطاع  االه�تمام  تزايد  حيث 
أنواعها  بمختلف  املتاحف  وتطوير  إنشاء  تخص  مشاريع  عدة  مساراته  منت  تصف الذي  الحضاري؛ 
ي تنشيط السياحة. كما  �� �ف باعتبارها عامل معزز للهوية الوطنية، مع مزيد من االلتفات نحو دورها 
ديدة  ي 2020، بالقطاع مع خطط إلنشاء متاحف حج ي التحول الوط�ف�� ي برنامح� �� اه�تمت عدد من املبادرات �ف
ودة حياة  ي حج �ف ي تحس�� �� ي مناطق مختلفة حول اململكة من منطلق العناية باملرافق الثقافية املساهمة �ف �� �ف
بها  تع�ف�  ي  ال�ت�� الثقافية  القطاعات  من  �ف القطاع  ي  بإدرا�� السياسات  هذه  ت  وحج �تُ  . �ف م�� واملق�� ي  �ف املواطن��
ة املتاحف املختصة باإلشراف عل� القطاع وتطويره وت�فميته. وزارة الثقافة، وتأسيس وزارة الثقافة لهي�ئ

رة، ال تخلو منطقة من مناطق اململكة من متحف  ي السنوات األخ�� �� ومع ازدياد أعداد املتاحف العامة �ف
ي منطقة الرياض. كما شهدت أعداد املتاحف  �� ركز ما يقارب نصف هذه املتاحف �ف واحد عل� األقل، وي�ت
ي منها. كما  را� ري كث�� ي التأهيل الذي يع�ت �� ي أعدادها، برغم ضعف الشديد �ف �� اصة املرخصة نموًاي موازيًا �ف الحف
انب الزيادة العددية بوادر تحول نوعي، فبعد ارتباط مؤسسة املتحف  رة إل� حج تعكس السنوات األخ��
مل  األسث املفهوم  القطاع من  رب  ليق�ت املتاحف  أخرى من  أنواع  افتتا�  تم  باآلثار،  لعقود طويلة  ي  محليا�
ي الكوادر  �� ي قطاع املتاحف بالعموم من نقص �ف �� ي نوع واحد من أنواعها. ويعا�ف �� للمتحف الذي ال ينحصر �ف
امعات السعودية،  الحج ي  �� �ف املؤهلة املتخصصة؛ األمر الذي ينبع من غياب مسار متخصص للمتاحف 

ال. ي املحج �� ي تدريب متخصصة �ف د برامح� كما ال توحج

ي  ه املتاحف السعودية. تزايد مؤخرا� ي تواحج ر التحديات ال�ت�� ولطاملا كان انخفاض الثقافة املتحفية، من أك�ج
إل� مراكز أنشطة  املتاحف وتحويلها  ي  �� من خالل تفعيل مبا�ف املتحفية  الثقافة  مبادرات رفع  حضور 
�تمعية، عن طريق إقامة فعاليات متنوعة داخل املتحف وزيادة الرحالت املدرسية، وإتاحة  ثقافية ومحج
املعارض  وإقامة  متاحف  إل�  وتحويلها  راثية  ال�ت القصور  من  عدد  تفعيل  وتم  هذا  التطوعي.  العمل 
انات فيها. كذلك شهد عام 2019م نشاطًاي سياحيًاي ثقافيًا بإقامة العديد من املواسم  وفعاليات املهرحج
مناطق  ي  �� �ف متنوعة  فعاليات  إقامة  أو  للمتاحف،  وزيارات  ثقافية  فعاليات  منت  تصف ي  ال�ت�� السياحية 

ذب بإقامة عروض ترفيهية الستقطاب الزوار. ة حج ر بي�ئ املتاحف، وتوف��

يسة: أرقام ر�ئ

303162
اصة أعداد الزيارات للمتاحف الحف

)2018م(.

130331
ي بالرياض  عدد الزيارات للمتحف الوط�ف��

)2019م(.

84
ي اململكة. �� عدد املتاحف العامة �ف

217
ي اململكة. �� اصة �ف عدد املتاحف الحف
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اصة  �تمع السعودي كما يبدو من التاريخ الطويل للمكتبات الحف ي من ثقافة املحج زءا� ي حج كانت املكتبات دوما�
هزة  املحج ي  �� املبا�ف ناحية  من  الحديثة  املكتبة  مفهوم  ي  تب�ف�� ي  �� �ف اململكة  ي  �� �ف املكتبات  شرعت  وقد  والوقفية. 
ي  ال مقتصرا� ي وقت مبكر بعد تأسيس اململكة، ومل يكن االه�تمام بهذا املحج �� دمات املتخصصة �ف م والحف والتنظ��
ي  �� ديدة بأنواعها املختلفة �ف ودة وتطويرها فحسب، بل إنشاء املكتبات الحج عل� الحفاظ عل� املكتبات املوحج

هة هذا القطاع محليا ودوليا. ر واحج ي تعت�ج اء اململكة، كمكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض ال�ت�� أرحج

ف  واليوم، يشهد قطاع املكتبات بعض التطور؛ سواء عل� مستوى املرافق ومصادر املعلومات والوظا�ئ
املكتبات  ذلك نشاط عدد من  من  رز �ف وي�ج �تمعية.  املحج واملشاركة  ي  رامح� ال�ج أو مستوى  والتقنية،  الفنية 
السعودي، وحققت  �تمع  املحج ي  �� �ف املتنامية  بالقراءة  االه�تمام  تواكب وتحفز ظاهرة  ي  ال�ت�� دة  الرا�ئ العامة 
ر الفعاليات واملبادرات املختلفة. ويبدو تطور قطاع  ي ع�ج �� ي ثقا�ف �� ي إحياء دور املكتبة كمركز معر�ف �� احات �ف نحج
ما  مية، ف�� ي تحظى بدعم مس�تمر واستقاللية تنظ�� ي عدد محدود من املكتبات ال�ت�� �� ي �ف املكتبات العامة محصورا�
ي يبلغ عددها 84 مكتبة،  ي مدن ومحافظات اململكة، وال�ت�� �� ظلت املكتبات العّامة الحكومية املنتشرة �ف

ات، ما كان له انعكاس عل� انخفاض أعداد زوارها. رف ه�� ي الفاعلية والتحج �� ي من نقص شديد �ف �� تعا�ف

ي  التق�ف�� للتحول  مواكبتها  ي  �� و�ف مقتنياتها  م  ححج ي  �� �ف السعودية  امعات  الحج مكتبات  القطاع  من  �ف ي  رف وت�تم��
من  �ف العامة  املدرسية  املكتبات  ي  نسبيا� مبكر  وقت  ي  �� �ف اراته  محج حاولت  الذي  التحول  وهو  املتسارع، 
ه تحدي  ي تواحج رز عدد من املشروعات املعلوماتية ال�ت�� ربة تأسيس مصادر التعلم. وبشكل عام، ي�ج تحج
ي قطاع املكتبات، من أبرزها مشروع املكتبة الرقمية السعودية الذي يخدم املكتبات  �� ثورة الرقمنة �ف
وتتا�  منازلهم  ي  �� �ف األفراد  يمتلكها  ي  ال�ت�� الحفاصة  املكتبات  ظاهرة  تزال  وما  األول.  املقام  ي  �� �ف امعية  الحج
ع أعدادها ومحدودية تطويرها  ي عدد من مدن اململكة، رغم تراحج �� مهور العام مس�تمرة ومنتشرة �ف للحج
اوز  الذي يعود إل� افتقار هذه املكتبات إل� موارد مادية وأياد عاملة متخصصة وتقنيات مكتبية تتحج
ي  �ف ي الشريف�� �ف اسة العامة لشؤون الحرم�� ي تديرها الر�ئ ال�ت�� املكتبات الوقفية  رز هنا  قدرات األفراد. وت�ج
للمكتبات  العزيز  عبد  امللك  مع  محج مقدمتها:  ي  �� و�ف واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  ووزارة 
م  تصف وهي  الشريف،  النبوي  د  املسحج ومكتبة  الشريف،  ي  املك�� الحرم  ومكتبة  املنورة،  باملدينة  الوقفية 
بعد  أو  حياتهم  أثناء  ي  �� �ف اصة  الحف األفراد  مكتبات  إهداء  ر  ع�ج ي  تاريخيا� نمت  قد  كانت  ثمينة  مقتنيات 

مان حسن إدارتها واملحافظة عليها. وفاتهم لها كأوقاف، لصف

مصادر  ال  محج ي  �� �ف الرقمنة  ثورة  عن  ي  ينتح� ما  هو  ككل،  القطاع  هها  يوحج ي  ال�ت�� التحديات  أبرز  من  إن 
ي املكتبات، وما يتطلبه ذلك من سياسات للتحول الرقمي  �ف ي ب�� ة إل� الربط الشبك�� املعلومات، والحاحج
ود بعض املشروعات، مثل مشروع  ر قياسية للفهرسة، ما زال القطاع يفتقر لتكاملها برغم وحج ومعاي��

ي املوحد والفهرس السعودي املوحد.  �� تأسيس الفهرس العر�ج

يسة: أرقام ر�ئ

35%
نسبة األسر السعودية 

ي تملك مكتبة خاصة  ال�ت��
لها. رف ي م�ف �� �ف

479773
من مقتنيات  ي )كتاب( �ف عنوانا�

مكتبة امللك فهد الوطنية 
)2019م(.

2329
ي اململكة بمختلف  �� عدد املكتبات �ف

امعية، عامة،  أنواعها )مدرسية، حج
متخصصة، وطنية(.
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الطبيعي  راث  ال�ت علتها غنية بعناصر  غرافية شاسعة حج العربية السعودية بمساحة حج اململكة  ت�تمتع 
وصحراوية  وبحرية  بلية  حج غرافية  حج بتشكالت  حظيت  إذ  مالية،  والحج والعلمية  املادية  مة  الق�� ذات 
إل�  باإلضافة  والنباتات،  الحيوانات  أنواع  من  العديد  تحته  ي  تندر�� ي  �� إحيا�ئ وبتنّوع  ة،  ّ�� استوا�ئ وغابات 
رة  يسية ألنواع من الطيور املهاحج نات املهددة باالنقراض ومحطة ر�ئ ي لعدد من الكا�ئ كون اململكة موطنا�

والعابرة لقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ية؛ من حياة فطرية ومعامل  ي اململكة ومكوناته البي�ئ �� راث الطبيعي �ف مل يبدأ االه�تمام بضرورة حماية ال�ت
امليالدية  ال�ثمانينيات  إاّلي منذ  ية وإقامة املناطق املحمية؛  البي�ئ ي واألنظمة  �ف إرساء القوان�� ر  مالية ع�ج حج
ر توقيع العديد  ي الكشف عن كنوز تراثها الطبيعي والسعي لحمايتها ع�ج �� ي بدأت اململكة �ف �ف املنصرمة، ح��

ما يخص حماية الحياة الفطرية وتحديد مواقعها. ة ف�� من االتفاقيات الدول��ّ

ي وزارة  �� راث الطبيعي كقطاع مستقل �ف ي عل� ال�ت ا� رف ر ترك�� ي أك�ث هودا� ي شهدا حج �ف ي املنصرم�� �ف ر أن العام�� غ��
ما  ة. أما ف�� الثقافة، حيث تبع إعالن هذا الهدف إعادة هيكلة بنية املؤّسسات املتعّلقة بشؤون البي�ئ

ي تعمل الوزارة عل� ت�فميته. �� راث الطبيعي كقطاع ثقا�ف ي ال�ت �تمعي، ف�تم إدرا�� ي واملحج �� انب الثقا�ف يخص الحج

شراكات  تتطلب  ي  ال�ت�� ة  الطبيع��ّ األخطار  فهناك  القطاع،  تطور   � تواحج ق  العوا�ئ من  العديد  أن  إال 
ي الرعوية،  �� ر املناخي، وتدهور األرا�ف اوزها، كالتغ��ّ مؤّسسية من قطاعات مختلفة عل� نطاق واسع لتحج
رها. وعل� الرغم  وتناقص الغطاءات النباتية، وانكماش املواطن الطبيعية، وتلوث املياه والهواء، وغ��
ابهة هذه األخطار، وعل� رأسها املراكز املعنية بالتنّوع البحري  ي تسعى ملحج من حضور املراكز البحثية ال�ت��
رة العلمية والعملية  �ج ي تمد هذه املراكز بالحف مي للكوادر ال�ت�� روة السمكية، إاّلي أن تأهيل القطاع التعل�� وال�ث
ي  ها ال�ت�� زا�ئ ي أحج �� ال، خاصة �ف ي مع غياب تدريس العديد من التخصصات املرتبطة بهذا املحج يظل محدودا�

راث الطبيعي. ع�ف� بال�ت �تُ

راث الطبيعي، هناك  ي صون شروط الحفاظ عل� ال�ت �� انب دور املؤسسات البحثية واألكاديمية �ف وإل� حج
يظل  لكن،  ية.  البي�ئ بالقضايا  الوعي  مستوى  رفع  إل�  تهدف  ي  ال�ت�� �تمعية  املحج املبادرات  أعداد  ي  �� �ف نمو 
ي مقدمة صناعة هذا  �� ي �ف �� �تمعي. وتأ�ت ي الوعي املحج �� ي �ف ي مستقال� ة إل� أن يصبح قطاعا� ي حاحج �� راث الطبيعي �ف ال�ت
ات  محم��ّ من  راث  ال�ت هذا  وانب  بحج بالتعريف  تقوم  ي  ال�ت�� املستدامة  ية  البي�ئ السياحة  ي  رف تحف�� الوعي 
رفيه للمواطن السعودي، لكن ضعف  هات ال�ت ية هي من أهم وحج هات البي�ئ رف ومعامل، وخاصة أن املت�ف
ي أمام  �ف ق�� راث الطبيعي يظالن عا�ئ وقصور التطوير الدوري ملواقع ال�ت ة  ّ�� ة للسياحة البي�ئ البنية التحت��ّ

. يا� من ثقافة السياحة املحّلية الواعية بي�ئ راث الطبيعي �ف تعزيز حضور ال�ت

يسة: أرقام ر�ئ

4.33%
نسبة مساحة املناطق

مة املحمية القا�ئ
إل� مساحة اململكة.

26967
مة ات القا�ئ عدد زوار املحم��ّ

ي عامي �ف ب��
2015م - 2018م.

16
محمية
فطرية

ي اململكة. �� �ف
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ي الذي تتسم به اململكة. فبالرغم من  �� ي والثقا�ف �� غرا�ف يعد تاريخ املطبخ السعودي أحد شواهد التنوع الحج
إل� اللحوم والحفضروات والفواكه املحلية؛ إال أن  ي عل� الحبوب، باإلضافة  اع�تماد الطعام بشكل أساس��
اململكة  ي كل منطقة من مناطق  �� �ف للوفرة  ي  تبعا� وتوليفها  رها  ق تحض�� ي طرا�ئ �� �ف تتفاوت  العناصر  هذه 
ي  �� �ف أخرى  اري مع دول  التحج التبادل  املحلية، كما أسهم  املوارد  واملتنوعة من حيث  ي  غرافيا� املتسعة حج
ي من أطباقه اليومية. كذلك، تأثرت  يسيا� ي ر�ئ زءا� ديدة باتت حج ية حج إكساب املطبخ السعودي عناصر غذا�ئ
ذورها  ي حج �� رك معها �ف ي تش�ت اورة لها ال�ت�� ي البلدان املحج �� مختلف مناطق اململكة الحدودية بثقافة الطعام �ف

. �� غرا�ف الثقافية ومناخها الحج

يل، مع بعض  حج إل�  يل  حج ي من  تناقل شفهيا� �تُ الطعام  التوثيقية ظلت وصفات  هود  الحج لندرة  ي  ونظرا�
ية واضحة ودقيقة  ي ظل انعدام منهحج �� رنت. و�ف ي الطبخ عل� االن�ت اإلسهامات من كتب الطبخ وبرامح�
وإبرازها  الشعبية  األكالت  حفظ  ي  �� �ف ي  دورا�  - خصوصا� منها  راثية  -وال�ت انات  املهرحج لعبت  للتوثيق، 

. �� راث الثقا�ف ي باعتباره أحد أهم مكونات ال�ت �� را�ث وترسيخ ُهوية املطبخ السعودي ال�ت

والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  أواخر  منذ  ي  تطورا� الطعام  وفنون  الطهي  قطاع  يشهد 
هود الطهاة  هات أهلية، كما برزت حج فباإلضافة إل� نشاط قطاع الفندقة، ظهرت عدة مبادرات من حج
ي  م الطهي، مما يعطي مؤشرا� معية أهلية للطهاة وأكاديميات محدودة لتعل�� ي تأسيس حج �� ي �ف �ف السعودي��
�تماعية ملمارسة مهنة الطهي، وانعكس ذلك  ي النظرة االحج �ف ي تحس�� �� ي يسهم �ف ل وسط مه�ف�� لبوادر تشّكُ
ي  امعات السعودية برامح� ما مع تقديم عدد من الحج ، الس�� �ف ي أعداد الطهاة السعودي�� �� ي تزايد ملحوظ �ف �� �ف
املعاهد  تقدمها  ي  ال�ت�� الدبلوم  ي  برامح� إل�  باإلضافة  والفندقة،  السياحة  تخصصات  من  �ف بالطهي  ته�تم 
ي االبتعاث من  ، وعدد من برامح� ي وامله�ف�� ِلي املؤسسة العامة للتدريب التق�ف�� �جَ ِ والكليات املع�تمدة من �ت
ي قطاع الطهي وفنون الطعام باعتبار  �� رًا �ف هات، كما شهد العامان املاضيان تحواًلي هيكليًاي كب�� ِلي عدة حج �جَ ِ �ت

ة فنون الطهي. راف به كأحد قطاعات الثقافة، وتبع ذلك تأسيس هي�ئ مامه واالع�ت انصف

رة، حيث حضرت األطباق  وقد انعكس االه�تمام بالطهي كثقافة عل� عدد من املناسبات الرسمية الكب��
ي الذي  �� ي العشاء الثقا�ف �� ي منتدى دافوس االقتصادي، ومؤتمر »اندابا«، و�ف �� السعودية، بشكل عصري، �ف
ي سياق  �� ر محمد بن سلمان للواليات املتحدة األمريكية، و�ف ي العهد األم�� م عل� هامش زيارة سمو ول�� ق�� ائُ
ي متنامية لتطوير املطعم السعودي بأساليب عصرية  مشابه، تحضر -ولو بشكل محدود- محاوال�ت�

ربة الطعام الفاخر. لتقديم تحج

يسة: أرقام ر�ئ

54
عثوا ي وطالبة اب�تُ طالبا�
م فنون الطهي. لتعّلُ

27
ي  ال� ي مسحج ي سعوديا� طاهيا�

ر طهاة )شيف(. ككب��

34.99%
نسبة إيرادات نشاط تقديم الطعام 

ي اإليرادات  مال�� والشراب من إحج
التشغيلية للمنشآت السياحية 

باململكة )2018م(.
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زيرة العربية إل� نهايات القرن الثامن عشر امليالدي، لكن املطابع  يعود تاريخ دخول املطبعة شبه الحج
، باإلضافة  ا� ار��ّ ي تحج ي بداية أمرها دورا� �� ي مختلفة مع بداية العهد السعودي، حيث مارست �ف أخذت أشكاال�
مات الدولة. ومع منتصف القرن العشرين، مثلت املطابع بنية  إل� كونها قناة توصيل لبالغات وتعل��
ي السنوات  �� ال األدب.  �ف ي محج �� ي التأليف، خاّصة �ف �� ة للصحافة السعودية ونشوء حركة حديثة �ف أساس��ّ
تأثرًاي  الثقافية  االت  املحج ر  أك�ث من  الحفصوص-  ه  وحج -عل�  والنشر  الكتب  ال  محج كان  املاضية،  القليلة 
بتسارع التطّورات التقنية، فقد لقي الكتاب املطبوع مزاحمة من أشكال أخرى من النشر، كالكتاب 
ارية الداعمة لهذه األشكال الحديثة،  ، وبرغم ضعف التطبيقات العربية التحج �� الرقمي والكتاب الصو�ت
�� معدالت  ي اململكة قاعدة واسعة ل�. وبشكل عام، ينعكس االه�تمام العام �ف �� د الكتاب الرقمي �ف وحج
ي  رامح� رة، يصحب ذلك تعدد املبادرات وال�ج مرتفعة نسبيًاي ملمارسة القراءة الحرة خالل السنوات األخ��
ره  ع عل� القراءة وتقوية الصلة بالكتاب، ومحاولة توف�� ي تشحج ة ال�ت�� �تمع��ّ هود املحج ة والحج ة واألهل��ّ الحكوم��ّ

ر الوصول إليه. ي األماكن العامة وتيس�� �� �ف

ة،  ّ�� ان للكتاب، انتشاَري الظاهرة القرا�ئ ّدة الدول��ّ تؤكد معارض الكتب، وعل� رأسها معرضا الرياض وحج
ة تنافسية يمكن أن ت�فمو حولها  رف ي قطاع الكتب والنشر السعودي، وتوفر م�� �� كما تشّكل الحلقة األقوى �ف
صناعة مزدهرة للكتاب. ينشط سوق الكتاب بدخول العديد من الشباب السعودي من ذوي االه�تمام 
رية تع�تمد  ماه�� ديدة من التأليف لكتب حج لحظ حضور أنماط حج بالثقافة والكتاب إل� عامل النشر، حيث ��ُ
ي الساحة  �� مة �ف رحج ي بال�ت رز نشاط مع�ف�� ، كما ي�ج �� رو�ف ية والتسويق اإللك�ت عل� بساطة املحتوى والعناصر املر�ئ
يات نشر الكتب  ر أن إحصا�ئ مة.  غ�� رحج ي نشر الكتب امل�ت �� ي بوادر انتعاش �ف �� ي اململكة ينعكس �ف �� الثقافية �ف
يلة عند مقارنتها  ي عام 1440هـ/ 2018 – 2019م، تظل ض�ئ �� عامة، ح�ت� عند أخذ أعل� مستوياتها �ف

ي الكتب. باملستويات العاملية إلنتاح�

ر اإلحصاءات إل� تنامي عدد دور النشر وضخامة سوق النشر السعودية، لكن ذلك ال يعكس  تش��
ي من  �� . إذ ال يزال قطاع ال بأس به من املنشورات السعودية يأ�ت ال النشر املحل�� بالضرورة كفاءة محج
ر بسبب عوامل مرتبطة بالسوق  مية فحسب، وإنما بقدر أك�ج ق تنظ�� ؛ ليس فقط بسبب عوا�ئ ار�� الحف
ر  أك�ج بكفاءة  ة تعمل  ّ�� بدور نشر خارحج التوزيع، مقارنة  ي وضعف  اإلنتاح� تكاليف  ارتفاع  املحلية، من 
ي  �� �ف ال الكتاب والنشر  ة منها، يمر محج م��ّ ق، خاّصة التنظ�� هة هذه العوا�ئ عل� هذين الصعيدين. وملواحج
وضع  ومسؤوليات  ال  املحج ي  �� �ف القيادي  الدور  الثقافة  وزارة  أخذت  حيث  هيكلية،  رات  بتغي�� اململكة 
من  تتصف ي  ال�ت�� مة  رحج وال�ت والنشر  األدب  ة  هي�ئ تأسيس  عن  اإلعالن  ذلك  ومن  لت�فميته،  يات  راتيحج االس�ت
ما يخص أنظمة  ي ف�� ال الكتب والنشر أن يلمس تقدما� ال. كما يأمل محج م املحج مسؤولياتها دعم وتنظ��
ة  الهي�ئ إنشاء  بعد  خاّصة  والناشرين،  ي  �ف املؤلف�� حقوق  ومنها  الفكرية،  امللكية  حقوق  حماية  وآليات 

ة الفكرية. السعودية للملك��ّ

يسة: أرقام ر�ئ

4.5 مليار ريال
م سوق النشر السعودية  ححج

م املبيعات  من حيث ححج
ي )2017م(. سنويا�

7687
ي مكتبة  �� ي �ف ي مودعا� كتابا�

امللك فهد الوطنية عام 
1440هـ/2018-2019م.

18.26%
مة رحج  نسبة الكتب امل�ت

ي الكتب  مال�� إل� العربية من إحج
املودعة.
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اللغة
ي اململكة العربية  �� ملحة عن تاريخ العناية باللغة العربية �ف

السعودية
ي اململكة العربية  �� واقع العناية باللغة العربية �ف

السعودية
ال اللغة العربية ي محج �� ز �ف وا�ئ  ال�ج

ي خدمة اللغة العربية �� ال�ضور السعودي العاملي �ف
مية للغة العربية البنية املؤسسية والتنظ��
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ملحة عن تاريخ العناية باللغة العربية 
ي اململكة العربية السعودية �� �ف
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العربية الفصيحة: 
الحضور املس�تمر والعناية املؤسسية

زيرة  ال�ج ي  �� �ف العربية وعلومها  اللغة  اس�تمر حضور 
العربية قبل توحيد اململكة )1351هـ/1932م( 
ي  �� �ف وكتاتيب  وِحلق  مدارس  هنالك  كانت  إذ 
علوم  تدرسه  ما  من  �ف تدرس  واملدينة  مكة 
ودة  املوحج ال�واضر  شأن  كان  وكذلك  اللغة. 
وشرقها  ازان،  وحج ر  كعس�� زيرة  ال�ج نوب  حج ي  �� �ف
كاألحساء والقطيف، ووسطها كأشيقر والدرعية 
التاريخية  املدونات  تطلعنا  حيث  م؛  والقص��
تع�تمد  مس�تمرة  علمية  حركة  عل�  املناطق  لهذه 
ومع  والتأليف)3).  التدريس  ي  �� �ف العربية  اللغة 
من  كان  السعودية  العربية  اململكة  تأسيس 
االعتناء  قرار  الشورى  لس  م�ج أقره  ما  ل  أوا�ئ
الفص�ى  أساليبها  عل�  ي  ِ وال�فا�ف العربية  باللغة 
العناية  هذه  أن  شك  وال  قواعدها))).  ومراعاة 
إذ  للمملكة  األول�  النشأة  من  ابتدأت  بالعربية 
تسمية  ذلك  ودليل  بها  عبدالعزيز  امللك  اعت�فى 
اململكة بالعربية. ولقد توخى بنوه طريق أبيهم، 
امللك سلمان  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� إذ يقول خادم 
تست�ق  »بالدنا  خطبه:  إحدى  ي  �� �ف عبدالعزيز  بن 
مستواها؛  ي  �� �ف نكون  ح�تى  نعمل  أن  ي  ميعا� حج منا 
ه  ويت�ج الوحي  مهبط  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� بالد 
ي  ى� ، وفيها الن�ج إليها كل مسلم خمس مرات يوميا�
ي الذي أنزل عليه القرآن بلغة عربية، وكما  �� العر�ج
أن ب  وي�ج علينا  حمل  ي  أيضا� فهي  لنا  فخر   هي 

نت�مل ال�مل.«)5)

طليعة  ي  �� �ف مية  التعل�� املؤسسات  اءت  حج وقد 
أهم  من  كان  بالعربية.  املعنية  ال�كومية  هات  ال�ج
ي اعتنت بالعربية: املعاهد  املؤسسات ال�كومية ال�تى�

ي  �� ي كان لها فضل �ف ي اململكة العربية السعودية ال�تى� �� �ف
تدريس علوم العربية كاملعهد العلمي السعودي 
ي  نشطا� وظل  5)13هـ/1927م  عام  ي  ى� أنسش الذي 
عام  ي  �� و�ف 1381هـ/1961م.  عام  أغلق  ح�تى 
ثم   ، املك�� ال�رم  معهد  ي  ى� أنسش 1350هـ/1931م 
ي عام 1352هـ/1933م)6).  �� �ف معهد ال�رم النبوي 
امعات بتدريس العربية ونشرها،  كما  اه�تمت ال�ج
ي  هودها عل� رعاية اللغة العربية م�ليا� ومل تقتصر حج
اوز ذلك إل� النطاق األوسع اإلسالمي والعاملي  بل ت�ج
رها عام  ي بغ�� �ف كإنشاء معهد اللغة العربية للناطق��
اإلسالمية  امعة  لل�ج التابع  1368هـ/1966م 
املعاهد  من  العديد  وإنشاء  املنورة،  باملدينة 
رى  الك�ج امعات السعودية  ال�ج ي  �� �ف رها  ي بغ�� �ف للناطق��
م�مد  اإلمام  امعة  وحج سعود،  امللك  امعة  ك�ج
وقد  القرى.  أم  امعة  وحج اإلسالمية،  سعود  بن 
اه�تمت هذه املعاهد بتقديم إصدارات تخدم اللغة 
لة  م�ج القرى  أم  امعة  حج أصدرت  ي  فمثال� العربية، 
الشريعة واللغة العربية )19)1هـ/1999م( ثم 
اللغات  علوم  لة  م�ج وأصب�ت  بعد  ما  ف�� رت  تغ��
امعة  حج وأصدرت  )30)1هـ/2009م(  وآدابها 
عام  لها  عدد  أول  اآلداب  لة  م�ج سعود  امللك 
فإن  مة  رحج ال�ت صعيد  وعل�  09)1هـ/1989م. 
سعودية  امعة  حج أول  تعد  سعود  امللك  امعة  حج
08)1هـ/1988م،  عام  مة  رحج لل�ت ي  مركزا� ي  ى� تنسش
ثم  12)1هـ/1992م،  عام  إال  بالنشر  يبدأ  ومل 
لة نوافذ  اليوم، وأصدرت م�ج اس�تمر نشاطه ح�تى 
ي ال�قول املعرفية  �� �ف مة  رحج ال�ت ال  ي م�ج �� �ف املتخصصة 
دة أول  ي ب�ج �� ي الثقا�ف �� املختلفة، والتابعة للنادي األد�ج
عام  وتوقفت  18)1هـ/1998م  عام  لها  عدد 
اإلدارة  معهد  نشر  كما  33)1هـ/2012م)7). 
بالنسبة  األمر  وكذلك  مات،  رحج ال�ت من  موعة  م�ج
وتعد  والتعريب)8).  مة  رحج لل�ت عبدهللا  امللك  ملعهد 

ي مختلفة قبل اإلسالم  ي أطوار� �� �ف زيرة العربية منذ دخولها  ال�ج اللغة العربية وما تزال لغة أهل  كانت 
، أو كالم العرب، أو العربية، ثم  �� ي عهِدي النبوة وكانت تسمى باللسان العر�ج �� �ف ح�تى وصلت إل� شكلها 
ر شيوعا اليوم. وقد اس�تمرت الفصي�ة لغة العلم  ما بعد »الفص�ى« وهو االسم األك�ش أطلق عليها ف��
ي الكتابة والب�ث. لكنها مل تكن الشكل  �� ي ال�واضر اإلسالمية، وما تزال ح�تى يومنا هذا لغة مع�تمدة �ف �� �ف
كان  وكذلك  مختلفة)1).  ات  له�ج منها  وانبثقت  تطورت،  اللغات  من  رها  كغ�� العربية  ألن  الوحيد؛ 
مالها  ي شرقها وغربها وسش �ف ات القديمة ب�� ها سليلة الله�ج ا�تُ زيرة العربية؛ فقد توزعت له�ج ي ال�ج �� �ف ال�ال 
اوز  ات حصرت بعض التقديرات ما يت�ج نوبها، وبالرغم من صعوبة ال�صر والتصنيف لهذه الله�ج وحج

ي اململكة اليوم)2). �� ي �ف هت� )2 له�ج
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املؤسسات  ذلك  مثال  املباشر.  ال�كومي  الدعم 
كفرع  اللغوي  بالنشا�  املعنية  ز  وا�ئ لل�ج املان�ة 
العاملية  فيصل  امللك  ي  زهتِ ا�ئ ل�ج التابع  واألدب  اللغة 
األب�اث  ي  كراسى� ي  وبرام�� )1399هـ/1979م( 
عبدالعزيز  بن  سلطان  ر  األم�� ي  رنام�� ك�ج العلمية 
اليونسكو  منظمة  ي  �� �ف العربية  اللغة  لدعم 

رها. )25)1هـ/2006م()11)، وغ��

اضطلع  فقد   ، املؤسسى� هد  ال�ج إل�  وإضافة 
فردية  ي  بإسهاما�ت� اململكة  ي  �� �ف باللغة  املعنيون 
مهمة سواء عل� الصعيد النظري أو التطبيقي، 
املنهل  لة  م�ج األنصاري  عبدالقدوس  أصدر  إذ 
لة  م�ج أول  وهي  1355هـ/1937م،  عام 
أنها  إال  ي  �� واألد�ج ي  �� الثقا�ف بالشأن  تع�فى  سعودية 
الفص�ى،  الدفاع عن  أحد أهم أهدافها  وضعت 
العربية  اللغة  عن  املقاالت  بعض  نشرت  كما 
عبدالغفور  أحمد  ويعد  امل�لية)12).  ات  والله�ج

ي  �� ي �ف ي الذين حققوا كتابا� �ف ل السعودي�� عطار من أوا�ئ
مات  ي املع�ج �� موا إل� العربية وكتبوا �ف اللغة، وترحج
ي  ِ لهت م�ج لته  م�ج من  اسر  ال�ج حمد  واتخذ  العربية. 
ه حول التاريخ واللغة  ر من آرا�ئ ي لكث�� را� العرب من�ج
اللبنة  وضع  ي  �� �ف أسهم  ممن  رهم  وغ�� واألدب، 
ي اململكة،  �� �ف ي ال�راك العلمي الداعم للغة  �� �ف األول� 
كقضية  والثقافية  اللغوية  القضايا  ي  �� �ف وشاركوا 
 ، ى� الشع�ج باألدب  والعناية  والعامية،  الفص�ى 
اللغة.  بكتب  املتعلقة  العلمية  القضايا  وبعض 
مماثل  شأن  الثقافية  للصالونات  كان  كما 
لغوية  وموضوعات  قضايا  من  فيها  يطرح  بما 
هاء،  ووحج وعلماء  ي  روادا� واستضافتها  وأدبية 
وإثنينية  الرفاعي،  عبدالعزيز  إثنينية  مثل: 
 ، �� الثقا�ف اسر  ال�ج ة، ومركز حمد  عبداملقصود خوحج

رها. وثلوثية املشوح وغ��

فيصل  امللك  بأمر  تأسست  ي  ال�تى� العربية  لة  امل�ج
واسعة  الت  امل�ج أهم  من  )139هـ/)197م  عام 
الثقافة  بتعزيز  خاصة  عناية  وتع�فى  االنتشار، 
 .(9( �� واألد�ج األكاديمي  الصعيدين  عل�  العربية 
ي إثراء حضور  �� ي �ف وتوسع بعد ذلك النشا� املؤسسى�
م، وهو  ي نطاق التعل�� اللغة العربية وتعزيزها خارح�
ي نشا� األندية األدبية  �� ما بدا -عل� سبيل املثال- �ف
 - �� ي والثقا�ف �� انب العناية بال�راك األد�ج ي عنيت -ب�ج ال�تى�
بالدرس اللغوي ال عل� صعيد الندوات واللقاءات 
الدراسات  ي تنظمها ف�سب، بل عل� صعيد  ال�تى�

الت)10). ي وم�ج ي تصدر من مطبوعاتها كتبا� ال�تى�

ي العناية باللغة العربية �� ي �ف النشاط األهل��

اململكة  ي  �� �ف الفص�ى  العربية  اللغة  تطور  أفاد 
ي مل تقتصر عل�  �تمعية الواسعة ال�تى� هود امل�ج من ال�ج
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ي أرقام �� العام 2019م �ف
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هود املؤسساتية تنامي الحج
ي دعم اللغة العربية �� �ف

م�مد  ر  األم�� ي  امللك�� السمو  صاحب  أطلق  عندما 
اءت العربية بوصفها  2030 حج بن سلمان رؤية 
بإرثنا  نفخر  »إننا  الوطن:  هذا  هوية  من  ي  زءا� حج
ي واإلسالمي،  �� ي والتاريخي السعودي والعر�ج �� الثقا�ف
الوحدة  لتعزيز  عليه  امل�افظة  أهمية  وندرك 
واإلسالمية  العربية  م  الق�� وترسيخ  الوطنية 
باللغة  املعنية  املبادرات  ي  �� تأ�ت إذ  األصيلة«)13). 
ي  �� �ف بها  العناية  ي  �� �ف ي  املؤسسى� والنشا�  العربية 
يواصل  الذي  األصل  لهذا  ي  نبتا� رة  األخ�� السنوات 
للغة  الرسمية  املكانة  وتأكيد  االه�تمام  رة  مس��

ي من الهوية. ي أساسيا� زءا� العربية بوصفها حج

ي السنوات  �� ي باللغة �ف شهد النشا� ال�كومي املع�فى�
ي من حيث عدد املؤسسات؛  ي مل�وظا� رة تناميا� األخ��
ي  ي اململكة قرابة 65 كلية ومعهدا� �� د اليوم �ف إذ يوحج
ي عدة مع مراكز  ي ووحدا�ت� معيا�ت� ي وحج ي لغويا� وقسما�
مختصة))1). كما زادت أعداد معاهد اللغة العربية 
ي معهد  ى� نسش رها ففي عام 2010م ائُ ي بغ�� �ف للناطق��
امللك  امعة  حج ي  �� �ف رها  بغ�� ي  �ف للناطق�� العربية  اللغة 
ت  �ئ نسشِ ائُ 32)1هـ/2011م  عام  ي  �� و�ف عبدالعزيز، 
بها  ي  �ف الناطق�� ر  لغ�� العربية  اللغة  ِمي  تعل�� وحدة 
33)1هــ/2012م  عام  ي  �� و�ف م،  القص�� امعة  ب�ج
رها  م اللغة العربية للناطقات بغ�� ي معهد تعل�� ى�� نسش ائُ
معية  ال�ج ت  �ئ نسشِ وائُ نورة)15)،  رة  األم�� امعة  حج ي  �� �ف
عام  العربية  اللغة  م  لتعل�� السعودية  العلمية 
هود،  ال�ج ي عل� رأس هذه  �� ويأ�ت 33)1هـ/2012م. 
انب اململكة  هد اململكة العربية السعودية، إل� حج حج
ا للغة  ي عامل��ّ ر يوما� ي إقرار يوم 18 ديسم�ج �� املغربية، �ف

العربية من قبل اليونسكو عام 2012م)16).

اململكة  ي  �� �ف باللغة  خاصة  عناية  هناك  كانت  وإن 
عية  ي ذا صفة مرحج ي أو معهدا� معا� �ج فإنها افتقدت م�
مصر  ي  �� �ف اللغوية  امع  امل�ج حال  هي  كما  رسمية 
هذا  د  وحج ر  األخ�� العقد  ي  �� و�ف والعراق.  والشام 
ي بإنشاء مركز امللك عبدهللا  يا� ز�ئ الفراغ ما يملؤه حج
دمة اللغة العربية، الذي  ي ل�ف بن عبدالعزيز الدول��
العربية،  اللغة  سالمة  عل�  امل�افظة  إل�  يهدف 
مها، والعناية باألب�اث والدراسات  ونشرها وتعل��

واقع العناية باللغة العربية
ي اململكة العربية السعودية �� �ف
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اللغوية ونشرها، ولقد نشر املركز ح�تى اليوم ما 
ي  ال�ت� )17). كما ينشر ثالث م�ج يزيد عل� 180 كتابا�
تع�فى باللسانيات العربية، والتخطيط والسياسة 
م العربية لغة ثانية، إضافة  لة تعل�� اللغوية، وم�ج

ه ثالث قواعد بيانات)18). إل� إنشا�ئ

اإلعالن  ي  �� �ف اءت  حج مؤسسية  خطوة  أهم  أن  ر  غ��
للغة  العاملي  سلمان  امللك  مع  م�ج مبادرة  عن 
ي  �� �ف الثقافة  وزارة  عنها  كشفت  ي  ال�تى� العربية 
2019م،  مارس  ي  �� �ف يتها  راتي�ج إس�ت إطالق 
ويتطلع  النشوء،  طور  ي  �� �ف مع  امل�ج يزال  وال 
ال م�ج ي  �� �ف مؤثر  شأن  له  يكون  أن  إل�   اللغويون 
هود العديدة  ي يضاف إل� ال�ج يا� ي وخارحج اللغة م�ليا�

ي سبقته. ال�تى�

اللغة العربية والتقنية

ي  �ف ي العقدين املاضي�� �� ي املتواصل �ف كان للتطور التق�فى�
االت. ولعل  ي ش�تى امل�ج �� يع اإلفادة منه �ف ي تش�ج �� أثر �ف
ي خدمات  �� ل� �ف ال األوسع لتطبيق التقنية يت�ج امل�ج
السعودية  والقطاعات  والوزارات  هات  ال�ج ميع  حج
أخرى.  لغات  مع  أو  العربية  باللغة  قدم  �تُ ي  ال�تى�
ع امللك فهد لطباعة املص�ف الشريف  ّم� وكان لـُم�ج�
ة النص  ي معال�ج �� ي توظيف التقنية �ف �� دة �ف ربة را�ئ ت�ج
الكريم  للقرآن  الرقمية  ة  املعال�ج ي  رنام�� ب�ج ي  �� العر�ج
مع  وللم�ج  . تقريبا� 22)1هـ/2002م  عام  منذ 
ي  �� ال�اسو�ج الصعيد  عل�  ازات  اإلن�ج من  موعة  م�ج
إل�  الشريف،  للمص�ف  بيانات  قواعد  بناء  من 
ات ال�ديثة  ّ�� رم�ج اإلصدارات الرقمية، وتفعيل ال�ج

.(19( �� للتعامل مع النص العر�ج

امل�توى  إثراء  ي  �� �ف حاسوبية  مشاريع  وهناك 
األكاديمية  هات  التوحج ودعم  ي  �� والثقا�ف ي  �� العر�ج
املوحد  ي  �� العر�ج الفهرس  مشروع  مثل:  الب�ثية 
م  ي�ف الذي  العامة  عبدالعزيز  امللك  ملكتبة  التابع 
ت�وي  حيث  عربية  ببلوغرافية  قاعدة  ر  أك�ج
ومشروع  يلة)20).  تس�ج  )2,100,000( قرابة 
ي تع�فى بالدراسات  املكتبة السعودية الرقمية ال�تى�
أهم  من  وتعد  رونية،  اإللك�ت والكتب  األكاديمية 
اململكة  ي  �� �ف العلمية  ل  للرسا�ئ الرقمية  ع  املراحج

.(21( �� العربية السعودية والعامل العر�ج
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كمشروع   ، خاصهت� العربية  والبالد  عامة  العامل  ي  �� �ف
الذي  مصر  ي  �� �ف والنشر  مة  رحج لل�ت القومي  املركز 
ي  �� رو�ف م حسب موقعه اإللك�ت ي 1996م، وترحج �� بدأ �ف
3000 كتاب من 35 لغة عاملية، ومشروع كلمة، 
ي للسياحة والثقافة،  ى� ة أبوظ�ج مة لهي�ئ رحج مبادرة ال�ت

مة 10000 كتاب)28). الذي يهدف إل� ترحج

ي  �� رير والعبيكان الدور األهلية �ف وتتصدر مكتبتا حج
مة العديد من الكتب متنوعة املواضيع، وبلغ  ترحج
ماه ح�تى العام )201م ما يقرب من  عدد ما ترحج
رونية  مة اإللك�ت رحج )29). كما نشطت ال�ت 3017 كتابا�
مواقع  ت  أنش�ئ حيث  رة،  األخ�� السنوات  ي  �� �ف
كمنصة  مة  رحج وبال�ت بالثقافة  معنية  رونية  إلك�ت
ي  ال�تى� »حكمة«  وكذلك  و»سياق«،  »مع�فى«، 
مة مقاالت موسوعة ستانفورد  تملك حقوق ترحج
العاملية)30). ودفع هذا بعض الشباب السعودي 
مة  رحج ال�ت ال  م�ج ي  �� �ف وض  ال�ف إل�  مة  رحج بال�ت امله�تم 
مات  ترحج أو  الغربية،  األدبية  لألعمال  سواء 
الفيديو  مقاطع  ح�تى  العلمية،  الكتب  لبعض 

.(31( TED سواء عل� يوتيوب أو عل� منصة تيد

مة ر�ج ال�ت

ي  �� �ف الوحدات  من  ي  عددا� مة  رحج ال�ت حركة  تدعم 
)انظر  واألهلية  ال�كومية  األكاديمية  املؤسسات 
السعودية  امعات  ال�ج وت�وي   (25((1-1 دول  حج
فيها  النشا�  أن  إال  مة  ترحج ووحدات  مراكز 
ي  �� �ف مة  رحج ال�ت مركز  ويعد  مس�تمر)26).  ر  غ�� متقطع 
هذا  ي  �� �ف املراكز  أنشط  من  سعود  امللك  امعة  حج
حقول  ي  �� �ف ي  كتابا�  720 يقارب  ما  أصدر  إذ  ال،  امل�ج
اللغة  من  مة  رحج ال�ت وتشكل  املختلفة،  املعرفة 
بنسبة  الفرنسية  ثم   95% نسبة  ية  رف ل�� اإلن�ج
%2 ثم تشكل بقية اللغات األوروبية كاإليطالية 
واآلسيوية  والروسية،  واألملانية  واإلسبانية 
ي  �� و�ف فقط)27).   3% نسبة  والفارسية  كالصينية 
امللك  امعة  حج أطلقت  37)1هـ/2016م  عام 
بنشا�  ي  مع�فى� وهو  املرصد،  ي  برنام�� سعود 
ي اململكة، وب�سب املرصد فإن األعمال  �� مة �ف رحج ال�ت
ي اململكة منذ توحيدها  �� مت إل� العربية �ف ي ترحج ال�تى�
ويعد   ، كتابا�  5(63 تقارب  2016م  عام  ح�تى 
مة  رحج ي مقارنة بمشاريع ال�ت دا� ي حج يال� هذا الرقم ض�ئ

االستفادة  إل�  املؤسسات  عناية  امتدت  وقد 
عربية  لغوية  مدونات  إنشاء  ي  �� �ف التقنية  من 
مختلف  وتراعي   ، �ف والدارس�� ي  �ف الباحث�� تخدم 
املدونة  أهمية  وتنبع  اللغوية.  املستويات 
بالنشا�  ي  �ف وامله�تم�� ي  �ف الباحث�� ي  �فِ تمك�� اللغوية من 
ي  ِ وتغطيهت كمية،  ت�ليالت  راء  إحج من  اللغوي 
ي  �� �ف مواضيع أدبية ولغوية مختلفة، كما تساهم 
م تراقب التطور اللغوي للغة العربية  بناء معاحج
دراسة  ي  �� و�ف رها،  بغ�� أو  بها  ي  �ف للمت�دث�� سواء 
الربط بينها)22). وتعد  ات امل�لية وم�اولة  الله�ج
عبدالعزيز  امللك  ملدينة  العربية  اللغوية  املدونة 
ر  أك�ج من  )32)1هـ/2012م(  للتقنية  للعلوم 
من  ر  أك�ش اليوم  م  ت�ف حيث  العربية،  املدونات 
وتع�تمد   .)1,182,515,633( كلمة  بليون 
الفص�ى  العربية  باللغة  املكتوبة  النصوص 
املعاصرة)23).  املعيارية/القياسية  أو  الكالسيكية 
أخرى  مدونات  هناك  املدونة  هذه  انب  حج وإل� 
التابعة  للفص�ى  النصية  رة  الذخ�� مدونة  مثل 

امعة امللك سعود))2). ل�ج
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امعات السعودية)32). ي ال�ج �� مة �ف رحج مة باملراكز والوحدات واملعاهد املختصة بال�ت دول 1-1: قا�ئ �ج

مة 1 رحج امعة امللك سعودمركز ال�ت حج

امعة امللك عبدالعزيزمركز النشر العلمي 2 حج

�تماعية واإلنسانية 3 مة، مركز الب�وث االحج رحج امعة امللك عبدالعزيزوحدة ال�ت حج

مة والتعريب ) رحج امعة اإلمام م�مد بن سعود اإلسالميةمعهد امللك عبدهللا لل�ت حج

امعة اإلمام م�مد بن سعود اإلسالميةعمادة الب�ث العلمي 5 حج

امعة أم القرىمركز ب�وث اللغات وآدابها 6 حج

لة علوم اللغات وآدابها 7 امعة أم القرىم�ج حج

مة والتأليف والنشر 8 رحج امعة امللك فيصلمركز ال�ت حج

مة، مركز النشر العلمي 9 رحج امعة طيبةوحدة التعريب وال�ت حج

ية 10 رف ل�� مة، مركز اللغة اإلن�ج رحج نة ال�ت ازانل�ج امعة حج حج

مة للب�وث العلمية 11 نة الدا�ئ وفالل�ج امعة ال�ج حج

ية 12 رف ل�� مة، مركز اللغة اإلن�ج رحج امعة تبوكوحدة ال�ت حج

ربوية 13 رانمركز الب�وث الشرعية واإلنسانية وال�ت امعة ن�ج حج

معهد اإلدارة العامةمركز الب�وث والدراسات )1

مة العلمية، عمادة الب�ث العلمي 15 رحج ي دعم ال�ت رة نورة بنت عبدالرحمنبرنام�� امعة األم�� حج

�تماع واملرأة 16 ي االحج �� مة، مركز األب�اث الواعدة �ف رحج رة نورة بنت عبدالرحمنوحدة النشر وال�ت امعة األم�� حج

امعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصلمركز النشر العلمي 17 حج

مة، عمادة الب�ث العلمي 18 رحج ي دعم التأليف وال�ت ر سطام بن عبدالعزيزبرنام�� امعة األم�� حج

مة 19 رحج امعة شقراءإدارة التأليف وال�ت حج

مة 20 رحج معةمركز النشر وال�ت امعة امل�ج حج

مة 21 رحج رونيةمركز ال�ت امعة السعودية اإللك�ت ال�ج

مة 22 رحج كلية امللك فهد األمنيةقسم اللغات وال�ت

مة والتأليف 23 رحج ر سلطانمركز ال�ت امعة األم�� حج

امعة ال�ج املركز/القسم/الوحدة الرقم
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ي  �� �ف ي تبذلها وزارة الثقافة  ال�تى� طى ال�ثيثة  ومع ال�ف
يعها  وتش�ج بالثقافة  للعناية  ي  �ف املاضي�� ي  �ف العام��
ي إطالق  �� ي أعلنت عنها �ف م« ال�تى� أتت مبادرة »ترحج
2019م،  عام  من  مارس  ي  �� �ف يتها  راتي�ج إس�ت
عن  2020م  العام  من  راير  ف�ج ي  �� �ف أعلنت  كما 
األديب  اسة  بر�ئ مة  رحج وال�ت والنشر  األدب  ة  هي�ئ

السعودي الدكتور م�مد حسن علوان)33).

ي �� رو�ف ي اإللك�ت معي األهل�� النشاط املحج

مة،  رحج ال�ت نطاق  عل�  األهلية  املبادرات  تقتصر  مل 
معنية  رونية  إلك�ت منصة  من  ر  أك�ش ظهر  فقد 
بشكل  األدب  أو  اللغة  صعيد  عل�  سواء  باللغة 
ي  �� الصو�ت التدوين  ال  م�ج ات  منت�ج ذلك  من  عام، 

لغوية  مواضيع  حول  والنقاش  للتدارس 
ز  ن�ج مية. ومن أهم ما ائُ مية وترحج ون�وية وُمع�ج
رونية.  امع اللغوية اإللك�ت ي السنوات املاضية امل�ج �� �ف

معان تعاونيان نشطان: ي اململكة م�ج �� و�ف

الشبكة  عل�  العربية  اللغة  مع  م�ج  -1
عام  املكرمة  بمكة  تأسس  الذي  العاملية 
مع لغوي  33)1هـ/2012م، ويعد أول م�ج
نخبة  م  وي�ف رنت))3)،  اإلن�ت عل�  سس  ائُ ي  �� عر�ج
مع نشا� عل�  من أساتذة العربية. وللم�ج
ألف متابع( وفيسبوك،   1(0( ر  توي�ت موقع 
اللغوية  لة  األس�ئ من  ي  را� كب�� ي  عددا� يتلقى  إذ 
النصف  ح�تى  مع  امل�ج ونشر  عليها،  يب  وي�ج
2019م(  ر  )سب�تم�ج العام  هذا  من  ر  األخ��
2000 فتوى لغوية)35)، باإلضافة إل� الكتب 
ثالث  يصدرها  ي  ال�تى� لة  وامل�ج نشرها،  ي  ال�تى�
 21 اآلن  ح�تى  منها  وصدر  العام،  ي  �� �ف مرات 
ي من امل�اضرات  مع عددا� م امل�ج ، كما يق�� عددا�
من  اللغة  أساتذة  من  نخبة  إليها  ويدعو 

ها)36). داخل اململكة وخارحج

الذي  ي  ى� را�ف االف�ت العربية  اللغة  مع  م�ج  -2
بعد  33)1هـ/2012م  عام  تأسس 
العاملية  الشبكة  عل�  العربية  اللغة  مع  م�ج
اللغة  خدمة  ورسالته  أشهر،  ببضعة 
مع  امل�ج وهذا  اتها.  وله�ج وأساليبها  العربية 
ر  وغ�� امل�لية  العربية  ات  بالله�ج ي  �ّ مع�فى�
كما  الفص�ى،  من  قربها  ومدى  امل�لية 
تعريب  قرارات  مس�تمر  بشكل  يطلق 
موقعه  عل�  عة  الشا�ئ املصطل�ات  لبعض 
سبيل  فعل�  متابع(،  ألف   118( ر  توي�ت ي  �� �ف
وسم،  إل�  »هاشتاق«  كلمة  ي  � عّر�ج املثال 
ي  �ف ب�� تدوير ونشرها  إل�  وكذلك »ريتويت« 
مشهورة  اليوم  وهي  ر،  توي�ت مستخدمي 
يصدر  مل  اليوم  وح�تى   .(37( �ف املستخدم�� ي  �ف ب��
م:  املعاحج ت  »فوا�ئ كتاب  سوى  مع  امل�ج
القطعية«  ت  والفوا�ئ الظنية  ت  الفوا�ئ
إل�  فيه  يدعو  الذي  الصاعدي  لعبدالرزاق 
بالد  ي  �� �ف ودة  املوحج العربية  ات  بالله�ج العناية 
مل  ما  تدوين  وإل�  العربية-  زيرة  -ال�ج املنبع 

م القديمة. منه املعاحج تت�ف

كسرت  أنها  امع  امل�ج هذه  ازات  إن�ج أهم  من 
 ، �ف واملتخصص�� الناس  عامة  ي  �ف ب�� ز  ال�واحج

ميع. وأصب�ت املشاركة فيها متاحة لل�ج

ي  مع�فى� وهو  ألسن،  كبودكاست  )البودكاست( 
ي  �ف مع ب�� باللغة خاصة، وبودكاست أسمار الذي ي�ج
تتخذ  ي  ال�تى� ي  رام�� ال�ج من  رهما  وغ�� واللغة،  األدب 
إثراء  ي  �� �ف فاعل  لها وتسهم بشكل  لغة  الفص�ى 
ي سياق  �� ي ذلك �ف �� . يأ�ت ي ومعرفيا� ي لغويا� �� امل�توى العر�ج
ي والثقافة السعودية  �ف حضور مل�وظ للسعودي��
�تماعي سواء كان ذلك  االحج التواصل  ل  عل� وسا�ئ
مة، كما  رحج ي املرتبط باللغة أو ال�ت ي النشا� التق�فى� �� �ف
ي  �� ي �ف �� ي تطوير امل�توى، كما يأ�ت �� سبقت اإلشارة، أو �ف
العام  ي  �� والثقا�ف اللغوي  والنقاش  التداول  سياق 

إضافة إل� إطالق املبادرات.

هذا  من  كذلك  نصيبه  مي  املع�ج النشا�  ونال 
�تماعي  االحج التواصل  ل  وسا�ئ بروز  فمع  النشا�، 
ي بالشأن اللغوي  �ف أصب�ت هناك مساحة للمه�تم��
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ات املحكية  دل العناية باللهحج �ج

ي  تاريخيا� امل�كية  ات  بالله�ج العناية  الرتبا�  كان 
ي  �� �ف أثر  والعامية  الفص�ى  ي  �ف ب�� الصراع  بقضية 
وذلك ألن بعض  ات،  الله�ج بهذه  العناية  إهمال 
مل  ي  ى� املا�ف القرن  مطلع  ي  �� �ف والعرب  ي  �ف املستشرق��
بل  ف�سب،  العامية  ات  الله�ج بتدوين  يكتفوا 
أن  الفص�ى. ومع  العامية مكان  بإحالل  طالبوا 
أثر  ظّلي  القبول)38)،  تلق  مل  العامية  إحالل  دعوى 
ات  الله�ج بتدوين  عن  ُ�� فلم   ، باقيا� الصراع  هذا 

. �ف مي�� املعاصرة إال نزر قليل من املع�ج

الصراع  أخذ  العربية  امعات  ال�ج نشوء  ومنذ 
ومناصري  الفص�ى  مناصري  ي  �ف ب�� يشتد 
ات  بالله�ج العناية  إل�  النظرة  وبدت  العامية، 
ل  ي فيها)39). وتأخرت أول� الرسا�ئ امل�لية مشكوكا�
إل�  اململكة  ي  �� �ف املعاصرة  ات  الله�ج حول  العلمية 
الباحث  كتب  عندما  1399هـ/1979م،  عام 
ة  الله�ج عن  رسالته  ي  �� ال�ر�ج باتل  بن  م�مد 
من  الرغم  وعل�  م)0)).  تم�� ي  ب�فى� حوطة  ي  �� �ف امل�كية 
يل  ي تس�ج �� �ف ي تسهم  ال�تى� التقنية  اإلمكانيات  توفر 
الظواهر الصوتية ورصدها وت�ليلها، فإنه ال تزال 
السعودية  العربية  اململكة  ي  �� �ف ات  الله�ج دراسة 
امعاتها،  ي حج �� ي �ف �ف ر من الباحث�� ي من كث�� د إعراضا� ت�ج
عل�  السعودية  امعات  ال�ج من  أي  ت�توي  ال  إذ 
مرحلة  ي  �� �ف ال  امل�لية  ات  بالله�ج معنية  مقررات 
ي مرحلة الدراسات العليا، إال  �� البكالوريوس، وال �ف
ينضوي  قد  الذي  ال�ديث  اللغة  بعلم  يتعلق  ما 
ات)1)). وكذلك األمر بالنسبة  ت�ته دراسة الله�ج

ي الشفاهي)2)). للشعر امل�ك��

بالصراع  اململكة  ي  �� �ف باللغة  املعنيون  تأثر  ولقد 
كمصر  األخرى  العربية  البلدان  ي  �� �ف دار  الذي 
لديهم  يكن  مل  أنهم  من  الرغم  وعل�  والشام. 
انخر�   ، �ف بالغرب واملستشرق�� املباشر  االحتكاك 
كأحمد عطار،  الصراع وكتبوا فيه  ي هذا  �� �ف علماء 
هذا  وألن  بار)3)).  عبدال�ج كعبدهللا  وأدباء  ونقاد 
اململكة  ي  �� لغو�� بعض  دعا  فقد  حدة  أقل  الصراع 
ولعل  املعاصرة.  ات  بالله�ج العناية  أهمية  إل� 
باأللفاظ  العناية  ال  م�ج ي  �� �ف كتب  من  أهم  من 
ناصر  بن  م�مد  أصلها  إل�  وردها  العامية 
ي تع�فى  ف ما ينيف عن 35 كتابا� العبودي، الذي أّل�
السعودية،  العربية  اململكة  ي  �� �ف مي  املع�ج راث  بال�ت
لأللفاظ  الفصي�ة  األصول  م  »مع�ج كتابه  ويعد 
ي مهدها«  �� ة أو ما فعلته القرون بالعربية �ف الدارحج
اململكة، وكان  ي  �� �ف الباب  ي هذا  �� �ف ي  نت�� ائُ ما  أهم  من 

إصالح  ه  م�اول�تُ م  املع�ج هذا  لتأليف  الداعي 
معاصر))))،  لكل  ر  ت�ق�� من  وقته  ي  �� �ف ساد  ما 
إحياء  ليس  الغرض  أن  عل�  العبودي  ويشدد 
الكتابة، بل  ي لغة  �� �ف ة واستعمالها  الدارحج األلفاظ 
ما يتعلق  ضبطها وردها إل� أصلها الفصي�)5)). وف��
ي  �� �ف ي  �ف امله�تم�� من  مع  حج رك  اش�ت ي  املؤسسى� انب  بال�ج
ي التابعة  ى� راث الشع�ج ات وال�ت معية الله�ج إنشاء حج
امعة امللك سعود عام 1378هـ/1968م، لكن  ل�ج
عام  منذ  ي  يا� تدري�ج واختفت  تس�تمر،  مل  نشاطاتها 
من  النور  إل�  عادت  أن  إل�  )0)1هـ/)198م 
ي عام 27)1هـ/2006م)6)). ولدى هؤالء  �� ديد �ف حج
العربية  زيرة  ال�ج أهل  ات  له�ج بأن  قناعة  ي  �ف امله�تم��
الفص�ى،  العربية  إل�  ات  الله�ج أقرب  من  تعد 
ان�راف  اعتورها  ي  ال�تى� ألفاظها  من  ي  را� كث�� وأن 
أصل  إل�  ع  ترحج أن  يمكن  الفصي�ة  اللغة  عن 
ه  وحج عل�  الصوتية  ظواهرها  تأملنا  لو  فصي� 

ات  الله�ج ي  �� �ف املختصون  ويختلف  مخصوص)7))، 
املعاصرة  العربية  ات  الله�ج أي  حول  العربية 

أقرب إل� الفص�ى)8)).

ي اململكة قليلة  �� ال �ف ي هذا امل�ج �� وتعد اإلسهامات �ف
ح�تى اآلن، إذ تشكل ح�تى عام 38)1هـ/2017م 
عل�  السعودي)9))،  مي  املع�ج راث  ال�ت من   5.7%
ات كمدونة  بالله�ج ود حراك مه�تم  الرغم من وحج
بهذا  املعنية  وكاملعرفات   ، �� الدرسو�ف مان  سل��
اللغة  مع  وم�ج ي  ى� را�ف االف�ت اللغة  مع  كم�ج الشأن 
ويتطلع  ر.  توي�ت ي  �� �ف العاملية  الشبكة  عل�  العربية 
ادة  حج علمية  حركة  هناك  تكون  أن  إل�  املعنيون 
راث الشفاهي  ي هذا الباب تهدف إل� تدوين ال�ت �� �ف
ي  �� �ف التقنية  التطورات  آخر  وتوثيقه، واإلفادة من 

رة. السنوات األخ��
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ال اللغة العربية ي محج �� ز �ف وا�ئ الحج
بن  امللك عبدهللا  زة  ا�ئ وحج العاملية،  امللك فيصل  زة  ا�ئ مة ك�ج رحج وال�ت األدب  بها من  يتصل  اللغة وما  االتها  من فروعها وم�ج تت�ف ز،  وا�ئ حج اململكة  ي  �� �ف تأسست 
ز إبداعية ت�تفي  وا�ئ رها. وهناك حج مة، ومسابقة سوق عكاظ للشعر الفصي�، ومسابقة مركز خدمة اللغة العربية لإللقاء وغ�� رحج عبدالعزيز العاملية لل�ت
ي  �� زة الدكتور عبدامل�سن الق�طا�ف ا�ئ رة ك�ج ز السعودية املهاحج وا�ئ رها، إضافة إل� ال�ج ي وغ�� زة الشاعر م�مد الثبي�تى� ا�ئ باإلبداع املكتوب باللغة العربية الفصي�ة ك�ج

زة الشاعر م�مد حسن فقي املعنية بالشعر)50). ا�ئ املعنية بالرواية، وحج
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زة امللك فيصل ا�ئ �ج

ي انطلقت عام 1399هـ/1979م  زة ال�تى� ا�ئ تعد ال�ج
ز ملكانتها العاملية والس�تمرارها  وا�ئ من أهم هذه ال�ج
عام  ي  �� �ف ي  ُمن��ت� ولقد  اليوم.  ح�تى  نشأتها  منذ 
من لكل  اللغة  فرع  ي  �� �ف  0))1هـ/2019م 
اململكة  من  ري  الودغ�� ي  عبدالعل�� الدكتو  األستاذ 
ازي  املغربية، واألستاذ الدكتو م�مود فهمي ح�ج

مهورية مصر العربية)51). من حج

مة ر�ج زة امللك عبدهللا العاملية لل�ت ا�ئ �ج

ي  وُمن��ت� 27)1هـ/2006م،  عام  زة  ا�ئ ال�ج بدأت 
37)1هـ/2016م  عام  ح�تى  دورات  ي  �� ثما�ف ي  �� �ف
عام  عادت  ثم  سنوات،  ثالث  قرابة  توقفت  ثم 
وتنقسم  التاسعة.  دورتها  ي  �� �ف 1))1هـ/2019م 

مة، وهي: رحج ي ال�ت �� االت �ف زة إل� عدة م�ج ا�ئ ال�ج
ات. هود املؤسسات والهي�ئ ال حج 1- م�ج

األخرى  اللغات  من  الطبيعية  العلوم  ال  م�ج  -2
إل� العربية.

األخرى  اللغات  من  اإلنسانية  العلوم  ال  م�ج  -3
إل� العربية.

العربية  اللغة  من  اإلنسانية  العلوم  ال  م�ج  -4
للغات األخرى.

هود األفراد)52).  ال حج 5- م�ج

ال  م�ج ي  �� �ف 1))1هـ/2019م  عام  ُمن�ت  وقد 
اإلمارات  ملركز  ات  والهي�ئ املؤسسات  هود  حج
ال  م�ج ي  �� و�ف ية،  راتي�ج االس�ت والب�وث  للدراسات 

وكيلة  حصلت  الفردية  ز  وا�ئ ال�ج صعيد  وعل� 
العربية  اللغة  م  تعل�� معهد  ي  �� �ف ودة  وال�ج التطوير 
رة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة  امعة األم�� ب�ج
األلكسو  زة  ا�ئ حج عل�  ي  رف الع�ف براك  بنت  بدرية 
والثقافة  ربية  لل�ت العربية  )املنظمة  الدولية 
وذلك  مية،  واملع�ج اللغوية  للدراسات  والعلوم( 
م للمتالزمات اللفظية  عن كتابها »ن�و بناء مع�ج
املدونات  ضوء  ي  �� �ف املعاصرة  العربية  م  املعاحج ي  �� �ف

اللغوية«))5).

ز  وا�ئ ال�ج مبادرة  عن  الثقافة  وزارة  أعلنت  وقد 
تغطي  زة  ا�ئ حج  1( م  وت�ف الوطنية  الثقافية 
االت الثقافية املع�تمدة لدى الوزارة، وتمن�ها  امل�ج
والرواد، والشباب. ومن  الثقافية،  للمؤسسات 
ُ�ي  �ت� �ف� وس��ُ مة،  رحج ال�ت قطاع  القطاعات  هذه  من  �ف
ي العام 2020م)55).  �� ز �ف وا�ئ يل لهذه ال�ج باب التس�ج

العامة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  أعلنت  كما 
راك مع وزارة الثقافة هذا العام 0))1هـ  باالش�ت
سلمان  بن  م�مد  ر  األم�� زة  ا�ئ حج عن  /2019م 
من  ي �ف ي ال�تى� �ف ي السعودية والص�� �ف ي ب�� �� للتعاون الثقا�ف
الصينية  إل�  العربية  مة من  رحج ال�ت فروعها قطاع 
ز لدعم  وا�ئ م حج ومن الصينية إل� العربية، كما ت�ف

رها)56). ي بغ�� �ف م اللغة العربية للناطق�� تعل��

إل�  األخرى  اللغات  من  الطبيعية  »العلوم 
ي من الدكتور هي�شم غالب  ي كاّل� العربية« فقد ُمن��ت�
، والدكتور  �ف ي م�مد حس�� �ف الناهي، والدكتور حس��
اإلنسانية  العلوم  ال  م�ج ي  �� و�ف عمر،  م�مد  ناصر 
ي من  كاّل� زة  ا�ئ ال�ج العربية ُمن�ت  اللغة  إل�  األخرى 
ليفة، و  م عبدهللا سلمان ال�ف الدكتور هشام إبراه��
هود  ال حج ي م�ج �� ، و�ف �ف الدكتور سعد بن ناصر ال�س��
ي من الدكتور عبدالعزيز حمدي  األفراد ُمن�ت كاّل�
ر البقاعي،  ار، والدكتور م�مد خ�� عبدالعزيز الن�ج

واألستاذ م�مد طلعت، وأحمد الشايب)53).
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اللغة  خدمة  ي  �� �ف بذلت  ي  ال�تى� هود  ال�ج من  �ف من 
-1((0 عام  ي  �� �ف ي  ارحج ال�ف املستوى  عل�  العربية 

 : 1))1هـ /2019م ما يل��

ي  �� املعر�ف والتواصل  الب�وث  مركز  توقيع   •
ي  �ف بك�� امعة  حج مع  موسعة  تفاهم  مذكرة 
الطالب،  تبادل  مل  تسش نبية  األحج للدراسات 
والتعاون  التدريس،  ة  هي�ئ أعضاء  وتبادل 
ي العربية والصينية،  �ف ي نشر الكتب باللغت�� �� �ف
الندوات  وإقامة  األكاديمية،  املواد  وتبادل 
واملؤتمرات. وتمتد هذه املذكرة ملدة خمس 

ديد)57). سنوات قابلة للت�ج

والذكاء  العربية  »اللغة  شعار  ت�ت   •
االصطناعي« احتفلت املل�قيات والسفارات 
السعودية باليوم العاملي للغة العربية مثل: 
احتفال املل�قية الثقافية السعودية بالربا� 
والعلوم  ربية  لل�ت اإلسالمية  املنظمة  مع 

والثقافة )اإليسيسكو()58).

والعلم  ربية  لل�ت املت�دة  األمم  نظمت   •
والثقافة )اليونسكو( فعاليات اليوم العاملي 
العربية  »اللغة  عنوان  ت�ت  العربية  للغة 
مؤسسة  من  بدعم  االصطناعي«  والذكاء 
رية.)59) كما  �� ر سلطان بن عبدالعزيز ال�ف األم��
الفعاليات  هامش  عل�  اليونسكو  نظمت 
اللغة  م  تعل�� أقسام  لرؤساء  األول  امللتقى 
بدعم  أوروبا  ي  �� �ف رها  بغ�� ي  �ف للناطق�� العربية 
ر سلطان بن عبدالعزيز  من مؤسسة األم��

رية)60). �� ال�ف

الحضور السعودي العاملي
ي خدمة اللغة العربية  �� �ف
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بن  عبدهللا  امللك  مركز  هود  حج من  �ف ومن 
ي العامل:  �� دمة اللغة العربية �ف ي ل�ف عبدالعزيز الدول��

باكو  امعة  حج ي  �� �ف االستعراب  مركز  افتتاح   •
الذي  باكو  األذرية  العا�مة  ي  �� �ف أوروآسيا 
ي دورة  �� يشرف عليه املركز، كما شارك املركز �ف
ي كازاخستان  �� إعداد معلمي اللغة العربية �ف

)0))1هـ/2019م()61). 

عبدالعزيز  بن  عبدهللا  امللك  مركز  توقيع   •
التعاون  إطار  العربية  اللغة  دمة  ل�ف ي  الدول��
ي  �� الثقا�ف فهد  امللك  مركز  مع  رك  املش�ت
اللغة  تأسيس  معمل  إلنشاء  بسراييفو 
امعة سراييفو  ي كلية الفلسفة ب�ج �� العربية �ف
ذات  واألنشطة  العربية،  اللغة  م  لتعل��

الصلة)62).

2019م  أكتوبر  شهر  ي  �� �ف املركز  م  تنظ��  •
رازيل  ال�ج ي  �� �ف العربية  اللغة  شهر  ي  برنام��
ي  �ف ي الشريف�� �ف بدعم من سفارة خادم ال�رم��
الدعوة  مركز  مع  وبالتعاون  رازيل،  ال�ج ي  �� �ف
اإلسالمية ألمريكا الالتينية ومشاركات من 
م  وي�ف اإلسالمية،  امعة  ال�ج من  ي  �ف املتخصص��
اللغوية  الفعاليات  من  موعة  م�ج ي  رنام�� ال�ج
من دورات تدريبية، وندوات، وم�اضرات، 

ومسابقات، ومعارض ثقافية)63).

بعضوية  السعودية  العربية  اململكة  فوز   •
املت�دة  األمم  ملنظمة  التنفيذي  لس  امل�ج
سنوات  أربع  ملدة  والثقافة  والعلم  ربية  لل�ت
مهم  از  إن�ج وهو  2023م  إل�  2019م  من 
اتخاذ  ي  �� �ف املساهمة  لها  يتي�  للمملكة 
ي ما يتعلق  القرارات الثقافية العاملية خصوصا�

بالثقافة العربية اإلسالمية))6).
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مية للغة العربية والتنظ��
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ي تخصصات اللغة العربية وآدابها)69). �� ة البكالوريوس �ف امعات السعودية املان�ة لدرحج مة بال�ج دول 1-2: قا�ئ �ج

األدب/ البالغة والنقد/ الدراسات العليا العربية/ الن�و والصرف/ اللغويات/ 
ي بها �ف ر الناطق�� اللغويات التطبيقية/ معهد اللغة العربية لغ�� العربية امعة أم القرى حج 1 

رها ي بغ�� �ف اللغويات/ األدب والبالغة/معهد اللغة العربية للناطق�� العربية امعة اإلسالمية ال�ج 2 

ي األدب اإلسالمي/  األدب/البالغة والنقد ومنه��
م اللغة العربية الن�و والصرف وفقه اللغة/معهد تعل�� العربية  امعة اإلمام م�مد بن سعود  حج

اإلسالمية 3 

اللغة العربية وآدابها/ معهد اللغويات العربية العربية  امعة امللك سعود حج ( 

رها ي بغ�� �ف اللغة العربية وآدابها/ معهد اللغة العربية للناطق�� العربية امعة امللك عبدالعزيز حج 5 

الدراسات اإلسالمية والعربية ية رف ل�� العربية واإلن�ج رول واملعادن امعة امللك فهد للب�ت حج 6 

اللغة العربية العربية امعة امللك فيصل حج 7 

اللغة العربية وآدابها العربية امعة امللك خالد حج 8 

اللغة العربية وآدابها/ دراسات أدبية/ دراسات لغوية
ي بها �ف ر الناطق�� م اللغة العربية لغ�� معهد تعل�� العربية م امعة القص�� حج 9 

اللغة العربية العربية امعة طيبة حج 10 

اللغة العربية العربية ف امعة الطا�ئ حج 11 

مية األطر التنظ��

العربية  السعودية  العربية  اململكة  علت  حج
األساسية،  أنظمتها  ي  �� �ف هويتها  من  ي  أصيال� ي  زءا� حج
تطبيقات  ي  �� و�ف الرسمية،  ال�كومية  طابات  ال�ف ي  �� و�ف
من  العديد  من  تت�ف كما  ال�كومية،  ر  الدوا�ئ
القضاء  نطاق  ي  �� �ف مات  والتعل��  � واللوا�ئ األنظمة 
واإلعالم  م  والتعل�� ارية  الت�ج واألنشطة  والعمل 
تؤكد  ما  ف�� العربية،  اللغة  اع�تماد  ب  توحج ي  قواعد�
أخرى أهمية سالمة استعمالها. وقد ُرِصد 9)1 
ي اململكة ح�تى  �� ي باللغة العربية صدر �ف ا� ي معن��ّ قرارا�
القرارات  هذه  ي  �� وتأ�ت 36)1هـ/2015م)65)،  عام 
هذا  ي  �� �ف األهم  الدستوري  النص  مع  متسقة 
ي  األساسى� للنظام  األول�  املادة  نصت  إذ  الصدد، 
دولة  السعودية  العربية  »اململكة  أن:  لل�كم 
ي تامة، دينها اإلسالم،  عربية إسالمية ذات سيادهت�
صل�  رسوله  وسنة  تعال�  هللا  كتاب  ودستورها 

العربية،  اللغة  هي  ولغتها  وسلم،  عليه  هللا 
ت�تمتع  هنا  ومن  الرياض«)66).  مدينة  وعا�متها 
حضورها  من  ت�ف نظامية  ب�ماية  العربية  اللغة 
ي مختلف مناشط ال�ياة العامة. وتتي� األنظمة  �� �ف
نبية  األحج اللغات  الستخدام  مساحة  العموم  ي  �� �ف
 � اللوا�ئ مة  ترحج واز  ك�ج العربية  اللغة  انب  حج إل� 
للنص  القانونية  ية  ال��ج تكون  أن  عل�  والعقود، 
ي  مة، ومن ذلك أيضا� رحج ي ال�ت �� ي إذا وقع خالف �ف �� العر�ج
ي  م العال�� السماح باستثناء بعض تخصصات التعل��
من  عل  حج الذي  )1)1هـ  عام  ي  امللك�� املرسوم  ي  �� �ف
ي  ا� رف �� م�ج امعات  ال�ج ي  �� �ف م  للتعل�� لغة  العربية  اللغة 
بقرار من  أخرى  بلغة  التدريس  االقتضاء  »عند 

امعة املختص«)67). لس ال�ج م�ج

مية املؤسسات التعل��

ي الذي تدرس مراحله  م األساسى� إضافة إل� التعل��

امعات السعودية  من ال�ج مواد اللغة العربية، تت�ف
ي  �� �ف البكالوريوس  ة  ي تمن� درحج ي علميا� ا� 35 برنام�ج
العربية  باللغة  مباشر  اتصال  ذات  تخصصات 
الذي  األمر  امعة)68)،  حج  26 تقدمها  وآدابها 
ي  �� �ف لل�ضور  ي  قويا� ي  أساسا� العربية  للغة  ي  ّى� يه��
من  ي  االحتياح� يفوق  ما  ي  وتخري�� العلمية،  ال�ياة 
يوض�  وكما  ال.  امل�ج ي  �� �ف ي  �ف املتخصص�� ي  �ف �� املتخرحج
 � املرحج ر  غ�� فمن   ،)2-1 دول  )حج ي  التال�� دول  ال�ج
حيث  من  كمي  نقص  أي  ال  امل�ج ري  يع�ت أن 
يعزز  أن  املرش�  ومن  م.  والتعل�� الب�ث  بنية 
توقيع  م،  التعل�� ي  �� �ف العربية  باللغة  العناية  هذه 
من  كل  مع  تعاون  مذكرات  الثقافة  وزارة 
ي  امله�فى� للتدريب  العامة  واملؤسسة  م  التعل�� وزارة 
راخيص  ال�ت تسهيل  املذكرة  من  ت�ف إذ   ، والتق�فى�
لألنشطة الالصفية باإلضافة إل� تطوير وتوسعة 
االت الثقافة الستة عشر بما  ي م�ج �� التخصصات �ف

فيها اللغة العربية.

ي تدرس اللغة العربية األقسام ال�ت�� لغة التدريس الرسمية امعة ال�ج الرقم
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األدب والبالغة والنقد/ اللغة العربية وآدابها/ الن�و والصرف العربية ل امعة حا�ئ حج 12 

الدراسات األدبية والنقدية/ الدراسات والن�وية/ اللغة العربية وآدابها العربية ازان امعة حج حج 13 

كلية اآلداب العربية وف امعة ال�ج حج 1( 

اللغة العربية العربية امعة الباحة حج 15 

اللغة العربية العربية امعة تبوك حج 16 

اللغة العربية العربية ران امعة ن�ج حج 17 

اللغة العربية وآدابها/ األدب والنقد/ الن�و واللغة العربية مالية امعة ال�دود السش حج 18 

ي بها �ف ر الناطق�� اللغة العربية وآدابها/ معهد اللغة العربية لغ�� العربية رة نورة بنت عبدالرحمن امعة األم�� حج 19 

اللغة العربية العربية امعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل حج 20 

اللغة العربية وآدابها العربية ر سطام بن عبدالعزيز امعة األم�� حج 21 

اللغة العربية وآدابها العربية امعة شقراء حج 22 

اللغة العربية العربية  معة امعة امل�ج حج 23 

العلوم اإلنسانية )شعبة اللغة العربية( 
ي بها �ف ر الناطق�� اللغة العربية لغ�� العربية  رونية امعة السعودية اإللك�ت ال�ج 2( 

كلية العلوم واآلداب )م�افظة خليص، م�افظة الكامل( العربية دة امعة حج حج 25 

اللغة العربية العربية امعة بيشة حج 26 

ي تخصصات اللغة العربية وآدابها. )تابع( �� ة البكالوريوس �ف امعات السعودية املان�ة لدرحج مة بال�ج دول 1-2: قا�ئ �ج

ي تدرس اللغة العربية األقسام ال�ت�� لغة التدريس الرسمية امعة ال�ج الرقم
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رها داخل اململكة العربية السعودية)70). ي بغ�� �ف م اللغة العربية للناطق�� مة بمعاهد تعل�� دول 1-3: قا�ئ �ج

رها 1 ي بغ�� �ف امعة اإلسالميةمعهد اللغة العربية للناطق�� 1386هـ/1966مال�ج

امعة امللك سعودمعهد اللغويات العربية 2 )139هـ/)197محج

ي بها 3 �ف ر الناطق�� امعة أم القرىمعهد اللغة العربية لغ�� 01)1هـ/1981محج

م اللغة العربية  ) امعة اإلمام م�مد بن سعود اإلسالميةمعهد تعل�� )0)1هـ/)198محج

رها 5 ي بغ�� �ف امعة امللك عبدالعزيزمعهد اللغة العربية للناطق�� 31)1هـ/2010محج

رها 6 م اللغة العربية للناطقات بغ�� رة نورة معهد تعل�� امعة األم�� 31)1هـ/2010محج

ي بها 7 �ف ر الناطق�� رونيةقسم اللغة العربية لغ�� امعة السعودية اإللك�ت 35)1هـ/)201مال�ج

رها 8 ي بغ�� �ف م اللغة العربية للناطق�� معةمعهد تعل�� امعة امل�ج 35)1هـ/2015محج

ي بها 9 �ف ر الناطق�� م اللغة العربية لغ�� ممعهد تعل�� امعة القص�� 36)1هـ/2016محج

رها 10 ي بغ�� �ف امعة امللك فيصلمعهد اللغة العربية للناطق�� 39)1هـ/2018محج

ي مثل)71): ارح� ي ال�ف �� امعة اإلمام م�مد بن سعود اإلسالمية لتدريس اللغة العربية �ف ي أنشأتها حج مية ال�تى� املعاهد التعل��

ي اململكة العربية السعودية. رها خارح� ي بغ�� �ف م اللغة العربية للناطق�� مة بمعاهد وكليات تعل�� دول 1-4: قا�ئ �ج

1399هـ/1979مموريتانيامعهد العلوم اإلسالمية والعربية 1

00)1هـ/1980مإندونيسيامعهد العلوم العربية واإلسالمية 2

ياملعهد اإلسالمي 3 �� يبو�ت 01)1هـ/1981محج

قل اإلشراف عليه إل� وزارة الثقافة عام 1))1هـ/2019م( ) ي اإلسالمي )�فُ �� 02)1هـ/1982مطوكيواملعهد العر�ج

ي بها 5 �ف ر الناطق�� م اللغة العربية لغ�� زر املالديفمعهد تعل�� 35)1هـ/2016محج

السعودية  امعات  ال�ج ي  �� �ف تتوفر  ذلك،  انب  حج إل� 
رها،  بغ�� ي  �ف للناطق�� العربية  اللغة  م  لتعل�� معاهد 
وحده.  ر  األخ�� العقد  ي  �� �ف نصفها  يقارب  ما  افتت� 
مواكبة  عل�  ي  �ف يع�� املعاهد  هذه  مثل  ود  ووحج
أغراض  ر  لغ�� رين  الزا�ئ الستقبال  اململكة  انفتاح 
است�شمارها  يمكن  فرصة  ويمثل  والعمرة،  ي  ال���

هة  اململكة بصفتها وحج ي تعزيز موقع  �� �ف ي  مستقبال�
رها.  ي بغ�� �ف منافسة لتعلم اللغة العربية للناطق��
م عام  ت املعاهد، حسب أرقام وزارة التعل�� خّرحج
مة  القا�ئ مية  التعل�� واملعاهد   ، ي  95 طالبا� 2018م 

اليوم داخل اململكة هي: 

سنة التأسيس امعة ال�ج اسم املعهد الرقم

سنة التأسيس الدولة اسم املعهد الرقم
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امعات اململكة العربية السعودية)72). ي حج �� معيات اللغوية �ف مة بال�ج دول 1-5: قا�ئ �ج

ات 1 معية السعودية لله�ج  ال�ج
(73( ى� راث الشع�ج امعة امللك سعودوال�ت راث الشفهي1387هـ/1968محج  العناية بدراسة ال�ت

ي اململكة العربية السعودية �� ات امل�كية �ف والله�ج

معية السعودية للغة العربية 2 امعة اإلمام م�مد بن ال�ج حج
االت اللغوية22)1هـ/2001مسعود اإلسالمية ي امل�ج �� يع الب�ث �ف  تش�ج

مة، وندوات من ب�وث علمية، وترحج

معية السعودية للغات 3  ال�ج
مة رحج وال�ت

امعة اإلمام م�مد بن  حج
ال اللغات)2)1هـ/2003مسعود اإلسالمية ي م�ج ��  ت�فمية الفكر العلمي �ف

يعه مة وتش�ج رحج وال�ت

معية العلمية السعودية )  ال�ج
م اللغة العربية امعة اإلسالميةلتعل�� رها33)1هـ/2012مال�ج ي بغ�� �ف م اللغة العربية للناطق�� العناية بتعل��

امعات اململكة العربية السعودية 2017-2019م. ي حج �� مة �ف رحج ي تخصصات ال�ت مة بأعداد خري�ج دول 1-6: قا�ئ �ج

ي لغات �� 7260326586229276505)63015)2أخصا�ئ

م  رحج 61823)71016186377710)919008)85110م�ت

م فوري  رحج 2617512520078115193)10715م�ت

الكفايات والتأهيل 

امعات  حج فإن  م  التعل�� وزارة  يات  إحصا�ئ ب�سب 
ي عام 2018م  �� ت �ف اللغة العربية وأقسامها خرحج
ي طالبا�  1983 منهم  وطالبة،  ي  طالبا�  8652 
بها  يتصل  وما  اللغة  االت  م�ج ي  �� �ف ي  طالبهت� و6669 

معظم  وتن�صر  والبالغة،  والنقد  األدب  من 
ي  األول�� م  التعل�� ي  �� �ف ي  غالبا� التوظيف  مساحات 
مثل  أخرى  االت  م�ج ثمة  أن  ر  غ�� امعي.  وال�ج
بيانات  ل  تس�ج ال  والذي  اللغوي،  التدقيق 
يعملون  سعودية  أو  سعودي  أي  العمل  وزارة 
امعات  ال�ج ت  خرحج مة  رحج بال�ت يتعلق  ما  وف�� فيه. 

مة  رحج ال�ت ي  �� �ف املتخصصة  ي  رام�� ال�ج من  السعودية 
ويصل  2018م،  عام  ي  �� �ف ي  وطالبهت� ي  طالبا�  (81
مة  رحج ال ال�ت ي م�ج �� �ف ي الذين يعملون  �ف عدد املواطن��
ي  مهت� رحج وم�ت ي  ما� رحج م�ت  1823 2019م  عام  بنهاية 

: �� دول اآل�ت وفق ال�ج

اللغوية من قدرتها عل�  معيات  ال�ج تنبع أهمية 
الب�ثية  األنشطة  ي  �ف وتمك�� ي  �ف اللغوي�� ي  �ف ب�� الربط 
ذات  هات  بال�ج اإلسهامات  هذه  وربط  ركة  املش�ت
ظهور  اء  وحج حكومية.  ي  ر� وغ�� ي  حكوميهت� العالقة 

ي  ومرتبطا� ما،  ي  نوعا� ي  متأخرا� اململكة  ي  �� �ف معيات  ال�ج
من  العديد  خالف  عل�  امعات  ال�ج بأقسام 
 . �ف اللغوي�� معيات  ل�ج مية  واإلقل�� العاملية  ارب  الت�ج

معيات اآلتية: د ال�ج ي توحج وحاليا�

معيةالرقم امعةال�ج طبيعتهاتاريخ التأسيسال�ج

موعأن�ث�ذكر موعأن�ث�ذكرامل�ج امل�ج موعأن�ث�ذكر امل�ج

2019م 2018م 2017م
اسم الوظيفة
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امعات اململكة العربية السعودية: ي حج �� ي األب�اث العلمية للغة العربية وآدابها �ف مة بكراسى� دول 1-7: قا�ئ �ج

ي عبدالعزيز املانع 1 امعة امللك سعودكرسى� راثحج الدراسات العربية وآدابها، وت�قيق ال�ت

ي األدب السعودي 2 امعة امللك سعودكرسى� الدراسات امله�تمة باألدب السعوديحج

ري للعلوم اإلنسانية 3 ي عبدالعزيز التوي�ج امعة اإلمام م�مدكرسى� حج
الدراسات اإلنسانية ومنها الدراسات العربيةبن سعود اإلسالمية

مركز إحياء ب�وث علوم العربية التابع ملركز إحياء  )
راث اإلسالمي امعة أم القرىال�ت الدراسات العربية من أدب، ون�و وصرف، وبالغة ونقدحج

رها 5 ي بغ�� �ف م اللغة العربية للناطق�� ي أب�اث تعل�� امعة امللك سعودكرسى� رهاحج ي بغ�� �ف م اللغة العربية للناطق�� الدراسات املعنية بتعل��

ي اململكة العربية السعودية))7). ال اللغة العربية والدراسات اإلسالمية خارح� ي م�ج �� ي األب�اث العلمية السعودية �ف مة بكراسى� دول 1-8: قا�ئ �ج

ي امللك فيصل 1  كرسى�
للفكر والثقافة اإلسالمية

امعة  حج
نوب كاليفورنيا دعم الدراسات اإلسالمية والعربية1396هـ/1976مأمريكاحج

ي امللك عبدالعزيز 2 امعة كاليفورنياكرسى� دعم الدراسات اإلسالمية)0)1هـ/)198مأمريكاحج

ي امللك فهد 3 امعة هارفاردكرسى� الدراسات الشرعية واإلسالمية13)1هـ/1993مأمريكاحج

ي امللك فهد ) امعة لندنكرسى� ميع ال�قول املعرفية التابعة 15)1هـ/1995مبريطانياحج دعم حج
للدراسات اإلسالمية

ي امللك فهد 5  برنام��
امعة أركنسالدراسات الشرق األوسط منتصف التسعينيات أمريكاحج

امليالدية)75)
دعم الدراسات اإلسالمية والعربية، 

مة من العربية رحج يع ال�ت وتش�ج

ر نايف بن عبدالعزيز 6 ي األم�� امعة موسكوكرسى� دعم الدراسات اإلسالمية16)1هـ/1996مروسياحج

ي امللك عبدالعزيز 7 امعة بولونياكرسى�  دعم الدراسات اإلسالمية18)1هـ/1998مإيطالياحج
والتاريخية والعربية

دعم أبحاث اللغة العربية 

العربية  اللغة  ت�ظى   ، سابقا� ذلك  إل�  ر  أش�� كما 
ي اململكة بقاعدة واسعة من الدعم،  �� ودراساتها �ف

ي الدعم:  م لبعض برام�� وهنا قوا�ئ

يالرقم امعةاسم الكرس�� طبيعة عملهال�ج

يالرقم ي يتبع لهااسم الكرس�� امعةالبلداملؤسسة ال�ت�� طبيعة عملهال�ج
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(1) Ignacio Ferrando, “History of Arabic”, in: Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Managing Editors 
Online Edition: Lutz Edzard, Rudolf de Jong. Consulted online on 07 November 2019.

ي اململكة العربية السعودية. )الرياض: 1434هـ( ص 17-16. �� ات املحكية �ف م اللهحج ، معحج �� مان الدرسو�ف سل��  (2)
العربية.  زيرة  ال�ج وسط  ي  �� �ف العلمية  ال�ياة  البسام،  أحمد  ذلك:  من  �ف ومن  العربية،  زيرة  ال�ج حواضر  ي  �� �ف العلمية  بال�ركة  ي  �ف الباحث�� من  عدد  ي  ُع�ف��  (3) 
هود  ريان، »حج ي اململكة العربية السعودية. خالد بن سعد ال�ج �� ، ال�ركة األدبية �ف �ف زيرة العرب. بكري شيخ أم�� ي قلب حج �� بار، التيارات األدبية �ف عبدهللا عبدال�ج
، ال�ركة العلمية  �ف مع اللغة العربية عل� الشبكة العاملية. عبدهللا بن محمد بن منصور أبا ال�س�� لة محج «، محج �� ي الدرس النحوي والصر�ف �� علماء األحساء �ف

ي وما حولهما.  �ف ي الشريف�� �ف ي ال�رم�� �� ي وال�اضر. عبدهللا أبو داهش. الكتاتيب �ف �� ي املا�ف �� ي أشيقر �ف �� �ف
م )الرياض، مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  ح والتعام�� ي اململكة العربية السعودية: األوامر والقرارات واألنظمة، واللوا�ئ �� مدونة قرارات اللغة العربية �ف  (4)

دمة اللغة العربية، 2015م( ص 8. ي ل�ف الدول��
ي خدمة اللغة العربية: السياسات  �� هود السعودية �ف ، ال�ج �ف موعة مؤلف�� اللته وكلماته«، محج ي خطب حج �� مي، »امللك سلمان واللغة العربية تأمل �ف عبدهللا الو�ش  (5)

دمة اللغة العربية، 2017م( ص 15. ي ل�ف واملبادرات )الرياض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��
د النبوي. د ال�رام واملسحج اسة العامة لشؤون املسحج (6) موقع الر�ئ

، د. عبدهللا بن عويقل.  �� دة األد�ج يس نادي حج ي وفرها ر�ئ بحسب اإلصدارات ال�ت��  (7)
مة والتعريب«  رحج امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، »معهد امللك عبدهللا لل�ت حج  (8)

<https://units.imamu.edu.sa/colleges/kaiftaa/Pages/default.aspx>
 <http://www.arabicmagazine.com/Arabic/AboutUs.aspx< ،»لة لة العربية، »عن املحج املحج  (9)

ي خدمة اللغة العربية: السياسات واملبادرات )الرياض:  �� هود السعودية �ف ، ال�ج �ف موعة مؤلف�� راث«، محج ي نشر ال�ت �� هود اململكة �ف عبدهللا بن صالح الفالح، »حج  (10)
دمة اللغة العربية، 2017م( ص 325-323. ي ل�ف مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��

ي للغة العربية.  لس الدول�� ر سلطان لدعم اللغة العربية اليونيسكو. املحج ي األم�� برنامح�  (11)
ي الدورة األول�: عبدالقدوس األنصاري وإسهاماته  �� رة الثقافة«، أبحاث ملتقى العقيق الثقا�ف ي مس�� �� لة املنهل ودورها �ف نبيل عبدالرحمن املحيش، »محج  (12)

، 2007م(، ص 92-83.  �� العلمية والثقافية، )املدينة: نادي املدينة املنورة األد�ج
<https://vision2030.gov.sa/> .2030 رؤية  (13)

ر محدثة. انظر: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  دمة اللغة العربية، وهي غ�� ي قاعدة بناء 1 التابعة ملركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز ل�ف �� ي �ف حص�� حسب ما ائُ  (14)
<p-1/p-7/اللغة العربية/https://benaa.kaica.org.sa/index - c< .1دمة اللغة العربية، » قاعدة بناء ي ل�ف الدول��

ي خدمة  �� هود السعودية �ف م الدبيان، ال�ج رها دراسة تاريخية«، تحرير إبراه�� ي بغ�� �ف م اللغة العربية للناطق�� ي، »مؤسسات تعل�� أحمد الصبيحي، حسن العواحج  (15)
دمة اللغة العربية، 2018م(، ص 194-117. ي ل�ف رها )الرياض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول�� ي بغ�� �ف اللغة العربية للناطق��

ة«، 2012/11/19م . ي بعد املا�ئ �ف ي دورته التسع�� �� لس التنفيذي �ف ي اع�تمدها املحج صدر القرار عام 2012م. انظر: اليونسكو، »لقرارات ال�ت��  (16)
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218189_ara>

<https://kaica.org.sa/site/page/89< .»رونية للمركز دمة اللغة العربية، » اإلصدارات االلك�ت ي ل�ف مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��  (17)
ديدة  لة: مركز خدمة اللغة العربية يصدر املرحلة ال�ج ي ومحج اوزت 180 كتابا� دمة اللغة العربية، »بإصدارات تحج ي ل�ف مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��  (18)

<https://kaica.org.sa/site/show_news/567<.ي العامل ويخت�تم دورة املوفدين«، 2019/8/4م �� من إصداراته حول اللغة العربية �ف
<https://qurancomplex.gov.sa/techquran/<.»مع وتقنية املعلومات مع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، »املحج موقع محج  (19)

<http://www.kapl.org.sa/PageDetails/Details/10774< .ي املوحد«، 2018/12/11م �� مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، »الفهرس العر�ج  (20)
 <https://portal.sdl.edu.sa/arabic/> .SDL موقع املكتبة الرقمية السعودية  (21)

منها  اإلفادة  ق  وطرا�ئ بناؤها  العربية  اللغوية  املدونات  مي،  العص�� فهد  بن  صالح  تحرير  العربية،  اللغة  دمة  ل�ف ي  الدول�� عبدالعزيز  بن  عبدهللا  امللك  مركز   (22)
دمة اللغة العربية، 2015(، ص 19 ي ل�ف )الرياض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��

https://corpus.kacst.edu.sa/about.jsp> املدونة اللغوية ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  (23)
امعة امللك سعود. رة النصية الفصحى ل�ج الذخ��  (24)

<https://mahaalrabiah.wordpress.com/2019/11/24/امعة-امللك-سع رة-النصية-الفصحى-ل�ج </الذخ��
ي اململكة العربية السعودية: الغايات الفردية واملؤسساتية« تحرير مالك محمد الوادعي،  �� مة �ف رحج ميس، »ممارسة املؤسسات األكاديمية لل�ت عبدهللا ال�ف  (25)
دمة اللغة العربية، 2019م(، ص 130-128. ي ل�ف مة من العربية وإليها، )الرياض، مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول�� رحج ي خدمة ال�ت �� هود السعودية �ف ال�ج

مة من العربية وإليها، )الرياض:  رحج ي ال�ت �� هود السعودية �ف دمة اللغة العربية، تحرير مالك بن محمد الوادعي، ال�ج ي ل�ف مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��  (26)
دمة اللغة العربية، 2019م(، ص 135. ي ل�ف مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��

املصدر السابق، ص37.  (27)
<https://sotp-marsad.com/ar< .مة رحج املرصد السعودي لل�ت  (28)

مة من العربية وإليها )الرياض: مركز  رحج ي ال�ت �� هود السعودية �ف ، ال�ج �� مة«، تحرير مالك بن محمد الودعا�ف رحج ي ال�ت �� ي الشهري، » املرصد السعودي �ف ز بن عل�� فا�ئ  (29)
دمة اللغة العربية،2019م(، ص 173-171. ي ل�ف امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��

مة تناهز 900 منشور.  رحج بحسب منصة حكمة فإن عدد املنشورات امل�ت  (30)

هوامش الفصل:

https://units.imamu.edu.sa/colleges/kaiftaa/Pages/default.aspx
http://www.arabicmagazine.com/Arabic/AboutUs.aspx
https://vision2030.gov.sa/
https://benaa.kaica.org.sa/index#c/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/p-1/p-7
https://benaa.kaica.org.sa/index#c/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/p-1/p-7
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218189_ara
https://kaica.org.sa/site/page/89
https://kaica.org.sa/site/show_news/567
https://qurancomplex.gov.sa/techquran/
http://www.kapl.org.sa/PageDetails/Details/10774
https://portal.sdl.edu.sa/arabic/
https://mahaalrabiah.wordpress.com/2019/11/24/الذخيرة-النصية-الفصحى-لجامعة-الملك-سع/
https://sotp-marsad.com/ar
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موه من مقاطع الفيديو 1500 مقطع. انظر: موقع تيد  ي يناهز ما ترحج �ف ي ح�� �� ، �ف ما� رحج ي موقع تيد إل� 170 م�ت �� ي إل� العربية �ف �ف م�� رحج ي امل�ت �ف يصل عدد السعودي��  (31)
 »TED TRANSLATORS«. <https://www.ted.com/people/translators?sort=translations&country=saudi arabia

&fbclid=IwAR0mkJLtRQLvpASYdRP31X7_W43wdZprtvMVZblKHkXQPqwmKJ55RGK6KCs>
ي اململكة العربية السعودية: الغايات الفردية واملؤسساتية« تحرير مالك محمد الوادعي،  �� مة �ف رحج ميس، »ممارسة املؤسسات األكاديمية لل�ت عبدهللا ال�ف  (32)
دمة اللغة العربية،2019م(، ص 130-128. ي ل�ف مة من العربية وإليها )الرياض، مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول�� رحج ي خدمة ال�ت �� هود السعودية �ف ال�ج

مة«،  وزارة الثقافة، 2020/2/9م.  رحج ة األدب والنشر وال�ت ي تنفيذيا لهي�ئ يسا� ي د. محمد حسن علوان ر�ئ �ف »�مو وزير الثقافة يع��  (33)
<https://www.moc.gov.sa/ar/news/14188 >  

مع < مع«  /http://www.m-a-arabia.com/site>عن-املحج مع اللغة العربية عل� الشبكة العاملية، »نبذة عن املحج محج  (34)
مع اللغة العربية بمكة املكرمة«، 2019/9/26م.  مع اللغة العربية عل� الشبكة العاملية، »2000 فتوى لغوية صدرت من محج محج  (35)

<http://www.m-a-arabia.com/site/26672.html>  
مع اللغة العربية عل� الشبكة العاملية، »مكتبة الفيديو: أمسيات ومحاضرات«. محج  (36)

</http://www.m-a-arabia.com/site/categoryمكتبة-الفيديو/أمسيات-ومحاضرات>
. �� را�ف مع اللغة العربية االف�ت «، موقع محج �� را�ف مع االف�ت »قرارات املحج  (37)

< �� را�ف مع االف�ت  <http://almajma3.blogspot.com/search/label/02قرارات املحج
ي )4(. ص861. ي )83( ح� مع اللغة العربية بدمشق-مح� ات العربية املحكية وتحديات العوملة«، محج ي دراسة اللهحج �� ي األملان �ف �ف هود املستشرق�� ظافر يوسف، »حج  (38)

مع اللغة العربية بمكة املكرمة. السنة السادسة. عدد )16).  لة محج امعات السعودية: نظرة عن قرب« محج ي ال�ج �� ات �ف عباس السوسوة. »دراسة اللهحج  (39)
مارس-إبريل 2018م، ص 324.

املصدر السابق، ص 326.  (40)
 ، ات العربية« عل� يد الدكتور أحمد الضبيب. انظر: حمزة قبالن املزي�ف�� رية مادة »اللهحج ي التسعينيات الهحج �� ي مذكراته أنه درس �ف �� ي �ف ذكر حمزة املزي�ف��  (41)

واستقرت بها النوى )الرياض: مدارك، 2019م(، ص 206.
ي هذا  �� هد �ف م العربية القديمة. وال�ج ي املعاحج �� ي القديم �ف �� ات املحلية فهو أحد شواهدها كما كان حال الشعر العر�ج ا باللهحج ي عضو��ّ� الشعر الشفاهي مرتبط ارتباطا�  (42)
اسر، وعاتق البالدي، وسعد الصويان،  نيدل، وحمد ال�ج ي كعبدهللا بن خميس، وسعد ال�ج �ف ي السعودي�� �ف مع من الباحث�� ي نهض به الصواب: حج الباب يعد قليال�

رة.  ي السنوات األخ�� �� وقا�م الرويس �ف
السياسات  العربية:  اللغة  خدمة  ي  �� �ف السعودية  هود  ال�ج  ، �ف مؤلف�� موعة  محج السعودية«،  العربية  اململكة  ي  �� �ف اللغوية  »الدراسات  الدبيان،  م  إبراه�� ي  عل��  (43)

ي للغة العربية، 2017م(، ص276 واملبادرات )الرياض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��
ي مهدها )الرياض: مكتبة امللك عبدالعزيز العامة( ، ص 5. �� ة أو ما فعلته القرون بالعربية �ف م األصول الفصيحة لأللفاظ الدراحج محمد العبودي. معحج  (44)

املصدر السابق، ص 6.  (45)
ي ونكاتهم وأزياءهم ورقصاتهم«، صحيفة االقتصادية، 2009/5/1م. �ف ات السعودي�� مع لهحج يالن: سنحج »ال�حج  (46)

زيرة العربية«، مؤتمر اللغة العربية ومواكبة العصر 2012م. ص 262-245.  ات ال�ج مسان، »أصول فصيحة لظواهر لهحج م ال�ش إبراه��  (47)
اتنا املعاصرة أقرب إل� الفصحى«، 2015/6/28.  : أي لهحج �� ي �ف �ف مي�� مع اللغة العربية عل� الشبكة العاملية، »آراء املعحج منتدى محج  (48)

<https://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=9850>
ي اململكة العربية السعودية 1351-1438، )الرياض،  �� مي �ف ي املعحج ندي، عبدالفتاح صالح عبدالفتاح، عبدهللا محمد املقبل، اإلنتاح� محمود عبدالكريم ال�ج  (49)

دمة اللغة العربية، 2028(، ص 50. ي ل�ف مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��
، �ف مؤلف�� موعة  محج موروثها«،  وإحياء  العربية  اللغة  مكانة  تعزيز  ي  �� �ف هودها  وحج السعودية  الوطنية  انات  واملهرحج ز  وا�ئ »ال�ج  ، الهالل�� ي  عي��� بن  أحمد   (50) 
2017م(، العربية،  اللغة  دمة  ل�ف ي  الدول�� امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  )الرياض: مركز  السياسات واملبادرات  العربية:  اللغة  ي خدمة  �� �ف هود السعودية   ال�ج

ص 375-366.
زة امللك فيصل، »اللغة واألدب«   ا�ئ ي أعوام 1979، 1985، 1987،1993،1997، 1998، 2003، 2005، 2011، 2015. انظر: موقع حج �� زة �ف ا�ئ بت ال�ج ُححج  (51)

<http://kingfaisalprize.org/ar/arabic-language-and-literature/>
هود السعودية  ي وعامليا«، تحرير مالك بن محمد الوادعي، ال�ج مي محليا� رحج ي دعم العمل ال�ت �� مة السعودية ودورها �ف رحج ز ال�ت وا�ئ ، »حج �� مبارك هادي القحطا�ف  (52)

دمة اللغة العربية، 2019م(، ص 69-55. ي ل�ف مة من العربية وإليها )الرياض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول�� رحج ي ال�ت �� �ف
 .<http://translationaward.kapl.org.sa/winners.aspx< التاسعة«  »الدورة  مة،  رحج لل�ت العاملية  عبدالعزيز  بن  عبدهللا  امللك  زة  ا�ئ حج موقع   (53)

زين بدورتها التاسعة«،وكالة األنباء السعودية،2019/12/3م. مة تعلن أ�ماء الفا�ئ رحج زة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العاملية لل�ت ا�ئ / حج �� »ثقا�ف
مية«،وكالة األنباء السعودية، 2019/12/24م. زة األلكسو للدراسات اللغوية واملعحج ا�ئ ي تحصل عل� حج رف / الدكتورة الع�ف �� »ثقا�ف  (54)

زيرة، 2019/12/23م. االت«، صحيفة ال�ج ي كل املحج �� ي �ف �ف يع املبدع�� ة لتشحج رف ز الثقافية الوطنية بادرة مم�� وا�ئ »فنانون ومثقفون: ال�ج  (55)
ر. معرف »مكتبة امللك عبدالعزيز العامة« عل� موقع توي�ت  (56)

<https://twitter.com/KAPLibrary?ref_src=twsrc%5Egoogle|twcamp%5Eserp|twgr%5Eauthor
نبية«،وكالة األنباء السعودية، 2019/12/24م  ي للدراسات األحج �ف امعة بك�� ي يوقع مذكرة تفاهم موسعة مع  حج �� /مركز البحوث والتواصل املعر�ف �� »ثقا�ف  (57)

السعودية،  األنباء  العربية«،وكالة  للغة  العاملي  اليوم  بمناسبة  خاصة  احتفالية  تنظمان  اإليسيسكو  ومنظمة  السعودية  الثقافية  امللحقية   / �� »ثقا�ف  (58)
2019/12/27م.

https://www.ted.com/people/translators?sort=translations&country=saudi arabia&fbclid=IwAR0mkJLtRQLvpASYdRP31X7_W43wdZprtvMVZblKHkXQPqwmKJ55RGK6KCs
https://www.ted.com/people/translators?sort=translations&country=saudi arabia&fbclid=IwAR0mkJLtRQLvpASYdRP31X7_W43wdZprtvMVZblKHkXQPqwmKJ55RGK6KCs
https://www.moc.gov.sa/ar/news/14188
http://www.m-a-arabia.com/site/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9
http://www.m-a-arabia.com/site/26672.html
http://www.m-a-arabia.com/site/category/مكتبة-الفيديو/أمسيات-ومحاضرات
http://www.m-a-arabia.com/site/category/مكتبة-الفيديو/أمسيات-ومحاضرات
http://almajma3.blogspot.com/search/label/02 قرارات المجمع الافتراضي
http://almajma3.blogspot.com/search/label/02 قرارات المجمع الافتراضي
https://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=9850
http://kingfaisalprize.org/ar/arabic-language-and-literature/
http://translationaward.kapl.org.sa/winners.aspx
https://twitter.com/KAPLibrary?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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ية، 2019/12/18م.  ارحج مهورية فرنسا، » اليونسكو تحتفي باليوم العاملي للغة العربية«، وزارة ال�ف ي حج �� سفارة اململكة العربية �ف  (59)
<http://embassies.mofa.gov.sa/sites/France/AR/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/-اليونسكو-تحتفي
aspx.باليوم-العاملي-للغة-العربية

ي اليونسكو«،صحيفة الوطن، 2019/11/28م. �� راث العاملي �ف »اململكة تفوز بعضوية ال�ت  (60)
ان«، 2019/7/11م. ي أذربيحج �� دمة اللغة العربية، »افتتاح )مركز االستعراب( �ف ي ل�ف مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��  (61)

<https://kaica.org.sa/site/show_slider/36>
ي بسراييفو«،  �� رك مع مركز امللك فهد الثقا�ف دمة اللغة العربية، »خدمة اللغة العربية يوقع إطار تعاون مش�ت ي ل�ف مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��  (62)

<https://kaica.org.sa/site/show_news/576< .2019/11/23م
وأوزبكستان«.  رازيل  ال�ج ي  �� �ف الدولية  ه  برامحج يواصل  العربية  اللغة  خدمة  »مركز  العربية،  اللغة  دمة  ل�ف ي  الدول�� عبدالعزيز  بن  عبدهللا  امللك  مركز   (63)

<https://kaica.org.sa/site/show_news/572< .2019/11/13م
ي اليونسكو«،صحيفة الوطن، 2019/11/28م.   �� راث العاملي �ف »اململكة تفوز بعضوية ال�ت  (64)

ي خدمة اللغة العربية: السياسات واملبادرات  �� هود السعودية �ف ، ال�ج �ف موعة مؤلف�� ي األنظمة والسياسات السعودية«،محج �� محمد الربيع، »اللغة العربية �ف  (65)
دمة اللغة العربية،2017(، ص 57. ي ل�ف )الرياض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��

ي خدمة اللغة العربية: السياسات واملبادرات  �� هود السعودية �ف ، ال�ج �ف موعة مؤلف�� ي األنظمة السعودية«، محج �� ر، »العربية �ف حسناء بنت عبدالعزيز القنيع��  (66)
دمة اللغة العربية، 2017م(، ص 98. ي ل�ف )الرياض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��

دمة اللغة العربية،2015م(، ص 46. ي ل�ف ي اململكة العربية السعودية، )الرياض:مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول�� �� مدونة قرارات اللغة العربية �ف  (67)
م. وزارة التعل��  (68)
م. وزارة التعل��  (69)

ي خدمة اللغة  �� هود السعودية �ف ، ال�ج �ف موعة مؤلف�� : دراسة مسحية وصفية«، محج ارح� ي ال�ف �� ي خدمة اللغة العربية �ف �� هود اململكة العربية �ف ، »حج �� صالح السحيبا�ف  (70)
دمة اللغة العربية،2017(، ص 551-463. ي ل�ف العربية: السياسات واملبادرات )الرياض: مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدول��

املصدر السابق، ص 31-23.  (71)
املصدر السابق، ص86.  (72)

ي قبل أن ي�تم إحياؤها عام 2006م. اوز عشرين عاما� ي اململكة العربية السعودية، ولكنها توقفت ملدة تتحج �� معيات �ف ل ال�ج معية من أوا�ئ تعد هذه ال�ج  (73)
ريدة الرياض، 2006/6/15م. «، حج �� راث الشع�ج ات وال�ت معية اللهحج يالن، »إحياء حج انظر: ناصر ال�حج  

: دراسة مسحية وصفية، ص 395-393. ارح� ي ال�ف �� ي خدمة اللغة العربية �ف �� هود اململكة العربية �ف حج  (74)
.  انظر: رنامح� ي موقع ال�ج �� د تاريخ محدد �ف ال يوحج  (75)

 The King Fahad Center for Middle East Studies <https://fulbright.uark.edu/area-studies/middle-east-
studies/about.php>

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/France/AR/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/اليونسكو-تحتفي-باليوم-العالمي-للغة-العربية.aspx
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/France/AR/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/اليونسكو-تحتفي-باليوم-العالمي-للغة-العربية.aspx
https://kaica.org.sa/site/show_slider/36
https://kaica.org.sa/site/show_news/576
https://kaica.org.sa/site/show_news/572
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األدب
ي اململكة العربية السعودية ��       ملحة عن تاريخ األدب �ف
ي 2019م �� ال الثقا�ف ي املحج �� �تمعية �ف       مسح املشاركة املحج

ز األدبية وا�ئ ال�ج  
ي العامل ��       األدب السعودي �ف

      مسح املشاركة الثقافة 2019م
      البنية التحتية واالست�ثمار
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ملحة عن تاريخ األدب
ي اململكة العربية السعودية �� �ف

طبيعية  اس�تمرارية  السعودي  األدب  ظهور  كان 
العربية،  زيرة  ال�ج ي  �� �ف ينقطع  مل  الذي  ي  �� األد�ج لإلرث 
ي  دا� ويمكن تتبع والدة هذا األدب من وقت مبكر �ج
ري/  اله�ج الرابع عشر  القرن  ي  �� �ف الدولة  من عمر 

ل العشرين امليالدي))).  أوا�ئ

د،  ن�ج ي  �� �ف السعودي  األدب  رواد  أبرز  من  كان 
الذي  ي  �ف م�� عث�� بن  عبدهللا  بن  م�مد  الشاعر 
نبغ  كما  الشعري)))،  األسلوب  ي  �� �ف نهضة  أ�دث 
والقطيف  األ�ساء  ي  �� �ف نفسه  الوقت  ي  �� �ف أدباء 
السعودي  العهد  بدايات  وشهدت  البالد،  شرق 
ي  اإلنتا�� ي  �� �ف ي  ثراء� 344)هـ/5)9)م  از  ال��ج ي  �� �ف
ود �ركة أدبية �ديثة آنذاك  والتداول؛ وذلك لو�ج
ت أول  نش�ئ ي مع توافر تقنية الطباعة - ائُ خصوصا�
ي مكة املكرمة عام 300)هـ/883)م - ��  مطبعة �ف
ي  �� �ف النشطة  األدبية  بال�ركة  ه  أدبا�ئ واتصال 
أول  أن  ذلك  مظاهر  ومن  العربية،  العواصم 
از«،  ي تاريخ اململكة كان كتاب »أدب ال��ج �� إصدار �ف
عام  ي  �� �ف الصبان  سرور  م�مد  أصدره  الذي 
صدر  الذي  »املعرض«،  كتاب  وتاله  344)هـ، 
ازية«،  ال��ج دار »املكتبة  تليها عن  ي  ال�ت�� السنة  ي  �� �ف
العربية  اململكة  ي  �� �ف تأسست  دار نشر  أول  وهي 
مل�مد  مصر�ة«  »خواطر  كتاب  ثم  السعودية، 
وهو  )345)هـ(،  نفسه  العام  ي  �� �ف عواد  �سن 
 .(3( ي مستقال� ي أدبيا� أول أديب سعودي ينشر كتابا�
العمودي  بشكله  الشعر  غلب  رة،  الف�ت هذه  ي  �� و�ف
الشعراء وكتب  األدبية،  ناس  األ�ج ي  �� با�ت  عل� 
انب �ج إل�  املختلفة،  الشعرية  األغراض  ي  ��  �ف
املختلفة  �تماعية والسياسية  التطرق للقضايا اال�ج

. را� ي ون�ث شعرا�
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الصحافة واإلذاعة وسيطان لألدب 

ي  مل تكن الكتب املطبوعة هي املسا�ة الو�يدة ال�ت��
ي اململكة، فقد أصب�ت الص�افة  �� تطور فيها األدب �ف
األدبية،  األعمال  أهم  فيه  ظهرت  ي  زاخرا� ي  فضاء�
وتبلورت املدارس األدبية �ول ما ينشره األدباء 
ي  �� والنقاد فيها، وقد تأسست ص�يفة أم القرى �ف
ر 4)9)م، وتوال�  مادى األول� 343)هـ/ ديسم�ج �ج
ذلك  منذ  فصدرت  الت،  وامل�ج الص�ف  ظهور 
 التاريخ ��ت� 383)هـ/ 946)م العام الذي صدر
ي  ثال�ث� األهلية،  الص�فية  املؤسسات  نظام  فيه 
لة)4)، وتعاقب عل� شؤون  وثالثون ص�يفة وم�ج
العديد  والنشر  والكتابة  الت  وامل�ج الص�ف  هذه 
العربية  اململكة  تاريخ  ي  �� �ف ي  �ف املهم�� األدباء  من 
املتخصصة  »املنهل«  لة  م�ج عد  و�تُ السعودية. 
العدد  )صدر  ي  ت�ديدا� والثقافة  األدب  االت  م�ج ي  �� �ف
لة  م�ج أقدم  355)هـ/937)م(،  عام  ي  �� �ف األول 
عام  ي  �� و�ف السعودية.  العربية  اململكة  ي  �� �ف أدبية 
مطبوعة  أول  صدرت  ))37)هـ/953)م( 
مامة،  لة ال�� ي املنطقة الوسطى، وهي م�ج �� ص�فية �ف
السعودي  لألدب  الروافد  أهم  من  كانت  ي  ال�ت��

. �� والعر�ج

آخر  ي  را� من�ج األدباء  د  و�ج الص�ف،  إل�  إضافة 
ي اإلذاعة؛ إذ قّدمت اإلذاعة  �� للتفاعل مع أعمالهم �ف
ي األدبية والشعرية،  رام�� السعودية العديد من ال�ج
ي  �� �ف تأسيسها  منذ  وذلك  األدباء،  فيها  شارك 
368)هـ  ي عام  �� �ف الثالث والعشرين من رمضان 
توال�  وما  دة)5)،  �ج بمدينة  )8)/949/7)م( 

بعدها من إذاعات أخرى.

ظهور املؤسسات األدبية

ي نهضة  �� �ف م بشكل مباشر  بالتعل�� االه�تمام  أسهم 
الكتاتيب واملدارس  بداية من  السعودي،  األدب 
م  التعل�� )وزارة  املعارف  وزارة  إنشاء  ثم  األهلية، 
امعة ت �ج نش�ئ ي عام 377)هـ/ 957)م ائُ �� (، و�ف  �اليا�
وكانت  بعد(  ما  ف�� سعود  امللك  امعة  )�ج الرياض 
كلية  أول  وهي  كلياتها،  ول�  ائُ هي  اآلداب  كلية 
سنوات  بثالث  ذلك  وبعد  اململكة،  ي  �� �ف لآلداب 
البنات.  م  لتعل�� العامة  اسة  الر�ئ تأسست 

ي  �� �ف األدبية  ال�ركة  وتنامي  م  التعل�� انتشار  مع 
لدى  تولد  األدباء،  أعداد  وتزايد  السعودية 
م�اضن  اد  إي�ج إل�  التطلع  األدباء  من  ي  �ف امله�تم��
وقد  والثقافة،  والفن  األدب  خدمة  ي  �� �ف تساهم 
معية  ال�ج تأسيس  ي  �� �ف الرغبة  هذه  أسهمت 
ي التاسع عشرة من ��  العربية السعودية للفنون �ف
)3)/))/973)م( 393)هـ  عام  ي  �� �ف القعدة   ذو 

يس  ي واألدباء مع الر�ئ �ف �تماع عدد من املثقف�� بعد ا�ج
ليصب�  االسم  ُعّدل  ثم  الشباب،  لرعاية  العام 
والفنون،  للثقافة  السعودية  العربية  معية  ال�ج
األنشطة  من  ي  عددا� معية  ال�ج قدمت  يومها  ومن 
مختلفة  ي  انا� ل�ج مت  وصف املختلفة،  والفعاليات 
األدباء  وتمس   ، �ف والفنان�� ي  �ف املثقف�� عموم  تهم 
ستة  اليوم  معية  ال�ج ولدى  هاتهم.  تو�ج بمختلف 
ي  �� ي مناطق اململكة املختلفة، وشارك �ف �� ي �ف عشر فرعا�
أدباء  أبرز  من  العديد  املختلفة  إداراتها  الس  م�ج

ومثقفي البلد.

ي  �� �ف ت  نش�ئ ائُ معية،  ال�ج تأسيس  من  ي  �ف عام�� وبعد 
ي باألدب  ر اتصاال� 395)هـ/975)م املؤسسة األك�ث
ي كل من:  �� واألدباء، وهي األندية األدبية، وذلك �ف
ف، ومكة املكرمة، واملدينة  دة، والطا�ئ الرياض، و�ج
بعد  األندية  افتتا�  ازان)6)، ثم توال�  و�ج املنورة، 
وعددها  اململكة،  مناطق  ميع  �ج مل  ليسث ذلك؛ 

. اليوم 6) ناديا�

وفعالياتها  بمناشطها  األدبية  األندية  كانت 
و�لقات  ي  وندوا�ت� ي  م�اضرا�ت� من  املتعددة، 
الروافد  أهم  من  متنوعة،  ي  وإصدارا�ت� ي  � نقاسث
أقامت  أنها  كما  اململكة،  ي  �� �ف لألدب  املؤسسية 
املهمة  انات  واملهر�ج امللتقيات  من  العديد 
ي  �� �ف وأسهمت  السعودي)7)،  األدب  تاريخ  ي  �� �ف
أمام  ال  امل�ج وأفس�ت  األدبية،  املواهب  إظهار 
لفتت  كما  ر،  والتأث�� لاللتقاء  واملفكرين  األدباء 
الوعي نشر  ي  �� �ف واألدباء  األدب  دور  إل�   االه�تمام 

�تمعات. ونهوض امل�ج
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يات                   األدب ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

ي الشعر �� ديد �ف التحج

الت ي الص�ف وامل�ج �� مع ازدهار الكتابات األدبية �ف
الصالونات  ساد  الذي  ي  �� األد�ج والنشاط  األدبية، 
وانفتا�  هة،  �ج من  األدبية  واألندية  الثقافية، 
العرب  من  هم  نظرا�ئ عل�  ر  أك�ج بشكل  األدباء 
ذلك  صنع  أخرى،  هة  �ج من  ي  �� الغر�ج األدب  وعل� 
من  �ديثة  أنماط  لظهور  املواتية  ال�مالة  كله 
الشعراء  من  يال  أ�ج أيدي  عل�  األدبية،  الكتابة 
أواخر  منذ  القصيدة  ي  �� �ف ديدة  �ج أساليب  أدخلوا 
ي  �� �ف الت�ديث  كان  وإن  امليالدية.  الستينيات 
، إال  �ف الشعر قد بدأ عند بعض الشعراء السابق��
عل�  ليس  رت  تغ�� املر�لة  هذه  ي  �� �ف القصيدة  أن 
مل ذلك صياغة  اإليقاع ف�سب، بل سث مستوى 
الشعر  وأصب�  نفسها)8)،  الشعرية  ملة  ال�ج
الفردي  الذات بمعناها  ي بتساؤالت ن�و  مشغوال�

.(9( �� ي والقومي واإلنسا�ف والوط�ف��

د لنفسه  الذي و�ج ي  الرومانس�� اه  االت�ج وقد شاع 
أبرزهم  من  رة،  الف�ت تلك  ي  �� �ف الشعراء  عند  ي  مكانا�
ي وسعد البواردي  �� عبدهللا الفيصل و�سن القرسث
للمدرسة  بعضهم  ه  ات�ج كما  ر،  ك�ث وآخرون 
الرمزية، وكان من أهم املالم� الشكلية لألسلوب 
وال�تململ  الشعر  ي  �� �ف التفعيلة  إل�  وع  رف ال�ف ديد،  ال�ج
ال�قة،  مرا�ل  ي  �� �ف وصوال�،  ليلية،  ال�ف الب�ور  من 
وع مل يتوقف  رف ر. لكن هذا ال�ف إل� كتابة قصيدة الن�ث
لتتض�   ، أيضا� ي  �ف املضام�� صبغ  بل  الشكل،  عل� 
الشعرية وتغادر  ال�داثة  السبعينيات معامل  من 
التقليدية  ي  �ف هت�� الو�ج الشعراء  من  ر  أك�ج مهرة  �ج
ي مع بروز عدد من  مونا� ي وم�ف والرومانسية، شكال�
ي  �� القصي�ج وغازي  ي  العل�� م�مد  مثل  الشعراء، 
ال�ميدين  وسعد  الصالح  وأ�مد  ي  الدمي�ف�� ي  وعل��
و�سن السبع، الذين ا�توت نصوصهم، إضافة 
ّدة  ال�جِ عل�  داللة  ر  أك�ث م  مع�ج عل�  الرمزية،  إل� 

ر تقليدية. واستعمال أساليب غ��

ي  �� �ف ر  أك�ج الء  وب�ج السبعينيات  أواخر  منذ  ظهرت 
تأثرت  شعراء  يد  عل�  ال�داثة  �ركة  ال�ثمانينيات 
دهم بهموم الهوية، ومل يمنعهم االنشغال  قصا�ئ
املواضيع  أدق  ي  �� �ف الكتابة  من  وقضاياه  باآلخر 
امل�لية، كما غابت الفوارق املناطقية بينهم، فلم 
األ�ساء  من  شاعر  ي  �ف ب�� ي  مل�وظا� االختالف  يعد 
ازان وآخر من  ف، أو شاعر من �ج وآخر من الطا�ئ
وم�مد  ي  الثبي�ت�� م�مد  أبرزهم  من  الرياض، 
أبوخالد  وفوزية  الصيخان  وعبدهللا  ي  �� ال�ر�ج ر  �ج �ج

ر يصعب �صرهم. وآخرون ُك�ث

ف�سب،  الشعر  عل�  ال�داثية،  ال�ركة  تقتصر  مل 
رافق  كما  األدبية،  الفنون  مختلف  ي  �� �ف رت  أ�ثّ بل 
تقل  مل  موازية،  نقدية  �الة  ظهور  ال�ركة  هذه 
ورافقتها  نفسها،  اإلبداعية  ال�ركة  عن  ي  شأنا�
معارضة  بعضها  شديدة،  معارضة  كذلك 
ي  �ف املضام�� أو  التقليدي  بالشكل  ت�تفي  تقليدية 
املعارضة  هذه  وتقاطعت  للقصيدة،  التقليدية 
ي نسقها  �� �ف ي كتب  ال�ت�� اإلسالمي  األدب  ة  مع مو�ج
فنون ي  �� �ف وكذلك  الشعر  ي  �� �ف اب،  الك�تّ من   عدد 

القصة والرواية.

رة والرواية القصة القص��

ومل  بالص�ف،  رة  القص�� القصة  كتابة  ارتبطت 
كتابات  من  اململكة  ي  �� �ف األول�  �ف  الّصُ تخل 
الواعية  ادة  ال�ج طوات  ال�ف وكانت »أول�  قصصية، 
لصا�بها  املنهل  لة  م�ج انب  �ج من  اتخذت  ي  ال�ت��
منذ  فاملنهل  األنصاري،  عبدالقدوس  الشيخ 
355)هـ/937)م  سنة  األول  عددها  صدور 
وأفردت  خاصة  عناية  ي  القص��� األدب  أولت  قد 
ولكن  الشهرية«)0)).  أعدادها  ي  �� �ف ي  ثابتا� ي  بابا� له 
ر  الكث�� د  ت�ج مل  ي  عموما� القصة  ال  م�ج ي  �� �ف الكتابات 
، ويرى بعض  من االه�تمام، فظلت م�دودة فنيا�
القصة  كتابة  ي  �� �ف الفنية  النقلة  أن  ي  �ف البا�ث��
السبعينيات  بدايات  مع  اءت  �ج رة  القص��
امليالدية، عل� أيدي عدد من كتابها الذين أ�دثوا 
من  ر  ألك�ث التقليدية  الكتابة  بعد  ي  ماليا� �ج ي  ت�وال�

ثالثة عقود مضت)))).

إل� السعوديـــة  الروايـــة  ـت  ا�تـــا�ج  وكذلك 
القرن ثالثينيات  ي  �� �ف م�اوالتها  أول�  منذ   عقود 
ال�ثمـانينيــــات  ي  �� �ف قويـــة  دفعة  ت�قق  ��ت� 
ي  وال�ت�� املر�لة  لهذه  ل  يس�ج امليالدية، »�يث 
وزيادة  ي  �� الروا�ئ ي  اإلنتا�� إيقاع  تسارع  بدء  تليها 
تقنياته«))))، وتطور  موضوعاته  وتنوع   تراكمه 
مشري عبدالعزيز  اسم  رة  الف�ت هذه  ي  �� رز �ف  وي�ج
ينتقل  أن  قبل  رة  القص�� للقصة  ي  كاتبا� كان  الذي 
-(406( منذ  روايات  خمس  ويقدم  للرواية، 
7)4)هـ( )986)-997)م(. ثم انطلق الت�ول 
التسعينيات،  ي  �� �ف السعودية  الرواية  ي  �� �ف ر  األك�ج
ي  �� �ف ايد  رف م�ت بشكل  ي  �� النسا�ئ ال�ضور  ل�  ت�ج كما 
السعودية  الرواية  وكانت طفرة   ، �� الروا�ئ املشهد 
العامل  ي  �� �ف الرواية  ي  وه�� تصاعد  مع  متضافرة 

ي العامل. �� ، و�ف �� العر�ج

االه�تمام بأدب الطفل

379)هـ  عام  ي  �� �ف املطبوع  الطفل  أدب  ظهور  بدأ 
زمخشري  طاهر  أصدر  عندما  /959)م 
املخصصة  الروضة  لة  م�ج من  األول  العدد 
ي  �� �ف الطفل  أدب  ظهور  بداية  لتشكل  لألطفال 
مثل  األدباء  من  عدد  فيها  وساهم  اململكة 
وأ�مد  عالف  م  وإبراه�� ي  قس�ت�� ي  عبدالغ�ف��
ي  وابتداء� ر،  عن�ج و�ياة  ضياء  وعزيز  السباعي 
بعض  خصصت  383)هـ/963)م  عام  من 
والرياض  زيرة  وال�ج والبالد  املدينة  وهي  الص�ف 
عام  ي  �� �ف لألطفال.  أسبوعية  صف�ات  وعكاظ، 
ي  ال�ت�� �سن  لة  م�ج صدرت  397)هـ/977)م 
أ�د  إس�اق،  م�مد  يعقوب  ت�ريرها  رأس 
بعد  ظهرت  اململكة،  ي  �� �ف الطفل  أدب  ي  �� �ف الرواد 
موعات قصصية، ساهم  ذلك عدة سالسل وم�ج
مان  ه�� ال�ج عبدالكريم  أمثال  الرواد  من  عدد  فيها 
ي  �� وها�ف روزي  ف�� ي  �� وها�ف املريخي  وعبدالر�من 
اس�تمر  وآخرون،  الرويشد  وعبدالر�من  ي  �� املد�ف
ي اململكة بعد دخول عدد  �� �ف االه�تمام بأدب الطفل 
اصة، وبرزت عدة  من دور النشر واملؤسسات ال�ف
ي  �� ازات عل� املستوى العر�ج أقالم واعدة �ققت إن�ج
زة  ا�ئ �ج عل�  �صلت  ي  ال�ت�� س  خم��ّ أروى  مثل 
ي �� الثقا�ف الشارقة  ان  مهر�ج ي  �� �ف ي  �� الذه�ج  الكتاب 

عام 006)م)3)).

الصالونات األدبية األهلية

ي  م�صورا� األدباء  فيه  نشط  الذي  الفضاء  يكن  مل 
الستينيات  فمنذ  فقط،  املؤسسات  أركان  ي  �� �ف
أشكال  أخذت  األندية،  ظهور  وقبل  امليالدية، 
األهلية  األدبية  واملنتديات  الصالونات  من 
�الة  قلب  ي  �� �ف علها  �ج ي  انتشارا� تكتسب 
املدن  مختلف  ي  �� �ف وازدهرت   ، �� األد�ج التداول 
، �� ي الوسط األد�ج �� �ف  السعودية، وترسخت مكانتها 
ي  ال�ت�� الرفاعي  عبدالعزيز  خميسية  وتعد 
ندوة  أول  )38)هـ/)96)م  عام  ي  �� �ف بدأت 
دورية)4))،  بصفة  قام  ُ�� ي  �� أد�ج صالون  أو  أدبية 
مختلف  �ول  الندوات  هذه  ي  �� �ف النقاش  ويدور 
ت�تفي  أري�ية،  واء  أ�ج ي  �� �ف األدبية  املوضوعات 
الكتب  بعضها  ويصدر  وتكرمهم،  باألدباء 
الندوات  ل  يس�ج أو  املتخصصة،  الت  امل�ج أو 
املنصات  ي  �� �ف لبثها  أو  التوثيق  لغرض  نفسها 
إثنينية  الصالونات،  هذه  أشهر  ومن  املختلفة، 
)403)هـ/983)م(، دة  ب�ج ة  خو�ج  عبداملقصود 
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اسر بالرياض )404)هـ/984)م(،  وخميسية ال�ج
)406)هـ/986)م( وف  بال�ج الشراري   وديوانية 
)))4)هـ/)99)م(، باأل�ساء  املبارك   وأ�دية 
)0)4)هـ/000)م(، بأبها  مل�ة  أبو   وإثنينية 
)))4)هـ/)00)م(، بالقطيف  الثالثاء   ومنتدى 
)))4)هـ/)00)م(، بتنومة  تنومة   وإثنينية 
)3)4)هـ/003)م(، ل  ب�ا�ئ السيف   وملتقى 
الــمنـــــورة  بالــمدينـــــة  الر�يــلـــــي  وأ�ــديــــــة 

فــــي  رهــــــا  غ�� والعشـــرات  )3)4)هـ/003)م(، 
مختلف املدن واملناطق)5)).

ي  بالنسي�� األدب  ارتباط  ي  األهل�� البعد  هذا  يؤكد 
املؤسسية، وكون  األنشطة  اوز  يت�ج ما  ف�� �تمعي  امل�ج
وتتبع  باملبدع،  يرتبط  ي  نشاطا� وهره  �ج ي  �� �ف األدب 
ي الكتابات واإلسهامات  �� ي التوسع �ف �� �ركته يقت�ف
اوز  يت�ج ما  ف�� أنفسهم  األدباء  بها  قام  ي  ال�ت��

ي  �� �ف ين�صر  األدبية  املؤسسات  فدور  املؤسسات، 
وال�وافز  املسا�ة  ر  وتوف�� اإلبداع،  و�فز  م  تنظ��
ي ينطلق فيها األديب، كما أن السا�ة األدبية  ال�ت��
الذين  امل�كية  ة  الله�ج شعراء  من  ي  يوما� تخُلي  مل 
وإن  امل�افل،  مختلف  ي  �� �ف ي  ما� دا�ئ ي  �ضورا� لوا  س�ج
ي ذلك  �� كانت �دود التقرير تضيق عن اإلسهاب �ف
ي فصول أخرى  �� رد ال�ديث عنهم �ف ما أنه س�� وال س��

من هذا التقرير.



78
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ي )البودكاست(  �� ي التدوين الصو�ت كما ظهرت برام��
األدباء،  لقاءات �وارية مع  راء  إ�ج ي  �� �ف املتخصصة 
ي  رام�� لل�ج ما  بشكل  ي  امتدادا� عدها  يمكن  ي  ال�ت��
ر  أك�ث ولكنها  اإلذاعية،  أو  التلفزيونية  ال�وارية 
البودكاست  فظاهرة  معاصرة،  ألنماط  مواكبة 
لسهولة  ي  نظرا� العامل؛  �ول  ي  عاليا� ي  ا� روا�ج �ققت 
بودكاست  يعد  وقت.  أي  ي  �� �ف لل�لقات  االس�تماع 
ي  ي أول برنام�� لو�ة الذي يقدمه مصطفى آل هي��
ي  �� ثت �لقته األول� �ف ي األدب �جُ �� �واري متخصص �ف
الذي  أسمار  بودكاست  تبعه  ثم  9)0)م،  يوليو 
عدد  متوسط  ويصل  ي،  رف الع�ف عبدهللا  يقدمه 
لل�لقة  مس�تمع  ألف  ي  �ف خمس�� إل�  املشاهدات 
ان  رنام�ج ال�ج هذان  استضاف  وقد  الوا�دة)7))، 
منذ تأسيسهما إل� نهاية العام امليالدي 9)0)م 
ي صنوف األدب املختلفة ومن مدارس  �� ي �ف 5) أديبا�
ي  رام�� ال�ج هذه  تسهم  أن  املتوقع  ومن  متنوعة، 
ي إثراء املكتبة الصوتية األدبية السعودية،  �� رها �ف وغ��

ارب امل�لية. ما أنها تركز عل� الت�ج وال س��

الحضور الشعري الالفت

الالفت  ي  �ف السعودي�� الشعراء  بروز  انب  �ج إل� 
ي�ققون  فإنهم  �تماعي،  اال�ج التواصل  مواقع  ي  �� �ف
الشعرية  واملسابقات  امل�افل  ي  �� �ف ي  قويا� ي  �ضورا�
»األدب  ي  �� �ف ي  ال�قا� سنتناوله  كما  املختلفة، 
ال�ضور  هذا  مقابل  ي  �� و�ف العامل«،  ي  �� �ف السعودي 
ري  املن�ج النشاط  فإن   ، يا� خار�ج الواسع  الشعري 
ي أغلبه عل�  �� ي �ف ي الداخل ما زال مقتصرا� �� الشعري �ف
قام عل� مدار السنة،  ي �تُ األمسيات الشعرية ال�ت��
ي الغالب، وربما ساهم  �� وت�ظى ب�ضور نخبوي �ف
مها  ي كانت تق�� ز الشعرية الداخلية ال�ت�� وا�ئ غياب ال�ج
ان  مهر�ج توقف  أو  األدبية،  األندية  فروع  بعض 
العربية  معية  ال�ج أقامته  الذي  الشعر  بيت 
بالدمام ثالث نسخ  للثقافة والفنون  السعودية 
ي أعوام )436)،1438،1437هـ( )5)0)،  �� منه �ف
ي �� �ف االنكماش  من  ء  �� سث ي  �� �ف  6)0)،7)0)م( 
ال�ظ غياب ال�ركة النقدية املوازية  املشهد. كما ��ُ
ي  �� �ف عليه  ال�ال  كانت  ملا  خالفا  الشعرية  ربة  للت�ج
ذلك  يعود  وقد  املثال،  سبيل  عل�  ال�ثمانينيات 
ارب الشعرية  ي الت�ج �ف ي إل� �الة من التشابه ب�� أيضا�

ربة الذاتية، أما ما يتعلق  �يث تطغى عليها الت�ج
من  عدد  أشار  فقد  للقصيدة،  ي  الف�ف�� بالشكل 
للقصيدة  العمودي  الشكل  عودة  إل�  الشعراء 
لصالح  ي  قليال� ابتعاده  بعد  الشعري  للمشهد 
التفعيلة  قصيدة  مثل  األخرى،  الفنية  األشكال 

ر. وقصيدة الن�ث
الثقافية  املؤسسات  أغليبة  ت�تفي  كما 
للغة  العاملي  اليوم  ي  �� �ف سواء  العاملية  باملناسبات 
طريق  عن  العاملي  الشعر  يوم  ي  �� �ف أو  العربية 
أبرزها  كان  ربما  الشعرية،  األمسيات  إقامة 
بن  بدر  ر  لألم�� شعرية  أمسية  »مسك«  إقامة 
الشعر  يوم  ي  �� �ف اليونسكو  مقر  ي  �� �ف عبدامل�سن 
منذ  رفيه  لل�ت العامة  ة  الهي�ئ وأقامت  العاملي. 
الشعرية  األمسيات  من  ي  را� كب�� ي  عددا� تأسيسها 
�ققت  وقد  امل�كية،  ة  الله�ج شعراء  من  لعدد 
وهو   ، را� كب�� ي  ريا� ماه�� �ج ي  �ضورا� الفعاليات  هذه 
رية هذا  ماه�� ي عل� �ج إضافيا� ي  يمن� مؤشرا� ما قد 
األندية  عد  و�تُ التسويقية.  وقوته  ي  �� األد�ج اللون 
�يث  من  ديمومة  ر  األك�ث املؤسسة  هي  األدبية 
إقامة األمسيات الشعرية سواء لشعراء املنطقة 
، إضافة إل� عقد  �ف الشباب أو للشعراء املخضرم��

امللتقيات النقدية. 

ديدة لألدب ط الحج الوسا�ئ

كمنصات  �تماعي  اال�ج التواصل  مواقع  ت�ضر 
رد النشر لتصل للتفاعل مع املتلقي  اوز م�ج تت�ج
ما  وهو  والسريع،  الواسع  االنتشار  وت�قق 
ي �اضرنا  �� �ف ي  �� ي للتداول األد�ج ديدا� ي �ج يشكل مشهدا�
صعيدين  عل�  ذلك  مال�ظة  ويمكن  اليوم، 
الذين  دد«  ال�ج »األدباء  صعيد  عل�   ، �ف مختلف��
إل�  للوصول  ي  طريقا� ط  الوسا�ئ هذه  ي  �� �ف دوا  و�ج
باملؤسسات  للمرور  ة  ال�ا�ج دون  من  املتلقي 
ي  ال�� ي م�ج �� ي �ف التقليدية، وقد برز هؤالء األدباء ت�ديدا�
مقاطع  بكتابة  إّما  والشعر؛  رة  القص�� القصة 
صوتية  مقاطع  يل  بتس�ج وإما  رة،  قص�� شعرية 
وهو  املختلفة؛  املنصات  عل�  ورفعها  ية  ومر�ئ
الشفاهي  الشعر  عودة  عل�  داللة  يعطي  قد  ما 
ذلك  شيوع  وأسهم  مختلفة،  بطرق  ديد  �ج من 
النشر  دور  أو  التقليدية  املؤسسات  التفات  ي  �� �ف
من  تبنيها  وم�اولة  األدبية  املواهب  هذه  إل� 
الدعوة  يه  تو�ج أو  األدبية  أعمالهم  طباعة  خالل 
وعل�  املختلفة)6)).  األدبية  املناسبات  إل�ياء  لهم 
القدامى  األدباء  من  عدد  أ  ل�ج فقد  آخر  صعيد 
خالل  من  ديدة  ال�ج ط  الوسا�ئ هذه  مواكبة  إل� 
ي  واسعا� ي  انتشارا� بعضهم  و�قق  نفسها،  االت  امل�ج

رة. رية كب�� ماه�� و�ج

أثر  �ول  ي  دال� �ج الظاهرة  هذه  ر  تث�� املقابل  ي  �� و�ف
من  عليه  تنطوي  ملا  األدب،  مون  م�ف ي  �� �ف الوسيلة 
دورة  عل�  عالوة  مهور،  لل�ج اراة  وامل�ج از  اإلي�ج
ي  �� �ف ي  �� األد�ج العمل  بها  يمر  ي  ال�ت�� رة  القص�� ال�ياة 
املزيد  الظاهرة  هذه  تفت�  كما  ل.  الوسا�ئ هذه 
، فلم تخّلف  �� لة �ول تراكم اإلرث األد�ج من األس�ئ
ي  �� رو�ف اإللك�ت التدوين  ة  مو�ج املثال،  سبيل  عل� 
األلفية  مطلع  ي  �� �ف األدبية  رونية  اإللك�ت واملنتديات 
عل�  إليه،  والعودة  �فظه  يمكن  ي  أدبيا� ي  أرشيفا�
ي  �� أد�ج نشاط  من  وقتها  أشعلته  مما  الرغم 
ء  �� بسث -ولو  املمكن  من  يبدو  و�يث   . �� وثقا�ف
خالل  من  ي  �� األد�ج الواقع  �صر  الصعوبة-  من 
فإنه  املختلفة،  واألهلية  ال�كومية  املؤسسات 
ط  ي الوسا�ئ �� ي �ف �� ي املقابل �صر النشاط األد�ج �� يتعذر �ف
ي عل�  ما أنها تع�تمد بشكل أساس�� ديدة، وال س�� ال�ج

ريب والذاتية. الت�ج
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اس�تمرار حضور الرواية

ال تزال الرواية السعودية تتصدر األلوان األدبية 
ي  عام 440)هـ/ �� ي النشر، فقد صدرت �ف �� األخرى �ف

ة وأربع وستون رواية)8))،  )8)0)-9)0)م( م�ئ
تنال  ي  ال�ت�� الروايات  عل�  ي  غالبا� االه�تمام  ركز  وي�ت
رشي�  ال�ت م  قوا�ئ إل�  ��ت� تصل  أو  األدبية  ز  وا�ئ ال�ج
باألعمال  ي  اه�تماما� د  ن�ج أن  النادر  من  ويبدو  لها، 
رواية  مثل  السياق،  هذا  ي  خار�� امل�لية  األدبية 
مة  ألم�� العقيق«  مدن  ي  �� �ف الغرانيق  »مسرى 
يب  ن�ج زة  ا�ئ �ج عل�  �صلت  ي  ال�ت�� ميس  ال�ف
مة  القا�ئ إل�  ووصلت  8)0)م،  عام  ي  �� �ف م�فوظ 
عام  دورة  ي  �� �ف العربية  البوكر  زة  ا�ئ �ج ي  �� �ف الطويلة 
شهر  ي  �� �ف ي  �� األد�ج مكة  نادي  أقام  وقد  9)0)م، 
أقام  كما  الرواية،  عن  ي  لقاء� 9)0)م  أكتوبر 
امعة  �ج ي  �� �ف ذلك  قبل  السعودي  األدب  ي  كرس��
شهر  ي  �� �ف ذاتها  الرواية  عن  ندوة  سعود  امللك 
ماعة  �ج وأقامت  نفسه،  العام  من  مارس 
ي  لقاء� ي  �� األد�ج مكة  لنادي  التابعة  السرد  فضاءات 
ة  ال�ر�ج »ال�الة  م�مد  عزيز  رواية  عن  ي  سرديا�
رة  القص�� مة  للقا�ئ وصولها  عقب  ك«  للمدعو 
العربية  معية  ال�ج وكذلك  العربية،  البوكر  زة  ا�ئ ل�ج
 (( ي  �� �ف باأل�ساء  والفنون  للثقافة  السعودية 
إبريل 9)0)م، كما ساهم وصول رواية خليف 
الطويلة من  مة  القا�ئ إل�  ال�ّدار«  الغالب »عقدة 
ي فرع املؤلف الشاب، �� زة الشيخ زايد للكتاب �ف ا�ئ  �ج
ما  ية وال س�� الروا�ئ ربته  ي تسليط الضوء عل� ت�ج �� �ف
ز  وا�ئ عل هذه ال�ج ربة األول� له، وهو ما ي�ج أنها الت�ج
عند  املبدع  ي�صده  معنوي  رأسمال  له  رف بم�ف

ترشي�ه إل�داها.

الفن  رة،  القص�� القصة  تس�تمر  الرواية،  انب  �ج إل� 
ي السا�ة  �� ي الظهور �ف �� السردي الذي سبق الرواية �ف
ي  �� املؤسسا�ت االه�تمام  ذب  �ج ي  �� �ف السعودية،  األدبية 
القصصية  األمسيات  �ظيت  وقد  والنقدي، 
ي األندية األدبية خالل  �� ي �ف رام�� داول ال�ج ب�صة من �ج
والفنون،  الثقافة  معية  �ج فروع  وبعض  العام، 
أطلقه  الذي  السرد  بيت  ان  مهر�ج منها  يذكر 
ي  �� ي الدمام، وابتدأت دورته األول� �ف �� معية �ف فرع ال�ج
مت دورته الثانية  راير من عام 8)0)م، بي�فما أق�� ف�ج

راير عام 9)0)م. ي ف�ج �� �ف

ملتقى  الثقافة  وزارة  أقامت  ر  نوفم�ج شهر  ي  �� �ف
الكتابة«  ل  رف »مع�ت عنوان  ت�ت  ة  رف عن�� ي  �� �ف
والعرب  ي  �ف السعودي�� اب  الك�تّ من  عشرة  مع  �ج
نقاش  �لقات  ي  �� �ف رة  القص�� القصة  ال  م�ج ي  �� �ف

ي �ف املشارك�� ي  �ف ب�� رات  �ج ال�ف تناقل  إل�  تهدف   وكتابة، 
ي امللتقى)9)). �� �ف

مة األدبية رحج االه�تمام بال�ت

للكتاب  دة  �ج بمعرض  الثقافية  نة  الل�ج أعلنت 
ي  �� ي �ف ر 9)0)م فوز 44 شخصا� ي ديسم�ج �� م �ف الذي أق��
مة اإلبداعية املصا�بة للمعرض،  ر�ج ال�ت مسابقة 
مة  ر�ج ال�ت �قل  ي  �� �ف ي  انتعاشا� الرقم  هذا  ويعكس 
السعودية  النشر  دور  بعض  تع�ف�  إذ  األدبية؛ 
كما  األدبية،  مة  ر�ج بال�ت األدب  ي  �� �ف املتخصصة 
متخصصة  عمل  ورشة  الثقافة  وزارة  أقامت 
 (4 األ�د  يوم  من  ي  ابتداء� األدبية،  مة  ر�ج ال�ت ي  �� �ف
ي  �� �ف أيام  أربعة  ملدة  اس�تمرت  9)0)م  ر  نوفم�ج
ي  �ف م�� ر�ج امل�ت تدريب  إل�  وتهدف  الرياض،  مدينة 
بأسلوب  األدبية  مة  ر�ج ال�ت ال  م�ج ي  �� �ف ي  �ف السعودي��
ي  �� �ف أقام  قد  ل  ب�ا�ئ ي  �� األد�ج النادي  وكان  ي،  منه�ج
9)0)م  امليالدي  العام  بداية  من  يناير  شهر 

. �� ي البناء الثقا�ف �� مة �ف ر�ج ملتقى عن دور ال�ت

هذا  ي  �� �ف األدبية  مة  ر�ج بال�ت االه�تمام  يقتصر  ومل 
اللغة  إل�  األدبية  األعمال  مة  تر�ج عل�  العام 
السعودي  األدب  مة  تر�ج مل  سث بل  العربية، 
مات  ر�ج ال�ت بلغت  إذ  ؛  أيضا� املختلفة  اللغات  إل� 
وهو   ، كتابا�  33 ية  رف ل�� اإلن�ج اللغة  إل�  األدبية 
الب�وث  مركز  م  تر�ج كما  سنوي)0))،  رقم  أعل� 
األدبية  األعمال  من  ي  عددا� ي  �� املعر�ف والتواصل 
مة  تر�ج مثل  ووسطها،  آسيا  شرق  لغات  إل� 
دمنهوري ل�امد  التض�ية«  »ثمن  ي   رواي�ت��
األوزبكية،  إل�  بوقري  ل�مزة  الصفا«  و»سقيفة 
م  الليل« إلبراه�� ي رداء  �� �ف إل� رواية »ثقب  إضافة 
 » �ف وط�� ي  »عر�ت� القصصية  موعة  وامل�ج ال�ميدان 
لعبدالر�من الشاعر إل� الصينية. وبخالف هذه 
مة األعمال اإلبداعية  املعدودة فإن تر�ج األعمال 
ي  مرهونا� زال  ما  املختلفة  اللغات  إل�  السعودية 
رة مثل  ُمعت�ج دولية  زة  ا�ئ �ج العمل عل�  ب�صول 
�سن  وم�مد  عامل  اء  ور�ج خال  عبده  روايات 
عليه  ي�صل  الذي  اإلعالمي  الصيت  أو  علوان، 
اء  لر�ج الرياض«  »بنات  رواية  مثل  العمل 

هود فردية من املؤلف. الصانع، أو ب�ج

املؤسسات األهلية وامللتقيات

األهلية  واملؤسسات  امللتقيات  بعض  تدعم 

ي  وخصوصا� أشكالها،  باختالف  األدبية  ال�ركة 
و  ب�ج ي  غالبا� تتسم  إذ  الشباب،  األدباء  قطاع  ي  �� �ف
استعراض  للهواة  ويتي�  الرسمية،  من  يخلو 
مثل  منهم،  أسبق  ارب  بت�ج واال�تكاك  اربهم  ت�ج
ي الدمام الذي أقام 7  �� ي �ف �� ملتقى ابن املقرب األد�ج
ي عام 9)0)م، و»بيت الرواية«  �� أمسيات أدبية �ف
موعة  م�ج أيدي  عل�  بالرياض  تأسس  الذي 
عمل  ورشة  أول  وأقام  والنقاد،  ي  �ف ي�� الروا�ئ من 
يال العلمي قدمها خالد  ي فن رواية ال�ف �� مختصة �ف
دة،  �ج ي  �� �ف ال�رف  أرباب  مشروع  وكذلك  ال�قيل. 
أو  ي  ثقافيا� ي  لقاء� يومي  شبه  بشكل  يقدم  الذي 
ويستضيف  ومختلفة،  متنوعة  االت  م�ج ي  �� �ف ي  فنيا�
�لقات  م  ويق�� األدباء،  من  ي  عددا� دوري  بشكل 
استعراض  إل�  إضافة  وم�اضرات،  نقاشية 

الكتب وإقامة أندية القراءة.

املقاهي  من  عدد  ظهر  القديم،  بالتقليد  وأسوة 
لألدباء  ُ�رة  مسا�ة  تكون  أن  إل�  تهدف  ي  ال�ت��
أو  الكتب  لتوقيع  لهم  نشر  ومنصة   ، �ف واملبدع��
إقامة األمسيات، إضافة إل� كونها أشبه بمكتبة 
أو  للقراءة  كتب  عل�  ي  ما� دا�ئ ت�توي  رة  صغ��
طلق مشروع )قيصرية  ي ذات السياق ائُ �� للبيع. و�ف
ي منطقة قصر  �� ي شهر إبريل 9)0)م �ف �� الكتاب( �ف
موقع  عل�  ي�توي  الذي  الرياض  بوسط  ال�كم 
ي  �ف مخصص�� ي  �ف ومقهي�� ومكتبة  نشر  دور  ألربع 
الثقافية  لألنشطة  �اضنة  يكون  ي  ك�� للقراءة؛ 

واألدبية عل� مدار السنة)))).

ي  �� �ف النقص  سد  اصة  ال�ف هات  ال�ج ت�اول  كما 
ي الكتابة اإلبداعية وصناعة  �� الدورات املتخصصة �ف
ي تتعلق  ، أو ��ت� ورش العمل ال�ت�� �� امل�توى األد�ج
ي  ال�ت�� والشعر  والقصة  الرواية  كتابة  بتقنيات 
الكافية  األهمية  مية  التعل�� املؤسسات  تولها  مل 
العمل  سوق  ي  وا�تيا�� عليها  الطلب  ود  و�ج رغم 
 ، مؤخرا� لها  اإلبداعي  امل�توى  صناعة  ال  م�ج ي  �� �ف
ي  �� �ف سيدانة  مركز  مثل  مبادرات  تقدم  �يث 
ال، وقد  ي امل�ج �� �ف ب التدريبية  ي من ال�قا�ئ دة عددا� �ج
تلقى  ذاته، �يث  الطريق  األدبية  األندية  سلكت 
ي  ي بالرياض إقباال� �� ي النادي األد�ج �� رية �ف الفعاليات املن�ج
العمل  وورش  الدورات  مقابل  ي  �� �ف ي  متواضعا�
ي  �� �ف ي  را� كب�� ي  �ضورا� وتشاهد  النادي  أقامها  ي  ال�ت��
العربية  معية  ال�ج ه  وا�ج نفسه  األمر  العادة))))،  
إل�  دفعها  ما  وهو  والفنون؛  للثقافة  السعودية 
ي عل� هذه الدورات وورش العمل املدفوعة  رف رك�� ال�ت
تع�تمد ي  مهما� ي  دخال� تشكل  إيراداتها  أصب�ت  ي   ال�ت��

انيتها)3)). رف عليه م��
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عل  ت�ج عكاظ  لسوق  العميقة  التاريخية  ذور  ال�ج
إذ  عالية؛  ثقافية  برمزية  ي  أدبيا� ي  م�فال� منه 
وقد  عام 500م،  قبل  ما  إل�  ذوره  �ج تعود 
نفسه  االسم  ي�مل  ان  مهر�ج ي  �� �ف إ�ياؤه  عيد  ائُ
است�ثمار  انب  �ج وإل�  عام 8)4)هـ/007)م، 
فقد  اليوم،  والسيا�ية  التاريخية  مته  ق��
طبيعته  عل�  ال�فاظ  إل�  ان  املهر�ج م  تنظ�� سعى 
شعراء  د  قصا�ئ إ�ياء  من  ي  ابتداء� األدبية، 
بأدوار  يقومون  ي  �ف ممثل�� خالل  من  املعلقات 
السوق، نبات  �ج ي  �� �ف دهم  قصا�ئ وقراءة   الشعراء 
واللقاءات  الشعرية  األمسيات  ي  بليال�� ي  مرورا�
 ، �� العر�ج والعامل  اململكة  من  ونقاد  ألدباء  األدبية 
أخذت ي  ال�ت�� عكاظ  شاعر  بمسابقة  ي   وانتهاء�
9)0)م بعد رفع  ي عام  �� �ف ي للتنافس  را� ي مث�� طابعا�
ز األول، وهو ما دفع  متها إل� مليون ريال للفا�ئ ق��
ي للتقدم إليها. �� عشرات الشعراء من العامل العر�ج

الكتب  ملعارض  أض�ى  رة،  األخ�� السنوات  ي  �� و�ف

ي تنشيط السا�ة األدبية،  �� �ف ي اململكة دور مؤثر  �� �ف
الفعاليات  من  عدد  ي  عادهت� يصا�بها  أنه  ما  س�� وال 
العمل،  وورش  الشعرية  واألمسيات  رية  املن�ج
ي شهر  �� ي للكتاب �ف م معرض الرياض الدول�� وقد أق��
امللك  مركز  وأشرف  9)0)م،  عام  ي  �� �ف مارس 
دول  ال�ج عل�  )إثراء(  العاملي  ي  �� الثقا�ف عبدالعزيز 
 6( شهد  الذي  للمعرض،  املصا�ب  ي  �� الثقا�ف
ندوة وم�اضرة وأمسية شعرية، إضافة إل� 3) 
علن بعدها  ، ائُ �� من فعاليات املقهى الثقا�ف لسة صف �ج
عن انتقال مهمة اإلشراف عل� معارض الكتب 
ي  دة الدول�� ي من معرض �ج إل� وزارة الثقافة ابتداء�
9)0)م.  ر  ديسم�ج شهر  ي  �� �ف م  أق�� الذي  للكتاب 
العناية  تتض�  الفعاليات  دول  �ج إل�  وبالنظر 
م�اضرات   6 مت  أق�� �يث  األدبية،  مة  ر�ج بال�ت
مسابقة  انب  ب�ج بها،  تتعلق  عمل  وورش 
ي �� الثقا�ف ي  رنام�� ال�ج شهد  وقد  اإلبداعية،  مة  ر�ج  ال�ت
ي  �� �ف ال�فمو  طور  ي  �� �ف زالت  أدبية   ألنماط  ي  �ضورا�
»كيف  ورشة  مثل  السعودية  األدبية  السا�ة 
»كيف  و  ا؟«  املان�ج فن  بأسلوب  قصتك  ترسم 

نقرأ كتب الكوميكس؟«)4)).

ي مبادرات وزارة الثقافة �� األدب �ف

مية  التنظ�� النا�ية  من  األبرز  ال�دث  أن  شك  وال 
439)هـ/  رمضان  ي  �� �ف الثقافة  وزارة  إنشاء  هو 
بتطوير  املعنية  هة  ال�ج هي  لتكون  8)0)م  يونيو 
الثقافية  هة  والوا�ج السعودي،  ي  �� الثقا�ف القطاع 
، وقد خصصت الوزارة يا� ي وخار�ج  للمملكة داخليا�
رابط  ي لل�ت مة نظرا� ر�ج دمة األدب والنشر وال�ت ة ل�ف هي�ئ
9)0)م، ي مايو  �� �ف عنها  وأعلن  بينها،   الوثيق 
ونشره  ي  �� األد�ج بالنشاط  يتعلق  ما  كل  بها  ويناط 
مة  ي السعودية، إضافة إل� تر�ج �� وااله�تمام باألدباء �ف
األعمال املهمة إل� العربية، وكذلك تصدير األدب 

السعودي إل� العامل)5)).

ي  �� �ف باألدب  املعنية  أنشطتها  الوزارة  أطلقت  وقد 
ورش  ثالث  خالل  من  9)0)م  ر  نوفم�ج شهر 
األدبية  مة  ر�ج ال�ت عن  وهي   ، سابقا� كرت  دفُ عمل 
ي الرياض  �� مت �ف يال العلمي، أق�� والفلسفة وأدب ال�ف
ل الكتابة« املشار  رف دة، كما أقامت »مع�ت ر و�ج �ج وال�ف

رة. ي سياق تطور القصة القص�� �� إليه �ف



82
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ي عام )44)هـ/ 8)0)-9)0) )8)). �� دول 2-1: ببليوغرافيا النشر األد�ج حج

ي �� 6األدب العر�ج

م ر�ج ي امل�ت �� )األدب العر�ج

ي – ببليوغرافيا �� )األدب العر�ج

ي – تاريخ ونقد �� 4)األدب العر�ج

ر م وس�� ي – ترا�ج �� 5األدب العر�ج

ر– تاريخ ونقد م وس�� ي – ترا�ج �� )األدب العر�ج

ي – الر�الت �� )األدب العر�ج

ي – الر�الت – تاريخ ونقد �� )األدب العر�ج

ي – مذكرات ويوميات �� )األدب العر�ج

مة ر�ج ي – مذكرات ويوميات م�ت �� )األدب العر�ج

مة ر�ج ي – املقاالت امل�ت �� )األدب العر�ج

ي – املقاالت )النصوص( �� 49)األدب العر�ج

مة ر�ج ي – املقاالت )النصوص( امل�ت �� 3األدب العر�ج

ي – املقاالت )النصوص( – تاريخ ونقد �� )األدب العر�ج

)6)الرواية – أعمال

مة ر�ج ))الرواية – أعمال م�ت

3)الرواية – تاريخ ونقد

ي – أعمال �� 03)الشعر العر�ج

مة ر�ج ي – أعمال م�ت �� 0)الشعر العر�ج

مة ر�ج ماعية م�ت ي – أعمال �ج �� )الشعر العر�ج

ي – تاريخ ونقد �� 5)الشعر العر�ج

رة – أعمال 70القصة القص��

ماعية رة – أعمال �ج )القصة القص��

رة – أعمال لألطفال )القصة القص��

مة ر�ج رة – أعمال م�ت )القصة القص��

رة – تاريخ ونقد 4القصة القص��

موع 604املحج

ال العددامل�ج

ي  عددا�  �� رو�ف اإللك�ت موقعها  ر  ع�ج الوزارة  أعلنت  كما 
ي خدمة  �� �ف الثقافية، منها ما يصب  املبادرات  من 
متخصصة  الت  م�ج إصدار  مثل  واألدباء،  األدب 
يهدف  الذي  ي  �� الثقا�ف التفرغ  ي  وبرنام�� اآلداب،  ي  �� �ف
از عمله اإلبداعي  إل� تفريغ املبدع لي�تمكن من إن�ج
رها وغ�� والنقد  بأنواعه  كالسرد  اله،  م�ج ي  ��  �ف

من الفنون)6)).

أعلنت  ي  را� تأث�� ر  وأك�ث مسبوقة  ر  غ�� خطوة  ي  �� و�ف
الذي  ي  �� الثقا�ف االبتعاث  ي  برنام�� إطالق  الوزارة 
مرا�ل  ي  �� �ف األدبية  التخصصات  مل  سيسث
وهو  والدكتوراه،  ر  ست�� واملا�ج البكالوريوس 
ي يستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق  برنام��
م صناعة  منظور شامل، يؤسس من خالل التعل��
االت  امل�ج ي  �� �ف املتخصصة  الوطنية  الكوادر  وتطوير 
لتطوير  وتدريبهم  وتأهليهم  والفنية  الثقافية 
السعودي،  ي  �� الثقا�ف القطاع  ي  �� �ف القدرات  بناء 

ايدة)7)). رف ات سوق العمل امل�ت وتلبية ا�تيا�ج

ي �� النشر األد�ج

ي  ال�ت�� مة  القا�ئ عل�  ي  �� األد�ج النشر  رصد  ي  �� �ف اع�تُمد 
يته  اليوسف �سب منه�ج البا�ث خالد  معها  �ج
مكتبة  ي  �� �ف اإليداع  قسم  متابعة  عل�  ي  أوال� مة  القا�ئ
املختلفة،  املكتبات  زيارة  الوطنية، مع  امللك فهد 
وامل�لية  املختلفة  النشر  دور  مع  التواصل  ثم 
ي  �ف ي مع البا�ث�� بشكل خاص، والتواصل الشخ���
الص�ف  متابعة  ي  را� وأخ��  ، �ف واملؤلف�� اآلخرين 
رنت،  اإلن�ت شبكة  ر  ع�ج واملنشورات  الت  وامل�ج
ر  ع�ج لنا  يكشف  أن  املهم  الرصد  هذا  شأن  ومن 
ي  �� �ف ي  �� األد�ج النشر  اهات  ات�ج واض�ة  رقمية  لغة 
للرواية  الريادة  زالت  وما  املختلفة،  االت  امل�ج
والنصوص  املقاالت  ثم  ذكره،  سبق  كما 
موعات  امل�ج ثم  الشعرية،  الدواوين  ثم  األدبية، 
ي ملن يتابع رتيب منطقيا�  القصصية، ويبدو هذا ال�ت

. �� املشهد األد�ج
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ي عام 2019م �� ي �ف �ف ازات األدباء السعودي�� إن�ج
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زة امللك فيصل العاملية ا�ئ حج

عام  ي  �� �ف بدايتها  منذ  بمكانتها  زة  ا�ئ ال�ج تمتاز 
زة تقديرية لألفراد  ا�ئ 399)هـ/979)م، وهي �ج
الفكر  إثراء  ي  �� �ف ساهموا  الذين  املؤسسات  أو 
زة املختلفة، وقد �صل عل�  ا�ئ ي فروع ال�ج �� ي �ف �� اإلنسا�ف
ي فرع اللغة العربية واألدب عام 9)0)م  �� زة �ف ا�ئ ال�ج
ري من اململكة  ي الودغ�� األستاذ الدكتور عبدالعل��
ازي  املغربية، واألستاذ الدكتور م�مود فهمي ��ج

مهورية مصر العربية. من �ج

زة امللك عبدالعزيز للكتاب ا�ئ حج

خالل  من  3)0)م  عام  ي  �� �ف زة  ا�ئ ال�ج تأسست 
ي  �ف البا�ث�� تستهدف  وهي  عبدالعزيز،  امللك  دارة 
أو  امل�ققة  أو  املؤلفة  بالكتب  وتع�ف�  ي  �ف واملختص��
�صل  وقد  املختلفة،  زة  ا�ئ ال�ج فروع  ي  �� �ف مة  ر�ج امل�ت
بدراسات  املرتبطة  الكتب  فرع  ي  �� �ف زة  ا�ئ ال�ج عل� 
الدكتور  9)0)م  عام  ي  �� �ف السعودية  ي  �� �ف األدب 
ر  عس�� ي  �� �ف »الشعر  كتابه  عن  ي  �� التيها�ف أ�مد 

)35)-430)هـ«.

زة وزارة اإلعالم للكتاب ا�ئ حج

الكتاب  زة  ا�ئ ب�ج زين  الفا�ئ اإلعالم  وزارة  أعلنت 
الرياض  معرض  قبيل  440)هـ/9)0)م  لعام 
�قول  خمسة  زة  ا�ئ ال�ج وتغطي  للكتاب،  ي  الدول��
ال  بامل�ج يتعلقان  منها  اثنان  مختلفة،  معرفية 

: �� األد�ج
عن  العلوي  مقبول  السرد  ة  ف�ئ عن  فاز   •

وخ«. روايته »زهور فان �ج
عن  ي  �� الصله�ج �سن  الشعر  ة  ف�ئ عن  فاز   •

ي خّدي املناديل«. �� ديوانه »املخبوء �ف
ي اإلعالمي  رف زة ال�تم�� ا�ئ وتقدم وزارة اإلعالم كذلك �ج
 ، الوط�ف�� اليوم  بمناسبة  مخصصة  زة  ا�ئ �ج وهي 
و»القصيدة  »املقال«  مساراتها  من  صف ومن 
مري،  السث إيمان  املقالة  مسار  ي  �� �ف فاز  الوطنية«. 
عبدهللا  الشاعر  الوطنية  القصيدة  مسار  ي  �� و�ف

. �� الزهرا�ف

ز األدبية وا�ئ الحج
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شاعر عكاظ

ز  وا�ئ ال�ج أهم  كأ�د  عكاظ  شاعر  زة  ا�ئ �ج اسم  رز  وي�ج
ي  ما بينهم خصوصا� ي تتي� للشعراء التنافس ف�� ال�ت��
ي  تقديريا� من�  �تُ كانت  ي  ال�ت�� زة  ا�ئ ال�ج نظام  ر  تغ�� بعد 
نة املنظمة، �صل عل� املركز األول  من خالل الل�ج
م يعقوب،  إبراه�� الشاعر م�مد  9)0)م  ي عام  �� �ف
من،  ي الشاعر عبدهللا عبيد من ال�� �� وعل� املركز الثا�ف

. وعل� املركز الثالث الشاعر شتيوي الغي�ث��

من األول�  النسخة  9)0)م  ي  �� �ف مت  أق��  كما 
مها  ي تق�� �� ال�ت�� زة عبدهللا الفيصل للشعر العر�ج ا�ئ حج
وقد  ف،  الطا�ئ امعة  ب�ج ي  �� العر�ج الشعر  أكاديمية 
ي الفصي�  �� ي فرع الشعر العر�ج �� زة �ف ا�ئ �صل عل� ال�ج
ي  �� و�ف السودان،  من  عبدالباري  م�مد  الشاعر 
الشعر املسر�ي م�مود أ�مد خضر من مصر، 

ي من العراق. �� ي الشعر املغ�فّ� كريم العرا�ت �� و�ف

ي  ال�ت�� امل�لية  ز  وا�ئ ال�ج عدد  قلة  امُلال�ظ  ومن 
رة  الصغ�� ز  وا�ئ ال�ج ي  وخصوصا�  ، �ف باملبدع�� ت�تفي 
ز  وا�ئ ما بعد توقف عدد من ال�ج واملتوسطة، وال س��
هات  ال�ج وبعض  األدبية  األندية  مها  تق�� كانت  ي  ال�ت��

اصة املختلفة. ال�ف

امتنان  كبادرة  التكريم  ي  �� يأ�ت ز،  وا�ئ ال�ج وبخالف 
ي  ال�ت�� الشخصيات  لبعض  األدبية  رة  للمس��
ي  �� �ف ي  �� واألد�ج ي  �� الثقا�ف املشهد  إثراء  ي  �� �ف ساهمت 

اململكة:
ارهللا  م القاص �ج راير 9)0)م ُكرِّ ي شهر ف�ج �� �ف  •
الذي  السرد  ان  مهر�ج هامش  عل�  ال�ميد 
للثقافة  السعودية  العربية  معية  ال�ج مه  تق��

والفنون بالدمام.

معية  ال�ج أطلقت  9)0)م،  مارس  شهر  ي  �� �ف  •
والفنون  للثقافة  السعودية  العربية 
»وفاء)«  التكريمي  أسبوعها  فعاليات 
ي فروع  �� �ف األدباء  تكريم عدد من  مل  الذي سث
معية من مختلف مناطق اململكة، وهم:  ال�ج
مان م�مد  مان، وسل�� ه�� األدباء عبدالكريم ال�ج
بن  وأ�مد  الدرعان،  وعبدالر�من  الفيفي، 
ي �امد الثقفي، والشاعر  صالح الطامي، وعل��
الناصر،  عيد  ي  �� والروا�ئ دالن،  �ج ابن  سعد 
ب  مع�ج والناقد  راد،  ال�ج سعود  والقاص 

. �� الزهرا�ف
سلمان  امللك  من�  9)0)م  مايو  شهر  ي  �� �ف  •
وشا�  عبدامل�سن  بن  بدر  الشاعر  ر  األم��

امللك عبدالعزيز.
ي  �� األد�ج النادي  كّرم  9)0)م  يوليو  شهر  ي  �� �ف  •

ي بن �سن العبادي. ف األديب عل�� بالطا�ئ
النادي  أقام  9)0)م  ر  نوفم�ج شهر  ي  �� �ف  •
الدكتور  لتكريم  فعالية  الرياض  ي  �� �ف ي  �� األد�ج

عبدالعزيز السبيل.
األديب  م  ُكرِّ 9)0)م،  ر  ديسم�ج شهر  ي  �� �ف  •
عبده  م  هاسث والدكتور  أبومدين،  عبدالفتا� 
عل�  السديري  مشعل  والكاتب  م،  هاسث

ي للكتاب. دة الدول�� هامش معرض �ج
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ي العامل �� األدب السعودي �ف
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زة العاملية للرواية العربية ا�ئ الحج

الرواية  ي عامل  �� �ف ز  وا�ئ ال�ج زة من أهم  ا�ئ ال�ج تعد هذه 
ي عام 007)م،  �� ي أبوظ�ج �� زة �ف ا�ئ العربية، أطلقت ال�ج
والسيـا�ة  الثقـافة  رة  دا�ئ من  بدعـم  وتقـدم 
وهو  البوكر،  زة  ا�ئ �ج مؤسسة  مع  وبالشراكة 
العاملية  زة  ا�ئ ال�ج عّدي  إل�  العديد  يدفع  الذي  األمر 
من  العربية  النسخة  لة  رف بم�ف العربية  للرواية 
من  لعدد  سبق  وقد  بوكر«،  »املان  زة  ا�ئ �ج
ي  �� �ف خال  عبده  من  ي  ابتداء� بها،  الفوز  ي  �ف السعودي��
بشرر«،  »ترمي  روايته  عن  0)0)م  عام  دورة 
)))0)م( عن  تليها  ي  ال�ت�� الدورة  ي  �� �ف اء عامل  ثم ر�ج
روايتها »طوق ال�مام«، ثم م�مد �سن علوان 

ر«. ي دورة عام 7)0)م عن روايته »موت صغ�� �� �ف

ية  الروا�ئ وصلت  فقد  9)0)م  عام  دورة  ي  �� �ف أما 
الغرانيق  »مسرى  روايتها  عن  ميس  ال�ف مة  أم��
زة،  ا�ئ لل�ج الطويلة  مة  القا�ئ إل�  العقيق«  مدن  ي  �� �ف
ة  بي�فما وصل عزيز م�مد عن روايته »ال�الة ال�ر�ج

رة. مة القص�� للمدعو ك« إل� القا�ئ

زة الشيخ زايد للكتاب ا�ئ حج

األدب  ي  �� �ف املهمة  ز  وا�ئ ال�ج من  زة  ا�ئ ال�ج هذه  تعد 
ي  ال�ت�� العالية  املادية  مة  الق�� إل�  إضافة   ، �� العر�ج

زة، ا�ئ تقدمها ال�ج

9)0)-0)0)م  عام  دورة  ي  �� �ف اآلداب  فرع  ي  �� و�ف
رة  مة القص�� ية أمل الفاران إل� القا�ئ وصلت الروا�ئ

عن روايتها »غواصو األ�قاف«.

ي فرع املؤلف الشاب: �� مة الطويلة وصل �ف ي القا�ئ �� و�ف
»عقدة  روايته  عن  الغالب  خليف  الكاتب   •

ال�ّدار«.
أطرو�تها  عن  ميد  امل��� منال  والكاتبة   •
التو�يدي،  ان  ّ��� ي  �� أ�ج أدب  ي  �� �ف »امل�اورة 
 ، التواصل�� التفاعل  ص  خصا�ئ ي  �� �ف دراسة 

ي مدونات التو�يدي«.  �� ي �ف لس�� األدب امل�ج
أعرف  »ال  ديوانِهي  عن  �كمي  إياد  والشاعر   •

الغرباء أعرف �زنهم«.

الكاتبة وصلت  ة  والناش�ئ الطفل  أدب  فرع  ي  ��  و�ف
كتابها عن  الطويلة  مة  للقا�ئ ي  تونس��  داليا 

زيرة األوراق«. »�ج

رة زة امللتقى للقصة القص�� ا�ئ حج

بهذا  اختصاصها  من  أهميتها  زة  ا�ئ ال�ج تكتسب 
ي�ظى  ال  الذي  رة(  القص�� )القصة  ي  �� األد�ج نس  ال�ج
ز  وا�ئ ي بقية ال�ج �� ي أغلب األ�يان بفرصة املنافسة �ف �� �ف
من  الرابعة  الدورة  ي  �� �ف  ، �� العر�ج العامل  ي  �� �ف األدبية 
ي  �� 9)0)م وصلت القاّصة وفاء ال�ر�ج زة عام  ا�ئ ال�ج
القصصية  موعتها  م�ج عن  رة  القص�� مة  القا�ئ إل� 

راق الرغيف«. »ا��ت

زة راشد بن حميد للثقافة والعلوم ا�ئ حج

ي عام 983)م برعاية الشيخ �ميد بن  �� ت �ف نش�ئ ائُ
ي  مان، وتمن� سنويا� مي �اكم إمارة ع�ج راشد النع��
ي  �� زة الت�فموية والثقافية، �ف ا�ئ االت ال�ج ي م�ج �� زين �ف للفا�ئ

عام 9)0)م:
ي  �� ي األول �ف �� �قق م�مد ربيع الغامدي املركز �ف  •

رة. فرع القصة القص��
ي  �� �ف األول  املركز  معتوق  ي  عل�� �بيب  و�قق   •

فرع الشعر الفصي� العمودي. 

ي  �� الثا�ف املركز  عل�  املوس�  يد  عبدامل�ج و�صل   •
ي الفرع نفسه. �� �ف

�صل  ال�ديث  الفصي�  الشعر  فرع  ي  �� و�ف  •
ر عل� املركز األول. ي خض�� عبدهللا بن عل��

ر الشعراء أم��

م،  نة الت�ك�� تع�تمد هذه املسابقة إضافة إل� رأي ل�ج
يؤثر  قد  الذي  األمر  وهو  مهور،  ال�ج تصويت  عل� 
�ازت  املسابقة  ولكن   ، �� النتا�ئ موضوعية  ي  �� �ف
شعراء  من  واسع  إقبال  عل�  نفسه  الوقت  ي  �� �ف
ي تسليط  �� �ف ، وأسهمت  �� العر�ج العامل  ي  �� �ف ي  �ف معروف��
�صل  وقد  معروفة،  تكن  مل  أسماء  عل�  الضوء 
لقب  عل�  ي  �ف السعودي�� الشعراء  من  عدد 
ي  �� �ف العبدهللا  �يدر  الشاعر  من  ي  ابتداء� املسابقة 
عام  ي  �� �ف ال�كمي  إياد  الشاعر  ثم  5)0)م،  عام 
ي  �� �ف السبهان  سلطان  الشاعر  ي  را� وأخ�� 6)0)م، 

عام 9)0)م.
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القطاع  ي  �� �ف ي  مهما� ي  زءا� �ج �تمعية  امل�ج املشاركة  تعد 
دلية والتفاعلية بشكل  ال�ج ، ل�ضور العالقة  �� األد�ج
مس�  وبوساطة  مهور،  وال�ج املبدع  ي  �ف ب�� مس�تمر 
بياناته  معت  الذي �جُ 9)0)م  الثقافية  املشاركة 
سب  �فِ يست  �تِ 9)0)م  عام  الرابع من  الربع  ي  �� �ف

ي اململكة. �� �ضور األمسيات الشعرية �ف

من  رة  صغ�� شري�ة  ذاب  ان�ج عن  املس�  يكشف 
اب  أ�ج �يث  األمسيات،  من  النوع  بهذا  ي  �ف امله�تم��
ي وا�دة عل� األقل  %5.3 فقط بأنهم �ضروا مرهت�
ألمسية شعرية، وربما يتعلق هذا األمر باعتبار 

النسبة  هذه  رب  تق�ت �يث  امل�فل،  نخبوية 
الواليات  مثل  أخرى  دول  ي  �� �ف ال�ضور  نسب  من 
نوبية  ال�ج وكوريا   ،7.0% املت�دة  األمريكية 
�يث  ومن   .)(-( شكل  )انظر   ((9(  8.90%
، %).7 من  �ف نس�� ي ال�ج �ف ي نسب ال�ضور ب�� �� الفرق �ف
الذكور �ضر ملرة وا�دة عل� األقل، بي�فما %).3 
من اإلناث �ضرن ملرة وا�دة عل� األقل، يطر� 
أوسع  ملشاركة  ق  عوا�ئ ود  و�ج عن  ي  تساؤال� هذا 
الفصل  يكون  وقد  األدبية،  امل�افل  ي  �� �ف للمرأة 
بعض  ي  �� �ف به  ي  معموال� زال  ما  الذي  املقاعد  ي  �� �ف
ق، �يث قد تكون املقاعد  هات من تلك العوا�ئ ال�ج

ال�ضور  ي  �ف ب�� طردية  عالقة  املس�  يظهر  كما 
�ملة  من   3.66% للفرد،  مي  التعل�� واملستوى 
وا�دة  مرة  �ضروا  فأقل  الثانوية  الشهادة 
عشر  ي  االث�ف�� خالل  شعرية  ألمسية  األقل  عل� 
الدبلوم  %5.60 من �ملة  بي�فما  املاضية،  ي  شهرا�
األقل  عل�  وا�دة  ملرة  �ضر  البكالوريوس  أو 
ر  ست�� املا�ج %7.97 من �ملة  ما �ضر  ف�� كذلك، 

والدكتوراه ملرة وا�دة عل� األقل.

مسح املشاركة الثقافية 2019م
ي  ي أو منفصلة أ�يانا� ا� رف ه�� املخصصة للنساء أقل ت�ج

ي قاعات أخرى. �� �ف
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ي  شهرا� عشر  ي  االث�ف�� )خالل  الشعرية  األمسيات  �ضور  نسبة   :3-2 شكل 
مي. املاضية( �سب املستوى التعل��

عل�  وا�دة  مرة  األدبية  الشعرية/  األمسيات  �ضور  نسبة   :2-2 شكل 
ي املاضية( �سب الدولة.)30) ي عشر شهرا� األقل )خالل االث�ف��

ي عشر  ي اململكة )خالل االث�ف�� �� شكل 2-1: نسبة �ضور األمسيات الشعرية �ف
ي املاضية(. شهرا�

ر من 5 أك�ث

من 5-3

من 2-1

مل أ�ضر

0.00%              (0.00%              40.00%              60.00%              80.00%              (00.00%

94.70%

0.60%

0.80%

4.00%

0.0%     (.0%     (.0%     3.0%     4.0%     5.0%     6.0%     7.0%     8.0%     9.0%        (0.0%

الواليات املت�دة

نوبية كوريا ال�ج

السعودية

8.90%

7.0%

5.3%

0.0% (.0% (.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0%

الثانوية وأقل 3.66%

امعي دبلوم/ �ج 5.60%

دراسات عليا 7.97%
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ي �� ال األد�ج ي املحج �� العاملون �ف

ي  �� ي �ف �ف من الصعب الوصول ألرقام دقيقة للعامل��
العمل  يات وزارة  ، فب�سب إ�صا�ئ �� األد�ج ال  امل�ج
ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� ي  �ف العامل�� فإن  9)0)م  للعام 
ي فقط، وهناك  « 365 شخصا� �� وظيفة »كاتب أد�ج
بي�فما ال   ،» �� أد�ج 4 فقط يعملون ت�ت اسم »ناقد 
يعمل أي شخص ت�ت اسم »مدقق لغوي«))3)، 
تعكس  ما  بقدر  الواقع  تعكس  ال  األرقام  وهذه 

البنية التحتية واالست�ثمار
أنهم  إما  االت؛  امل�ج هذه  ي  �� �ف يعملون  الذين  أن 
أنهم  وإما  أخرى،  ف  وظا�ئ ي  �� �ف العمل  رأس  عل� 
ي إل� منصة  يعملون بشكل مستقل. بالنظر مثال�
ي العمل كم�ررين  �ف ي تتي� للسعودي�� »ب�ر« ال�ت��
عدد  كان  مستقل،  بشكل  ي  �ف لغوي�� ي  �ف مدقق�� أو 
فقط  اإلبداعية«  »الكتابة  بند  ت�ت  ي  �ف ل�� املس�ج
مل  ))3)، كما أن هذه األرقام ال تسث )363 شخصا�
 ، م العال�� م العام أو التعل�� ي قطاع التعل�� �� ي �ف �ف العامل��
نفسها  األدبية  املمارسة  إن  القول:  عن  ي  فضال�

للموهبة  دة  عا�ئ املختلفة  األدبية  ناس  األ�ج ي  �� �ف
ت�فمية  عل�  العمل  الضروري  ومن  ربة،  والت�ج
أن  ما  س�� ال  القطاع  لهذا  العمل  وورش  الدورات 

ي له هم من الهواة. �ف ر املن�تم�� أك�ث

ر  األك�ث هة  ال�ج هي  واملعاهد  امعات  ال�ج عّدي  يمكننا 
لسوق  ي  �� األد�ج ال  امل�ج ي  �� �ف ي  �ف العامل�� ي  رف ه�� بت�ج ي  اتصاال�
ي  برام�� عل�  امعات  ال�ج معظم  ت�توي  العمل، 
م اللغة العربية، والنقد بأنواعه. ي تعل�� �� متخصصة �ف

ي اللغة العربية واآلداب املختلفة لعام 9)0)م)33): رام�� مة ب�ج دول 2-2: قا�ئ حج

امعة أم القرى 83�ج

امعة اإلسالمية ))ال�ج

امعة اإلمام م�مد بن سعود اإلسالمية ))�ج

امعة امللك سعود 64�ج

امعة امللك عبدالعزيز 44�ج

امعة امللك فيصل 53�ج

امعة امللك خالد ))�ج

م امعة القص�� )3�ج

امعة طيبة -)�ج

ف امعة الطا�ئ )3�ج

ازان امعة �ج )3�ج

ل امعة �ا�ئ -)�ج

وف امعة ال�ج -)�ج

امعة تبوك )3�ج

ران امعة ن�ج -)�ج

رة نورة بنت عبدالر�من امعة األم�� 54�ج

مالية امعة ال�دود السث )3�ج

ي  أعداد برام��
اللغة العربية واألدب

ي املختصة باألدب رام�� أعداد ال�ج
-البالغة-النقد- �� )األدب العر�ج

الدراسات األدبية(
امعة ال�ج
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تخصصات  ي  �� �ف ي  �ف �� ري�ج ال�ف الطالب  ي  مال�� إ�ج يبلغ 
اللغة العربية والتخصصات األدبية املختلفة لعام 
طالب،   865( السعودية  امعات  ال�ج ي  �� �ف 9)0)م 
ي و 6669 طالبة، إضافة  ينقسمون إل� 983) طالبا�
ي  ار�� ي ال�ف �� ي للدراسة �ف ي وطالبة مبتعثا� إل� 7)3 طالبا�
در  ت�ت تخصصات »اآلداب وعلوم اللغات«، وت�ج
ر  ي كث�� �ف اإلشارة إل� أن العالقة ليست مباشرة ب��
ي ممارسة األدب، مثل  �ف من هذه التخصصات وب��
كما  العربية،  واللغة  والصرف  الن�و  تخصصات 
األدب  باستثناء  األخرى  اآلداب  دراسة  تغيب 
ي، مع اإلشارة إل� أنه قد ت�ضر مسارات  رف ل�� اإلن�ج
مثل  األخرى  اآلداب  لبعض  التخصص  داخل 
ي  برام�� أي  تغيب  بي�فما   ، الفرنس�� األدب  مسار 
ي  �ف �� ري�ج ال�ف اإلبداعية، ويبلغ عدد  بـالكتابة  متعلقة 
األدبية  التخصصات  ت�ت  ون  يندر�ج الذين 
 (9(0 العربية  اللغة  ي  برام�� باستبعاد  الصرفة 

، و59)) طالبة. طالب ينقسمون إل� )75 طالبا�

ي �� سوق النشر األد�ج

عام  ي  �� �ف صدرت  ي  ال�ت�� األدبية  الكتب  عدد  بلغ 
األدبية  االت  امل�ج ي  �� �ف )44)هـ/8)0)-9)0)م 
من  ر  كب�� عدد  ويشارك  كتب،   603 املختلفة 
مية والدولية  ي امل�افل اإلقل�� �� ي �ف �ف األدباء السعودي��
انات، إضافة إل�  من أمسيات وملتقيات ومهر�ج

ازات تؤهل األعمال األدبية  ت�قيق عدد من اإلن�ج
. السعودية للتصدير عامليا�

فإن  اململكة،  ي  �� �ف الكتب  معارض  إل�  نظرنا  إذا 
من  ر  األك�ج عد  ُ�� للكتاب  ي  الدول�� الرياض  معرض 
القوة  وكذلك  املشاركة،  النشر  دور  عدد  نا�ية 
وقد  والعاملي،  ي  امل�ل�� الصعيدين  عل�  ية  الشرا�ئ
مليون  9)0)م  عام  ي  �� �ف ال�ضور  عدد  اوز  ت�ج
منذ  املعرض  �ققه  رقم  أعل�  وهو  شخص، 
ي  الدول�� دة  �ج افتتا�ه)34)، ووصل �ضور معرض 
 44(,369 إل�  9)0)م  ر  ديسم�ج ي  �� �ف للكتاب 
. وتعكس هذه األرقام قوة سوق النشر  شخصا�
عل�  والشعر  األدب  قطاع  وقابلية  اململكة  ي  �� �ف

. ي تعزيز االقتصاد الوط�ف�� �� املساهمة �ف

ي القطاع �� املؤسسات الفاعلة �ف

ي  �� �ف األدب  �ضور  تعزيز  إل�  الثقافة  وزارة  تهدف 
م؛ إذ تسعى إل� تأسيس  ي من التعل�� �تمع، ابتداء� امل�ج
ي لت�فمية مهارات  أكاديميات ومعاهد وإقامة برام��
ات  مخر�ج ي  �ف وت�س�� ويدها  وت�ج اإلبداعية  الكتابة 
ي  إدرا�� عل�  العمل  ري  ي�ج كما  السعودي،  األدب 
ي  ي كل مرا�له ابتداء� �� م العام �ف ي التعل�� ي برام�� �� األدب �ف
األطفال  قصص  إل�  وإدخاله  الدنيا  املرا�ل  من 
اليومية ال�ياة  من  ي  زءا� �ج األدب  عل  و�ج  كذلك، 

م. للمواطن واملق��

األدب  ويد  ت�ج ن�و  هود  ال�ج ه  تت�ج ذلك  ولت�قيق 
ي  �� �ف ي  أوال� الكاتب  بدعم  بالبدء  وذلك  نفسه، 
م  التعل�� خالل  من  األدبية،  �ياته  مرا�ل  ميع  �ج
النشر  ي  �� �ف مساعدته  خالل  من  ثم  والتدريب، 
بصورة  ي  �� األد�ج ي  املنت�� إيصال  ي  را� وأخ��  ، روي�� وال�ت
ه  ستت�ج كما  التعاطي،  وسهلة  و�ديثة  مبتكرة 
ي ال  ال�ت�� عة  الشا�ئ ر  غ�� األدبية  ناس  األ�ج إل�  العناية 
القصة  مثل  والعناية  االنتشار  من  �ظها  د  ت�ج

املصورة.

السعودي  األدب  تقديم  إل�  التطلعات  وتمتد 
طريق  عن  يست�قها،  ي  ال�ت�� بالطريقة  للعامل 
مته إل� اللغات العاملية املختلفة، وعن طريق  تر�ج
الفعاليات  ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� األدباء  �ضور  تعزيز 

انات الدولية. واملهر�ج

وزارة  بإنشاء  الصادر  ي  امللك�� األمر  ب  وبمو�ج
ت�ت  للعمل  األدبية  األندية  انتقلت  الثقافة، 
مظلة الوزارة، كما تتول� الوزارة مهمة التنسيق 
الفاعلة، ومن  األدبية  املؤسسات  واإلشراف عل� 
للثقافة  السعودية  العربية  معية  ال�ج أهمها 

والفنون.

امعة شقراء ))�ج

ر سطام بن عبدالعزيز امعة األم�� -)�ج

امعة اإلمام عبدالر�من بن فيصل -)�ج

دة امعة �ج )3�ج

امعة بيشة -)�ج

امعة �فر الباطن -)�ج

امعة العربية املفتو�ة ))ال�ج

ي مال�� 5625اإلحج

ي  أعداد برام��
اللغة العربية واألدب

ي املختصة باألدب رام�� أعداد ال�ج
-البالغة-النقد- �� )األدب العر�ج

الدراسات األدبية(
امعة ال�ج
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، 1984م(، ص202. �ن ي اململكة العربية السعودية )دار العلم للمالي�ي �ي ، الحركة األدبية �ن �ن بكري شيخ أم�ي  )1(
امعة أم القرى، 2000م(، ص649. ي اململكة العربية السعودية )�ج �ي ، الشعر �ن �ن عبدهللا بن إدريس، بحوث املؤتمر األول لألدباء السعودي�ي  )2(

دة للنشر، 1405هـ(، ص 74. ي تاريخ األدب السعودي )دار �ج �ي ز �ن ، املو�ج عمر الطيب الساس�ي  )3(
، 1984م(، ص124. �ن ي اململكة العربية السعودية )دار العلم للمالي�ي �ي ، الحركة األدبية �ن �ن بكري شيخ أم�ي  )4(

املصدر السابق، ص 124.  )5(
،1985(، ص5. �ي ي )الرياض:نادي الرياض األد�ج �ي ي سطور، نادي الرياض األد�ج �ي األندية األدبية �ن  )6(

ي العودة إليها للمزيد من املعلومات التفصيلية. �ن ي وامله�تم�ي �ن تصدر األندية األدبية عل� �دة تقارير دورية بأنشطتها امُلقامة، يمكن للبا�ث�ي  )7(
، 2004م(، ص86. �ي ي العر�ج �ي عبدهللا الغذامي، �كاية الحداثة )الدار البيضاء: املركز الثقا�ن  )8(

، 2009م( ص107. �ي من سلسلة املشهد الثقا�ن ديد، )الرياض:إصدارات وزارة اإلعالم �ن دل التحج سعد البازعي، �ج  )9(
ي األدب السعودي الحديث، )الرياض: دار ابن سينا للنشر، 2001م(، ص35. �ي منصور الحازمي، فن القصة �ن  )10(

خالد اليوسف، دهشة النص، )الرياض: كتاب الفيصل، 2017م( ،ص8.  )11(
، 2009م(، ص28. �ي من سلسلة املشهد الثقا�ن �سن النعمي، الرواية السعودية - واقعها وتحوالتها )إصدارات وزارة اإلعالم �ن  )12(

دة: دار كادي ورمادي،2007م(، ص9. ي اململكة العربية السعودية )�ج �ي ي ورسامي أدب األطفال �ن �ي ي، دليل كتا�ج ر�ج هدى العمودي وثريا ب�ت  )13(
دة: سلسلة كتاب اإلثنينية، 2009م(، ص17. ي اململكة العربية السعودية )�ج �ي ة، املنتديات واألندية األدبية �ن عبداملقصود خو�ج  )14(

السعودية«  العربية  اململكة  ي  �ي �ن األدبية  واألندية  و»املنتديات   ، �ي ا�ن الحن أ�مد  للدكتور  األدبية«  »الصالونات  ينظر:  األدبية  الصالونات  هذه  عن  للمزيد   )15(
ة. لعبداملقصود محمد سعيد خو�ج

دة 2019/9/15م. �تماعي، �ج ل التواصل اال�ج ي وسا�ئ �ي ية ناشطة �ن ، كاتبة وروا�ئ �ي مقابلة مع أمل الحر�ج  )16(
ي أسمار، الرياض 2019/11/21م. ي ومقدم برنام�� ي، معد� رن مقابلة مع عبدهللا الع�ن  )17(

مالية األدبية مع مؤسسة  ي اململكة العربية السعودية لعام 1440هـ/2018 - 2019م )نادي الحدود ال�ش �ي ي �ن �ي خالد اليوسف، �ركة التأليف والنشر األد�ج  )18(
روت، قيد الطبع(. ي ب�ي �ي ي �ن �ي االنتشار العر�ج

>https://www.moc.gov.sa/ar/news/5261< ،ي للكتابة«، وزارة الثقافة ال� رن »وزارة الثقافة تنظم ورش عمل أدبية..  وُمع�ت  )19(
مالية األدبية مع مؤسسة  ي اململكة العربية السعودية لعام 1440هـ/2018 - 2019م )نادي الحدود ال�ش �ي ي �ن �ي خالد اليوسف، �ركة التأليف والنشر األد�ج  )20(

روت، قيد الطبع(. ي ب�ي �ي ي �ن �ي االنتشار العر�ج
ر فيصل بن بندر يفتت� »قيصرية الكتاب« بمنطقة قصر الحكم«.  وكالة األنباء السعودية، 2019/04/23م. / األم�ي �ي »ثقا�ن  )21(

ي بالرياض، الرياض 2019/11/5م. �ي يس النادي األد�ج مقابلة مع صالح املحمود، ر�ئ  )22(
معية العربية السعودية للثقافة والفنون، الرياض 2019/10/8م. لس إدارة الحج يس املكلف ملحج مقابلة مع عبدالعزيز ال�ماعيل، الر�ئ  )23(

«، وكالة األنباء السعودية، 2019/12/14م �ي ي واإلثراء املعر�ن �ي ي الطرح األد�ج �ن ه ب�ي ي برنامحج �ي مع �ن دة يحج / كتاب �ج �ي »ثقا�ن  )24(
مة، الرياض 2019/10/6م. ر�ج ة األدب والنشر وال�ت يس التنفيذي لهي�ئ مقابلة مع محمد �سن علوان، الر�ئ  )25(

«، صحيفة اليوم. 2019/7/29م. �ن ي يستهدف دعم املبدع�ي �ي ري: التفرغ الثقا�ن ض�ي »الحن  )26(
>https://www.moc.gov.sa/ar/news/6563< .ي اململكة«. وزارة الثقافة �ي ي �ن �ي ي لالبتعاث الثقا�ن »سمو وزير الثقافة يعلن إطالق أول برنام��  )27(

ي مع مؤسسة  �ي مالية األد�ج ي اململكة العربية السعودية لعام  1440هـ 2018 – 2019م )نادي الحدود ال�ش �ي ي �ن �ي خالد اليوسف، �ركة التأليف والنشر األد�ج  )28(
روت، قيد الطبع(. ي ب�ي �ي ي �ن �ي االنتشار العر�ج

لتها األمسيات »األدبية والشعرية«. ملت صيغة أس�ئ ي سش �ن ي املذكورت�ي �ن ي الدولت�ي �ي االستطالعات �ن  )29(
)30( National Endowment for Arts )US, 2017( and Ministry of Culture, Sports and Tourism )South Korea, 2018(.

�تماعية. وزارة املوارد البشرية والت�نمية اال�ج  )31(
>/https://bahr.910ths.sa< . �ي رو�ن منصة بحر، املوقع اإللك�ت  )32(

م. وزارة التعل�ي  )33(
«، وكالة األنباء السعودية. 2019/3/9م.  ر سنويا� ر من مليون زا�ئ ذب أك�ش ي للكتاب منارة ثقافية تحج »تقرير/ معرض الرياض الدول�ي  )34(

https://www.moc.gov.sa/ar/news/5261
https://www.moc.gov.sa/ar/news/6563
https://bahr.910ths.sa/
https://bahr.910ths.sa/
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األزياء

ي اململكة العربية السعودية �� -   ملحة عن تاريخ األزياء �ف
ي اململكة العربية السعودية �� -   واقع األزياء �ف

ي العامل �� -   األزياء السعودية �ف
-   مسح املشاركة الثقافية 2019م

-   البنية التحتية واالست�ثمار
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ملحة عن تاريخ األزياء
ي اململكة العربية السعودية �� �ف
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ي  ال�ت�� �تمع السعودي، كانت األزياء التقليدية أحد أبرز العناصر الثقافية  مع التحديث الذي مر به املحج
ي كما هو املعتاد  ر ملحوظا� عل هذا التغ�� ذكر، وهو ما يحج ي ��ُ ر واضح وسريع من دون تدر�� تعرضت لتغ��
املناطق  ي  �� �ف التقليدية  املالبس  تباينت  وقد  رها.)1)  غ�� وظهور  �تماعية  االحج العادات  من  أي  اختفاء  عند 
. وأدى انعزال بعض املناطق إل�  �ف ي�� رف ق الزخرفة وال�ت ي وأدوات وطرا�ئ املختلفة من اململكة، وكذلك الحل��
ل املنطقة  نوبية وأزياء قبا�ئ ها عن املناطق األخرى، مثل املنطقة الوسطى واملنطقة الحج ي أزيا�ئ رف تفردها وتم��
اورة لها،  ودة عل� الحدود فقد اختلطت أزياؤها مع أزياء املناطق املحج از. أما املناطق املوحج ي الححج �� الغربية �ف
واملنطقة  مالية  ال�ث املنطقة  املناطق  تلك  ي تسكن  ال�ت�� ل  العوا�ئ أو  نفسها  ل  القبا�ئ امتداد  وذلك بسبب 
ي  �� ازان �ف ي حج �� ي املنطقة الشرقية و�ف �� اري الذي بدت آثاره واضحة �ف ر التبادل التحج الشرقية، إضافة إل� تأث��

نوب اململكة)2). حج

للمالبس  األساسية  املكونات  فإن  والثقافية،  واالقتصادية  �تماعية  االحج العوامل  هذه  تنوع  ورغم 
غرافية  الحج الطبيعة  حسب  ة  واألنسحج واألشكال  األسماء  ي  �� �ف اختالفات  ود  وحج مع  مال  باإلحج ركة  مش�ت

ي يزاولها.))) ي ين�تمي لها الشخص، واملهنة ال�ت�� �تماعية ال�ت�� للمكان والطبقة االحج

، عل� سبيل  �� ي العر�ج ليح� زيرة العربية والحف شبه الحج
زيرة العربية« لـ هـ.  ي الحج �� املثال كتاب »فن األزياء �ف
األلبسة  استعرض  الذي  )1981م(  روس  س. 
ي  �� �ف التقليدية  اليدوية  السعودية، وكتاب »الحرف 
ون توبهام الصادر  اململكة العربية السعودية« لحج
عن  كامل  فصل  عل�  اش�تمل  الذي  1982م  عام 
هودات  املحج العربية. وقد ظلت كل هذه  املالبس 
ي  سابقا� تظهر  مل  إذ  فردية؛  أكاديمية  هودات  محج
ية مدعومة، كما يلحظ  مشاريع توثيق استقصا�ئ
هات األزياء  ي لتوحج غياب القراءة أو التوثيق املنهحج
القرن  أواخر  ي  �� �ف الحديث  السعودي  �تمع  املحج ي  �� �ف
العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين الذي 
هة  مواحج ي  �� �ف االستهالكية  الطبيعة  عليه  غلبت 
الدعم  ومحدودية  لألزياء  ي  املحل�� ي  اإلنتا�� ضعف 
ي  �ف ي املحلي�� �ف �� ي واملنتحج �ف � للمصمم�� ما مصف الحكومي ف��
م،  ي ذلك قطاع التعل�� �� وضعف البنية التحتية، بما �ف
إل�  به  ي  خاصا� ي  اه�تماما� األزياء  ال  محج د  يحج مل  الذي 

بدايات القرن الحادي والعشرين.

م األزياء تعل��
ي اململكة العربية السعودية �� �ف

ي اململكة كمادة تابعة لكلية  �� بدأ تدريس األزياء �ف
انطلقت  ي  ال�ت�� البنات  كليات  ي  �� �ف ي  ل�� رف امل�ف االقتصاد 
كانت  وقد  1970م.  املوافق  90)1هـ  عام 

ي اململكة  �� توثيق األزياء التقليدية �ف

اليومية  الحياة  ي  �� �ف التقليدي  الزي  حضور  انحسر 
نة مع سيطرة األزياء  واقتصر عل� مناسبات مع��ّ
الحديثة عل� ميول الناس امللبسية، وهو ما أدى 
هودات األكاديمية، لتوثيق  إل� بروز عدد من املحج
مناطق  مختلف  ي  �� �ف السعودية  التقليدية  األزياء 
ال  محج ي  �� �ف مختصات  باحثات  انب  حج من  اململكة 
أو  البحوث،  طريق  عن  سواء  التقليدية  األزياء 
من هذه  الكتب، أو ورش العمل املختصة. من �ف
ي  �� �ف النساء  ملالبس  التقليدي  راث  »ال�ت البحوث 
راث التقليدي ملالبس  د« لليل� البسام، و»ال�ت نحج
العربية  اململكة  من  الغربية  املنطقة  ي  �� �ف ال  الرحج
من  رها  وغ�� الفّدا،  عبدالغفار  لليل�  السعودية« 
ي املوضوع.  �� ل الدكتوراه �ف األبحاث الوصفية ورسا�ئ

اإلبقاء عل�  ي  �� �ف الوطنية  انات  املهرحج كما أسهمت 
، فعل�  �� ي الوعي الشع�ج �� األزياء التقليدية حاضرة �ف
راث  لل�ت ي  الوط�ف�� ان  املهرحج خصص  املثال  سبيل 
1405هـ/1985م  عام  تأسيسه  منذ  والثقافة 
كما  وبيعها،  الشعبية  األزياء  الستعرض  ي  ق�ما�
بتقديم  ان  للمهرحج ية  النسا�ئ نة  اللحج قامت 
اململكة  ملناطق  التقليدية  لألزياء  عروض 
ي  �ف املحلي�� ي  �ف الباحث�� هودات  ملحج إضافة  املختلفة)4). 
بعض  دت  وحج التقليدية،  األزياء  توثيق  ي  �� �ف
مالبس  لتوثيق  سعت  ي  ال�ت�� نبية   األحج املؤّلفات 
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كليات البنات تدرس مواد الباترونات والتطريز 
ي  ي األزياء والنسيح� �� ، ومل يكن التخصص �ف والنسيح�
ي  �ف ح�� ظهرت  وقد  العليا،  الدراسات  ي  �� �ف إال  ي  متاحا�
ذاك بوادر االه�تمام بالزي التقليدي والحفاظ عليه، 
طة  الحف إل�  التقليدية  األزياء  ي  منهح� دخل  ائُ ي  �ف ح��
اإلدارة  عن  الصادرة  البنات  لكليات  مية  التعل��

ي الرياض. �� املركزية �ف

ي  تخصصا� طويلة  رة  لف�ت األزياء  م  تعل�� ظل  وبذلك 
عام   ي  �� و�ف ربوي.  ال�ت اإلطار  ي  �� �ف ي  محصورا� ي  يا� نسا�ئ
م  تعل�� ي  �� �ف األهم  ر  التغ�� حصل  1427هـ/2007م 
صدر  عندما  بها،  املتعّلقة  والتخصصات  األزياء 
ي  �ف املعلم�� البنات وكليات  كليات  بإلحاق  ي  أمر سام�
غرافية  الحج ملناطقها  ي  وفقا� السعودية  امعات  بالحج
كما   ، العال�� م  التعل�� وزارة  إشراف  تحت  لتكون 
للبنات  امعة  حج أول  بإنشاء  ي  سام� أمر  صدر 
تقّدمت  الوزارة)5)،  إشراف  تحت  بالرياض 
من  والعشرين  الثالث  ي  �� �ف تفعيلها  بعد  امعة  الحج
إلعادة  بمشروع  1428هـ  عام  ي  �� �ف األول  ربيع 
الرياض  مدينة  ي  �� �ف للبنات  ربية  ال�ت كليات  هيكلة 
صلت  �فُ عليه  وبناء  ديدة،  حج تخصصات  م  لتصف
ربية الفنية  ي وكلية ال�ت ل�� رف ربية لالقتصاد امل�ف كلية ال�ت
االقتصاد  كلية  وهما   ، �ف تربويت�� ر  غ�� ي  �ف كليت�� إل� 

العام  ي  �� و�ف والفنون.  م  التصام�� وكلية  ي  ل�� رف امل�ف
امعة  حج إل�  امعة  الحج اسم  ر  تغ�� )1428هـ(  نفسه 
ي عام  �� رة نورة بنت عبدالرحمن)))، ومن ثم �ف األم��
ي  والنسيح� املالبس  ق�م  قل  �فُ 2)14هـ/2011م 
م  التصام�� كلية  إل�  ي  ل�� رف امل�ف االقتصاد  كلية  من 
األزياء  م  ل اسمه ليصبح ق�م تصم�� والفنون وُعدِّ

.(7(
والنسيح�

اه نحو فصل األزياء عن كلية االقتصاد  هذا االتحج
عدد  ي  �� �ف ساد  م،  التصام�� لكليات  مها  و�ف ي  ل�� رف امل�ف
امللك  امعة  حج ي  �� �ف بدايته  وكانت  امعات  الحج من 
ي  ي كان فيها ق�م املالبس والنسيح� عبدالعزيز ال�ت��
من  ي  بدءا� ي  ل�� رف امل�ف واالقتصاد  ربية  ال�ت كلية  من  �ف
كلية  إل�  قل  ي�فُ أن  قبل  1417هـ/)199م،  عام 
0)14هـ/2009م)8)،  عام  والفنون  م  التصام��
تخصص  من  األزياء  تحويل  بداية  تلك  لتكون 
مختلف  ي  �� �ف ي  ف�فّ�� إبداعي  تخصص  إل�  تربوي 

امعات اململكة. حج

أكاديميات  دت  وحج امعي،  الحج م  التعل�� نطاق  ي  خار��
العامة  املؤسسة  من  مع�تمدة  متخصصة 
وفرت  م،  التعل�� ووزارة  ي  وامله�ف�� ي  التق�ف�� للتدريب 
م  التصام�� قطاع  ي  �� �ف تدريبية  دبلوم  ي  برامح�

رها(  وغ�� رافيك  حج ات،  منتحج أزياء،  وهرات،  )محج
البكالوريوس  مرحلة  إكمال  للطالبات  يمكن 
مثل  املع�تمدة  مية  التعل�� املؤسسات  إحدى  ي  �� �ف
املعاهد  تدرب هذه   .(9( �� د�ج وات  ريوت  امعة ه�� حج
ي  �� �ف العمل  ي  �� �ف الراغبات  الفتيات  واألكاديميات 
الناحية  عل�  تركز  ي  برامح� وتقديم  األزياء  قطاع 
والتنفيذ  ي  اإلنتا�� ال  محج ي  �� �ف التدريبية  العملية 
والتطريز  ياطة  بالحف تتعلق  وأخرى  والتسويق، 
انب  حج إل�  ات،  واملنتحج األزياء  وتسويق  والقص 
للتدريب  املستقبل  معهد  مثل   م،  التصم��
1991م،  عام  تأسس  الذي  ّدة  حج ي  �� �ف ي  �� النسا�ئ
للفنون والحرف، وهي  مس  وأكاديمية نفيسة سث
ملبادرات التابع  ميل  حج رزق  باب  ي  برامح�  أحد 

ي تأسست عام  �تماعية ال�ت�� ميل االحج عبداللطيف حج
ي الرياض  �� )200م)10)، ومعهد املهارات والفنون �ف
الذي تأسس عام 1428هـ/2007م)11)، ومعهد 
م األزياء الذي دخل السوق  »رافلز« العاملي لتصم��
الرياض  مدينة  ي  �� �ف له  فرع  بإنشاء  السعودية 
السنة  عمله  وباشر  5)14هـ/)201م،  عام 
التالية)12)، وقد قامت هذه األكاديميات واملعاهد 
ي كوادر  هن ليك�فّ رف ه�� اصة بتدريب الطالبات وتحج الحف

ي سوق العمل))1). �� ذوات كفاءة �ف
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صناعة األزياء املحلية 
رة وخطوات متع�ثّ

ون  ريحج والحف األزياء  ال  محج ي  �� �ف العاملون  ه  واحج
قطاع  منعت  وعقبات  تحديات  املوهبة  ذوو 
ي  والنضو�� التوّسع  من  عناصره  بكل  األزياء 
ي  �� �ف اململكة  ي  �� �ف طويلة  ملدة  األزياء  قطاع  حصر  مع 
بكل  األزياء  راد  است�� ساد  إذ  االستهالك.  إطار 
أقسامها إل� أن سيطرت البضاعة املستوردة عل� 
للواردات  املادية  مة  الق�� املحلية، فبلغت  األسواق 
ة واملصنوعات منها«  ة »األنسحج ي ف�ئ �� السعودية �ف
 98.850 مبلغ  2014–2018م  األعوام  خالل 
خالل  الصادرات  اوز  تتحج مل  بي�فما  ريال،  مليون 
سعودي  ريال  مليون   11 ذاتها  الزمنية  ملدة 
مية وال�تمويلية  فقط)14). كما أثرت العقبات التنظ��
وامل�تمثلة  ي  �ف املحلي�� ي  �ف املصمم�� ي  إنتا�� ي  �� �ف السابق  ي  �� �ف
راخيص وضعف ال�تمويل  ي ال�ت ي صعوبة استخرا�� �� �ف
ي  إنتا�� ودة  وحج كمية  عل�  ي  اإلنتا�� تكلفة  وارتفاع 
أسعار  ارتفاع  إل�  أدت  بأن   ، �ف املحلي�� ي  �ف املصمم��
املستوى  عن  ودتها  حج مستوى  ي  �� وتد�ف اتهم  منتحج
العباءات  سوق  ذلك  من  يستث�ف�  املرغوب)15). 
عليه  من  ه�� الذي  ال  للرحج والثياب  للنساء 
عالية  مستويات  وحقق   ، املحل�� م  والتصم�� ي  اإلنتا��
الشديد  ارتباطه  إل�  ذلك  ويعود  ودة))1)،  الحج من 

بالسوق املحلية والطلب املتواصل.
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رات العصر عباءة املرأة تواكب تغ��

وكان  السوداء  العباءة  اململكة  ي  �� �ف املرأة  ارتدت 
خضعت  وقد   ، للخرو�� عليه  ي  ومتعارفا� ي  ثابتا� ي  ا� ز��ّ
ي للمحيط  ر الزمن وفقا� رة ع�ج رات كث�� العباءة لتغي��
�تماعية  هات الدينية والظروف االحج ي والتوحج �� غرا�ف الحج
رة، وكانت العباءة سوداء اللون تصنع من  املتغ��
أقمشة مختلفة. ومع تقدم الزمن بدأت تدخل 
قوبلت  للعباءة  ديدة  حج وأشكال  ونقوش  ألوان 
ي السنوات الحفمس  �� �تمعي. إال أنه �ف ي ومحج دل دي�ف�� بحج
ل  �تماعي والرسمي لبدا�ئ رة اتسع القبول االحج األخ��
ي  را� تغي�� أحدث  ما  وهو  اللون؛  السوداء  العباءة 
ي عل� سوق العباءات وعل� تنوع األغراض  وتطويرا�
رتدى لدى البعض  من ارتداء العباءة، إذ مل تعد �تُ
ي أنها زي عمل��  بغرض االحتشام وحده، بل عل� 

أو أنيق وفخم.

أن  إل�  2018م  عام  نشرت  دراسة  ر  وتش��
 4-2 من  يمتلكن  اململكة  ي  �� �ف النساء  من   70%
بنسبة اهزة  الحج العباءات  عتـَمد عل�  و��ُ  عباءات، 
ي  �� �ف العوامل  هذه  أسهمت  وقد   .(17(  (2.7%
ارة فيها،  م العباءات والتحج زيادة اإلقبال عل� تصم��
ي هذا  �� ي �ف �ف ي واملصممات العامل�� �ف سواء من املصمم��
إذ  ة.  الناش�ئ املشاريع  أصحاب  من  أو  القطاع، 
لريادة  الدولية  لة  املحج ي  �� �ف نشرت  دراسة  أشارت 
ي  80 مشروعا� ريت عل�  أحج 2017م  األعمال عام 
هذه  من   17 أن  سعوديات  لسيدات  ي  ا� ناش�ئ
والعباءات)18)،  املالبس  قطاع  ي  �� �ف كان  املشاريع 
ارية  التحج العالمات  من  العديد  ظهرت  حيث 
ي  �ف ومصمم�� مصممات  بواسطة  للعباءات  املحلية 
العباءات،  م  تصم�� ي  �� �ف ي  �ف متخصص�� ي  �ف سعودي��
 Haal( إنك  هال  مثل  مية،  إقل�� ز  وا�ئ حج وحازت 
املواهب  زة  ا�ئ حج حققت  ي  ال�ت�� للعباءات   )Inc.
 Vogue Saudi Talent( فوغ  من  السعودية 

Scouting( عام )201م.

ي اململكة العربية السعودية �� واقع األزياء �ف
ي عدت األزياء أحد قطاعاتها الثقافية  منذ انطالق رؤية اململكة 0)20، ومن ثم إنشاء وزارة الثقافة ال�ت��
ي الشباب وذيوع صيتهم، شهد واقع  �ف يل من املصممات واملصمم�� الستة عشر، باإلضافة إل� صعود حج
مية والقطاعات الثقافية، واملمارسات اإلبداعية، وهو ما  مل املؤسسات التعل�� ي ي�ث ي ملحوظا� األزياء تطورا�
ي بمستقبل يتطور فيه القطاع ويزيد من قوته وكفاءته االقتصادية والثقافية، إضافة إل� العناية  �� ين�ج
م  ات التعل�� ودة وكفاءة مخرحج ، ورفع حج �� �تمع املد�ف باألزياء التقليدية سواء من الدولة أو مؤسسات املحج

ال. ي املحج �� ي �ف �ف ي والعامل�� �ف م متطلبات سوق العمل، ما قد يتيح املزيد من الفرص للمصمم�� لتال�ئ

العناية املؤسسية باألزياء التقليدية

ذب  حج عليها  والحفاظ  التقليدية  باألزياء  العناية 
األكاديمية  والدراسة  التوثيق  اوز  تحج ي  اه�تماما�
ي امله�تمة بالثقافة  �� �تمع املد�ف ي إل� مؤسسات املحج مؤخرا�
 . �ف رف�� املح�ت األزياء  ومصممات  مصممي  راث،  وال�ت
يل تراث  مل تسحج وقد تنوّعت هذه املساعي لت�ث
واستخدام  وتطويره  األصلية،  بصورته  املالبس 
�تمع  ات وأذواق املحج � مع احتياحج عناصره بما ي�تماسث
ي  �ف ي العامل�� �ف انب االه�تمام بالحرفي�� الحديث)19)، إل� حج
ي املالبس وتطريزها. ونشأت طرق أخرى  ي نسح� �� �ف
ر أمثلة محفوظة لألزياء الشعبية  للتوثيق كتوف��
ي املناسبات �� ها �ف اصة والوطنية، وارتدا�ئ ي املتاحف الحف ��  �ف

الوطنية واألعياد.

املاضية،  الحفمس  السنوات  ي  �� �ف ظهرت  كما 
لة  مم�ثّ الغرض  لهذا  مكرسة  مؤسسية  هود  حج
ومؤسسات  مية  تعل�� هات  حج مها  تق�� بمبادرات 
عل�  للحفاظ  املبادرات  من  �ف من   ، �� مد�ف �تمع  محج
معية  الحج من   » �� »تزه�ج مبادرة  الشعبية  األزياء 
ي تأسست  ال�ت�� راث  السعودية للمحافظة عل� ال�ت
عام  ي  �� �ف ي  �� الثا�ف مادى  حج من  والعشرين  الثالث  ي  �� �ف
ي عام 2010م.  �� 1)14هـ املوافق ستة من يونيو �ف
ي  التوال�� عل�  ي  �ف لعام�� الفعالية  مت  أق�� وقد 
ي  �� �ف و9)14هـ/2018م(  )8)14هـ/2017م، 
مركز امللك عبدالعزيز التاريخي باستضافة رّواد 
ي  �ف وامله�تم�� واملصممات  ي  �ف واملصمم�� التقليدي  الزي 
مت  ارية، كما �ف راء وأصحاب العالمات التحج �ج والحف
االه�تمام  رفع  بهدف  راثية،  ال�ت األزياء  رّواد  تكريم 
الحصر  وكذلك  منه،  واالستفادة  باملوروث 
ي  الوط�ف�� راث  ال�ت حصر  مة  قا�ئ من  �ف لها  والتوثيق 
تستخدم  مستقبلية  مادة  ر  ولتوف�� »موروثنا«، 
ي  �� راث الثقا�ف م ال�ت ي قوا�ئ �� يل هذه العناصر �ف ي تسحج �� �ف
معية  الحج تسعى  إذ  اليونسكو،  لدى  املادي  ر  غ��
ة الحرف اليدوية  ي ف�ئ �� يل البشت الحساوي �ف لتسحج

لدى اليونسكو بحلول عام 2021م)20).
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والصناعات  للحرف  ي  الوط�ف�� ي  رنامح� ال�ج ل  كما سحج
واألزياء  التطريز  ي  �� �ف ي  728 حرفيا� اليدوية »بارع« 
ي  �� ، و284 حر�ف ي سدو ونسيح� �� راثية و)47 حر�ف ال�ت
صناعة  ي  �� حرف�� و5  وإكسسوارات  وهرات  محج
ي  رنامح� ال�ج ويسعى  2019م)21)،  عام  ي  �� �ف بشوت 
إتاحة  ر  ع�ج الحرفية  ات  املنتحج واست�ثمار  لتسويق 
ي  �� �ف تقام  ي  ال�ت�� املعارض  ي  �� �ف ي  �ف الحرفي�� مشاركة 
عام  »بارع«  قام  كما  اململكة.  مناطق  مختلف 
ي  �� را�ث ال�ت بالزي  امله�تمة  معيات  الحج بحصر  2019م 
مشاركته  راءات  إحج إلكمال  السعودي  ي  �� الشع�ج
ي الذي سيقام عام 2020م)22).  �� ي معرض سيد�ف �� �ف
ي  �ف الحرفي�� 2015م، اه�تم بارع بتدريب  ومنذ عام 
ات والحياكة،  ال األزياء التقليدية واملنسوحج ي محج �� �ف
2018م عام  ح�ت�  انطالقته  منذ  مت  أق��  إذ 
ي والسدو  النسيح� ي حياكة  �� �ف تسع دورات تدريبية 
وخياطة  األقمشة  عل�  والطباعة  والتطريز 
مراكز  عل�  عة  مورفّ رها،  وغ�� لدية  الحج ات  املنسوحج
والغربية،  الشرقية  املنطقة  ي  �� �ف ي  �� الحر�ف اإلبداع 
م بعضها  ي وحرفية، وقد أق�� شارك فيها 147 حرفيا�

هات مختلفة. بالتعاون مع حج

السوق واألزياء التقليدية: املحافظة
ي املعاصر �� ه �ف عل� التقليدي بدمحج

الحفاظ  التقليدية  باألزياء  ي  �ف امله�تم�� بعض  يحاول 
اذبيتها  �تمع وزيادة حج ي املحج �� �ف عليها بتعزيز مكانتها 
من  األزياء  هذه  عناصر  استخدام  طريق  عن 
الحديثة،  م  التصام�� ي  �� �ف وخطوط  ونقوش  أقمشة 
رة من استلهام  ي السنوات األخ�� �� وهو ما لوحظ �ف
 � ي�تماسث بما  ه  إخراحج وإعادة  ي  �� الشع�ج الزي  من 
عناصره  واستغالل  اته،  وحاحج �تمع  املحج أذواق  مع 
عناصر  لتكون  الحديثة  م  التصام�� مع  ها  ودمحج
مشروع  ظهر  املثال  سبيل  عل�   . رف وتم�� ذب  حج
التعاونية  معية  الحج فيه  تعاونت  رك  مش�ت
»حرفة«  م  بالقص�� األغراض  متعددة  ية  النسا�ئ
البسام  وليل�  ي  ترك�� بنت  ي  أريح� املصممات  مع 
مة الشهيل واملصمم نواف بن سعود بن ناصر  ونع��
قبل  مها،  تصام�� ي  �� �ف الحرفيات  ات  منتحج لتوظيف 
ارية،  تحج عالمة  ويصبح  2015م  عام  يتطّور  أن 
تقدم  »أباديا«،  ثم  مة«  نع�� باي  »حرفة  باسم 
ي  الوط�ف�� التقليدي  راث  ال�ت م مستوحاة من  تصام��
من مختلف مناطق اململكة))2)، كما تؤّكد بعض 
ي  �ف م�� ي تصف �� ال انتظامهن �ف ي املحج �� املصممات العامالت �ف
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ياطة والتطريز اليدوي ي الدمامدورة  الحف �� �ف� �ف )20151ممركز حج

رافية ياطة االح�ت 11)201ماملدينة املنورةدورة  الحف

ياطة والتطريز 15)201ماملنطقة الغربيةدورة صناعة الحف

ي والسدو م دورة حياكة النسيح� 20)201مالقص��

لدية ات الحج ات السدو وخياطة املنتحج ي املدينة املنورةدورة منسوحج �� ي �ف �� 2017ممركز اإلبداع الحر�ف
201825م

ياطة والتطريز التقليدي والطباعة  دورة تقنيات الحف
ي ينبععل� األقمشة �� ي �ف �� 2017ممركز اإلبداع الحر�ف

201819م

يوط القطنية ي السدو بالحف ي املدينة املنورةدورة نسح� �� ي �ف �� 20188ممركز اإلبداع الحر�ف

ي لتطريز البشوت �� ي التدري�ج رنامح� ي األحساءال�ج �� ي �ف �� )20181ممراكز اإلبداع الحر�ف

ياطة والتطريز  وزارة الثقافة والرياضة والسياحةورشة الحف
نوبية مهورية كوريا الحج 201820مبحج

/العاممكان الدورة �ن عدد املتدرب�ي
املتدربات

ج رنام�� اسم الدورة أو ال�ب

ال األزياء والحياكة. ي محج �� ي قدمها »بارع« �ف ي التدريبية ال�ت�� رامح� دول 3-1: ال�ج �ج
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من  موعة  محج يصدرنها  موسمية  تشكيلة  كل 
بالعناصر  املطّعمة  املالبس  أو  العباءات  م  تصام��
التقليدية)24)، كما أطلق املصمم السعودي محمد 
»هندام«  ارية  التحج العالمة  صاحب  ة  خوحج
ان  مهرحج طوال  ي  ُعرض�ت� ي  ال�ت�� »العال«  موعة  محج
بالحضارة  ها  الحتفا�ئ 2019م  طنطورة  شتاء 

النبطية بألوانها ونقوشها)25).

عناصر  ي  لدمح� �تمعي  املحج والقبول  املرونة  ومع 
ايد  رف امل�ت واإلقبال  النساء  أزياء  ي  �� �ف تقليدية  تراثية 
عليها، إذ تحضر األزياء التقليدية املحّدثة بكثافة 
�تماعية  االحج املناسبات  ي  �� �ف للنساء  اّلبيات  الحج مثل 
الوطنية  واملناسبات  واألعياد  رمضان  شهر  ي  �� �ف
ضيفت  ائُ كما   ،) الوط�ف�� اليوم  انات،  )املهرحج
والتطريز  األقمشة  مثل  التقليدية  العناصر 
لهذه  املصممة  األزياء  ي  �� �ف والقّصات  والتقصيب 
بمختلف  والفتيات  للنساء  سواء  املناسبات 
ي  ال�ت�� العباءات  انتشار  إل�  إضافة  أعمارهن، 
وقّصاتها  ونقوشها  وأقمشتها  ألوانها  تستوحي 
بهذه  يكن  مل  األمر  أن  إال  التقليدي،  راث  ال�ت من 
ي  ممثال� التقليدي،  ي  ال�� الّرحج للزي  السهولة 
بقبول  ه  يواحج والتطوير  ر  فالتغي�� الثوب،  ي  �� �ف

ي  �� ي العر�ج ليح� ي دول الحف �� ي �ف ال�� أضعف))2). فالثوب الرحج
ي شكله  �� ي العناصر األساسية ويختلف �ف �� رك �ف يش�ت
ر  يتغ�� مل  اململكة  ي  �� �ف الثوب  لكن  دولة،  لكل  ي  تبعا�
ي ألصحاب العالمات  )27). وهو ما يمثل تحديا� را� كث��
إن  حيث  اململكة،  ي  �� �ف الية  الرحج للثياب  ارية  التحج
ي  �ف مصمم�� بحسب  الثوب،  ي  �� �ف املقبولة  رات  التغي��
شخصيته  من  ر  تغ�� ال  ي  ال�ت�� تلك  هي  ال،  املحج ي  �� �ف
وفق  ي  غالبا� م  َصّمَ �تُ مال  وباإلحج  ، رسميا� ي  زيا� وكونه 
نقوش  خطوط  إضافة  مع  نفسها،  الطريقة 

تقليدية أو أحرف عربية)28).

ال تربوي م األزياء: من محج تصم��
ي إبداعي إل� تخصص ف�فّ��

ال األزياء  ي محج �� ر نوعي �ف ر، حدث تغ�� ي العقد األخ�� �� �ف
كونه  من  ومفهومها  األزياء  م  تعل�� تحّول  ي  �ف ح��
ما  وهو   ، ف�ف�� إبداعي  ال  محج إل�  تربوي  ال  محج
عندما  مية  التعل�� املؤسسات  ي  �� �ف ي  هيكليا� انعكس 
ي  �� ي �ف ل�� رف ال من كليات االقتصاد امل�ف انتقل نطاق املحج
م)29). عل� سبيل  ة إل� كليات التصم�� امعات املحل��ّ الحج
واالقتصاد  م  التصام�� كلية  هيكلة  ي  عيد�ت� ائُ املثال 

م  التصام�� كلية  لتصبح  ف  الطا�ئ امعة  حج ي  �� �ف ي  ل�� رف امل�ف
م  ي تحتها ق�م تصم�� ي يندر�� والفنون التطبيقية ال�ت��
وتعد  1440هـ/2019م.)0))  عام  وذلك  األزياء، 
دة من أول املنشآت  ي حج �� امعة امللك عبدالعزيز �ف حج
ي وقت سابق  �� ي مّرت بهذا التحول �ف مية ال�ت�� التعل��

عام 0)14هـ/2009م)1)).

دراسة  تكون  أن  النوعي  التحّول  هذا  أثمر  وقد 
باملمارسة  ي  ي وارتباطا� ي وعمقا� ر اختصاصا� أك�ث األزياء 
ي تنفيذ  �� اإلبداعية وواقع السوق، وهو ما يتضح �ف
سوق  لدخول  ي  �ف املتدرب�� تؤهل  تدريبية  ي  برامح�
مع  والتواصل  االستفادة  لهم  وتحقق  العمل، 
ال  املحج هذا  ي  �� �ف ي  �ف وامله�تم�� واملست�ثمرين  ي  �ف رف�� املح�ت
سنوية  وملتقيات  معارض  إقامة  طريق  عن 
ف  الطا�ئ امعة  حج ي  �� �ف واألزياء  م  التصم�� ملتقى  مثل 
مشاريع  مقرر  ومعرض  املوضة  وأسبوع 
بنت  نورة  رة  األم�� امعة  حج ي  �� �ف السنوي  ي  التخر��
ورش  الفعاليات  هذه  مل  ت�ث إذ  عبدالرحمن. 
ي  وعروضا� ومحاضرات  مختّصة  وندوات  عمل 
توفر  كما  الطاّلبية،  م  التصم�� ومشاريع  لألزياء 
ي  �ف منصة عرض لألعمال اإلبداعية بحضور العامل��

ي عن فرص است�ثمارية )2)). �ف ال والباحث�� ي املحج �� �ف
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رة نورة بنت عبدالرحمن امعة األم�� م والفنونالرياضحج يكلية التصام�� ح� اء والنس�� م األز�� حكوميةتصم��

مالية امعة الحدود ال�ث يعرعرحج ل�� رف يكلية االقتصاد امل�ف ح� حكوميةاملالبس والنس��

امعة امللك عبدالعزيز دةحج م والفنونحج يكلية التصام�� ح� اء/ املالبس والنس�� م األز�� حكوميةتصم��

م امعة القص�� مبريدةحج ةكلية التصام�� اء/ املالبس واألنسحج م األز�� حكوميةتصم��

امعة تبوك م والفنونتبوكحج اتكلية التصام�� م األزياء واملنسوحج حكوميةتصم��

ف امعة الطا�ئ فحج م والفنون التطبيقيةالطا�ئ يالتصام�� م األزياء والنسيح� حكوميةتصم��

دة امعة حج دةحج م والفنونحج م األزياءكلية التصام�� حكوميةتصم��

امعة أم القرى ممكةحج م الباترونكلية التصام�� اء/ تصم�� م األز�� تصم��
ي ح� ذ املالبس/ نس�� حكوميةوتنف��

امعة طيبة يكلية علوم األسرةاملدينة املنورةحج م املالبس والحل�� حكوميةتصم��

امعة دار الحكمة دةحج م والعمارةحج اءكلية التصم�� م األز�� أهليةتصم��

دة العاملية دةكلية حج محج اءق�م التصام�� م األز�� أهلية))))تصم��

م األزياء. ي تعل�� ي تقدم برامح� مية ال�ت�� دول 3-2: املؤسسات التعل�� �ج

ج تقدم امعات والكليات ال�ت�ي ال�ب
م األزياء ج تعل�ي برام��

جالكليةاملدينة رنام�� النوعالقسم/ ال�ب

ال األزياء ي محج �� مية �ف ي تعل�� ي تقدم برام�� بعض املعاهد ال�ت��

ي للتدريب دةمعهد املستقبل العال�� م األزياء تخصصحج تصم��
م وتفصيل املالبس« خاص1411هـ/ 1991م»تصم��

ي للتدريب مس العال�� دةمعهد أكاديمية نفيسة سث م األزياءحج خياطة وتصم��
م األزياء« خاص1427هـ/ )200م»تنفيذ وتصم��

م األزياءالرياضمعهد املهارات والفنون خاص1428هـ/ 2007مدبلوم تصم��

ي للتدريب �� ود النسا�ئ معية حج ياطةالدماممعهد حج خاص))14هـ/ 2012م)4))التفصيل والحف

ي للتدريب �� معية فتاة ثقيف النسا�ئ فمعهد حج ياطةالطا�ئ خاص4)14هـ/ )201مالتفصيل والحف

ي للتدريب الرياضمعهد رافلز الشرق األوسط العال��
م األزياء/ تسويق وإدارة األزياء/ تصم��

وهرات م املحج خاص5)14هـ/ )201متصم��

�تماعية املحلية نة الت�فمية االحج  معهد لحج
ي للتدريب �� مالية النسا�ئ بالعرضية ال�ث

محافظة 
العرضيات/ 
مكة املكرمة

ياطة ي التفصيل والحف خاص4)14هـ/ )201مأساسيات ومبادى�

ال األزياء. ي محج �� مية �ف ي تعل�� ي تقدم برامح� دول 3-2: بعض املعاهد ال�ت�� �ج

م أزياء ج تعل�ي ج تقدم برام�� النوعسنة التأسيسالتخصص املتعلق باألزياءاملدينةاملعاهد ال�ت�ي
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ال،  املحج ي  �� �ف ي  والهيكل�� مي  املفاه�� التحول  رافق هذا 
ل  وسا�ئ عل�  رونية  إلك�ت م  تصم�� منصات  ظهور 
األزياء  مصممي  مّكنت  �تماعي  االحج التواصل 
ساعد وقد  مهور،  الحج إل�  املباشر  الوصول   من 
ي  �� �ف املنصات  تلك  استخدام  كثافة  ذلك  عل� 
األزياء  ال  محج ي  �� �ف ي  �ف العامل�� ي  �ف تمك�� فزاد  اململكة، 
ي  �� �ف مهاراتهم،  وت�فمية  اتهم  منتحج تسويق  من 
دمات  والحف التحتية  للبنية  الشديد  القصور  ظل 
منّصة  الشبكات  هذه  لت  م�ثّ وقد  املساندة. 
ي  �ف عرض حّرة ومبتكرة وقليلة التكلفة للمصمم��
األزياء  ومنّسقات  ميل  التحج راء  وخ�ج واملصممات 
تمّكن  كما  )فاشنيستا(.  ال  باملحج وامله�تّمات 
ة  ار��ّ تحج عالمات  إل�  التعرف  من  ي  أيضا� �تمع  املحج
واإلكسسوارات  وهرات  واملحج للمالبس  ة  محل��ّ
الحسابات  هذه  مع  والتفاعل  والعباءات، 
مصدر  تعد  نفسه  الوقت  ي  �� و�ف منها،  بالتسوق 
للشباب،  الحديثة  وامليول  للموضات  إلهام 
أزياء  وعارضات  ي  �ف عارض�� تفاعل  مع  ما  والس��
م  التصام�� هذه  وتسويق  عرض  ي  �� �ف ي  �ف سعودي��

بأسلوب إبداعي.

املصممون واملستهلكون الشباب 
ر عن الهوية والتعب��

إل�  الشباب  ي  �ف املستهلك�� من  ر  كب�� عدد  ذب  ينحج
وهو  تقليدية،  عناصر  عل�  تحتوي  ي  ال�ت�� األزياء 
توظيف  إلعادة  يسعى  ه  توحج ظهور  عل�  مؤشر 
م الحديثة،  األفكار والعناصر التقليدية مع التصام��
هذا  ويع�تمد  الشباب،  ي  �ف املصمم�� ي  �ف ب�� ي  وتحديدا�
الهوية  خالل  من  بالعاملية  االرتباط  عل�  ه  التوحج
وتنسب  اآلخر)5))،  ي  �� �ف الذوبان  دون  الوطنية، 
ع  التش�جّ إل�  ذلك  »أباديا«  عالمة  مؤسسة 
ميع،  الحج يرتديها  ي  ال�ت�� املنتشرة  األزياء  وامللل من 
املستهلك  ورغبة  ومكان،  دولة  كل  ي  �� �ف وتتشابه 
بأسلوب  واألناقة  ي  رف ال�تم��ّ عن  البحث  ي  �� �ف الشاب 

اصة به. ر عن هويته الحف يع�ج

ي لدى شريحة واسعة  اه امللب��� يوازي هذا االتحج
بالهوية  اإلبداعية  املمارسة  ارتباط  الشباب،  من 
ي  �� �ف دوا  وحج الذين  ي  �ف املصمم�� من  ديد  حج يل  حج لدى 
روز مع غياب  ي لل�ج الهوية الوطنية والثقافية سبيال�
لألزياء  سابقة  ة  ناضحج ارية  تحج م  تصام�� ارب  تحج
وعدم   ، املحل�� ي  �� الثقا�ف التنوع  من  املستوحاة 
للسوق  سواء  التنوع  لهذا  املكثف  االستعراض 
ي  �� �ف ساهم  ما  وهو  ي،  ارحج الحف أو  ي  املحل�� �تمع  واملحج
من  ي  زءا� حج ليكونوا  فرصة  ي  �ف املصمم�� هؤالء  إعطاء 

مل  سث الذي  املتكامل،  ي  الوط�ف�� ي  �� الثقا�ف املشهد 
قطاعات الدولة املختلفة.))))

مسببات  الفنية  املمارسة  ي  �� �ف ر  التغ�� هذا  وملثل 
ي  ال�ت�� املختلفة  الفرص  بنطاقات  تتعلق  بنيوية، 
أخذ  مختلفة.  يال  أحج من  ي  �ف للمصمم�� توافرت 
ي  مسارا� ي  �ف واملصمم�� املصممات  من  ديد  الحج يل  الحج
املخضرمون،  املصممون  سلكه  الذي  ذلك  ر  غ��
ي  خار�� إل�  ه  للتوحجّ املصممون  اضطر  ي  فسابقا�
م أو العمل فيه، وتطّورت  اململكة لدراسة التصم��
ت  ونضحج عاملية،  ر  بمعاي�� راتهم  وخ�ج ربتهم  تحج
ي  اربهم الفردية من دون دعم حكومي أو تب�فّ�� تحج
عل� حد  الثقافية  القطاعات  أو  �تمع  املحج ي من  �� ثقا�ف
سواء، أما املصممون الشباب فقد نشطوا وسط 
ظروف ت�مح بدعم املواهب الوطنية وتبنيها من 
والحكومية  واإلعالمية  الثقافية  القطاعات  انب  حج

املختلفة.

ي تحت رعاية  �� األزياء كنطاق ثقا�ف
وزارة الثقافة

األزياء  ال  بمحج الرسمي  االحتفاء  مظاهر  بدت 
ي  �� �ف ي  �� العر�ج املوضة  أسبوع  بإقامة  اململكة  ي  �� �ف
ي إبريل من عام 2018م الذي  �� مدينة الرياض �ف
ي  وعربا� ي  �ف محلي�� ومصممات  ي  �ف مصمم�� استضاف 
عروض  من  العديد  خالله  ونظمت   ، �ف وعاملي��
وزارة  إنشاء  ومع  أيام.  أربعة  مدى  عل�  األزياء 
األزياء  قطاع  أصبح  نفسه  العام  ي  �� �ف الثقافة 
تهدف  ي  ال�ت�� عشر  الستة  الثقافية  االت  املحج أحد 
تأسيس  ذلك  ومن  ودعمها،  ت�فميتها  إل�  الوزارة 
يتها  راتيحج إس�ت ي  �� �ف اء  حج كما  بالقطاع  خاص  كيان 
منحت  وقد  2019م.  مارس  ي  �� �ف أطلقت  ي  ال�ت��
هودات  للمحج دية  وحج ي  دعما� ة  الرسم��ّ املظّلة  هذه 
انب الوزارة أو  ال سواء من حج املبذولة لدعم املحج
إذ  رفيه،  لل�ت العامة  ة  الهي�ئ مثل  األخرى  هات  الحج
رافيتان بمشاركة من أسماء  تان اح�ت مت فعال��ّ أق��
الرياض،  موسم  من  �ف وعاملية  وعربية  محلية 
وزارة  م  تنظ�� من  األزياء  مستقبل  ملتقى  هما 
ر 2019م،  م من 4 – ) نوفم�ج الثقافة والذي أق��
ة  الهي�ئ نظمته  الذي  ة«  عرب��ّ »أنا  ومعرض 
الرياض  موسم  فعاليات  من  �ف رفيه  لل�ت العامة 

ر 2019م. من 10 – 15 نوفم�ج

ة  معالحج األزياء  مستقبل  ملتقى  حاول  وقد 
األزياء  قطاع  لتطور  قة  املعوِّ القضايا  أهم  أحد 

 ، �ف والعاملي�� ي  �ف املحلي�� للمست�ثمرين  والّطاردة 
ي  �� �ف وأبعاده  وأهميته  ال  املحج بهذا  الوعي  وهي 
لكونها صناعة  األزياء  اململكة، وركز عل� مفهوم 
ي  أدوارا� األطراف  من  ر  الكث�� فيها  يؤدي  متكاملة 
صاحب  املبتكر  املصمم  دور  عن  أهّمية  تقل  ال 
بمشاركة  الفعالية  هذه  حظيت  ولذلك  الفكرة. 
داخل  من  ي  �ف محلي�� ومصممات  ي  �ف مصمم�� من 
ها الذين استطاعوا  ي خارحج �ف اململكة أو من العامل��
العاملي  األزياء  عامل  ي  �� �ف لهم  قوية  سمعة  بناء 
هذه  شهدت  كما  رية.  ماه�� وحج شهرة  وحصدوا 
ي  �ف للمه�تم�� فرصة  أتا�   ، متنّوعا� ي  حضورا� الفعالية 
واحد  مكان  ي  �� �ف ي  معا� لاللتقاء  األزياء  قطاع  ي  �� �ف
عالقات  بناء  عل�  عهم  تشحج حكومية؛  برعاية 
صناعة  مصلحة  ي  �� �ف ميعها  حج تصب  وشراكات 
»مستقبل  استطاع  وقد  الوطنية.  األزياء 
أن  ب  يحج ملا  ي  مصغرا� ي  مشهدا� يرسم  أن  األزياء« 
ي  ي اململكة، وما يحتا�� �� تكون عليه صناعة األزياء �ف
يكون  بأن  االقتصادي  ليحقق هدفه  القطاع  إليه 
ي  �� د االقتصادية الوطنية، وهدفه الثقا�ف أحد العوا�ئ
ة املحل��ّ للمواهب  ي  ويرّو�� اإلبداع  يدعم  أن  ي  ��  �ف
ي  �ف ثقافي�� سفراء  بوصفهم  ي  ار�� والحف الداخل  ي  �� �ف

للمملكة.
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منذ وقت طويل، استطاعت أسماء سعودية أن 
ي  �� �ف رية  ماه�� حج قاعدة  ي  وتب�ف�� عاملية،  سمعة  تحقق 
ي مسابقات وأسابيع موضة  �� ي بمشاركتهم �ف ار�� الحف
رها.  وغ�� ي  �� ود�ج وباريس  لندن  ي  �� �ف أزياء  وعروض 
يشارك  سعودي  مصمم  أول  ر  أك�ج عدنان  ويعد 
ميالنو  أسبوع  ي  �� �ف وذلك  عاملي  موضة  أسبوع  ي  �� �ف

ي العامل �� األزياء السعودية �ف

ر ي سهرة وزفاف للنساءعدنان أك�ج �ف 1982مأسبوع ميالنو للموضةفسات��

� البشري الية ولألطفاليح�� ية ورحج 1990مأسبوع باريس للموضةمالبس نسا�ئ

اد هللا ي حج ي سهرة وزفاف للنساءترك�� �ف )201مأسبوع لندن للموضة)9)) فسات��

)201، 2017، أسبوع باريس للموضةاملالبس العصرية والتقليدية الفخمةأباديا
2018م

ي �� ي سهرةمحمد آسث �ف 2017م)40)أسبوع باريس للموضةفسات��

يةآرام )أروى العماري( ي للموضةمالبس نسا�ئ �� 2018مأسبوع د�ج

مة عزوز يةأم�� يمالبس نسا�ئ �� ي العر�ج �� ان املوضة اإلسبا�ف 2018ممهرحج

البشري   � يح�� يليه  1982م)7))،  عام  للموضة 
يشارك  ي  �� وعر�ج سعودي  مصمم  أول  كان  الذي 
1990م،  عام  وذلك  بباريس  املوضة  أسبوع  ي  �� �ف
ي زارت  �ف رة ديانا ارتدته ح�� ي لألم�� كما �مم فستانا�
ألسماء  الحال  وكذلك  1990م)8)).  عام  اململكة 
محمد  مثل  ي  ار�� الحف ي  �� �ف استقرت  أخرى  سعودية 

ي دار  �� « الذي عمل �ف �� ي صاحب »استديو آسث �� آسث
ي  �� يفن�ث أزياء حج روت ودار  ب�� ي  �� �ف ي صعب  إيل�� أزياء 
اصة عام  ارية الحف ، قبل أن يبدأ عالمته التحج الحقا�
ي  �ف السعودي�� ي  �ف املصمم�� حضور  وتوّسع  2007م، 
حول  املوضة  أسابيع  ي  �� �ف وشاركوا   ، وعامليا� ي  ميا� إقل��

العامل، مثل:

ي أسابيع املوضة العاملية. �� ي �ف �ف ي السعودي�� �ف دول 3-3: بعض مشاركات املصمم�� �ج

السنة ارية الاملصمم/ العالمة الت�ب املشاركةامل�ب

فقد  التقليدية،  األزياء  توثيق  يخص  ما  أما 
عدة  محلية  ز  وا�ئ حج عل�  البّسام  ليل�  حصلت 
منها  اململكة،  ي  �� �ف األزياء  توثيق  ي  �� �ف أبحاثها  عن 
سلمان  امللك  ي  �ف الشريف�� ي  �ف الحرم�� خادم  زة  ا�ئ حج
زيرة  الحج تاريخ  وبحوث  لدراسات  عبدالعزيز  بن 
امللك  ووسام  ))14هـ/2012م  عام  العربية 
ة الثالثة عام 1441هـ/2019م،  خالد من الدرحج
زة  ا�ئ حج عل�  ي  احج العحج ي  �� تها�ف الباحثة  حصلت  كما 
ربية  لل�ت العربية  املنظمة  من  ي  �� الثقا�ف اإلبداع 
عن  )201م  عام  »األلسكو«  والعلوم  والثقافة 
ي بادية  �� بحث بعنوان »توثيق أساليب الزخرفة �ف
باستخدام  السعودية  العربية  اململكة  من  د  نحج

فن الفيديو«.

ي  ال�ت�� ز  وا�ئ الحج لبعض  عرض   ،4-( دول  الحج ي  �� و�ف
ال  محج ي  �� �ف وسعوديون  سعوديات  عليها  حصل 

م األزياء. تصم��
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ر رعدنان أك�ج ارية عدنان أك�ج  Triumph’ Grand Prize of European Excellence fromعالمة تحج
the Comité de l’Excellence Européenne(41(1988م

ر ريوسف أك�ج ارية يوسف أك�ج عالمة تحج
FLAIR Best tailoring and Designer of the Year /

TAFE Eveningwear Award / The Design Institute
of Australia fashion graduate of the year Award(42(

)201م

زة أفضل مصممة أزياءRK Designريم الكنهل ا�ئ  فازت بحج
ي اململكة))4)  �� زة املرأة العربية �ف ا�ئ ي حج �� 2015م�ف

ارية »شادور Chador« نورة الّدامر عالمة تحج
للمالبس التقليدية والعباءات

زة املواهب السعودية من فوغ ا�ئ حج
»Vogue Saudi Talent Scouting«(44(201م(

م ومريم  نوف حك��
بن محفوظ

ارية هال إنك  عالمة تحج
».Haal Inc« للعباءات

زة املواهب السعودية من فوغ ا�ئ حج
»Vogue Saudi Talent Scouting«(45(201م(

مة عزوز مة عزوزأم�� ارية أم�� يعالمة تحج �� ية« من وزير السياحة اإلسبا�ف ي »أفضل مصممة خليحج رف 2017مدرع ال�تم��

ارية نورة آل الشيخنورة آل الشيخ 2014مForbes Prize for Leaders Inspiring a Kingdomعالمة تحج

ي Toby«حاتم العقيل �� ارية »تو�ج مي من ))Esquire Awards(4عالمة تحج 2018مأفضل مصمم أزياء إقل��

ارية »أروى البناوي«أروى البناوي ي )Grazia Style Awards(47عالمة تحج �� مية �ف 2019مأفضل مصممة أزياء إقل��

ال األزياء. ي محج �� مية �ف ز محلية وإقل�� وا�ئ ازات وحج دول 3-4: إنحج �ج

السنة ارية/ مشروعاالسم زةعالمة ت�ب ا�ئ ال�ب

من  اململكة  ي  �� �ف األزياء  بعامل  ايد  رف امل�ت االه�تمام  ومع 
 Grazia لة  محج أقامت  املختّصة،  اّلت  املحج انب  حج
 Grazia Style« بعنوان  مسابقة  العاملية 
من  عدد  ترشيح  تم  حيث   ،»Awards KSA
ات  ي ف�ئ �� املصممات وعارضات األزياء السعوديات �ف
بها  فازت  الصاعدة  املواهب  م  تصف مختلفة)48)، 
مصممة األزياء السعودية العنود بدر، واملواهب 
السعودية  األزياء  عارضة  بها  فازت  الرقمية 
ة الفن والثقافة، وأفضل مصممة  تليدا تامر، وف�ئ
وهرات  املحج مصممة  بها  فازت  للعام  ة  محل��ّ

السعودية نادين عّطار)49).

دة  حج ي  �� �ف لألزياء  فوغ  ربة  تحج مسابقة  مت  أق�� كما 
 »Jeddah Vogue Fashion Experience«
ي  �� �ف الشابات  السعوديات  للمصممات  ي  رويح� لل�ت
ارية  التحج العالمة  بها  فازت  )201م،  إبريل 
ارية »هال  »شادور« لنورة الّدامر والعالمة التحج

من  م ومريم بن محفوظ وذلك �ف إنك« لنوف حك��
مت 10 ترشيحات)50). باإلضافة  رة �ف مة قص�� قا�ئ
ارية العاملية بالتعاون  لذلك، اه�تّمت العالمات التحج
ال  محج ي  �� �ف األزياء  عامل  ي  �� �ف سعودية  شخصيات  مع 
م أو العرض واإلعالن، فقد تعاونت املصممة  التصم��
ي  إلنتا�� 2017م  عام  أديداس  مع  البناوي  أروى 
ال  محج ي  �� و�ف  ،(51(”P.E“ بعنوان  م  تصام�� موعة  محج
، شاركت عارضة أزياء سعودية  عرض األزياء أيضا�
ي أسبوع باريس لألزياء، واسمها تليدا  �� ألول مرة �ف
ي  اإليطال�� املصمم  موعة  أزياء محج من عرض  تامر �ف

ي يوليو 2018م)52). �� أنتونيو غريمالدي �ف

ديدة عام 2019م وآفاق �ج

ات  2019م، برز دور املصممات السعود��ّ ي عام  �� �ف
املصممة  تولت  إذ   ، الوط�ف�� ي  �� الثقا�ف املشهد  ي  �� �ف

فريق  أول  أزياء  م  تصم�� البناوي  أروى  السعودية 
كأس  ي  �� �ف يشارك  القدم  لكرة  سعودي  ي  �� نسا�ئ
ن  ي كوبنهاحج �� م �ف العامل لألهداف املستدامة الذي أق��
وحملت  2019م،  مايو  ي  �� �ف الدانمارك  عا�مة 
مملكة«  »نحن  شعار  املشارك  الفريق  م  تصام��
ّمي الفريق  ي للمملكة، و�ف �� قا�ف ر عن التنّوع ال�ثّ للتعب��

مشاركات من مختلف املناطق))5).

مع  »أباديا«  ارية  التحج العالمة  تعاونت  كما 
أزياء  م  لتصم�� ميع«  للحج السعودية  »الرياضة 
فريق كرة القدم من الفتيات الذي مثل اململكة 
العامل  »كأس  بطولة  ي  �� �ف السعودية  العربية 
 Global Goals World  – العاملية  لألهداف 
معية العامة  �تماع الحج Cup« املقام عل� هامش احج

ي نيويورك)54). �� لألمم املتحدة �ف
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لعام  2019م  الثقافية  املشاركة  مسح  أوضح 
ي  �ف البالغ�� من   (.(9% نسبته  ما  أن  2019م 
خالل  األزياء  ال  بمحج تتعلق  فعاليات  حضر 
النسبة  هذه  ر  وتش�� املاضية،  ي  شهرا� عشر  ي  االث�ف��
ال  املحج تخصصية  إل�  بالنظر  معقول  اه�تمام  إل� 
إل�  ية  اإلحصا�ئ ر  تش�� كما  املعروض.  ومحدودية 
�تماعي  االحج بالنوع  باألزياء  االه�تمام  ارتباط  اس�تمرار 
النسبة  رب  تق�ت إذ  فيه،  ي  �� النسا�ئ الحضور  قوة  مع 
ي الذكور. �ف ي اإلناث وأقل من %5 ب�� �ف من %10 ب��

املشاركة  ركز  ت�ت األنشطة،  أنواع  حيث  ومن 
التقليدية  األزياء  معارض  حضور  ي  �� �ف �تمعية  املحج
عل�  اإلقبال  اوز  يتحج مل  بي�فما   ،4(% بنسبة 
أو  التطريز  أو  الحياكة  ي  �� �ف التدريبية  الدورات 
ذب  ر إل� كثافة الحج م %20.)؛ وهو ما يش�� التصم��

ال. ي هذا املحج �� ي �ف ي مقابل اإلنتاحج االستهالك��

 مس� املشاركة الثقافية 2019م
ي املاضية( حسب  ي عشر شهرا� ي اململكة )خالل االث�ف�� �� شكل 3-1: نسبة حضور األنشطة املتعلقة باألزياء �ف

نس. الحج

0.0%        2.0%        4.0%        6.0%        8.0%        10.0%        12.0%

ذكر

أن�ث�

4.14%

9.77%

شكل 3-2: نسب توزيع الحاضرين لألنشطة املتعلقة باألزياء حسب نوع الفعالية.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

 أسبوع
األزياء

8.(0%

عرض 
أزياء عصري

معرض
 أزياء تراثية

دورات تدريبية 
 عل� الحياكة
 أو التطريز
م أو التصم��

أخرى

2(.70%

4(.80%

(.20%

14.80%
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ج م�طات �ي األزياء السعودية �ن
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يسية »األقمشة  موعة اإلنفاق الر�ئ دول 3-5: متوسط اإلنفاق الشهري للفرد واألسرة حسب محج �ج
واملالبس«))5).

يسية موعة اإلنفاق الر�ئ متوسط اإلنفاق الشهري للفرد �سب محج
%).20181084م
%).1255)201م
--2007م

يسية )األقمشة واملالبس واأل�ذية( موعة اإلنفاق الر�ئ متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة �سب محج

2018492(.8%
201((495.(%
2007(89(.7%

البنية التحتية واالست�ثمار
موعات  تعد املالبس واألقمشة واألحذية من محج
ي ينفق عليها الفرد واألسرة  يسية ال�ت�� اإلنفاق الر�ئ
يبلغ  إذ  اململكة،  ي  �� �ف ي  �ف م�� ومق�� ي  �ف مواطن�� من 
ي 108 رياالت،  متوسط إنفاق الفرد عليها شهريا�

ما يعادل %).4 من دخله الشهري، أما األسرة 
سعودي  ريال   492 إنفاقها  متوسط  فيبلغ 
الشهري  دخلها  من   (.8% يعادل  ما  ي  شهريا�

.(55( مال�� اإلحج

مة )ر.س( ويةالق�ي النسبة امل�ئ السنة

مة )ر.س( ويةالق�ي النسبة امل�ئ السنة

محلية  صناعة  قيام  فرص  من  الطلب  يعزز 
للعمل  أرضية  لتشكل  األزياء؛  ال  محج ي  �� �ف متينة 
م  ي عل� تصم�� ي املحل�� ، إذ يركز اإلنتا�� �� اإلبداعي الثقا�ف
ه  وحج عل�  والعباءة  -الثوب  التقليدية  املالبس 
ي  �� ال �ف الحفصوص- وال تزال البنية التحتية لهذا املحج
ي هذا  �� ر من التطوير، فمن يعمل �ف ة إل� الكث�� حاحج
باالع�تماد  والشراء  البيع  ي  �� �ف دوره  ينحصر  ال  املحج
سوق  ضعف  مع   ، ار�� الحف من  راد  االست�� عل� 
ية  نسا�ئ مالبس  من  األخرى  املحلية  م  التصام��

وهرات.  الية ومالبس لألطفال ومحج ورحج

مصممات  من  الريادية  البوادر  ظهور  ومع 
ومتوسطة  رة  صغ�� ومشاريع  ي  �ف ومصمم��
فإن  للصناعة،  اإلبداعية  األبعاد  عل�  تركز 
البوادر هذه  ربط  إل�  ة  حاحج ي  �� �ف ي  �� الناسث  القطاع 
ي  امللب��� ال  املحج يفتقر  متكاملة،  بمنظومة 
من  العديد  إل�  السعودية  العربية  اململكة  ي  �� �ف
. ويمكن استعراض حالة  ي الواقع الحال�� �� عناصره �ف
العالقات  ي  �� �ف وتحدياتها  للقطاع  التحتية  البنية 

اآلتية:
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ة واملصنوعات منها)57). ة األنسحج ي ف�ئ �� دول 3-6: الصادرات والواردات السعودية �ف �ج

ويالوارداتالصادراتالسنة  النصيب امل�ئ
من واردات اململكة )سيف()5))

ة واملصنوعات منها من عام 2014–2018م ة »األنسحج ي ف�ئ �� مة املادية للصادرات والواردات السعودية �ف الق��

-20.229 مليون ريال8)).2 مليون ريال2014م

-27).21 مليون ريال2.259 مليون ريال2015م

%8.)20.049 مليون ريال1.892 مليون ريال)201م

%7.)0)18.8 مليون ريال)2.05 مليون ريال2017م

%5.)18.115 مليون ريال2.028 مليون ريال2018م

موع ي ريالاملحج �ف -98.850 مليون ريال10.569 مالي��

مية  ات التعل�� ي املخر�ج �ف العالقة ب��
والسوق والحرفة اإلبداعية

املهن  هذه  ي  �� �ف ي  �ف ل�� املسحج ي  �ف السعودي�� عدد  يبلغ 
امرأة   899 منهم   ،925 باألزياء  العالقة  ذات 
من   1.7% نسبته  ما  أي  فقط،  ي  ال� رحج و)2 

دول )-7، معظم  ي حج �� . ويالحظ �ف �ف ي العامل�� مال�� إحج
القطاع،  ي  �� �ف ية  إنتاحج مهن  ي  �� �ف يعملون  ي  �ف ل�� املسحج
ي األغلب.  �� الية �ف ي خياط عام وخياط مالبس رحج �ف ب��
سعودية  أو  سعودي  أي  البيانات  ل  تسحج ال  ما  ف��
األزياء،  م  تصم�� أي  ال،  املحج من  اإلبداعي  الشق  ي  �� �ف
ي غياب  ر سعودي. وهذا ال يع�ف�� مقابل 1271 غ��

2019م

موعأن�ث�ذكر موعأن�ث�ذكرمحج محج

اهزة 9175175))0001خياط بدل حج

45757)0005خياط بنطلون

8))99414)021)92))441))2)18خياط عام

الية عام )5)1841918)1)41840)2)822خياط مالبس رحج

0008759292خياط مالبس شعبية

ية عام ))142))95727142)00085خياط مالبس نسا�ئ

))20))000195211120خياط ومفصل مالبس عربية

ي مالبس 0001111212صانع نماذ��

12711271)00085541مصمم أزياء

81785)5217))8)047471مفصل أزياء عام

موع 268999254484472435208753012املحج

ر سعوديسعودي غ�ي املهن
ج مال�ي اإل�ب

ي قطاع األزياء لعام 2019م. �� لة �ف ي عدد من املهن املسحج �� ي �ف �ف �تماعية للعامل�� يات وزارة املوارد البشرية والت�فمية االحج دول 3-7: إحصا�ئ �ج

وإنما  واملصممات،  ي  �ف املصمم�� من  ي  �ف السعودي��
األعمال  عل�  م  القا�ئ عملهم  طبيعة  يعكس 
ارة  التحج منصات  استخدام  أو  القطاع،  ي  �� �ف الحرة 
ارية  ي عن العمل لدى عالمات تحج رونية عوضا� االلك�ت

ر. بأحج
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ات وامللبوسات)))). ال املنسوحج ي محج �� دول 3-8: النشاط الصناعي �ف �ج

ات صنع املنسوحج
2017201528078182391

2018205028580182433

صنع امللبوسات
2017(070121(799(232960

2018(1214217(1012(33511

ي أعداد  �� مع هذه النسبة املخفضة ومع التنامي �ف
م  تصم�� كليات  ات  خريحج وعدد  مية  التعل�� ي  رامح� ال�ج
للعام  ة  خّريحج  459 إل�  عددهم  وصل  إذ  األزياء 
الكوادر  تتيح  1440هــ/2018م)59)،  ي  الدراس��
السعوديات  مشاركة  لزيادة  فرصة  ديدة  الحج
الصناعة،  وانب  حج مختلف  ي  �� �ف ي  �ف والسعودي��
ي  �ف ر أن بعض العامل�� ي. غ�� اإلبداعي منها واإلنتاحج
ي  وخريحج الطالب  رة  خ�ج قّلة  يالحظون  ال  املحج ي  �� �ف
الفرص  لقلة  وذلك  املختّصة  واملعاهد  امعات  الحج
مصانع  من  مهاراتهم  وصقل  لتطوير  املتاحة 
يدفع  ما  وهو  أزياء)0))؛  ودور  ي  إنتا�� ومعامل 
ي  �ف املحلي�� ي  �ف واملصمم�� ارية  التحج العالمات  أصحاب 
عاملة  أيدي  توفر  ي  ال�ت�� الدول  نحو  ه  التوحج إل� 
ما مع ارتفاع  ، وال س�� ي اإلنتا�� �� رة وكفاءة �ف ذات خ�ج
تكلفة استقدام العمالة وتشغيلها، أو إل� تدريب 
ي  �� �ف أو  داخلية،  ومعاهد  أكاديميات  ي  �� �ف ي  �ف العامل��
ي  �� )1)) ملحدودية أماكن التدريب املتخصصة �ف

ار�� الحف
ي السعودية. �� ي األزياء �ف ال صناعة وإنتا�� محج

ي املصمم وخطوط اإلنتا��

أو  ود مصانع  وحج عدَمي  األزياء  ي  إنتا�� ي عملية  �� تعا�ف
ي تتيح للمصمم االس�تمرارية وامتالك  معامل إنتا��
بكميات  يصممها  ي  ال�ت�� للقطع  ي  إنتا�� خطوط 
ويؤدي  معقولة.  وأسعار  مختلفة  ومقاسات 
ال واملشاغل  الرحج ي  �ف ياط�� الحف االع�تماد عل�  إل�  ذلك 
ارية  التحج بالعالمات  خاصة  مصانع  أو  ية،  النسا�ئ
إل�  ه  التوحجّ مثل لومار وأباديا، وهو ما يزيد من 
املناسبة  ودة  الحج عل�  للحصول  ي  ارحج الحف ي  اإلنتا��
ال  ي املحج �� ه العاملون �ف بسعر معقول)2)). كما يواحج
ودة  الحج ام ذات  الحف ة واملواد  مشكلة نقص األنسحج
وارتفاع  املع�تمدين  املوردين  وقلة  املناسبة))))، 
عل�  الحصول  وصعوبة  منهم،  يدين  الحج أسعار 
والتقنيات  رات  املخت�ج غياب  إل�  إضافة  العينات، 
ي  ال�ت�� ام  الحف املواد  مع  التعامل  تستطيع  ي  ال�ت��
ومن  الفاخرة)4)).  وهرات  املحج ي  إنتا�� ي  �� �ف تستخدم 
ة  ز�ئ التحج ارة  تحج عل�  ي  املحل�� السوق  ي  رف ترك�� املالحظ 

ي  حاليا� د  يوحج ارة  التحج لوزارة  ي  ووفقا� األزياء،  ي  �� �ف
ي قطاع  �� �ف لة  ا ومؤسسة مسحج فرد��ّ� ي  5)7 نشاطا�
املالبس واألقمشة والعطور  مل  األزياء ت�ث ارة  تحج
واإلكسسوارات  ميل  التحج ومستحضرات 
الرياض  مثل  رى  الك�ج املدن  ي  �� �ف مرّكزة  رها،  وغ��
ي  �� �ف قليلة  أعداد  ود  وحج مع  وأبها،  والدمام  دة  وحج

املناطق األخرى)5)). 

مع   ، ار�� الحف من  راد  االست�� عل�  السوق  ويع�تمد 
والواردات  الصادرات  ي  �ف ب�� رة  كب�� وة  فحج ود  وحج
ة واملصنوعات منها«  ة »األنسحج ي ف�ئ �� السعودية �ف
الصناعي  النشاط  ملسح  ي  ووفقا� 2019م.  عام  ي  �� �ف
العامة  ة  الهي�ئ من  و2018م  2017م  لعام 
االت  ي محج �� لإلحصاء فإن عدد املنشآت الصناعية �ف
اء  حج املنشأة  م  ححج حسب  واملالبس  ات  املنسوحج

: �� عل� النحو اآل�ت

السنة النشاط
االقتصادي

رة )49-6) جصغ�ي مال�ي اإل�ب  متناهية الصغر
) �ن )أقل من ) مشتغل�ي

 متوسطة
(249-(0(

رة )+0)2) كب�ي

السنة النشاط
االقتصادي

رة )49-6( جصغ�� مال�ي اإل�ب  متناهية الصغر
) �ن )أقل من ) مشتغل�ي

 متوسطة
(249-(0(

رة )+0)2) كب�ي
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املصمم ومنافذ العرض

املعارض  ي  �� �ف للمشاركة  املصممون  يسعى 
أعمالهم  لعرض  واملؤقتة  مة  الدا�ئ والبازارات 
ارتفاع  مشكلة  هون  يواحج لكنهم  مهور،  الحج عل� 
مثل  مة  الدا�ئ واملساحات  املعارض  أسعار 
البازارات  مثل  املؤقتة  أو  ارية  التحج املحالت 
التكلفة  إل�  إضافة  رية،  �� الحف ح�ت�  أو  املوسمية 
ذلك  أدى  وقد  والتسويق،  لإلعالنات  املرتفعة 
ومحدودية  ة  الناش�ئ املشاريع  بعض  ر  لتع�ث
ال إل� عدم  ي املحج �� مشاركتها)7)). وينّوه العاملون �ف
ر  واملتاحج املؤقتة  ر  املتاحج قبيل  من  فرص  انتشار 
مة  ي توفر مساحات عرض دا�ئ مية مثل ال�ت�� املفاه��
مقابل  املحلية  ارية  التحج للعالمات  مؤقتة  أو 

أهمية  ي  �� تأ�ت هنا  من  املبيعات)8)).  من  نسبة 
فعاليات  أو  لألزياء  محلية  مسابقات  تنفيذ 
�تمع  املحج وتعّرف   ، �ف املصمم�� رز  ت�ج مس�تمّرة؛  دورية 
لتطوير  ي  فرصا� ي  �ف املصمم�� وتعطي   ، املحل�� ي  باإلنتا��
الظهور  لهم  وتتيح  قدراتهم،  وإبراز  مهاراتهم 
سواء،  حد  عل�  واملست�ثمرين  ي  �ف املستهلك�� أمام 
فردية  وأخرى  محدودة  هودات  محج بدأت  وقد 
نة  ي هذا الحفصوص، فعل� سبيل املثال رعت لحج �� �ف
مصممات  خمس  دة  حج غرفة  ي  �� �ف األزياء  م  تصم��
أزياء  مسابقة  ي  �� �ف للمشاركة  هن  اتحج ات  سعود��ّ
امعة  حج م  تق�� كما  2017م)9)).  عام  القاهرة  ي  �� �ف
ي  سنويا� ي  معرضا� عبدالرحمن  بنت  نورة  رة  األم��
يحضره  األزياء،  م  تصم�� ق�م  ي  �� �ف ي  التخّر�� ملشاريع 
عن يبحثون  الذين  واملست�ثمرون   امله�تّمون 

إل�  إضافة  منها،  االستفادة  أو  لتبنيها  مواهب 
ومكمالتها  األزياء  ال  محج ي  �� �ف مسابقات  عقد 
ات واملنسوحج املالبس  شركات  مع   بالتعاون 

ي اململكة)70). �� �ف

ي  �� رو�ف اإللك�ت التسوق  عل�  اإلقبال  نمو  ويظل 
ار  والتحجّ ي  �ف للمصمم�� ي  بديال� ي  منفذا� اململكة  ي  �� �ف
دراسة  أشارت  إذ  سواء؛  حد  عل�  ي  �ف واملستهلك��
األشخاص  من   47% أن  دة  حج غرفة  رتها  أحج
ر  ع�ج واألحذية  ومستلزماتها  املالبس  رون  يش�ت
، وأن 5%.)1  رنت واألسواق التقليدية معا� اإلن�ت
و15.8%   ، شهريا� مالبس  رون  يش�ت منهم 
ممن   52% مقابل   ، شهريا� أحذية  رون  يش�ت

يكتفون بالتسوق التقليدي فقط.)71)



114
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ي العربية، 1985م(، ص 15-)1 ليح� ي لدول الحف �� راث الشع�ج د )مركز ال�ت ي نحج �� راث التقليدي ملالبس النساء �ف ليل� بنت صالح البّسام، ال�ت  (1(
املصدر السابق.   (2(

ات التقليدية وطرق حفظها وتوثيقها: دراسة ميدانية مقارنة ملناطق اململكة العربية السعودية« لصيتة  ملزيد من املعلومات انظر: »دراسة املنسوحج  (((
ي املنطقة الشرقيةمن اململكة العربية السعودية« لليل� البسام. �� راث التقليدي ملالبس النساء �ف ري، و »ال�ت بنت محمد املط��

، 1405هـ ي القديم، مطابع الحرس الوط�ف�� �� راث والسوق الشع�ج ي معارض ال�ت �� راث والثقافة األول، األزياء الشعبية �ف ي لل�ت ان الوط�ف�� تقرير املهرحج  (4(
ي كلياتها«، صحيفة الرياض، 2007/7/4م، العدد 14254. �� ي للقبول �ف دول الزم�ف�� امعة الرياض للبنات تعلن الحج »حج  (5(

ي اململكة«، صحيفة الرياض، 19/)/2009م، العدد 14970. �� ي �ف �� مي نسا�ئ ر صر� تعل�� رة نورة أك�ج امعة األم�� ي دشن حج �ف »خادم الحرم��  (((
«، وكالة األنباء السعودية، 2011/5/8 م م العال�� لس التعل�� ي يوافق عل� قرارات محج �ف ي الشريف�� �ف »عام / خادم الحرم��  (7(

امعة امللك عبدالعزيز رقم 8)91/ق، 0/5/24)14هـ. امعة مدير حج لس الحج قرار محج  (8(
>https://future-center.com/courses/?lang=ar< .م األزياء ي للتدريب، دبلوم تصم�� معهد املستقبل العال��  (9(

>http://training.nafisashams.com/page/About_Us< .مس، من نحن أكاديمية نفيسة سث  (10(
»افتتا� معهد املهارات والفنون«، صحيفة الرياض، 0)/)/2007م، العدد 14158.  (11(

زيرة، )2017/2/1, ي معهد رافلز«، صحيفة الحج �� م �ف ر منطقة الرياض:انطالق معرض التصم�� »برعاية حرم أم��  (12(
دة )2019/10/1. يس التنفيذي لعالمة »لومار«، حج م، مصمم أزياء واملؤسس والر�ئ مقابلة مع لؤي نس��  (1((

ة العامة لإلحصاء لألعوام 2014 و2015 و)201 و2017 و2018. ي اململكة العربية السعودية من الهي�ئ �� تقرير الصادرات والواردات السلعية �ف  (14(
ّدة 2019/10/27م. ، حج دة سابقا� ي غرفة حج �� م األزياء �ف نة تصم�� يسة لحج مة عزوز، مصممة أزياء ور�ئ مقابلة مع أم��  (15(

ي، أكاديمية  احج ي العحج �� ّدة )2019/10/1م، ومقابلة مع تها�ف يس التنفيذي لعالمة »لومار«، حج م، مصمم أزياء واملؤسس والر�ئ مقابلة مع لؤي نس��  (1((
ال األزياء التقليدية، الرياض 2019/11/5م. ي محج �� وباحثة �ف

(17( Tahani Nasser Alajaji »Abaya and its Aesthetic Fashion Role in Saudi Arabia«, Global Fashion Conference 
2018 <http://gfc-conference.eu/wp-content/uploads/2019/01/ALAJAJI-Tahani_Abaya-and-its-
Aesthetic-Fashion-Role-in-Saudi-Arabia.pdf>

(18( Rahatullah, M.K »SAUDI ARABIAN FEMALE STARTUPS STATUS QUO«, International Journal of 
Entrepreneurship Volume 21, Issue 3, 2017.

 .11 العدد  اإلنسانية.  العلوم  السعودية«.   العربية  اململكة  من  الشرقية  املنطقة  ي  �� �ف النساء  ملالبس  التقليدي  راث  »ال�ت البسام،  صالح  بنت  ليل�   (19(
2005م.

راث. معية السعودية للمحافظة عل� ال�ت الحج  (20(
ي للحرف والصناعات اليدوية )بارع(. ي الوط�ف�� رنامح� ال�ج  (21(

ي للحرف والصناعات اليدوية للنصف األول لعام 2019، أغسطس 2019م. ي الوط�ف�� رنامح� زات ال�ج ي بارع، منحج برنامح�  (22(
ي مؤتمر  �� لسة أدارتها شهد الشهيل، مؤسسة أباديا �ف راث السعودي دور فيه. من حج «، وكان ملركز سليلة لتطوير ال�ت بدأ املشروع تحت اسم »نحن معا�  (2((

ر 2019م مستقبل األزياء، 4 – ) نوفم�ج
ي مؤتمر  �� ي �ف �� ر�ف ّدة 2019/10/27م، واملصممة هنيدة الص�� ، حج ّدة سابقا� ي غرفة حج �� م األزياء �ف نة تصم�� يسة لحج مة عزوز، مصممة أزياء ور�ئ مقابلة مع أم��  (24(

مستقبل األزياء، 2019/11/5م.
(25( Karina Sharma &Khulood Ahmed, »Exclusive: First Look at Hindamme’s Saudi-Inspired IV Collection«, 

Vogue Arabia, 11/12/2019. 
ي، أكاديمية  احج ي العحج �� ّدة )2019/10/1م، ومقابلة مع تها�ف يس التنفيذي لعالمة »لومار«، حج م، مصمم أزياء واملؤسس والر�ئ مقابلة مع لؤي نس��  (2((

ال األزياء التقليدية، الرياض 2019/11/5م. ي محج �� وباحثة �ف
ي املوروث التقليدي والحداثة العصرية«، صحيفة الشرق األوسط، 2011/8/19م �ف »الثوب السعودي.. نقطة لقاء ب��  (27(

ر 2019م ي مؤتمر مستقبل األزياء، 4 – ) نوفم�ج �� لسة حوارية مع مصمم من لومار واملصمم حاتم عقيل �ف حج  (28(
)29)   املصدر السابق.

ف. امعة الطا�ئ ي لحج �� رو�ف املوقع اإللك�ت  ((0(
امعة امللك عبدالعزيز رقم 8)91/ق، 0/5/24)14هـ. امعة مدير حج لس الحج قرار محج  ((1(

رة نورة«، وكالة األنباء السعودية ، )2018/5/1م امعة األم�� ي معرض حّلة بحج �� ا �ف ي إبداع��ّ� »4) مشروعا�  ((2(
م. ي لوزارة التعل�� �� رو�ف املوقع اإللك�ت  ((((

>https://joud.org.sa/?page_id=1724< رية بالدمام الرسمي �� ية الحف ود النسا�ئ معية حج موقع حج  ((4(
((5( Wafa H. Shafee and Laila A. Feda »Innovative Solutions for Traditional Saudi Arabian Costumes Using 

TRIZ Principles«, International Journal of Systematic Innovation, Vol 5, No 3 )2019( <https://www.ijosi.

هوامش الفصل:

https://future-center.com/courses/?lang=ar
http://training.nafisashams.com/page/About_Us
http://gfc-conference.eu/wp-content/uploads/2019/01/ALAJAJI-Tahani_Abaya-and-its-Aesthetic-Fashion-Role-in-Saudi-Arabia.pdf
http://gfc-conference.eu/wp-content/uploads/2019/01/ALAJAJI-Tahani_Abaya-and-its-Aesthetic-Fashion-Role-in-Saudi-Arabia.pdf
https://joud.org.sa/?page_id=1724
https://www.ijosi.org/index.php/IJOSI/article/view/253/320
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org/index.php/IJOSI/article/view/253/320< 
رتها ليل� الشهري  ي العناصر التقليدية مع األزياء الحديثة، منها عل� سبيل املثال دراسة أحج م تدمح� ة لتصام�� ارب األكاديمية الناضحج هناك بعض التحج  ((((
ي و د.  احج ي العحج �� ي ابتكار تذكارات سياحية ودراسة د. تها�ف �� ي اململكة العربية السعودية �ف �� بعنوان توظيف زخارف وأساليب تطريز املالبس التقليدية �ف
ي ت�فمية  �� ي القديري بعنوان »إثراء موضات األزياء الحديثة باألقمشة التقليدية«، ودراسة د. وفاء شافعي »أثر محاكاة رسم صورة زي تقليدي �ف �� تها�ف

م أزياء معاصرة«.    القدرات االبتكارية لتصم��
((7(   Piney Kesting, »Fashion with Tradition«, Aramco World Magazine, March/April 1990 

دة«، صحيفة دنيا الوطن، )2015/4/1م. ي بحج ي معرض العروس الدول�� �� »فستان الراحلة »ديانا« �ف  ((8(
اد هللا .. مصمم أزياء سعودي عاملي املوهبة«، صحيفة الشرق األوسط، 2014/2/8م. ي حج »ترك��  ((9(

من أسبوع املوضة بباريس«، العربية. نت، 4/)/2017م. موعته �ف ي يعرض محج �� »السعودي محمد آسث  (40(
(41( Akbar, Adnan profile at Textile Research Centre, trc-leiden.nl <https://trc-leiden.nl/trc-needles/people-

and-functions/artists-designers-and-embroiderers/akbar-adnan-1949>
(42( Yousef Akbar profile, notjustalabel.com <https://www.notjustalabel.com/yousef-akbar>

.Vogue Arabia ،ي السعودية«، 2015/5/11م �� ز املرأة العربية �ف وا�ئ ي حج �� م األزياء لهذا العام �ف زة تصم�� ا�ئ »ريم الكنهل تحصد حج  (4((
(44( »Meet the Rising Talents of Saudi Fashion«, Vogue Arabia, 27/4/2016.
(45( »Meet the Rising Talents of Saudi Fashion«, Vogue Arabia, 27/4/2016.
(4(( »WINNERS: Esquire Awards 2018«, Esquire Middle East, 6/12/2018. 
(47( »Saudi designer Arwa Al-Banawi honored at the Grazia Style Awards«, Arab News, 5/5/2019 
(48( »GRAZIA STYLE AWARDS KSA 2018: THE NOMINEES REVEALED«, Grazia.com, 10/10/2018.
(49( »MEET THE GRAZIA STYLE AWARDS KSA WINNERS!«, Grazia Middle East, 19/12/2018. 
(50( »Meet the Rising Talents of Saudi Fashion«, Vogue Arabia, 27/4/2016.
(51( »Arwa Al Banawi Collaborates With Adidas Originals For Capsule Collection«, Harper's Bazaar, 13/9/2017.
(52( »Spotlight On: Meet Taleedah Tamer, Saudi Arabia’s first supermodel«, Emirates Woman, April 2018.
(5(( »MEET THE SAUDI ALL-GIRL SOCCER SQUAD ON A MISSION TO SAVE THE PLANET«, Grazia Middle 

East, 22/5/2019.
(54( »Saudi Women’s Sports Team Wear Sustainable Brand Abadia In New York«, Arabia Bazaar, 29/9/2019.

ة العامة لإلحصاء لعام 2018. مسح دخل وإنفاق األسرة من الهي�ئ  (55(
ة العامة لإلحصاء. الهي�ئ  (5((

املصدر السابق.  (57(
امس والحفمسون 1440هـ/ 2018م، ص 1)1. ي السعودي، التقرير السنوي الحف �� مؤسسة النقد العر�ج  (58(

م. وزارة التعل��  (59(
ارية، الرياض )2019/11/2م. مقابلة مع شهد الشهيل، مؤسس مشارك لعالمة »أباديا« التحج  ((0(

دة، )2019/10/1م. يس التنفيذي لعالمة »لومار«، حج م، مصمم أزياء واملؤسس والر�ئ مقابلة مع لؤي نس��  ((1(
ارية، الرياض، )2019/11/2م. مقابلة مع شهد الشهيل، مؤسس مشارك لعالمة »أباديا« التحج  ((2(

دة 2019/11/17م. مقابلة مع رزان محمد مسلم، مالكة دار أزياء OTKUTYR، حج  ((((
ملتقى مستقبل األزياء، 2019/11/5م.  ((4(

ارة. وزارة التحج  ((5(
ة العامة لإلحصاء. الهي�ئ  ((((

ر 2019/11/9م. �ج ي قطاع األزياء، الحف �� ي، سيدة أعمال ومست�ثمرة �ف احج مقابلة مع ملياء العحج  ((7(
أزياء  دار  مالكة  مسلم،  محمد  رزان  مع  ومقابلة  2019/11/9م،  ر  �ج الحف األزياء،  قطاع  ي  �� �ف ومست�ثمرة  أعمال  سيدة  ي،  احج العحج ملياء  مع  مقابلة   ((8(

ّدة 2019/11/17م. OTKUTYR، حج
.201(/12/8 ، ريدة العهد الدول�� م األزياء«، حج ر مسابقة عربية لتصم�� ي أك�ج �� مة عزوز« تدعم خمس سعوديات �ف »مصممه األزياء السعودية»أم��  ((9(

ال األزياء التقليدية، الرياض 2019/11/5م. ي محج �� ي، أكاديمية وباحثة �ف احج ي العحج �� مقابلة مع تها�ف  (70(
دة، أغسطس 2019م. ي اململكة العربية السعودية«، غرفة حج �� رونية �ف ارة اإللك�ت ه قطاع األعمال نحو التحج »دراسة توحج  (71(

https://www.ijosi.org/index.php/IJOSI/article/view/253/320
https://trc-leiden.nl/trc-needles/people-and-functions/artists-designers-and-embroiderers/akbar-adnan-1949
https://trc-leiden.nl/trc-needles/people-and-functions/artists-designers-and-embroiderers/akbar-adnan-1949
https://www.notjustalabel.com/yousef-akbar
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األفالم
ية والعروض املر�ئ

ي اململكة  �� ية �ف ملحة عن تاريخ األفالم والعروض املر�ئ
العربية السعودية

ي اململكة العربية  �� ية �ف واقع األفالم والعروض املر�ئ
السعودية

ازات ز واإلنحج وا�ئ ال�ج
ي العامل �� الفيلم السعودي �ف

مسح املشاركة الثقافية 2019م
البنية التحتية واالست�ثمار
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لعقود  اململكة  عن  السي�فما  دور  غياب  يعطي  قد 
واملشاهدة  السي�فما  ثقافة  بغياب  ي  انطباعا� طويلة 
ال�الية  العرض  صاالت  افتتاح  قبل  ية  السي�فما�ئ
وبالعودة  أنه  إال  2018م،  عام  ي  �� �ف تحقق  الذي 
فقد  اململكة،  عن  السي�فما  غياب  قبل  ملا  ي  تاريخيا�
كانت دور عرض مختلفة النوع متوافرة.  وكانت 
معات  املحج بدايتها مع دور عرض محصورة عل� 
أرامكو  شركة  مع  محج ي  �� �ف ي  �ف للموظف�� السكنية 
ي مدينة  �� )شركة العربية األمريكية للزيت آنذاك( �ف
)1(. ومع بداية  �� ي ثالثينيات القرن املا�ف �� الظهران �ف
عرف بـ »سي�فما  دت عروض ما ��ُ مسينيات ُو�جِ ال�ف
بها  ويقصد  سعودية،  مدن  عدة  ي  �� �ف األ�واش« 
املدن  ي  �� �ف مفتو�ة  مسا�ات  ي  �� �ف العروض  تقديم 
بأسماء  األ�واش  اشتهرت  وقد  منازل،  تحفها 
ي  �� �ف ُمالكها)2(. وبموازاة ذلك كانت هناك عروض 
اس�تمرت  السعودية  الرياضية  األندية  من  عدد 
وكان   ، �� املا�ف القرن  سبعينيات  نهاية  ��ت� 

ال فقط))(. ي عل� الر�ج ال�ضور فيها مقتصرا�

ملحة عن تاريخ األفالم والعروض
ي اململكة العربية السعودية �� ية �ف املر�ئ
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القنوات التلفزيونية الحكومية

ال�كومي  السعودي  التلفزيون  بث  انطالقة  مع 
التلفاز  �قبة  بدأت  85)1هـ/1965م))(  عام 
كمنصة عرض، وعرضت األفالم عل� نطاق واسع 
عرف بـالسهرات التلفزيونية.  من خالل ما كان ��ُ
الفيلم  النقاد  من  عدد  يعده  ما  عرض  تم  وقد 
ي سعد  ر« للمخرح� م�� السعودي األول »تأنيب ال�ف
رة  ي تلك الف�ت �� الفريح عام 86)1هـ/1966م)5(. و�ف
ي درامية بافتتاح محطات  بدأت تتكون �ركة إنتاح�
والدمام.  دة  و�ج الرياض  من  كل  ي  �� �ف للتلفزيون 
ي  ي املسلسالت الدرامية ال�ت�� وتوال� بعد ذلك إنتاح�
ي اململكة،  �� موعة من رواد ال�تمثيل �ف أسهم فيها محج
أمثال سعد خضر ومحمد املفرح ومحمد �مزة 
من  ر  الكث�� رهم  وغ�� ي  العل�� ومحمد  ي  زي�ف�� ولطفي 
عل�  األول�  ة  بالدر�ج اع�تمدوا  الذين   )6( �ف الفنان��
ي  وإنتاح� كتابة  ي  �� �ف هوداتهم  ومحج اصة  ال�ف مهاراتهم 
العمل  مقومات  غياب  ظل  ي  �� �ف املسلسالت 
اململكة  ي  �� �ف ال�تمثيل  رواد  أغلب  إن  إذ   ، �� را�ف اال��ت
من  انطلقوا  وال�ثمانينيات  السبعينيات  رة  ف�ت ي  �� �ف
التابعة  الرياضية  واألندية  امعات  ال�ج مسارح 
إل�  ومنهما  الشباب،  لرعاية  العامة  اسة  للر�ئ
للثقافة  السعودية  العربية  معية  ال�ج مسارح 

والفنون))(.

رة ال�ثمانينيات بقيام  ي ف�ت �� ي �ف �� ي التلفزيو�ف تعزز اإلنتاح�
شركات  بافتتاح  واملست�ثمرين  ي  �ف الفنان�� من  عدد 
ي الذي  ي خاصة بهم )8( مثل الفنان لطفي زي�ف�� إنتاح�
ي  �� ي تونس، والفنان محمد �مزة �ف �� أنشأ شركته �ف
سعودية  أعمال  ي  إنتاح� ي  �� �ف ساهما  اللذين  دة،  �ج
ومصر،  ولبنان  تونس  ي  �� �ف ركة  مش�ت عربية 
للوليد  ي  الف�ف�� ي  لإلنتاح� آرا  شركة  إل�  باإلضافة 
ي  لإلنتاح� السامل  وشركة  الرياض،  ي  �� �ف م  اإلبراه��
أبرز  الشركات  هذه  قدمت   . العل�� ملحمد  ي  الف�ف��
ي  �� ي تم عرضها �ف كالسيكيات األعمال الدرامية ال�ت��

رة عل� شاشات التلفاز. تلك الف�ت

ي �� ي السي�فما�ئ بدايات اإلنتا��

التلفزيون  انطالق  سبقت  ي  ال�ت�� رة  الف�ت ي  �� �ف
ي  �� ي السي�فما�ئ السعودي ال�كومي كانت �ركة اإلنتاح�
شركة  بدأتها  إذ  محدودة،  اململكة  داخل 
عام  ي  صحيا� ي  توعويا� ي  فيلما� ت  أنتحج ي  ال�ت�� أرامكو 
69)1هـ/1950م بعنوان »الذباب«، والذي يعد 
ي ونقاد، أول فيلم سعودي باعتبار  �ف بحسب مدون��
أن دور البطولة لعبه الفنان السعودي د. �سن 
ي من هوليوود،  الغانم، بالتعاون مع فريق إخراح�

ي مدينة القطيف)9(. �� باإلضافة إل� تصويره �ف
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ي�تم  سعودي  فيلم  أول  فإن  نقاد،  عدة  بحسب 
ي  يا� ي اململكة، ويشارك خار�ج �� ه بشكل رسمي �ف إنتا�ج
ي  �� �ف كان فيلم »اغتيال مدينة«  ي  ان دول�� ي مهر�ج �� �ف
د  را�ئ ي  وإنتاح� ي  إخراح� من  96)1هـ/6)19م،  عام 
ي  وأنتح� املحيسن.  عبدهللا  السعودية  السي�فما 
1956م  عام  اململكة  ي  �� �ف هوليوودي  فيلم  أول 
ي  وإنتاح� ي  إخراح� من  الرب«  زيرة  »�ج بعنوان 
ي  �ف املمثل�� من  عدد  وبمشاركة  لويفورد  ريتشارد 
ي  املحل�� ي  اإلنتاح� غالبية  واس�تمر   .)10( �ف املحلي��
ية  االنتا�ج املحيسن  شركة  خالل  من  لألفالم 
ي و�يد« من اململكة ��ت� بداية  اصة »كمخرح� ال�ف
ية  ي األفالم الروا�ئ التسعينيات)11(، ثم توقف إنتاح�

السعودية ��ت� بداية األلفية الثالثة.

ي  اإلنتاح� ي  �� �ف الرواد  بعض  هود  �ج إل�  اإلشارة  در  وتحج
ي دول عربية مثل الفنان فؤاد  �� ي �ف �� ي السي�فما�ئ واإلخراح�
ي الفيلم املصري »ويبقى ال�ب«  بخش الذي أنتح�
ي  �� شو�ت فريد  من  كل  بطولة  من  )198م  عام 
ر رمزي)12(،  باإلضافة إل� محمد فوزي قزاز  وسه��

.)1(( ي طويال� ي ما يقارب )1 فيلما� الذي أنتح�

من الدراما املحلية إل� االنفتا�
ي العاملي عل� املنت��

التلفزيون  عرض  )1)1هـ/)199م  عام  ي  �� �ف
الذي  ماطاش«  »طاش  مسلسل  السعودي 
واملشاهد  الساخرة  الكوميديا  قالب  عل�  اع�تمد 
عل�  طاش  ما  طاش  قّدم  وقد  رة.  القص�� الفنية 
موعة من القضايا  ه ال�ثمانية عشر محج زا�ئ مدى أ�ج
�ياته  ي  �� �ف السعودي  الفرد  ه  توا�ج ي  ال�ت�� املتنوعة 
اليومية، وتم عرض مواسمه ال�ثمانية عشر خالل 
األعل�؛  باملشاهدة  تحظى  ي  ال�ت�� رمضان  مواسم 
عله املسلسل السعودي األشهر))1(. ومع  مما �ج
الفيديو  أشرطة  ومحالت  الفيديو  هاز  �ج انتشار 
ال�ثمانينيات  ي  �� ر�ت ف�ت ي  �� �ف اململكة  أنحاء  ميع  �ج ي  �� �ف
أضحت  سي�فما،  دور  توافر  وعدم  والتسعينيات، 
الدول  ر  أك�ج أ�د  السعودية  العربية  اململكة 
إل�  أدى  والذي  الفيديو)15(،  ألشرطة  ي  استهالكا�
نشوء سوق لتوزيع األفالم املحلية مثل »رفاقة 
ناصر  بطولة  من  ميد«  ومح�� »�مود  و  درب« 
عرض  �تُ كانت  ي  وال�ت�� السد�ان  ي وعبدهللا  �� القص�ج

باإلضافة   )16( ال�ثمانينيات  ي  �� �ف تلفزيونية  كسهرات 
مهور السعودي بشكل موسع عل�  إل� تعّرف ال�ج
ازداد  وقد  العاملي.  ي  �� والتلفزيو�ف ي  �� السي�فما�ئ ي  اإلنتاح�
الداخل  واطالع  االستهالكية  السوق  هذه  ي  رواح�
ي العاملي عن طريق القنوات  السعودي عل� اإلنتاح�
ي إل� بيوت  يا� ي أخذت بالدخول تدريحج ية ال�ت�� الفضا�ئ

ي منذ منتصف التسعينيات. �ف السعودي��

ري  ماه�� نطاق �ج االنفتاح عل�  ي  ح� نتا�ئ وقد ظهرت 
ال  ي السريع مع محج �ف من خالل تفاعل السعودي��
رنت  اإلن�ت استخدام  إتا�ة  فور  األفالم  صناعة 
ي اململكة عام 18)1هـ/1999م))1(. وقد  �� للعامة �ف
ملنتدى  السلطان  ي  �� ها�ف تأسيس  مع  ذلك  ّل�  تحج
ي  �� �ف املتخصص  20)1هـ/2000م،  عام  سي�فماك 
من  املوقع  هذا  إل�  اآلالف  م  وان�ف السي�فما،  أخبار 
منهم  العديد  قاد  وقد  اململكة،  مناطق  مختلف 
ي الال�ق نقدا وكتابة  �� ي والتلفزيو�ف �� ال�راك السي�فما�ئ
الرسمية  الصحف  استقطبتهم  أن  بعد  ي  ا� وإخرا�ج

ي مال�قها الثقافية )18(. �� للكتابة �ف

ي عودة اإلنتا��

ي السعودي مع بداية األلفية  �� ي السي�فما�ئ عاد اإلنتاح�
قريبة  مر�لة  ��ت�  ي  ا� بطي�ئ ظل  وإن  ديدة  ال�ج
املنصة  وكانت  رة.  القص�� األفالم  عل�  ي  ومقتصرا�
هي  السعودية  األفالم  لعرض  ي  تقريبا� الو�يدة 
اإلمارات  دولة  ي  �� �ف املقامة  األفالم  انات  مهر�ج
األفالم  من  ة  مو�ج وانطلقت  املتحدة.  العربية 
 ، ي هواة غالبا� رة منذ عام )200م من إنتاح� القص��
انات  ي عدد من مهر�ج �� ز �ف وا�ئ و�از عدد منها عل� �ج
ية والعربية، إال أنها مل تخل بطبيعة  ليحج األفالم ال�ف
التقنية  التنفيذ  أساسيات  ي  �� �ف ضعف  من  ال�ال 
ي السيناريو، والقدرات  �� �ف والفنية، وكذلك ضعف 

ي ال�تمثيل. �� ية �ف األدا�ئ

ي اململكة،  �� ي �ف ي األفالم الطويلة محدودا� وقد ظل إنتاح�
ي من عام 2006م  ولكنه نما بشكل ملحوظ بدءا�
ي  املخرح� ي  إنتاح� بعودة  كان  األول   ، �ف فيلم�� ي  بإنتاح�
)ظالل  فيلم  مع  املحيسن  عبدهللا  املخضرم 
ثم  عدة،  دولية  انات  مهر�ج ي  �� �ف وشارك  ال�مت(، 
ي بالرياض  �� ي مركز امللك فهد الثقا�ف �� �ف ي  ُعرض ال�قا�
2011م)19(.  ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� ي  �ف املثقف�� ملتقى  ي  �� �ف
الذي  ال�ال«،  »كيف  فعنوانه  ي  �� الثا�ف الفيلم  أما 
عرض  ُ�� شكل عالمة فارقة كأول فيلم سعودي 
ي شركة روتانا، وتم  اري، وهو من إنتاح� بشكل تحج
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ت  ي عام )200م أنتحج �� ي اإلمارات)20(. و�ف �� تصويره �ف
بعنوان »منا�ي«، وهو  آخر  ي  ي طويال� فيلما� روتانا 
السعودي  الكوميدي  املسلسل  عن  مقتبس 
فيلم  أول  الفيلم  هذا  عد  و��ُ نفسه،  بالعنوان 
اململكة  داخل  رسمي  بشكل  عرض  ُ�� سعودي 
أن  قبل  2008م،  ي  �� �ف سعودية  مدن  ثالث  ي  �� �ف
من  ر  كب�� بإقبال  �ظي  وقد  العرض،  إيقاف  ي�تم 

مهور السعودي ملشاهدته)21(. ال�ج

من املشهد النقدي إل� املشهد
ية انات السي�فما�ئ : املهر�ج �� السي�فما�ئ

مع غياب منصات عرض لألفالم داخل اململكة، 
سعودية  انات  مهر�ج إلقامة  ملحة  ة  ال�ا�ج بدت 
ايد  رف ت�ت الذين  األفالم  لتكون منافذ عرض لصناع 
قصة  وبدأت  عام.  كل  وطمو�اتهم  أعدادهم 
نادي  من  اململكة  ي  �� �ف ية  السي�فما�ئ انات  املهر�ج
قرر  ي  �ف ��� 2005م،  عام  ي  �� األد�ج الشرقية  املنطقة 
بعرض  البدء  املال  أ�مد  الشاعر  النادي  مدير 
ا من  ي مقر النادي بالدمام، مما أثار شي�ئ �� أفالم �ف
رح  اق�ت 2008م  عام  ي  �� و�ف آنذاك.  �تمعي  املحج دل  ال�ج
الذي  السعودية  لألفالم  ان  مهر�ج إقامة  املال 
أفالم  مسابقة  عنوان  تحت  الدمام  ي  �� �ف انطلق 
ي  �� السعودية مع التحفظ عل� ذكر كلمة »سي�فما« �ف
ان )22(.  وقد تم خفض سقف قبول  عنوان املهر�ج
تهدف  أول�  مسابقة  أنها  إل�  بالنظر  املشاركات؛ 

ي  �ف �� املبتد�ئ ر عدد من ُصناع األفالم  أك�ج ذب  إل� »�ج
ز عن محاوالتهم األول�«))2(. ورفع ال�وا�ج

ي عام 2006م �مل  �� دة بدأ نشاط مشابه �ف ي �ج �� �ف
بإدارة  ية  املر�ئ للعروض  دة  �ج ان  مهر�ج اسم 
ثمانية  فيه  شارك  وقد  سامل،  ممدوح  ي  املخرح�
ية))2(، وبدأ  رة وأخرى خليحج أفالم سعودية قص��
ي  �� �ف ي عل� عرض األفالم، لينتقل  ان مقتصرا� املهر�ج
ات  لف�ئ مقسمة  ز  وا�ئ بحج مسابقة  إل�  ي  التال�� العام 
ة تنافسية لصناع  ر بي�ئ مختلفة من األفالم لتوف��
ي  �� �ف ري  ماه�� ال�ج النشاط  ر  تأث�� وتحت  األفالم)25(. 
ان  الدمام، تمت إقامة النسخة الثالثة من مهر�ج
ان  ي السنة نفسها 2008م وبعنوان مهر�ج �� دة �ف �ج
علت  �ج التسمية  ي  �� �ف والتصريح  لألفالم،  دة  �ج
؛ مما انعكس عل� نسب  ان واضحا� هدف املهر�ج
وعل�   ، �ف السابق�� ي  �ف العام�� فاقت  ي  ال�ت�� ال�ضور 
 (6 إل�  ارتفعت  ي  ال�ت�� املشاركة  األفالم  عدد 
ي دورته الرابعة)26(.  �� ان ألغي �ف . إال أن املهر�ج فيلما�
األفالم  ومسابقات  انات  مهر�ج إقامة  وتوقفت 
عام  ��ت�  عدة  سنوات  ذلك  بعد  اململكة  داخل 
أفالم  مسابقة  عودة  مع  6))1هـ/2015م 
أفالم  ان  مهر�ج ديد،  �ج اسم  تحت  السعودية 

.)2(( ا� ي تقام سنو��ّ السعودية، ال�ت��

انات ومسابقات  ي عام 2012م انطلقت مهر�ج �� �ف
ي  لإلنتاح� روتانا  شركة  نظمت  �يث  تلفزيونية، 
ان الفيلم السعودي الذي  الدورة األول� من مهر�ج

إذ   .)28( التال�� العام  ي  �� �ف الثانية  توقف عند نسخته 
عرض  منصات  روتانا  قنوات  موعة  محج لت  م�ثَّ
بعيون  ي  برنامح� انطلق  كما   .)29( زة  الفا�ئ األفالم 
رسمي  ي  برنامح� كأول   MBC قناة  عل�  سعودية 
ي  تب�ف�� إل�  ويهدف   ،)(0( السعودية  األفالم  ل�تمويل 
غياب  عن  والتعويض  السعودية  املواهب 
ي اململكة )1)(. وتم اختيار 15  �� انات األفالم �ف مهر�ج
ي  را� ي فيلما قص�� �ف ي ثالث�� ، وإنتاح� ي شابا� ي سعوديا� ا� مخر�ج

هم، وعرضها عل� القناة)2)(. من إخرا�ج

ي �� ي الشبا�ج اإلنتا��

موعة  محج مشاركة  بدأت  ذلك،  كل  م  خ�ف ي  �� و�ف
ديدة  �ج بأفكار  القادم  الشباب  من  ديدة  �ج
األعمال  ي  �� �ف بالظهور  مختلفة  وتطلعات 
مع  2008م  عام  ي  �� �ف ي  تحديدا� التلفزيونية، 
زء األول منه  ة الذي عرض ال�ج مسلسل )) در�ج
ر عارف. وقد  ي سم�� إخراح� MBC من  عل� شاشة 
مل  شبابية  وه  و�ج لظهور  الفرصة  املسلسل  أتاح 
إال أن هذا كان أ�د  ال�تمثيل من قبل،  لها  يسبق 
ر  علته »غ�� ي و�ج ي العمل سلبا� �� ي أثرت �ف العوامل ال�ت��
ي  ة اإلنتاح� عد البذرة األول� ملو�ج «، ولكنه ��ُ ح فنيا� نا�ج

.)((( ي نمت ال�قا� ي ال�ت�� �� الشبا�ج

ي  إنتاح� ظهور  ي  �� �ف ي  �� الشبا�ج ي  اإلنتاح� ذروة  تمثلت 
رونية.  اإللك�ت اليوتيوب  منصة  عل�  مستقل 
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اه�تمام  امتداد  عن  رة  مع�ج الظاهرة  هذه  وبدت 
األفالم  بصناعة  وشغفه  السعودي  الشباب 
بالصيغة  األفالم  صناعة  تطور  مع  وبالتوازي 
مثل  رونية  اإللك�ت املنصات  ر  ع�ج ي  عامليا� رونية  اإللك�ت
2010م  عام  ففي  رها.  وغ�� وهولو  نيتفلكس 
ي  بإنتاح� الهاوي  الشباب  من  موعة  محج قام 
كوميدي  محتوى  ذات  رة  قص�� فيديو  مقاطع 
رة  ف�ت ي  �� �ف مرتفعة  مشاهدات  نسب  عل�  �ازت 
ه  ميس« الذي أنتحج ي كيك ال�ف رف ة مثل »تش�� رف �� و�ج
من  للسخرية  فادن  يوسف  وعالء  الكل�ثمي  ي  عل��
املشاهدات عل�  ي آالف  ارية �اصدا� التحج اإلعالنات 
ي  ر« من إنتاح� يوتيوب خالل أيام، و»السحور األخ��
ي املنطقة  �� �ف ي بدر ال�مود  ي واملخرح� �� يد الكنا�ف عبداملحج
قناة  أول  تأسست  نفسها  السنة  ي  �� �ف الشرقية. 
يوتيوب سعودية تحت مسمى »صح« بشراكة 
ريان  ال�ج و�ازم  ي  ال�سي�ف�� وطارق  بازيد  محمد 
ي الرياض، وانطلقت  �� و�سام ال�لوة ونواف املهنا �ف
رة الشه�� نواف  أبو  شبكة  من  ودعم   ب�تمويل 

وشركة باب)))(.

اليوتيوب  منصة  استخدام  سهولة  وأسهمت 
ي  �ف �� للمخر�ج ي  متا�ا� ي  خيارا� علها  �ج ي  �� �ف انيتها  ومحج
ي بشكل  نتح� ي �تُ ي لعرض أعمالهم، وال�ت�� �ف السعودي��
مهور  للحج مباشرة  لتصل  ربحي،  ر  وغ�� ي  هاو�
 . داخليا� العرض  منصات  غياب  مع  السعودي 
ال�مود  كتب  2011م  ي  �� �ف املثال  سبيل  عل� 
وتول�   ،» »مونوبول�� فيلم  سيناريو  ي  �� والكنا�ف

مليون  عل�  الفيلم  هذا  و�از  ه.  إخرا�ج ال�مود 
أزمة  ناقش  وقد  وا�د)5)(،  أسبوع  ي  �� �ف مشاهدة 
بأسلوب  اململكة  ي  �� �ف البيضاء  ي  �� واألرا�ف السكن 
ل  ي وسا�ئ �� ساخر. وألهمية املوضوع تفاعل اآلالف �ف
محتواه،  مع  والصحف  �تماعي  اال�ج التواصل 
قي وأفضل  زة أفضل فيلم وثا�ئ ا�ئ و�صد الفيلم �ج
لروتانا السعودي  الفيلم  ان  مهر�ج ي  �� �ف ي   مخرح�

عام 2012م)6)(.

دة  �ج ي  �� �ف رن  يوت�� شركة  نشأت  2010م  عام  ي  �� و�ف
محتوى  ي  إلنتاح� الدين  فتح  أنمار  من  بفكرة 
شركات  ع  طال�ئ بذلك  ي  مشكال� باليوتيوب  خاص 
ي عام 2011م أنشأ  �� . و�ف �� رو�ف ي املحتوى اإللك�ت إنتاح�
تلفاز  شركة  فادن  يوسف  وعالء  الكل�ثمي  ي  عل��
ت  أنتحج اإلبداعي،  املحتوى  لدعم  الرياض  ي  �� �ف  11
ي عام  �� رها. و�ف ر« و»ال�تمساح« وغ�� ي »ال يك�ث برنامح�
 » �ف ي شركة »س�� �� الكنا�ف يد  أنشأ عبداملحج 2012م 
ي  برامح� ر  ع�ج ي  �� رو�ف إلك�ت محتوى  ي  إلنتاح� الدمام  ي  �� �ف
ي �� الكنا�ف تقديم  من  مات«  »لق�� منها  �ف من   عدة 
ر  نحج مالك  أنشأ  الرياض  ي  �� و�ف رها)))(.  وغ��
ي  �� �ف ر«  »مسام�� ميشن  أن�� ي  برنامح� لعرض  قناة 
استوديو  آخرين  مع  أنشأ  ثم  2011م،  عام 
أخرى.  ي  وبرامح� ر«  »مسام�� ي  إلنتاح� لومينك 
خطتهم  العمل  فريق  طور  2015م  عام  ي  �� و�ف
للرسوم ركوت  م�� استوديو  وأنشأوا   اإلدارية، 
مشاهدات  أعداد  وصلت  وقد  املتحركة)8)(. 
ي �� �ف راكات  واالش�ت الشركات  تلك  ي   برامح�

ذب  �ج عامل  شكل  مما  ؛  �ف املالي�� إل�  قنواتها 
املنصة  ر  ع�ج لإلعالن  املحلية  اإلعالنات  لشركات 

الرقمية.

راف العاملي بدايات االع�ت

اس�تمر   ، �� رو�ف اإللك�ت ي  اإلنتاح� صعود  مع  بالتوازي 
العام  شَكل  ��ت�  مطرد  بازدياد  األفالم  ي  إنتاح�
الفيلم السعودي  تاريخ  ي  �� �ف ي  ي مهما� 2012م تحوال�
هيفاء  ت  أخر�ج أن  بعد   ، الدول�� راف  االع�ت بحيازة 
اململكة  داخل  املصور  دة«  »و�ج فيلم  املنصور 
بثالث  ي  ح� وِّ �تُ الذي   ، �ف سعودي�� ي  �ف وممثل�� بهوية 
العاملي،  فينيسيا  ان  مهر�ج ي  �� �ف تقديرية  ز  وا�ئ �ج
يحظى  طويل  سعودي  فيلم  أول  عد  ُ�� وبذلك 
بشكل  ويعرض  ان)9)(  املهر�ج هذا  ي  �� �ف زة  ا�ئ بحج
فيلم  أفضل  زة  ا�ئ ل�ج ترشح  كما   ،)(0( دوليا� اري  تحج
ي »بافتا«)1)(،  �� ريطا�ف ي من أكاديمية الفيلم ال�ج �� ن�ج أ�ج
زة األوسكار  ا�ئ رشيحات األولية ل�ج من ال�ت ر �ف واخت��
يصل  سعودي  فيلم  أول  ليكون  )201م،  لعام 
ي املتقدم)2)(. كذلك �ظي  راف الدول�� إل� هذا االع�ت
عهد  ة  للمخر�ج »�رمة«  ر  القص�� ي  �� الروا�ئ الفيلم 
لألفالم  الرسمية  املسابقة  ي  �� �ف باملشاركة  كامل 
دورته  ي  �� �ف العريق  ي  �ف برل�� ان  مهر�ج ي  �� �ف رة  القص��
ي  �� �ف يشارك  سعودي  فيلم  كأول  )201م  للعام 

ان)))(. هذا املهر�ج
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يات                   األفالم ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

ية واقع األفالم والعروض املر�ئ
ي اململكة العربية السعودية �� �ف

ارب هواة من تحج
رافية إل� صناعة شبه ا��ت

ال�ركة  ه  تو�ج إل�  املتنوع  األفالم  ي  إنتاح� نشاط  أدى 
فعل�  ديدة،  �ج مرا�ل  إل�  املحلية  ية  السي�فما�ئ
ي عام 2016م  �� ي محمود صباغ �ف سبيل املثال أخرح�
ي بعنوان »بركة يقابل بركة« من  ا طويال� ��� ا روا�ئ فيلم�
ي  �� �ف عرضه  تم  برودكشن(  )ال�وش  شركته  ي  إنتاح�
انات عربية ودولية وكان أول فيلم سعودي  مهر�ج
، و�صد  �� ي السي�فما�ئ �ف ان برل�� ي مهر�ج �� طويل يعرض �ف
ي العام نفسه  �� انات أخرى. و�ف ي مهر�ج �� ز �ف وا�ئ عدة �ج
والفنون  للعلوم  األمريكية  األكاديمية  قبلت 
للثقافة  السعودية  العربية  معية  ال�ج ترشيح 
ة  ف�ئ األوسكار عن  زة  ا�ئ �ج ي  �� �ف الفيلم  لهذا  والفنون 
ي أكتوبر عام )201م  �� )))(. ثم �ف �� ن�ج أفضل فيلم أ�ج
نيتفليكس  شركة  مع  توقيع  عن  صباغ  أعلن 
ملدة  املنصة  عل�  �صري  بشكل  الفيلم  لعرض 
ا عدى منطقة الشرق األوسط،  عشر سنوات عامل���
ولتكون بداية انتشار للفيلم السعودي عل� هذه 

ي  ي عام 2016م أخرح� �� ي �ف رونية)5)(. أيضا� املنصة اإللك�ت
ي  �� الصحا�ج عن  »بالل«  فيلم  مال  �ج طارق  أيمن 
ي  إنتاح� من  رسومي«)6)(  »فيلم  وهو  ليل،  ال�ج
فيه  خدمت  واس�تُ رك،  مش�ت ي  �� إمارا�ت سعودي 
ي الرسم والتحريك بمشاركة فريق  �� تقنيات عاملية �ف
ي 2)  �� ارية �ف ي صاالت تحج �� عاملي. وقد ُعرض الفيلم �ف
زة  ا�ئ ية ل�ج مة املبد�ئ دولة)))(. كما تم ترشيحه للقا�ئ
ي  �� ي اململكة �ف �� ي العام نفسه)8)(، ثم ُعرض �ف �� األوسكار �ف
من فعاليات �كايا مسك، وكذلك  عام )201م �ف
ي بالرياض)9)(. وتم عرضه  �� ي مركز امللك فهد الثقا�ف �� �ف
ي كل  �� ي اململكة بعد افتتا�ها �ف �� ي صاالت السي�فما �ف �� �ف

ي 2019م)50(. �� دة ملدة أسبوع �ف من الرياض و�ج

محاوالت التطوير والدعم

ي  اإلنتاح� لدعم  املتفرقة  املحاوالت  بعض  نشأت 
ايد الذي يغلب عليه طابع الهواية. إذ  رف ي امل�ت املحل��
منذ  ر  كب�� بدور  رية  �� ال�ف مسك  مؤسسة  قامت 

من  الصناعة  دعم  ي  �� �ف 2015م  عام  ي  �� �ف نشأتها 
ديدة لعرض األفالم وإبراز  اد منصات �ج خالل إيحج
ملتقى  ذلك  ومن  ال،  املحج ي  �� �ف ي  �ف العامل�� أسماء 

ان �كايا مسك. »شوف«)51(، ومهر�ج

ي  �� الثقا�ف عبدالعزيز  امللك  مركز  أطلق  كذلك 
مبادرة  السعودية  ألرامكو  التابع  )إثراء(  العاملي 
ي عام 2016م،  �� بعنوان )أيام الفيلم السعودي( �ف
 ، �ف رف�� املح�ت ات  واملخر�ج ي  �ف �� املخر�ج استهدف  إذ 
ي  مال�� بدعم  املسابقة  ي  �� �ف زة  الفا�ئ األفالم  وتحظى 
وورش  استشارات  تقديم  إل�  باإلضافة   ، لإلنتاح�
مشاركة  م  تنظ�� مع  زة،  الفا�ئ للنصوص  فنية 
محلية  وفعاليات  انات  مهر�ج ي  �� �ف األفالم  هذه 
ي  ل مركز إثراء بإنتاح� ي عن ذلك تك�فّ ية. ونتح� وخار�ج
ووا�د  رة،  قص�� أفالم   9( زة  فا�ئ أفالم  عشرة 
ووا�د  ية  روا�ئ  6( منها   ( ترشح  ر(  قص�� ي  �� روا�ئ
عل� اس�تمر  ر،  كب�� محفل  ي  �� �ف للمشاركة  قي(   وثا�ئ
لوس  ي مدينة لوس أنحج �� �ف ي  �ف ي متتالي�� �ف مدى يوم��
ي  عرضا� مل  سث األمريكية،  املتحدة  الواليات  ي  �� �ف
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من  ي  �ف �� ومخر�ج وم  ونحج قاد  �فُ وبحضور  لألفالم 
السي�فما األمريكية وزيارات خاصة لصناع األفالم 
هوليوود  ي  �� �ف ي  اإلنتاح� مدن  أشهر  بعض  إل� 
 Paramountو  Warner Bros مثل 
طوال  األفالم  عرض  تم  كذلك   .Studios
دولية  ثقافية  والت  �ج ي  �� �ف )201م  ي  التال�� العام 
ي �� �ف دولية  انات  مهر�ج ي  �� و�ف للمملكة   رسمية 
باإلضافة األمريكية،  املتحدة  والواليات   بريطانيا 

ا)52(. إل� عرضها داخل���

منصات لدعم األفالم

ي  �� رو�ف اإللك�ت املحتوى  ي  إنتاح� هت بعض شركات  تو�ج
طريق  عن  املستقلة  السعودية  األفالم  دعم  إل� 
تلفاز11.  شركة  مثل  العرض  �قوق  شراء 
اليوتيوب فيلم  2016م عرضت قناة  ففي عام 
و»ضابط  الشال�ي))5(،  لعبدالعزيز  »عطوى« 
ال«)55(  ر�ج لداود شعيل و»صالون  مبا�ث«))5( 
ة األفالم  ميعها من ف�ئ رها. و�ج ملشعل ال�ليل وغ��
ر  القص�� »عايش«  فيلم  عرضت  كما  رة.  القص��
وبطولة  عياف  آل  عبدهللا  ي  وإنتاح� ي  إخراح� من 
الفيلم  �از  وقد  ال�ساوي)56(،  م  إبراه�� الفنان 

ز محلية ودولية. وا�ئ وبطله عل� عدة �ج

األفالم  صناعة  إل�  انطلقت   ي  ال�ت�� األسماء  ومن 
 11 تلفاز  مؤسس  الكل�ثمي  ي  عل�� اليوتيوب  من 
)201 من  ي عام  �� ي فيلم »وسطي« �ف الذي أخرح�
ي  �� ن�ج زة أفضل فيلم أ�ج ا�ئ ي إثراء، و�از عل� �ج إنتاح�
ي  رح� ويليامزب�� ان  مهر�ج ي  �� �ف ي  مخرح� أفضل  زة  ا�ئ و�ج
األمريكية))5(،  املتحدة  الواليات  ي  �� �ف ي  �� السي�فما�ئ
 » �� ي مسلسل »برغر�ت ي مخرح� �ف ي السم�� وكذلك عل��
ي  أخرح� وكذلك  )201م،  عام  ي  �� �ف يوتيوب  عل� 
عام  ي  �� �ف هي«  و�ج تقبيل  أستطيع  »ال  فيلم 
فيلم  أفضل  زة  ا�ئ �ج عل�  �صل  الذي  )201م 
األفالم  مسابقة  ي  �� �ف ممثل  وأفضل  ي  �� روا�ئ
الرياض  ي  �� �ف ي  �� الثقا�ف فهد  امللك  مركز  ي  �� �ف رة  القص��
ان  مهر�ج ي  �� �ف تصوير  وأفضل   ،2018)58( عام  ي  �� �ف
األخوان  وكذلك   .201()59( السعودية  أفالم 
الفيلم  ا  أخر�ج اللذان  قدس  وصهيب  فارس 
شارك  الذي  املنظر«  كآبة  »ومن  الكوميدي 

2016م)60(،  عام  ي  �� �ف السعودي  الفيلم  أيام  ي  �� �ف
ي  أخرح� الذي  ي  صندقحج عبدالر�من  وكذلك 
أيضا  ز  ال�ا�ئ ليد«  »�ج مثل  قية  وثا�ئ ا  أفالم�
زة  ا�ئ و�ج رة  القص�� األفالم  مسابقة  زة  ا�ئ �ج عل� 
السعودية  أفالم  ان  مهر�ج ي  �� �ف م  التحك�� نة  ل�ج
و»الكهف«  زهايمر«  »آل  وكذلك  )201م)61(، 
مشعل  والكاتب  ي  املخرح� ي  أيضا� 2019م.  عام  ي  �� �ف
ا  وتحديد�  11 تلفاز  من  انطلق  والذي  اسر  ال�ج
أفالمه  عليها  يعرض  ي  ال�ت�� م«  ل�� عفُ يا  م  ل�� »�فُ قناة 
انتشرت  وقد  2012م)62(.  عام  منذ  رة  القص��
أدى  مما  املشاهدات؛  ي  �ف مالي�� و�ققت  أفالمه، 
ومشاركته  املنصة  ي  خارح� إل�  ه  إنتا�ج توسع  إل� 
السعودي  الفيلم  أيام  من  األول�  الدورة  ي  �� �ف
النار«  بتدخل  ي  �� »سوميا�ت بعنوان  ر  قص�� بفيلم 
عل�  الفيلم  هذا  �از  وقد  إثراء))6(.  ي  إنتاح� من 
ي  �� ة أفالم الطالب �ف ي لف�ئ �� ن�ج زة أفضل فيلم أ�ج ا�ئ �ج
املستقلة))6(،  لألفالم  لوس  أنحج لوس  ان  مهر�ج
ي عام  �� ي �ف �� ان كان السي�فما�ئ ي سوق مهر�ج �� وُعرض �ف

2018م، مع ثمانية أفالم سعودية أخرى)65(.

ي  �� وزارة الثقافة: ت�فمية املحتوى املر�ئ
ي وعودة السي�فما �� كقطاع ثقا�ف

ي  زءا� ي تع�تمد الثقافة �ج مع انطالق رؤية 0)20 ال�ت��
ي  اقتصاديا� ا  ومورد� اليومية  ي  �ف املواطن�� �ياة  من 
ي  �� �ف ذرية  �ج رات  تغ�� �صلت  ا،  است�ثمار��� ا  وقطاع�
بنقلة  وحظيت  ية،  املر�ئ والعروض  األفالم  قطاع 
ة  الهي�ئ إنشاء  منذ  متتابع  بشكل  وتطور  نوعية 
ي  ال�ت�� )))1هـ/2016م  عام  للثقافة  العامة 
لألفالم  السعودي  لس  املحج عل�  شرف  �تُ كانت 
ي  2018م لتطوير اإلنتاح� ي مارس  �� �ف الذي تأسس 
لس  املحج ي واملحتوى اإلبداعي)66(. وقد أعلن  املحل��
ي لألفالم  �� ان كان السي�فما�ئ ي مهر�ج �� بعد مشاركته �ف
الرسمية  املشاركة  عد  �تُ ي  ال�ت�� نفسها،  السنة  ي  �� �ف
إطالق  عن  ان،  املهر�ج هذا  ي  �� �ف للمملكة  األول� 
ي عن  املحل�� ي  اإلنتاح� لتطوير  املحلية  للمنح  ي  برنامح�
ي  اإلنتاح� مر�لة  ي  �� �ف السعودية  األفالم  دعم  طريق 
ي الشراكات  ، كما أعلن عن برنامح� وما بعد اإلنتاح�
ي اململكة بالتعاون مع  �� �ف ي  �ف ي املوهوب�� الدولية لتب�ف��

ي صناعة األفالم))6(. �� هات عاملية متخصصة �ف �ج

وكان ال�دث األبرز إعالن وزارة اإلعالم عن السماح 
ر  ي ديسم�ج �� ية �ف بإصدار تراخيص دور عرض سي�فما�ئ
عشر  الثامن  ي  �� و�ف )201مم/9))1هـ)68(.  عام 
أول  افتتاح  تم  2018م  عام  أبريل  شهر  من 
ي  املال�� عبدهللا  امللك  مركز  ي  �� �ف ي  �� سي�فما�ئ عرض  دار 
شركة  ي  �ف ب�� اتفاقية  عقد  بعد  الرياض  مدينة  ي  �� �ف
أم  أيه  وشركة   السعودية  رفيه  ال�ت مشاريع 
ي  �� �ف لها  التابعة  السي�فما  دور  إلدارة  األمريكية  ي  س��
ارية  اململكة)69(. ثم توال� افتتاح دور العرض التحج

ي مدن أخرى. �� فيها و�ف

عام  من  يونيو  9))1هـ/  رمضان  شهر  ي  �� و�ف
2018م تم تأسيس وزارة الثقافة لتكون معنية 
ا  ي اململكة)0)(، وترعى 16 قطاع� �� بشؤون الثقافة �ف
والعروض  األفالم  باسم  قطاع  بينها  من  ا،  ثقاف���
ال،  املحج هذا  ي  �� و�ف الثقافة.  روافد  كأ�د  ية  املر�ئ
ان  ا من املبادرات، منها مهر�ج أطلقت الوزارة عدد�
ضوء  ومسابقة   ، الدول�� ي  �� السي�فما�ئ األ�مر  البحر 
لدعم األفالم السعودية، كما أعلنت الوزارة عن 
ي  �ف وتعي�� لألفالم  ي  الوط�ف�� األرشيف  مركز  إنشاء 
ة  ا للمركز باإلضافة إل� إنشاء هي�ئ أ�مد املال مدير�

ي بداية العام 2020م. �� األفالم �ف

عل�  ديد  ال�ج ال�كومي  ه  التو�ج هذا  انعكس  وقد 
م   2018 عام  ففي   . �� التلفزيو�ف ي  اإلنتاح� آليات 
 ،SBC ديدة  ال�ج السعودية  القناة  إطالق  ومع 
أفالم  مبادرة  عن  السعودي  التلفزيون  أعلن 
ي  اإلنتاح� دعم  بهدف  السعودية  عل�  السعودية 
زة  ي لألفالم عن طريق عرض أربعة أفالم �ا�ئ املحل��
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معة ملدة شهر)1)(. كذلك  ز مساء كل �ج وا�ئ عل� �ج
اكتسبوا  ا  شبا�ج� السعودي  التلفزيون  تذب  ا�ج
�تماعي للظهور  ي التواصل اال�ج شهرتهم من برامح�
وم التلفزيون مثل مسلسل  عل� قنواته مع نحج
ي و»بدون  الفراح� بطولة خالد  »�التنا �الة« من 
ر  و»ش�� السد�ان  عبدهللا  بطولة  من  ر«  فل�ت
ي  املالك�� وفايز  ري  عس�� �سن  بطولة  من  شات« 
رها. وقد صا�ب هذا الدعم  ي وغ�� �� مرا�ف وراشد السث
هات  التو�ج اختالف  ي  �� �ف تمثلت  ية،  إنتا�ج مشكلة 
ي  واإلنتاح� التقليدية  التلفزيون  ي  إنتاح� طريقة  ي  �ف ب��

ودة املحتوى)2)(. ي عل� �ج ؛ مما أثر سلبا� �� الشبا�ج

منصة  عل�  ي  م�تمركزا� فظل  ي  �� رو�ف اإللك�ت ي  اإلنتاح� أما 
اليوتيوب. وبالرغم من شعبية شبكة نتفليكس 
فيلم »بركة  يتعد  مل  فيها  السعودي  ال�ضور  فإن 
عهد  ة  واملخر�ج املمثلة  ومشاركة  بركة«  يقابل 
ي  �� �ف يس  ر�ئ ي  تمثيل�� دور  ي  �� �ف 2018م  عام  ي  �� �ف كامل 
إل�  باإلضافة  رال(،  )كوالت�� ي  األمريك�� املسلسل 
 Nappily( ي ي هيفاء املنصور للفيلم األمريك�� إخراح�
ي  إنتاح� من  ر(  آف�ت إيفر  ي  )نابل�� أو   )Ever After
املنصات  نمو  بوادر  تظهر  ولكن  نتفليكس)))(. 
ي اململكة،  �� دمة الفيديو �سب الطلب �ف الرقمية ل�ف
موعة MBC بإنشاء منصة شاهد،  فقد قامت محج
وتعمل   . �� العر�ج العامل  ي  �� �ف نوعها  من  األول�  وهي 
 ، ي املحل�� املنصة عل� بناء مكتبة رقمية تع�ف� باإلنتاح�
أصلية  وأخرى  أولية  عروض  تقديم  إل�  وتهدف 

إل� خدمة  باإلضافة  وأفالم سعودية.  ملسلسالت 
ي التلفزيونية �سب الطلب املقدمة  رامح� وي لل�ج �ج

من شركة االتصاالت السعودية)))(.

ي  إنتاح� ي  �� �ف ي  التدريحج ال�فمو  اس�تمر  األفالم  قطاع  ي  �� و�ف
كان  املثال  سبيل  عل�  الطويلة.  وبخاصة  األفالم 
زة  ا�ئ لهيفاء املنصور عدة مشاركات دولية، منها �ج
املتحركة  للرسوم  فيلم  عن  ي  �ف �� للمخر�ج  IWC
)201م)5)(.   عام  اإلبل«  مال  �ج »ملكة  بعنوان 
ي هوليوود  �� �ف 2018م فيلما  ي عام  �� �ف ت  أخر�ج كما 
نفسها  السنة  ي  �� �ف  ،)(6(» شيل�� »ماري  بعنوان 
الطويلة  ية  الروا�ئ األفالم  من  عدد  ي  إنتاح� تم 
صباغ  ملحمود   » �� الثا�ف والعرس  »عمرة  مثل 
لندن  ان  مهر�ج ي  �� �ف مرة  ألول  عرض  والذي  الذي 
القاهرة  ان  مهر�ج ي  �� �ف وشارك  ي  الدول�� ي  �� السي�فما�ئ
لعبداملحسن  زيارة«   »آخر  وفيلم   ،)((( الدول��
الضبعان و»املسافة صفر« لعبدالعزيز الشال�ي، 
ران بدعم من مركز إثراء  ي الفيلمان األخ�� نتح� وقد ائُ

من مسابقة أيام الفيلم السعودي)8)(. �ف

ي 2019م �� ي �ف �الة اإلنتا��

عام  ي  �� �ف ة  املنتحج السعودية  األفالم  عدد  بلغ 
ة العامة لإلعالم  2019م املصنفة من قبل الهي�ئ

: �� ي واملسموع 101 فيلم مصنفة وفق اآل�ت �� املر�ئ

ة  املنتحج الطويلة  ية  الروا�ئ األفالم  عدد  وازداد 
العناية  بعد  ي  املحل�� ي  اإلنتاح� �الة  ي  �� �ف نوعي  ر  كتغ��
السعودي  لس  املحج ودعم  بالسي�فما،  الرسمية 
املثالية«  »املرشحة  فيلم  تمويل  لألفالم 
داخل  تصويره  وتم  املنصور،  هيفاء  ة  للمخر�ج
عدة)9)(،  عاملية  ز  وا�ئ �ج عل�  ونافس  اململكة، 
ي  طويال� ا  ��� روا�ئ ا  فيلم� ي  �ف أم�� شهد  ت  وأخر�ج
ز  وا�ئ �ج عل�  �از  الذي  البحر«  »سيدة  بعنوان 
السماري  د  را�ئ ي  أخرح� كذلك   . وعربية)80(  دولية 
تم  �فلة«  »الدنيا  بعنوان  ا  ر� قص�� ا  ��� روا�ئ ا  فيلم�
الرياض،  منطقة  ي  �� �ف خاصة  مزرعة  ي  �� �ف تصويره 
رة  ة األفالم القص�� م لف�ئ نة التحك�� زة ل�ج ا�ئ و�صد �ج
يناير  ي  �� �ف ي  األمريك�� صندانس  ان  مهر�ج ي  �� �ف

. 2019م)81(. وذلك عل� الصعيد الدول��

السعودية  األفالم  عرض  فغاب  ا،  داخل��� أما 
ر، عل� الرغم من افتتاح دور السي�فما،  بشكل كب��
»رومِل«  فيلم  مثل  االستثناءات  بعض  عدا 
ي سعودي  �� ، وهو أول فيلم روا�ئ �� لعبداإلله القرسث

ي واملسموع. �� ة العامة لإلعالم املر�ئ دول 4-1: أعداد وأنواع األفالم السعودية املصنفة من قبل الهي�ئ �ج

20فيلم طويل

ر 66فيلم قص��

قي 15فيلم وثا�ئ

العدد نوع الفيلم
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ي  �� �ف ارية  التحج عرض عل� شاشات سي�فما فوكس  ُ��
دة والرياض)82(، إال أن الشركة املشغلة لصاالت  �ج
من  أسبوع  بعد  الفيلم  عرض  أوقفت  السي�فما 
عليه«  اإلقبال  »ضعف  بسبب  العرض  بداية 
ية. تال ذلك  ار�ج ))8(، واكتفى الفيلم بالعروض ال�ف

ي  �� �ف إثراء  مركز  ي  �� �ف ُدشن  الذي   » ملكا� »ولد  فيلم 
ا مع ا�تفاالت  ر ملدة ثالثة أيام تزام�ف� شهر سب�تم�ج
سي�فما  فروع  ي  �� �ف بعدها  ُعرض  ثم   ، الوط�ف�� اليوم 
عن  الفيلم  ي  ويحك�� ألشهر))8(.  اململكة  ي  �� �ف فوكس 
بريطانيا  إل�  عبدالعزيز  بن  فيصل  امللك  زيارة 
اململكة  ي  �ف ب�� بالتعاون  ي  نتح� ائُ وقد  1919م،  عام 
بدر  الفيلم  سيناريو  وكتب  وأسبانيا،  را  ل�ت وإنحج
 ، رف غوم�� أندريس  ي  �� األسبا�ف ه  وأنتحج السماري 
فيه  وشارك  ولندن،  الرياض  ي  �ف ب�� تصويره  وتم 

.)85( ثمانون سعوديا�

ي نشأت  ال�ت�� ي  �� رو�ف ي املحتوى اإللك�ت أما شركات إنتاح�
أمست  السعودي  اليوتيوب  ة  مو�ج بدايات  مع 
اململكة  ي  �� �ف دة  الرا�ئ ي  اإلنتاح� شركات  من  ا  مؤخر�
ي  فمثال� كذلك.  األوسط  الشرق  مستوى  وعل� 
 11 تلفاز  شركة  افتتحت  2019م  ر  سب�تم�ج ي  �� �ف
اإلمارات  ي  �� �ف لإلعالم  ي  �� د�ج مدينة  ي  �� �ف لها  ا  مكت�ج�
ر للتوسع  العربية املتحدة؛ مما سيوفر فرصة أك�ج
ا)86(.  تنوع� ر  أك�ث عمالء  مع  للشركة  اري  التحج
أول  ي  إنتاح� عن  ركوت  م�� شركة  أعلنت  وكذلك 
ر«  »مسام�� بعنوان  لها  ي  �� سي�فما�ئ أنميشن  فيلم 
السي�فما ي صاالت  �� �ف 2020م  يناير  ي  �� �ف  الذي ُعرض 

ي اململكة))8(. �� �ف

ي  إنتاح� ي  رف ترك�� اس�تمر   ، �� التلفزيو�ف ي  اإلنتاح� ال  محج ي  �� و�ف
رمضان  شهر  موسم  ي  �� �ف السعودي  التلفزيون 
مثل  مسلسالت   SBC فعرضت  املبارك، 
ي  ليح� ال�ف وم  نحج من  نخبة  بمشاركة  راق«  »اخ�ت
)88(، ومسلسل »يال نسوق« الذي  �� والعامل العر�ج
املرأة  قيادة  قضية  كوميدي  قالب  ي  �� �ف تناول 
وصدور قرار السماح لها بذلك. كذلك قام صهيب 
من  �لقات  وكتابة  ي  بإخراح� قدس  وفارس 
ي  إنتاح� يخص  ما  وف�� آخر«)89(.  »كوكب  مسلسل 
العمل األبرز هو مسلسل  اصة كان  ال�ف القنوات 
ي  �� �ف  MBC الذي ُعرض عل� شاشة  »العاصوف« 
ي عام 2019م،  �� زأين، األول عام 2018م والثا�ف �ج
ي الدرامي الطويل إل� شاشة  ا بذلك اإلنتاح� معيد�
ي  �� �ف �تماعية  ي أ�داث تطور ال�ياة اال�ج التلفاز وعارضا�
الطفرة  رة  بف�ت ا  مرور� السبعينيات  منذ  اململكة 
السبعينيات  نهاية  الشريف  ي  املك�� ال�رم  و�ادثة 

امليالدية.

خطوات نحو دور عرض مستقلة

ية  السي�فما�ئ املشاهدة  ثقافة  لتعزيز  محاولة  ي  �� �ف
فنية  ية  سي�فما�ئ عروض  ر  لتوف�� ا  وأيصف� اململكة  ي  �� �ف
من  أفالم  ة  وبرمحج ارية  التحج العروض  اوز  تتحج
ي  �ف مذاهب فنية ودول متنوعة، تم إطالق مبادرت��
يسمى  ما  ر  لتوف�� 2019م  عام  ي  �� �ف اململكة  داخل 
دور  وهي   ،)Art Houses( هاوس  اآلرت  بـ 
متها  ق�� العتبارات  األفالم  تعرض  ي  ال�ت�� العرض 
»سي�فما  كانت  األول�  ارية.  التحج وليس  الفنية 
مفتوح  ميدان  ي  �� �ف عرض  شاشة  وهي  ال�وش« 
من  واملصنفة  التاريخية  دة  �ج منطقة  ي  �� مبا�ف ي  �ف ب��
وتتسع  العاملي.  راث  ال�ت مواقع  أ�د  اليونيسكو 
ي  ل�وال�� هناك  الذهب  شارع  ي  �� �ف املصطفة  املقاعد 
يومي  بشكل  األفالم  عرض  وتم  ا،  متفر�ج�  80
ي  �� دة)90(. واملبادرة الثانية �ف ي خالل أيام موسم �ج ليال�
ي شهر  �� ا، وهي مبادرة �ديثة انطلقت �ف دة أيصف� �ج
ي  �� �ف املشروع  يزال  ما«. وما  بعنوان »الس�� ر  ديسم�ج
، ومن املقرر أن يش�تمل  �� ري�ج مر�لة االفتتاح التحج
الكرتونية  واملسلسالت  لألفالم  عرض  عل� 
وكذلك املسر�يات)91(. كذلك توفر صالة عرض 
ال السي�فما  ي مركز إثراء إضافة نوعية ملحج �� األفالم �ف
توفر  ارية  التحج ر  غ�� املركز  صالة  إن  إذ  املحلية، 
ي  ال�ت�� رة  القص�� السعودية  لألفالم  يومية  ا  عروصف�
ارية، وكذلك األفالم الطويلة  ال تدعمها الدور التحج

اري )92(. ر القادرة بعد عل� التنافس التحج غ��

انات واملسابقات املهر�ج

عام  ي  �� �ف ية  السي�فما�ئ انات  املهر�ج إ�ياء  عودة  منذ 
مسابقة  من  الثانية  النسخة  بإطالق  2015م 
انات  مهر�ج إقامة  أصبحت  السعودية))9(،  أفالم 
هود  ا عليه بفضل �ج ا متعار�ف� محلية لألفالم نشاط�
ي  �� ي مناطق عدة �ول اململكة، ليس فقط �ف �� فردية �ف
ي شهدت »مسابقة األفالم  الدمام والرياض، ال�ت��
ي مركز امللك  �� ي خالد الباز �ف رة« بإدارة املخرح� القص��

إل�  امتدت  بل  2016م))9(،  عام  ي  �� الثقا�ف فهد 
فيها  ي  ال�ت�� اململكة  مال  سث ندل  ال�ج دومة  محافظة 
رم ال�ضاري مسابقة أفالم أبو  أطلق مركز أبو عحج
ي العام نفسه  �� ي أبها، �ف �� رم عام )201م)95(. و�ف عحج
ثالثة  ملدة  رة  القص�� لألفالم  أبها  ان  مهر�ج انطلق 
السعودية  العربية  معية  ال�ج فرع  بإشراف  أيام 
فرع  نظم  كذلك  بأبها)96(.  والفنون  للثقافة 
�تماعية  اال�ج األفالم  ان  مهر�ج باأل�ساء  معية  ال�ج
معية))9(.  ال�ج مقر  ي  �� �ف 2018م  عام  ي  �� �ف رة  القص��

ي عام 2019م: �� انات �ف ومن أبرز املهر�ج
ان أفالم السعودية ١- مهر�ج

ي  ديد ملسابقة أفالم السعودية وال�ت�� وهو االسم ال�ج
من  ابتداء  إطالقها  بالدمام  معية  ال�ج فرع  أعاد 
دورتها الثانية عام 2015م، وبالتعاون مع مركز 
2016م،  عام  ي  �� �ف الثالثة  الدورة  من  ابتداء  إثراء 
لألفالم  الرسمية  املظلة  بمثابة  ان  املهر�ج وأضحى 

ي اململكة. �� �ف
امسة  ال�ف الدورة  مت  ق�� ائُ 2019م  عام  ي  �� و�ف
داخل  املرة  هذه  إثراء  مسرح  ي  �� �ف ان  للمهر�ج
م  التنظ�� ي  �� �ف وشاركت  بناؤه،  اك�تمل  أن  بعد  املب�ف� 
ا  مختل�ف� كان  العام  هذا  أن  وبحكم  وال�تمويل. 
مشاركة  قبول  ر  معاي�� رفع  تم  فقد  ا؛  ��� سي�فما�ئ
السابقة،  السنوات  من  أعل�  بشكل  األفالم 
باإلضافة  تقديمها،  ي  �� �ف عاملي  فريق  وأسهم 
كما  ر.  العم�� هناء  السعودية  ة  واملخر�ج للكاتبة 
السعودية  الرواية  عن  محور  استحداث  تم 
هذا  ي  �� �ف وندوة  ورشة  م  تنظ�� وتم  والسي�فما، 
ي  �� �ف واألدباء  الُكتاب  تطوير  ل  أ�ج من  ال�فصوص 
السي�فما السعودية، »وبناء ثقافة أدبية فلسفية 

فكرية صلبة« للمشاريع البصرية)98(.

رفيه 2- مسابقة تحديات ال�ت
التنافسية بعد أن قامت  اتسع نطاق الفعاليات 
تحديات  مسابقة  بإطالق  رفيه  لل�ت العامة  ة  الهي�ئ
االت  راير إل� أكتوبر 2019م ملحج رفيه من شهر ف�ج ال�ت
وتنوعت  األفالم،  صناعة  ملت  سث عدة،  ترفيهية 

 .)99( �� ي السي�فما�ئ ات املشاركة إل� ال�تمثيل واملكياح� ف�ئ
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ية مسابقة األفالم الروا�ئ

اصة م ال�ف نة التحك�� زة ل�ج ا�ئ ضياء اليوسف»ولد سدرة«�ج

زة النخلة الذهبية ألفضل ممثل ا�ئ عة«�ج ي فيلم »أغنية البحج �� رأسامة القس �ف هناء العم��

زة النخلة الذهبية ألفضل ممثلة ا�ئ ي فيلم »ستارة«�ج �� ي �ف �� محمد السلمانزارا البلوسث

ي �سام ال�لوة»ِصلة«النخلة الذهبية ألفضل إخراح�

ي �� عبدالعزيز الشال�ي»املسافة صفر«النخلة الذهبية ألفضل فيلم روا�ئ

قي وثا�ئ ي »الكهف« عبدالر�من صندقحج

ر ي قص�� �� روا�ئ »خمسون ألف صورة« ليل الناصر عبدال�ج

ي طويل �� روا�ئ »املسافة صفر« عبدالعزيز الشال�ي

ي طويل �� روا�ئ »آخر زيارة« عبداملحسن الضبعان

ر ي قص�� �� روا�ئ »ولد سدرة« ضياء يوسف

ر ي قص�� �� روا�ئ »صلة« �سام ال�لوة

ر ي قص�� �� روا�ئ »ارتداد« محمد ال�مود

ر ي قص�� �� روا�ئ »لون الروح« فهد األسطاء

مسابقة أيام الفيلم السعودي

من  الثانية  النسخة  انطلقت  2018م  عام  ي  �� �ف
ما  قدم  و�تَ السعودي)100(،  الفيلم  أيام  مسابقة 
، وفازت ثمانية سيناريوهات  �� يقارب ألف نص روا�ئ

ي عام 2019م)101(: �� ي �ف منها فقط لإلنتاح�

ازات ز واإلنحج وا�ئ الحج

ي مسابقة أيام الفيلم السعودي للعام 2019م. �� زة �ف مة باألفالم الفا�ئ دول 4-2: قا�ئ �ج

ي ةالفيلماملخر�� الف�ئ

ان أفالم السعودية 2019م مهر�ج

 15( املسابقة  ي  �� �ف املشاركة  األفالم  عدد  بلغ 
 ((0 موعه  محج ما  أي  سيناريو،  و186  ا  فيلم�
ي  �� مشاركة. وتم ترشيح 89 سيناريو للمشاركة �ف
ا لدخول  ر املنفذ و)) فيلم� مسابقة السيناريو غ��

 . ي موازيا� مسابقات األفالم، باإلضافة إل� 18 فيلما�
إل�  باإلضافة  الذهبية  النخالت  توزيع  تم  وقد 

:)102( �� ز مالية وفق التصنيف اآل�ت وا�ئ �ج

ي دورة عام 2019م. �� ان أفالم السعودية �ف ي مهر�ج �� ز �ف وا�ئ زة عل� �ج مة باألفالم ال�ا�ئ دول 4-3: قا�ئ �ج

ة زةالف�ئ ا�ئ ةالفيلمال�ج / املخر�ج املخر��
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مسابقة أفالم الطلبة

زة النخلة الذهبية ألفضل سيناريو منفذ ا�ئ ناصر �ماد»أنا املوت«�ج

زة النخلة الذهبية ألفضل ممثل ا�ئ ي فيلم »�رق«�ج �� يراشد الورثان �ف �ف ي ال�س�� عل��

اصة م ال�ف نة التحك�� زة ل�ج ا�ئ واهر العامري»سعدية سابت سلطان«�ج �ج

ي زة النخلة الذهبية ألفضل مخرح� ا�ئ ي»�رق«�ج �ف ي ال�س�� عل��

زة النخلة الذهبية ألفضل فيلم ا�ئ ي»�رق«�ج �ف ي ال�س�� عل��

قية مسابقة األفالم الوثا�ئ

ي م إنتاح� زة النخلة الذهبية ألفضل ت�م�� ا�ئ محمد الصفار»أسود«�ج

زة النخلة الذهبية ألفضل موضوع ا�ئ ي»أبو ناصر«�ج �� را�ف �� �سن ال�ج

ي �� زة النخلة الذهبية ألفضل تصوير سي�فما�ئ ا�ئ أ�مد عيد»محارث«�ج

اصة م ال�ف نة التحك�� زة ل�ج ا�ئ يل«�ج ي»مهال�ئ �� معاذ العو�ف

زة النخلة الذهبية ألفضل فيلم ا�ئ ي»الكهف«�ج عبدالر�من صندقحج

مسابقة السيناريو
ر املنفذ غ��

زة النخلة الذهبية ألفضل سيناريو أول ا�ئ البندري البقمي»ثالثة صفر«�ج

ي �� زة النخلة الذهبية ألفضل سيناريو ثا�ف ا�ئ عبد العزيز العيس�»كاتب لألبد«�ج

زة النخلة الذهبية ألفضل سيناريو ثالث ا�ئ اب«�ج �وراء الدهان»الغزالة والسنحج

اصة ان ال�ف ز املهر�ج وا�ئ �ج
زة النخلة الذهبية ألفضل ملصق فيلم ا�ئ ريلفيلم »Red Velvet«أو »ريد فيلفت«�ج عبد العزيز التويحج

زة النخلة الذهبية ألفضل فيلم عن مدينة سعودية ا�ئ يل«�ج ي»مهال�ئ �� معاذ العو�ف

رفيه تحديات ال�ت

وتقديم  ال  محج كل  ي  �� �ف زين  الفا�ئ أسماء  إعالن  تم 
مالية  وموارد  تدريبية  ي  برامح� ة  هي�ئ عل�  ز  وا�ئ �ج

لت�فمية املواهب املشاركة ))10(:

ة زةالف�ئ ا�ئ ةالفيلمال�ج / املخر�ج املخر��

رفيه. ي مسابقة تحديات ال�ت �� زين �ف مة بالفا�ئ دول 4-4: قا�ئ �ج

ي قيةعبدالر�من صندقحج رة والوثا�ئ الرياضاألفالم القص��

الرياضال�تمثيلفيصل الغانم

ييارا الدايل �� ي السي�فما�ئ الرياضاملكياح�

الرياضالكرتون السعوديرياض الدوسري

ي �� الدمامالنصوص الكوميديةفيصل بو�سث

املدينة ة الف�ئ ز الفا�ئ
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ي اململكة:)100) ي دول عدة خارح� �� ها مركز إثراء �ف ي أنتحج ي العام 2019، تم عرض األفالم ال�ت�� �� �ف

ي العام 2019م. �� ة من مركز إثراء �ف مة بأماكن عرض بعض األفالم املنتحج دول 4-5: قا�ئ �ج

»املسافة صفر«

- اإلمارات �ف ان الع�� مهر�ج
ي – اإلمارات �� ي أبوظ�ج �� امعة نيويورك �ف �ج

ان الشارقة ألفالم الشباب واألطفال - اإلمارات مهر�ج
ي عمان – األردن �� ان AFFA �ف مهر�ج

ي - مصر �� ان اإلسكندرية السي�فما�ئ مهر�ج

سور»الكهف« ي �ج من فعاليات برنامح� كوريا �ف

»آخر زيارة«

مهورية التشيك  Karlovy Vary International Film Festival – �ج
ي ي الدول�� �� ان مراكش السي�فما�ئ مهر�ج

ي ي الدول�� �� رغ األملا�ف ان منهايم-هايدل�ج ي الدورة 68 ملهر�ج �� املسابقة الرسمية �ف

»خمسون ألف صورة«
ان الشارقة ألفالم الشباب واألطفال – اإلمارات مهر�ج

سور ي �ج من فعاليات برنامح� كوريا �ف
ي لألفالم - لبنان روت الدول�� ان ب�� مهر�ج

 : �� ز عاملية كان أبرزها اآل�ت وا�ئ كما �ازت العديد من األفالم السعودية عل� �ج

ز دولية. وا�ئ زة واملرشحة ل�ج مة ببعض األفالم السعودية الفا�ئ دول 4- 6: قا�ئ �ج

ي»سيدة البحر« �ف ي طويلشهد األم�� �� فيلم روا�ئ

ي . 1 �� ان فينيسيا السي�فما�ئ ي مهر�ج �� رونا �ف زة  ف�� ا�ئ �ج
)105( الدول��

ي . 2 �� �ف الرسمية  املسابقة  ي  �� �ف رونزي  ال�ج التانيت 
ي ان قرطاح� مهر�ج

ي . ) �� ي مسابقة األفالم اآلسيوية �ف �� أفضل فيلم �ف
)106( ان سنغافورة الدول�� مهر�ج

د السماري»الدنيا �فلة« ي طويلرا�ئ �� ان صندانس املستقلفيلم روا�ئ م مهر�ج نة تحك�� زة ل�ج ا�ئ �ج

هيفاء »املرشحة املثالية«
املنصور

ي طويل �� فيلم روا�ئ
1 .)10(( ي الدول�� �� ان فينيسيا السي�فما�ئ مهر�ج
ان تورنتو)108(. 2 مهر�ج
ان لندن)109(. ) مهر�ج

 Social Molds«
»Manualي �� ررغد البار�ت ميشن قص�� ي فيلم أن�� �� ي الطالب �ف ة مشاريع تخرح� ي ف�ئ �� نافس �ف

ميشن)110( ي ألفالم األن�� ي الدول�� ان أنيس�� مهر�ج

عبدالعزيز »املسافة صفر«
ي طويلالشال�ي �� ي مسابقة نور الشريف لألفالم فيلم روا�ئ �� ي �ف از ف�ف�� أفضل إنحج

ان اإلسكندرية)111( ي مهر�ج �� العربية الطويلة �ف
ي لألفالم الطويلة �� زة الصقر الذه�ج ا�ئ  ترشح ل�ج

)112( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� �ف

عبداإلله »رومِل«
ي �� ي طويلالقرسث �� ي ألفضل فيلم طويلفيلم روا�ئ ليحج زة الصقر ال�ف ا�ئ  �ج

)11(( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� �ف

»الذكرى 
ي طويلاملهند الكدماملفقودة« �� ز منها أفضل فيلمفيلم روا�ئ وا�ئ  فاز بثالثة �ج

)11(( ان CFK  الدول�� ي مهر�ج �� �ف
انات دولية)115( ي 8 مهر�ج �� ترشح �ف

ي العامل �� الفيلم السعودي �ف

مكان العرضالفيلم

يالفيلم ةاملخر�� زةالف�ئ ا�ئ رشحال�ج ال�ت
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عة« ر»أغنية البحج ي طويلهناء العم�� �� فيلم روا�ئ
ان شرم  ترشح للمسابقة الرسمية ملهر�ج
ي لألفالم اآلسيوية  ي الدول�� �� الشيخ السي�فما�ئ

ي بالسويد)116( �� رغ للفيلم العر�ج وتن�ج ان �ج ومهر�ج

عبداملحسن »آخر زيارة«
ي طويلالضبعان �� زة النقادفيلم روا�ئ ا�ئ �ج

)11(( ي الدول�� �� ان مراكش السي�فما�ئ ي مهر�ج �� �ف
ي الدورة 68  �� ي املسابقة الرسمية �ف �� نافس �ف

ي ي الدول�� �� رغ األملا�ف ان منهايم-هايدل�ج ملهر�ج

» �� ي العر�ج �� مشعل »الفضا�ئ
اسر ي طويلال�ج �� ان صندانس فيلم روا�ئ ترشح للمسابقة الرسمية ملهر�ج

ي دورة عام 2020 )118( �� �ف

محمد »ارتداد«
رال�مود ي قص�� �� فيلم روا�ئ

ان ترشح للمسابقة الرسمية ملهر�ج
رة ي لألفالم القص�� راند الدول�� رمونت ف�� كل��

ي دورة عام 2020 )119( �� �ف

ي»قضية هند« ردينا نا�ج ي قص�� �� ي فيلم روا�ئ �� ر �ف ي ألفضل فيلم قص�� �� زة الصقر الذه�ج ا�ئ �ج
)120( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� مهر�ج

رك« محمود »أيام الس��
ي طويلالشرقاوي �� ي ألفضل ممثل ملحمود فيلم روا�ئ �� زة الصقر الذه�ج ا�ئ �ج

)121( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� الشرقاوي �ف

فهمي »قواعد اللعبة«
رفر�ات ي قص�� �� مفيلم روا�ئ نة التحك�� شهادة تقدير ل�ج

)122( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� �ف

فيصل »ون تو ثري«
رعبدهللا ي قص�� �� رفيلم روا�ئ زة أفضل فيلم قص�� ا�ئ  نافس عل� �ج

)12(( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� �ف

مصعب »تعايش«
راملعمري ي قص�� �� رفيلم روا�ئ زة أفضل فيلم قص�� ا�ئ  نافس عل� �ج

)12(( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� �ف

ي»�رق« �ف ي ال�س�� رعل�� ي قص�� �� رفيلم روا�ئ زة أفضل فيلم قص�� ا�ئ  نافس عل� �ج
)125( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� �ف

»سعدية سابت 
ر   العامريسلطان« ي قص�� �� رفيلم روا�ئ زة أفضل فيلم قص�� ا�ئ  نافس عل� �ج

)126( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� �ف

هناء صالح »�الوة«
ي رالفاس�� ي قص�� �� رفيلم روا�ئ زة أفضل فيلم قص�� ا�ئ  نافس عل� �ج

)12(( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� �ف

منصور »صامل«
رالبدران ي قص�� �� رفيلم روا�ئ زة أفضل فيلم قص�� ا�ئ  نافس عل� �ج

)128( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� �ف

»محاولة«
يعقوب 
ي �� راملرزو�ت ي قص�� �� رفيلم روا�ئ زة أفضل فيلم قص�� ا�ئ  نافس عل� �ج

)129( �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� �ف

يالفيلم ةاملخر�� زةالف�ئ ا�ئ رشحال�ج ال�ت
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معت بياناته  قام مسح املشاركة الثقافية الذي �ج
ر من العام 2019م بقياس تفاعل  ي الربع األخ�� �� �ف
منصاتها.  باختالف  ية  املر�ئ العروض  مع  �تمع  املحج
شخص   (1(( من  عينة  االستطالع  مل  سث وقد 
املناطق.  ميع  �ج ي  �� �ف اململكة  سكان  من  ممثلة 
السكان  من   50.6% فإن  االستطالع  وبحسب 
يشاهدون  إناث(  و47.4%  ذكور   53.2%(

ي السعودي عل� موقع يوتيوب. اإلنتاح�

بلغت  فقد  اململكة،  ي  �� �ف السي�فما  دور  ارتياد  وأما 
نسبة الذين ارتادوا دور العرض مرة وا�دة عل� 
ي عشر شهرا املاضية 27.30%.  األقل خالل اث�ف��
عن  ال�ال  بطبيعة  النسبة  هذه  وتنخفض 
ل�داثة  ا  نظر�  )1-( شكل  )انظر  العاملية  املعدالت 
مدن  ي  �� �ف وتوفرها  أعدادها  وقلة  الدور  دخول 
ترتفع   ،)2-( )شكل  من  يظهر  وكما  محدودة، 
الشرقية  املنطقة  ي  �� �ف ر  أك�ث أو  الضعف  إل�  النسبة 
توفرت  ي  ال�ت�� املناطق  وهي  والوسطى،  والغربية 
أن  امللفت  من  أنه  كما  عرض.  دور  بضعة  فيها 
را  كث�� ترتفع  العرض  لدور  النساء  ارتياد  نسبة 

ال )انظر شكل )-)(. هم من الر�ج عن نظرا�ئ

ي املاضية( �سب الدولة)0)1(. ي عشر شهرا� شكل 4-1: نسبة الذهاب إل� دور السي�فما )خالل االث�ف��

مس� املشاركة الثقافية 2019م

0.0%               10.0 %              20.0%               30.0%               40.0%               50.0%               60.0%               70.0% 

السعودية27.3%

مصر 13.0%

اململكة املتحدة 61.0%

فرنسا 63.0%

اليابان 39.6%

اإلمارات 54.0%

الواليات املتحدة 58.6%

ي املاضية( �سب املنطقة. ي عشر شهرا� ي اململكة )خالل االث�ف�� ��  شكل 4-2: نسبة الذهاب لدور السي�فما �ف

الوسطى31.1%

الغربية31.8%

مالية3.8% السث

نوبية18.7% ال�ج

الشرقية37.1%

0.0%           5.0%           10.0%           15.0%           20.0%           25.0%           30.0%           35.0%           40.0% 
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ي  ي عشر شهرا� ي اململكة )مرة وا�دة عل� األقل، خالل االث�ف�� �� �ف 4-3: نسبة الذهاب لدور السي�فما  شكل 
نس. املاضية( �سب ال�ج

21.3%

34.4%

ذكر

أن�ث�

0.0%           5.0%           10.0%           15.0%           20.0%           25.0%           30.0%           35.0%           40.0% 

 
رونية النسبة األعل�، إذ بلغت  ما يخص املنصة املفضلة ملشاهدة األفالم، فا�تلت املنصات اإللك�ت أما ف��

رة بنسبة 19.1%. %42، تلتها منصة التلفاز بنسبة %24.4، و�لت السي�فما أخ��

.) �ف ي البالغ�� �ف ي اململكة )ب�� �� يارات املفضلة ملشاهدة األفالم �ف شكل 4-4: نسبة ال�ف

دور السي�فما19.1%

القنوات 24.4%
التلفزيونية

رونية 42.0% ي اإللك�ت رامح� املواقع أو ال�ج
)مثل يوتيوب ونتفليكس(

ال أقوم بمشاهدة 15.5%
أي منها

0.0%       5.0%       10.0%       15.0%       20.0%       25.0%       30.0%       35.0%       40.0%       45.0%  
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البنية التحتية واالست�ثمار
ي نحو قطاع األفالم  �� ي املر�ئ ديدة املتعلقة بت�فمية ودعم البنية التحتية لإلنتاح� هت أغلب السياسات ال�ج اتحج
ر  ر غ�� ، ومع ذلك ما يزال قطاع األفالم إل� �د كب�� �� ي التلفزيو�ف ر عل� اإلنتاح� ر كب�� والسي�فما، ومل يطرأ تغي��
هود الفردية. وقد أدى ذلك إل�  ي عل� ال�ج يس�� ا بشكل ر�ئ ر قليلة مع�تمد� رة غ�� ا، وظل ف�ت منظم مؤسس���
الصناعة  لة  عحج دفع  ي  �� �ف سهم  ُ�� لن  ما  وهو  اليوتيوب،  وقنوات  رة  القص�� األفالم  ي  �� �ف ي  �� املر�ئ ي  اإلنتاح� تركز 
ي  ال�ال�� ي  �� السي�فما�ئ ال�راك  مكن  ُ�� أو  الطويلة  األفالم  م عل�  القا�ئ العاملي  بمفهومها  اململكة  ي  �� �ف ية  السي�فما�ئ
ي واملمثل السعودي محمود الشرقاوي  ارية. فمن ذلك أن املخرح� ي سوق السي�فما التحج �� من التنافس �ف
ي الطويل  �� ي عام 2019م عن فيلمه الروا�ئ �� ر �ف ي األخ�� �� ي السي�فما�ئ �ف ان الع�� ي مهر�ج �� زة أفضل ممثل �ف ا�ئ نال �ج
ي )1)1(. وقد اختار الشرقاوي منصة اليوتيوب لعرض  رك« والذي قام بكتابة نصه أيضا� »آخر أيام الس��

زة)2)1(. ا�ئ ي الستحقاق ال�ج رطت إزالة الفيلم عن املنصة أوال� ان اش�ت نة املهر�ج الفيلم، إال أن ل�ج

املرافق

أنشأ  رفيه،  ال�ت ال  محج ي  �� �ف لالست�ثمار  كخطوة 
2018م  عام  ي  �� �ف العامة  االست�ثمارات  صندوق 
)املعروفة  السعودية  رفيه  ال�ت مشاريع  شركة 
واالست�ثمار()))1(  للتطوير  رفيه  ال�ت بشركة  سابقا 
والتنفيذي  االست�ثماري  الصندوق  ذراع  لتكون 
يبلغ  مال  برأس  رفيه  ال�ت االت  ومحج قطاعات  ي  �� �ف
السي�فما  صاالت  وتشكل  ريال.  مليارات  عشرة 
هة  ال�ج وهي  للشركة،  رفيه  ال�ت قطاعات  أ�د 
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ي واملسموع ��ت� نهاية عام 2019م. �� ة العامة لإلعالم املر�ئ ارية املرخصة من الهي�ئ ية التحج مة بدور العرض السي�فما�ئ دول 4-7: قا�ئ �ج

)2))الرياض بارك الرياضفوكس

هة الرياضالرياضفوكس )2)181وا�ج

8558ذا روفالرياضفوكس

ي اململكةالرياضفوكس 8228برح�

151265القصر مولالرياضفوكس

ي يالرياضاي إم س�� 1625مركز امللك عبدهللا املال��

ي 10801بانوراما مولالرياضاي إم س��

ي �� 0)610ال�مراء مولالرياضمو�ف

6911ويست أفنيو مولالدمامفوكس

دةفوكس ي مول�ج 96)121ريد س��

ي �� دةمو�ف مع العرب�ج )15210محج

انإمباير رف �� 28)10الراشد مول�ج

موع 1211311540املحج

عدد املقاعد عدد الشاشات املوقع املدينة املشغل

ي اململكة  �� املتعاقدة مع سي�فما AMC  لتشغيلها �ف
ي عل� رخصة تشغيل دور العرض  �ف وأول ال�اصل��
ي  �� املر�ئ اإلعالم  ة  هي�ئ وتنظم   ،)1((( محليا� ي  �� السي�فما�ئ
واملسموع  فسح األفالم ومنح رخص عمل لدور 

السي�فما)5)1(.

: �� ات واملرافق عل� ما يأ�ت رف ه�� مل التحج وتسث

١- دور العرض
ي  برامح� أ�د  وهو  ال�ياة  ودة  �ج ي  برنامح� يهدف 
ي  �ف بتحس�� ي  واملع�ف��  20(0 اململكة  رؤية  تحقيق 
ي السعودية إل� إنشاء  �� ودة �ياة األفراد واألسر �ف �ج
بحلول  اململكة  أنحاء  ي  �� �ف سي�فما   (5 عن  يزيد  ما 
عام 2020 م)6)1(. إال أنه بنهاية عام 2019م بلغ 
املرخصة  ارية  التحج ية  السي�فما�ئ العرض  دور  عدد 

ي  ي واملسموع 12 دارا� �� ة العامة لإلعالم املر�ئ من الهي�ئ
مقسمة  م   2018 عام  ي  �� �ف الصاالت  افتتاح  منذ 

:)1((( �� عل� النحو اآل�ت



136

يات                   األفالم ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

افتتا�ها  السي�فما منذ  إل�  الدخول  أعداد  وبلغت 
د إ�صاءات لدور  ي مشاهد)8)1(. وال تو�ج �ف ) مالي��
ي  �� مة أو املؤقتة، �ف ارية، سواء الدا�ئ ر تحج العرض غ��

اململكة.

٢- االستوديوهات
ي�تم  أنه  إال  اململكة،  ي  �� �ف تصوير  و�دات  د  تو�ج ال 
ي مركز امللك  �� العمل عل� إنشاء مدينة إعالمية �ف
تشغيلها  وسيكون  الرياض،  ي  �� �ف ي  املال�� عبدهللا 
املحلية  املواهب  تستهدف  األول�   : �ف مر�لت�� عل� 
إعالم  منطقة  بناء  والثانية  املحتوى،  وصانعي 

ي اململكة. ي من خارح� �ف �� متكاملة للمنتحج

القوى العاملة

الختصاصات  العمل  وزارة  تصنيفات  تنحصر 
 :)1(9( �� ي اآل�ت �� ي �ف �� ي املر�ئ ال اإلنتاح� محج

�تماعية. ي وزارة املوارد البشرية والت�فمية اال�ج �� ي فيها �ف �ف ل�� ي وأعداد املسحج �� مة بالتخصصات املهنية لإلعالم املر�ئ دول )-8: قا�ئ �ج

ي إضاءة 21286ف�ف��

ميل ي تحج 06)6982ف�ف��

ي ديكور )9)20))1ف�ف��

ي صوت 512)5ف�ف��

8)029م�مم دعاية وإعالن

6))01مصور استوديو

ي �� 09)88مصور تلفزيو�ف

)10010مشرف أزياء مسرح أو استوديو

ي إعالمية 9691)5منظم برامح�

))8مصور تلفازي

ي �� )28)مصور سي�فما�ئ

ي أفالم ي انتاح� 28120اختصا���

)15816كاتب سيناريو و�وار

ي �� ي وإذاعي وتلفزيو�ف �� ي سي�فما�ئ 122)مخرح�

10)02)ممثل

ي ))ناقد ف�ف��

ي �ف ي العامل�� مال�� ي إ�ج �ف ي السعودي�� �ف ي العامل�� مال�� إ�ج التخصص
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من  العديد  ي  �ف ب�� التصنيفات  تفرق  وال 
اختصاصات املهن اإلعالمية مثل النقد وال�تمثيل 
ي أنواع املنصات  �ف ي وكتابة السيناريو، أو ب�� واإلخراح�
ولكن  تلفزيون(،  أو  إذاعة  أو  )سي�فما  اإلعالمية 
مهنة  ي  �� �ف اإلعالمية  املنصة  لنوع  تفصيل  د  يو�ج
ذلك،  إل�  باإلضافة  املثال.  سبيل  عل�  التصوير 
العامل،  ي  �� �ف القطاع  هذا  تخصصات  مع  وباملقارنة 
رة، مثل محرر أفالم  تغيب تخصصات مهنية كث��
ط  وسا�ئ م�مم  أو  ي  ف�ف�� مدير  أو  ي  تق�ف�� ي  مخرح� أو 
أعاله  األرقام  أن  كما  ر.  الكث�� رها  وغ�� متعددة 
ال  محج ي  �� �ف ي  �ف للعامل�� ال�قيقية  األعداد  تعكس  ال 
ي هذا القطاع  �� ي �ف �ف ؛ إذ إن أغلب العامل�� �� ي املر�ئ اإلنتاح�
فيه  العمل  يمتهنون  وال  هواة،  املنصة  باختالف 

يسية. مهنة ر�ئ

م والتدريب التعل��

السعودية  امعات  ال�ج ي  �� �ف اإلعالم  أقسام  أغلب 
اإلعالم  من  ر  أك�ث الصحفي  باإلعالم  تختص 
هذا  يشهده  الذي  االنفتاح  ومع   ، واإلنتاح� ي  �� املر�ئ
ر  ي سوق العمل لكفاءات أك�ث القطاع يزداد ا�تياح�
ونوعية  عدد  ي  �� �ف زيادة  يستدعي  مما  ا؛  تخصص�
من  ال. ومن �ف ي هذا املحج �� مية �ف التخصصات التعل��

علمية  ات  در�ج قدم  �تُ ي  ال�ت�� امعية  ال�ج األقسام 
بمسميات  ي  �� رو�ف وااللك�ت ي  �� املر�ئ اإلعالم  ال  محج ي  �� �ف
اإلمام  امعة  �ج من  كل  امعات  ال�ج ي  �� �ف مختلفة 
امللك  امعة  و�ج اإلسالمية  سعود  بن  محمد 
امللك  امعة  و�ج عبدالعزيز  امللك  امعة  و�ج سعود 
امعة  وال�ج دة  �ج ي  �� �ف عفت  امعة  و�ج أبها  ي  �� �ف خالد 
معهد  إل�  باإلضافة  رونية،  اإللك�ت السعودية 
لإلعالم  سلمان  بن  أ�مد  ر  األم�� أكاديمية 
ي  دبلوما� قدم  ُ�� الذي  للتدريب  ي  العال�� التطبيقي 
الدورات  من  رها  وغ�� اإلعالمي  ي  اإلنتاح� تقنية  ي  �� �ف
2019م/1))1هـ  عام  نهاية  ي  �� و�ف التدريبية. 
ابتعاث  ي  برنامح� الثقافة عن إطالق  أعلنت وزارة 
مل تخصصات  والفنية يسث الثقافية  للتخصصات 
الفرصة  سيتيح  مما  ؛  �� املر�ئ ي  واإلنتاح� األفالم 
وتطوير  ال  املحج هذا  ي  �� �ف ي  �ف املتخصص�� عدد  لزيادة 

ي )0)1(. ي املحل�� اإلنتاح�

تقَدم  كانت  ي  ال�ت�� العمل  ورش  م  لتنظ�� وكخطوة 
للثقافة  السعودية  العربية  معية  ال�ج مقرات  ي  �� �ف
»ثقف«  معهد  معية  ال�ج أطلقت  والفنون، 
االت الثقافية والفنون بأنواعها  للتدريب عل� محج
ي فروعها �ول  �� ي أكتوبر عام 2018م �ف �� املختلفة �ف
كل  ي  �� �ف معية  ال�ج فروع  قدمت  وقد  اململكة)1)1(. 
ا  عدد� الشرقية  واملنطقة  دة  و�ج الرياض  من 

 ، �� املر�ئ ي  اإلنتاح� ال  محج ي  �� �ف الفنية  الدورات  من 
من  مستفيد   180 منها  املستفيدين  عدد  بلغ 

)1(2(. �ف نس�� ال�ج

الدعم واالست�ثمار

اململكة  ي  �� �ف الفراغ  ملء  ي  �� �ف يوتيوب  منصة  اح  نحج
ي لها، فبحسب  �ف انعكس عل� استخدام السعودي��
فإن  يوتيوب  مالكة  غوغل  شركة  إ�صاءات 
اململكة تحتل املرتبة األول� عل� مستوى العامل من 
عام  املنصة  لفيديوهات  املشاهدات  أعداد  �يث 
املشاهدة  الفيديو  أعداد  بلغت  �يث  2012م، 
ي  ي ذلك العام 90 مليون فيديو يوميا� �� ي اململكة �ف �� �ف
أسواق  ر  أك�ج اململكة  عد  �تُ ي  �ف ال��� ذلك  ومنذ   .)1(((

معدالت  أن  �يث  العامل،  ي  �� �ف الوطنية  يوتيوب 
التواصل  ل  وسا�ئ استخدام  ي  �� �ف السنوية  ال�فمو 
اململكة  ي  �� �ف إ�داها(  يوتيوب  عد  )و��ُ �تماعي  اال�ج
تصل إل� %32، وهي بذلك تفوق معدالت ال�فمو 
بأن  ا  علم� فقط)))1(.   13% تعادل  ي  ال�ت�� العاملية 
بنهاية  اململكة  ي  �� �ف رنت  اإلن�ت مستخدمي  نسبة 
. وعليه  �� موع السكا�ف عام 2018م %89 من املحج
ي  �� رو�ف اإللك�ت ي  اإلنتاح� سوق  ي  �� �ف الطلب  كمية  فإن 
ال  املحج هذا  ي  �� �ف االست�ثمار  يبدو  . ولذا  مرتفعة)5)1(
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لة  محج صنفت  أن  ذلك  مؤشرات  ومن  ا،  واعد�
تلفاز  2016م  عام  األوسط  الشرق  فوربس 
اململكة،  ي  �� �ف ة  ناش�ئ شركة  أفضل  كثالث   11
، ووصلت إيراداتها من  وهي شركة ممولة ذاتيا�
2015م إل� 5.2 مليون دوالر،  ي عام  �� �ف اإلعالنات 
ي  �� مع متوسط مشاهدات 6.5 مليون مشاهدة �ف

الشهر)6)1(. 

ال  محج ي  �� �ف رة  كب�� نقلة  �دثت   2018 عام  ي  �� و�ف
ي  �� �ف  STV صندوق  است�ثمار  مع  ي  �� رو�ف اإللك�ت ي  اإلنتاح�
وهو  دوالر،  ي  �ف مالي�� تسعة  مة  بق�� تلفاز11  شركة 
صندوق است�ثماري مستقل من تأسيس شركة 
التقنية  ال  محج ي  �� �ف يست�ثمر  السعودية  االتصاالت 
ر  األك�ج الصفقة  هذه  عد  و�تُ الرقمية.  والقطاعات 
ي  �� رو�ف اإللك�ت اإلعالم  ال  محج ي  �� �ف نوعها  من  واألول 
سهم  ُ�� أن  املتوقع  ومن   .)1((( اململكة  ي  �� �ف ي  �� واملر�ئ
ي  �� رو�ف ي نمو اإلعالم اإللك�ت �� هذا النوع من االست�ثمار �ف

ي مختلفة. ي أنماط إنتاح� �� دده بالدخول �ف وتحج

رة  كث�� املعوقات  تزال  فما  السي�فما،  يخص  ما  ف��
التذاكر  ي شباك  �� �ف السعودي  الفيلم  ي  �ف تمك�� أمام 
فرض عل� األفالم  ي اململكة فعل� سبيل املثال �تُ �� �ف

ضريبة  نسبة  والسعودية  نبية  األ�ج ارية  التحج
ي ال�سبان  �� %30 من إيرادات التذاكر، دون األخذ �ف
تذهب  بي�فما   ، �ف االثن�� ي  �ف ب�� ل  الها�ئ اإليرادات  فارق 
%60 من اإليرادات إل� املوزع، مما ال يتيح ربحا 
ق  . يؤثر هذا العا�ئ �ف اع األفالم السعودي�� ذكر لص�فّ ُ��
ي  �� �ف واس�تمراريته  السعودي  الفيلم  د  توا�ج عل� 
صاالت العرض، كما �صل مع فيلم »رومِل«.)8)1( 
ي  �� �ف ي العام 2019م آخذة  �� �ف إال أن مبادرات الدعم 
ي منها  الثقافة عددا� أطلقت وزارة  أن  بعد  التتابع 

ي اململكة: �� ي �ف �� ي املر�ئ رة اإلنتاح� لدفع مس��

١- مسابقة ضوء لدعم األفالم 

2019/9/29م  ي  �� �ف الثقافة  وزارة  أطلقت 
بما  املحلية  األفالم  ي  إنتاح� لدعم  ضوء  مسابقة 
لألفالم  سعودي  ريال  مليون   (0 إل�  يصل 
رة والرسوم  قية والقص�� ية والوثا�ئ بأنواعها، الروا�ئ
ي ي�تم تقديم ورش عمل  املتحركة. ومع الدعم املال��
ي  س�ت�� اللو�ج الدعم  وتقديم  النصوص  لتطوير 
واملحافل  انات  املهر�ج ي  �� �ف املشاركة  وتسهيل 
األفالم  ي  إنتاح� وإكمال  ي  ودوليا� ي  محليا� والفعاليات 
املشارك  إل�  الدعم  ي  �� �ف االولوية  منح  مع  ة  املنتحج

كذلك  أخرى)9)1(.  هات  �ج من  دعم  عل�  ز  ال�ا�ئ
ي  �ف ي الطالب املتخصص�� ة ملشاريع تخرح� صصت ف�ئ �فُ

ي اململكة. ال األفالم خارح� ي محج �� �ف

ي   �� ٢- صندوق نمو الثقا�ف

نمو  صندوق  مبادرة  عن  الثقافة  وزارة  أعلنت 
مل  تسث ي  وال�ت�� اإلبداعية  املشاريع  ل�تمويل  ي  �� الثقا�ف
ودة  �ج تطوير  ي  �� �ف سيسهم  ما  وهو   ، �� املر�ئ ي  اإلنتاح�
الذي الزم  لل  ال�ف ر من  الكث�� ي  ي وعالح� املحل�� ي  اإلنتاح�

ي هذا القطاع لعقود طويلة. �� ي �ف ال�راك الف�ف��

ي  �� ان البحر األ�مر السي�فما�ئ ٣- مؤسسة مهر�ج
ي  الدول��

بدعم  تع�ف�  ربحية  ر  غ�� أهلية  مؤسسة  هي 
ي  �� �ف نوعها  من  األول�  بذلك  عد  و�تُ األفالم،  صناعة 
إل�  األول�  ة  بالدر�ج املؤسسة  تهدف  إذ  اململكة. 
ثم  الطويلة  السعودية  األفالم  مشاريع  ا�تضان 
والعمل   ،)150( ودوليا� ي  محليا� ها  ترويحج ي  �� �ف اإلسهام 
ر تقديم  ي اململكة ع�ج �� ي �ف �� ي السي�فما�ئ ي اإلنتاح� رف عل� تحف��
والدورات  والورش  األفالم  وعروض  مسابقات 
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، فال يقتصر  انات، وهو ذو طابع دول�� كبقية املهر�ج
ان عل�  مل املهر�ج عل� األفالم السعودية، كما يسث
البحر األ�مر وهو �اضنة ملشاريع  معمل أفالم 
قام النسخة  وسيناريوهات األفالم الطويلة. وس�تُ
مارس  ي  �� �ف دة  �ج مدينة  ي  �� �ف ان  املهر�ج من  األول� 

2020م)151(.

تمهيد  صندوق  مسابقة  عن  ان  املهر�ج كما أعلن 
ية  روا�ئ سعودية  أفالم  دعم  إل�  تهدف  ي  وال�ت��
، عل� أن يكون محتواها  ي مر�لة اإلنتاح� �� طويلة �ف
أعلن  وقد   . املحل�� السياق  من  مستو�ى 
ي بمقدار مليون دوالر،  زة إنتاح� ا�ئ الصندوق عن �ج
العام  هذا  بها  فاز   ، �ف فيلم�� إل�  مناصفة  قدم  �تُ
ي فارس  مس املعارف« للمخرح� مشروع فيلم »سث
»أربعون  وفيلم  قدس،  صهيب  ي  واملنتح� قدس 
عبدالر�من  ي  واملنتح� الهليل  ملحمد  وليلة«  ا  عام�
مشاركة.  ي )2  �ف ب�� من  اختيارهما  تم  ، وقد  خوح�
ي  �� �ف األول�  ان  املهر�ج دورة  خالل  عرضهما  وسي�تم 
عول  ل ذلك ��ُ مارس املقبل 2020م)152(. من أ�ج
ان  املهر�ج هذا  عل�  قاد  وال�فُ الُصناع  من  ر  الكث��
ي اململكة بعد  �� ية �قيقية �ف لتكوين صناعة سي�فما�ئ

تهاد الفردي. تاريخ طويل من اال�ج
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معية العربية السعودية للثقافة والفنون  ان أفالم السعودية - ال�ج ي أفالم مختارة )الدمام: مهر�ج �� يات سعودية: قراءات �ف خالد ربيع السيد، سي�فما�ئ  )1(
بالدمام.  2019م(، ص 11.

ي وأفاق املستقبل«، موقع سوليوود، 16/)/2018م. �� ي عبق املا�ف �ف »السي�فما السعودية.. ب��  )2(
، الرياض 2019/10/20م. �� ري. ناقد سي�فما�ئ ا ساير املط�� مقابلة مع ر�ج  )((

.>https://www.youtube.com/watch?v=BmuhXFWNfBA< ،وزارة اإلعالم، »نشأة التلفزيون السعودي«، يوتيوب، 11/20/)201م  )((
معية العربية السعودية للثقافة والفنون  ان أفالم السعودية - ال�ج ي أفالم مختارة. )الدمام: مهر�ج �� يات سعودية: قراءات �ف خالد ربيع السيد، سي�فما�ئ  )5(

بالدمام.  2019م(، ص 12.
دة 2019/10/12م. . �ج مقابلة مع لؤي محمد �مزة. ممثل ومنتح�  )6(

ر 2019/10/6م.  �ج ، ال�ف ي ومنتح� م ال�ساوي. ممثل ومخرح� مقابلة مع إبراه��  )((
دة 2019/10/12م. . �ج مقابلة مع لؤي محمد �مزة. ممثل ومنتح�  )8(

ي سعودي«، صحيفة الرياض، )/)/2008م، العدد 9)5)1. �� ي أول فيلم سي�فما�ئ »الغانم: فريق متخصص من هوليوود أنتح�  )9(
)10( »’Island of Allah’ Bows.« The New York Times. 27/6/1956.

معية العربية السعودية للثقافة والفنون  ان أفالم السعودية - ال�ج ي أفالم مختارة. )الدمام: مهر�ج �� يات سعودية: قراءات �ف خالد ربيع السيد، سي�فما�ئ  )11(
بالدمام.  2019م(، ص 12.

ي السعودية«. فرانس )2. 2016/2/8م. �� »وفاة فؤاد بخش أ�د رواد ال�تمثيل �ف  )12(
«. صحيفة الرياض. 9/)/2011م. العدد 15629. �� ي السي�فما�ئ ليح� ان ال�ف ي مهر�ج �� ي السعودي محمد قزاز �ف »تكريم املخرح�  )1((

، )200(، ص 5). �� ي العر�ج �� ))1(  بدرية البشر، معارك طاش ماطاش )الدار البيضاء: املركز الثقا�ف
امعة امللك  لة �ج مهور املدينة املنورة )محج �تمع السعودي«، دراسة ميدانية عل� عينة من �ج ي املحج �� سامي محمد الشريف، »أنماط مشاهدة الفيديو �ف  )15(

عبدالعزيز: اآلداب والعلوم اإلنسانية. م)، )1)1هـ/)199م(، ص )-6). 
، الرياض 2019/10/20. �� ري. ناقد سي�فما�ئ ا ساير املط�� مقابلة شخصية مع ر�ج  )16(

.>/https://web1.internet.sa/ar/internet-in-saudi-arabia < ،رنت السعودية ي اململكة العربية السعودية، إن�ت �� رنت �ف اإلن�ت  )1((
، الرياض 2019/10/20م. �� ري. ناقد سي�فما�ئ ا ساير املط�� مقابلة مع ر�ج  )18(

»ظالل  لفيلم  األول  ي  �� السي�فما�ئ العرض  تحتضن  الرياض  و«مدينة   .)2019( مختارة،  أفالم  ي  �� �ف قراءات  سعودية:  يات  سي�فما�ئ السيد،  ربيع  خالد   )19(
ال�مت«.. اليوم«، صحيفة الرياض 2011/12/29م، العدد )1589.

«، صحيفة الرياض، 2006/5/26م. العدد 850)1. ان كان الدول�� ي مهر�ج �� عرض الفيلم السعودي »كيف ال�ال« �ف  )20(
ة األمر باملعروف: ال نعارض عرض أفالم بالسعودية«، العربية. نت، 2008/12/21م. يس هي�ئ »ر�ئ  )21(

معية العربية السعودية للثقافة والفنون  ان أفالم السعودية - ال�ج ي أفالم مختارة. )الدمام: مهر�ج �� يات سعودية: قراءات �ف خالد ربيع السيد، سي�فما�ئ  )22(
بالدمام.  2019م(، ص 28.

عبدهللا آل عياف، »عبدهللا آل عياف يتحدث عن مسابقة أفالم السعودية«، يوتيوب، )2008/12/1م،  )2((
>https://www.youtube.com/watch?v=jIvwyqLf_cI<.

ان أفالم السعودية، القطيف )/2019/10م. مقابلة مع أ�مد املال. مدير مهر�ج  )2((
دة لألفالم. تلفزيون اآلن«، يوتيوب، )/)/2009م، ان �ج يس مهر�ج »ممدوح سامل – ر�ئ  )25(

>https://www.youtube.com/watch?v=mNqM-JpeSQo<.
ي أفالم مختارة.  �� يات سعودية: قراءات �ف معية العربية السعودية فرع الدمام )2008(، وخالد ربيع السيد، سي�فما�ئ التقرير السنوي 2008م، ال�ج  )26(

معية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام.  2019م(، ص 28. ان أفالم السعودية - ال�ج )الدمام: مهر�ج
>2015-https://www.saudifilmfestival.org/sff-2< ،ان أفالم السعودية، الدورة الثانية 2015م مهر�ج  )2((

دة«، العربية. نت،  2012/8/12م. ي �ج �� زين �ف ان الفيلم السعودي يحتفي بالفا�ئ »مهر�ج  )28(
، 2/15/)201م. �� لة سيد�ت ي ظروف غامضة!«، موقع محج �� ي سعودي: تغييب �ف �� ان سي�فما�ئ ز مهر�ج وا�ئ »�ج  )29(

، الرياض 2019/10/20م. �� ري. ناقد سي�فما�ئ ا ساير املط�� مقابلة مع ر�ج  )(0(
املصدر السابق.  )(1(

«، صحيفة الرياض، 06/)0/)201م، العدد 22)16. ي السوري �اتم عل�� ي مع املخرح� �� ي أبوظ�ج �� ي �ف يا� ي سي�فما�ئ ي يصور مشروعا� �� »ناصر القص�ج  )(2(
ي سابق، الرياض )2019/10/1م. �� ي تلفزيو�ف . منتح� مقابلة مع طارق ال�سي�ف��  )(((

ي وممثل وكاتب، الدمام )/2019/10م. �ف . عضو مؤسس لقناة س�� �� يد الكنا�ف مقابلة مع عبد املحج  )(((
ر 2019/10/6م. �ج ، ال�ف ي ومنتح� مقابلة مع بدر ال�مود. مخرح�  )(5(

ان الفيلم السعودي«، صحيفة الوطن، 2012/6/25م. ز مهر�ج وا�ئ ي وآيس كريم يحصدان �ج »مونوبول��  )(6(
ي وممثل وكاتب، الدمام )/2019/10م. �ف . عضو مؤسس لقناة س�� �� يد الكنا�ف مقابلة مع عبد املحج  )(((

.>https://twitter.com/Nejer/status/1158655587716149252< ،ر،  2019/8/6م ر، توي�ت مالك نحج  )(8(

هوامش الفصل:

https://sollywood.com.sa/2018/04/16/s-16/
https://www.youtube.com/watch?v=BmuhXFWNfBA
https://web1.internet.sa/ar/internet-in-saudi-arabia/
https://web1.internet.sa/ar/internet-in-saudi-arabia/
https://www.youtube.com/watch?v=jIvwyqLf_cI
https://www.youtube.com/watch?v=mNqM-JpeSQo
https://www.saudifilmfestival.org/sff-2-2015
https://www.saudifilmfestival.org/sff-2-2015
https://twitter.com/Nejer/status/1158655587716149252
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معية العربية السعودية للثقافة والفنون  ان أفالم السعودية - ال�ج ي أفالم مختارة. )الدمام: مهر�ج �� يات سعودية: قراءات �ف خالد ربيع السيد، سي�فما�ئ  )(9(
بالدمام.  2019م(، ص 16-)2.

اريا بالرياض.. بعد فرنسا وإيطاليا«، صحيفة الرياض، 1/)/)201م، العدد )))16. دة يعرض تحج »فيلم و�ج  )(0(
ريطانية«، صحيفة الرياض، 1/9/)201م، العدد 5)166. ز البافتا ال�ج وا�ئ دة ل�ج »ترشيح فيلم و�ج  )(1(

زة األوسكار األمريكية«، العربية. نت،  )9/1/)201م.  ا�ئ دة أول فيلم سعودي يرشح ل�ج »و�ج  )(2(
«، صحيفة الرياض، )1/1/)201م. �� ي السي�فما�ئ �ف ان برل�� ي مهر�ج �� »الفيلم السعودي »�رمة« �ف  )(((

»بركة يقابل بركة إل� األوسكار. رسميا«، صحيفة الرياض،  )2016/10/1م.  )(((
»بركة يقابل بركة عل� منصة netflix العاملية«، صحيفة عكاظ، 10/2/)201م.  )(5(

ي كتابه )فيلموغرافيا السي�فما السعودية( بأن أغلب الرسوم املتحركة الكرتونية السعودية مل تستخدم الرسم اليدوي بل  �� بحسب خالد ربيع السيد �ف  )(6(
ي مثل »أفالم تحريك« و »أفالم  ر املتداولة عامليا� ي غ�� ي اململكة لهذا النوع من اإلنتاح� �� ديدة �ف ، وهو ما خلق مصطلحات �ج �� رو�ف اع�تمدت عل� الرسم اإللك�ت

رسومية«.
ي ريال«، صحيفة الرياض، 10/)/2018م. �� ي أقل من شهر.. فيلم »بالل« يربح مليو�ف �� »�ف  )(((

ميشن((«، صحيفة الشرق االوسط،  2016/12/28م. ة أفضل فيلم ))أن�� زة األوسكار عن ف�ئ ا�ئ »)بالل( يرشح ل�ج  )(8(
ي الرياض«، صحيفة الرياض، )9/1/)201م. �� ارية �ف »فيلم )بالل( يدشن عودة السي�فما التحج  )(9(

دة والرياض«، صحيفة عكاظ، )/2019/8م. ي سي�فما �ج �� »ألول مرة.. الفيلم السعودي )بالل( �ف  )50(
>/https://misk.org.sa/services/shoof-2017< .شوف. مسك  )51(

، الظهران 2019/10/6م. ي الدول�� �� ي مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف �� ية �ف د سمان. مدير الفنون املسر�ية والسي�فما�ئ مقابلة مع ما�ج  )52(
.>https://www.youtube.com/watch?v=dOGkhJBWG2U< ،تلفاز 11، »فيلم عطوى« يوتيوب، 2016/2/15م  )5((

.>https://www.youtube.com/watch?v=h_2VUkinbyY< ،تلفاز 11، “فيلم ضابط مبا�ث”، يوتيوب، )2/)/2016م  )5((
.>https://www.youtube.com/watch?v=Q_WMAtEVRmo< ،ال«، يوتيوب، 2016/9/9م تلفاز 11، »فيلم صالون ر�ج  )55(

.>https://www.youtube.com/watch?v=GTYmxcRjCZU< ،تلفاز 11، “فيلم عايش”، يوتيوب، )1/)/2016م  )56(
ي العاملي )إثراء(. �� مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف  )5((

رة«، صحيفة مكة، )2018/1/2م. زة مسابقة األفالم القص�� ا�ئ ليد( يحققون �ج هي( و )�ج »)ال أستطيع تقبيل و�ج  )58(
>https://www.saudifilmfestival.org/copy-of-aldwrh-althalthh-2016< ،ان أفالم السعودية، الدورة الرابعة )201م مهر�ج  )59(

ي العاملي )إثراء(. �� مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف  )60(
>https://www.saudifilmfestival.org/copy-of-aldwrh-althalthh-2016< ،ان أفالم السعودية، الدورة الرابعة )201م مهر�ج  )61(

.>https://www.youtube.com/user/MeshalAljaser/about< ،م«، يوتيوب ل�� م يا عفُ ل�� »�فُ  )62(
ي العاملي )إثراء(. �� مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف  )6((

.>https://twitter.com/Telfaz11/status/871317187474198528< ،ر، )/6/)201م تلفاز 11، توي�ت  )6((
اسر«، موقع فايس، 2018/6/12م. ي السعودي مشعل ال�ج »مقابلة مع املخرح�  )65(

لس السعودي لألفالم«، وكالة األنباء السعودية، 20/)/2018م. ة العامة للثقافة تطلق »املحج »عام/ الهي�ئ  )66(
ي اململكة«. صحيفة الرياض. 2018/5/12م.  �� ي ومبادرات لدعم صناعة األفالم �ف ة العامة للثقافة تعلن عن إطالق برامح� »الهي�ئ  )6((

ي اململكة«، وكالة األنباء السعودية، 12/11/)201م. �� »عام/ وزارة الثقافة واإلعالم توافق عل� إصدار تراخيص دور للسي�فما �ف  )68(
ي بالرياض غدا«، وزارة اإلعالم، )1/)/2018م. �� »افتتاح أول عرض سي�فما�ئ  )69(

»عام/ صدور عدد من األوامر امللكية«، وكالة األنباء السعودية، 2018/6/2م.  )(0(
ا عل� شاشتها.. والبداية بـ »املغادرون«، أخبار )2، 2018/2/2م. ية سعودية �صر��� »القناة السعودية تبدأ الليلة عرض أفالم سي�فما�ئ  )(1(

، الرياض 2019/10/20م. �� ري. ناقد سي�فما�ئ ا ساير املط�� مقابلة مع ر�ج  )(2(
ي البندقية«، اندبندنت عربية، 2019/8/1م. �� ي �ف �� زة األسد الذه�ج ا�ئ رشح ل�ج »هيفاء املنصور.. اول سعودية ت�ت  )(((

.>https://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/arabic/individual/tv/home< .ي هوم �� ي �ف �� وي �ت �ج  )(((
زة IWC«، صحيفة الرياض، 1)/2018/10م. ا�ئ »ترشيح هيفاء املنصور ل�ج  )(5(

.>https://www.media.gov.sa/news/2329< ،هات وزارة اإلعالم، الرؤية والتو�ج  )(6(
. 2018/11/20م.  �� ي عر�ج ي س�� �� ي �ج �� ات«. �ج : فيلم سعودي عن تعدد الزو�ج �� »عمرة والعرس الثا�ف  )(((

معية العربية السعودية للثقافة والفنون  ان أفالم السعودية - ال�ج ي أفالم مختارة. )الدمام: مهر�ج �� يات سعودية: قراءات �ف خالد ربيع السيد، سي�فما�ئ  )(8(
بالدمام،  2019م( ص 1).

لس الفيلم السعودي«، الرياض بوست، 2018/5/11م. « ل »هيفاء املنصور«.. أول فيلم ممول من محج »»املرشح املثال��  )(9(
رونا«، العربية. نت، )/2019/9م. زة ف�� ا�ئ .. تبهر النقاد وتفوز بحج �ف »السعودية شهد أم��  )80(

https://misk.org.sa/services/shoof-2017/
https://misk.org.sa/services/shoof-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=dOGkhJBWG2U
https://www.youtube.com/watch?v=h_2VUkinbyY
https://www.youtube.com/watch?v=h_2VUkinbyY
https://www.youtube.com/watch?v=Q_WMAtEVRmo
https://www.youtube.com/watch?v=GTYmxcRjCZU
https://www.saudifilmfestival.org/copy-of-aldwrh-althalthh-2016
https://www.saudifilmfestival.org/copy-of-aldwrh-althalthh-2016
https://www.youtube.com/user/MeshalAljaser/about
https://twitter.com/Telfaz11/status/871317187474198528
https://www.media.gov.sa/news/2329
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د السماري: بطلة »الدنيا �فلة« ليست مثالية أو ضحية«، صحيفة الشرق األوسط، 2019/2/10م. ي السعودي را�ئ » املخرح�  )81(
.>https://twitter.com/Abdulelahalqura/status/1113404905832710145< ر، )/)/2019م ، توي�ت �� عبداإلله القرسث  )82(

»الشركة املشغلة تسحب أول فيلم سعودي من دور السي�فما«، صحيفة املدينة، 9/)/2019م.  )8((
«، العربية. نت، 2019/9/1م. ليح� ي السعودية وال�ف �� « �ف »هذا موعد عرض فيلم »ولد ملكا�  )8((

رنا ر�لة امللك فيصل«. العربية. نت، 2019/8/16م. «: لهذا السبب اخ�ت »كاتب فيلم »ولد ملكا�  )85(
ربنور العربية، 2019/10/6م. ي لإلعالم«، ان�ت �� ي د�ج �� »تلفاز 11 تفتتح أول مكتب لها �ف  )86(

.>https://twitter.com/nejer/status/1158655587716149252?lang=ar< ،ر ر، توي�ت مالك نحج  )8((
>https://twitter.com/_INFILTRATION< .ر راق. توي�ت مسلسل اخ�ت  )88(

ان البحر األ�مر«، صحيفة عكاظ، 2019/8/26م. ي مهر�ج �� ي بمليون دوالر �ف �ف ي فيلم�� »السي�فما السعودية ت�فمو.. إنتاح�  )89(
دة«، اندبندنت عربية، )2019/6/2م. ي شوارع �ج �� »سي�فما ال�وش... مبادرة سعودية تنشر ثقافة الفن السابع �ف  )90(
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البدايات األول� للمسرح السعودي

املسرح  ظهور  قبل  املسر�ية  الكتابة  بدأت 
إذ  السعودية،  العربية  اململكة  ي  �� �ف نفسه 
ي  عددا� ي  سراح� عبدهللا  ي  �ف �س�� الشاعر  كتب 
لنفسه«  »الظامل  من  ي  ابتداء� املسر�يات،  من 
وبثينة«  ميل  »�ج ثم  1350هـ/1932م،  عام 
والدة« و»غرام  1360هـ/1942م،   عام 
دار  قامت  ي  وال�ت�� 1370هـ/1952م،  عام 
بطباعتها  يتها  بانتقا�ئ املشهورة  بمصر  املعارف 
كتابته  سبب  عن  ل  ُس�ئ ي  �ف و��� آنذاك.  
سيد  تحج أن  معرفته  رغم  املسر�يات  لهذه 
ي مستبعدا� كان  املسرح  خشبة  عل�   أفكاره 
ولتكون  قرأ،  ل�تُ »كتبتها  اب:  أ�ج الوقت،  ذلك  ي  �� �ف
يال  األ�ج من  ي  �ف واملؤلف�� للكتاب  ي  ا� أنموذ�ج
ي  �� �ف الدراما  فكرة  بها  ي  ألرس�� كتبتها  ديدة،  ال�ج
مارس  كما  ال�ديث«)1).  السعودي  األدب 
أ�مد  مثل  آخرون  األدبية  املسر�ية  الكتابة 
رة«  »الهحج كتب  الذي  عطار  عبدالغفور 
عام  و»امللحمة«  1364هـ/1946م،  عام 
وله  بار  عبدال�ج وعبدهللا  1382هـ/1964م، 
1370هـ/1952م،  عام  سحنون«  »العم 
1372هـ/1954م،  عام  ال�فرس«  ي  �ف و»الشياط��
ومحمد مليباري، وله »فتح مكة« و»مسيلمة 
وعبدهللا  1378هـ/1960م،  عام  الكذاب« 

ر. بوقس، وعصام خوق��

شهدها  ي  ال�ت�� التأسيس  مبادرات  أهم  من 
تبناها  ي  ال�ت�� املبادرة  السعودي  املسرح 
عام  ي  �� �ف وذلك  السباعي،  أ�مد  الشيخ  األديب 
شرع  ي  �ف ��� املكرمة،  مكة  ي  �� �ف 1378هـ/1960م 
ي  ي رسميا� ي إنشاء مسرح خاص بعد أن قدم طلبا� �� �ف
شرع  ثم  واالستحسان،  باملوافقة  قوبل  بذلك، 
وتدريبهم  الطلبة  م  لتعل�� ي  �ف املدرس�� توظيف  ي  �� �ف
املسرح »دار  اسم  يكون  أن  واختار  ال�تمثيل،  عل� 
غلق  ائُ املسرح  لل�تمثيل اإلسالمي«. ولكن  قريش 
عل  افتتاح عرضه األول بأسبوع وا�د، و�جُ قبل 
همل  ائُ ��ت�  واملناقشة  الدراسة  قيد  املشروع 
تر  مل  املسر�ية  ارب  التحج أول  أن  ورغم   ،(2( تماما�
ي  دت لها منفذا� النور، فإن املمارسة املسر�ية و�ج

م وبدعم رسمي. ر التعل�� ع�ج

بدأت  قد  ي  املدرس�� املسرح  إرهاصات  كانت 
الرواد  خالل  من  واألهلية  اصة  ال�ف املدارس  ي  �� �ف
أولهم  أدركوا أهمية املسرح ودوره، ومن  الذين 
األستاذ صالح بن صالح الذي أدخل املسر�يات إل� 
ة،  رف بعن�� بمدرسته  ربوية  وال�ت مية  التعل�� ه  مناهحج
ا�تفاالت  أ�د  عبدالعزيز  امللك  �ضر  وقد 
يقدمها  ي  ال�ت�� املسر�يات  وشاهد  املدرسة، 
الفالح  مدرسة  هناك  كانت  كما  الطالب)3)، 
ة  خو�ج عبدهللا  فيها  يعرض  كان  ي  ال�ت�� دة  بحج
انعكاس  هود  ال�ج لهذه  كانت  وقد  مسر�ياته)4)، 
م – وزارة املعارف آنذاك – �يث  لدى وزارة التعل��
النشاط  باستحداث  1402هـ  عام  ي  �� �ف قامت 
املسر�ي كفرع من فروع اإلدارة العامة للنشاط 
املسرح  عل  و�جُ راء،  �ج ال�ف له  قدم  واس�تُ  ، املدرس��
ي بناء املدارس، كما  �� أ�د املرافق املهمة والثابتة �ف
مستوى  عل�  مسابقات  سنوي  وبشكل  مت  أق��
املسر�ي،  واإلعداد  للتأليف  اململكة  مدارس 
عمم  و�تُ تقديرية،  ز  وا�ئ �ج فيها  زون  الفا�ئ منح  ُ��

اتسع  وقد  املدارس)5)،  بقية  عل�  مسر�ياتهم 
فعل�  الطالب،  ي  �ف ب�� املسر�ي  النشاط  نطاق 
سبيل املثال منذ السبعينيات امليالدية أصبحت 
ي  أساسيا� ي  زءا� �ج الهادفة  وال�تمثيليات  املسر�يات 
وهي  األدبية،  املسامرات  ماعة  �ج نشاط  من 
العلمي السعودي  ي طالب املعهد  �ف ب�� ي  �� اتحاد ثقا�ف
هذه  تنظم  البعثات،  ر  تحض�� مدرسة  وطالب 
م  وتق�� أسبوع،  كل  ي  �� �ف ي  �� الثقا�ف النشاط  ماعة  ال�ج
�فالت شهرية وسنوية تقدم فيها املسر�يات، 
ي مكة املكرمة  �� وكذلك كانت مدرسة دار األيتام �ف
ثانوية  لدى  كان  كما  املسر�ي)6)،  النشاط  م  تق��
ال�تمثيل،  الطالب  فيه  يمارس  مسرح  الرياض 
العلمية،  املعاهد  كانت  الرياض  ثانوية  انب  وبحج
قدمت  �يث  ال،  األنحج ومعهد  الشريعة،  وكلية 
ي مرا�لها األول� املحاضرات  �� هذه الدور العلمية �ف
طلق  ُ�� وكان  وال�تمثيليات،  د  والقصا�ئ والندوات 
ي رغم أنها كانت تتسم  عل� هذه املحاوالت مسر�ا�

بالبساطة)7).
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انتعاش العمل املسرحي

أسهمت  الصيفية  واملراكز  املدارس  إل�  إضافة 
ي كانت تتول�  اسة العامة لرعاية الشباب ال�ت�� الر�ئ
املسر�يات  بتنشيط  الرياضية  األندية  إدارة 
املختلفة،  الرياضية  األندية  مسارح  عل� 
املسر�ية،  الفنون  قسم  بإنشاء  تكفلت  وقد 
األدبية  األندية  عل�  تشرف  بعد  ما  ف�� فأصبحت 
والفنون  للثقافة  السعودية  العربية  معية  وال�ج
العروض  ي قدمت عشرات  ال�ت�� بعد تأسيسهما، 
، وهو ما أدى  �ف ات املمثل�� املسر�ية وأظهرت م�ئ
رة الستينيات  إل� ازدهار نشاط املسرح طوال ف�ت
ظل  ي  �� �ف ما  س�� ال  وال�ثمانينيات،  والسبعينيات 
��ت�  سنوي  ي  وف�ف�� ي  �� ثقا�ف ان  ملهر�ج اسة  الر�ئ م  تنظ��
أ�د  وكان  1404هـ/1984م)8)،  عام  ي  �� �ف توقفه 
الفنون  نادي  النشاط  لهذا  األول�  الروافد  أهم 
ي األ�ساء عام 1391هـ،  �� الشعبية الذي تأسس �ف
والفنون  واملسرح  للموسيقى  ي  قسما� م  و�ف
هذا  وتحول  والشعبية،  والثقافية  التشكيلية 
عام  الشعبية«  الفنون  معية  »�ج إل�  النادي 
معية العربية السعودية  م إل� ال�ج 1392هـ، وان�ف

ي  يس�� الر�ئ للمركز  فرع  كأول  والفنون  للثقافة 
بالرياض عام 1394هـ. وقد تأسس هذا النادي 
ي األ�ساء، من  �� موعة من فنا�ف آنذاك عل� يد محج
منهم عبدالر�من ال�مد و�سن العبدي وخالد  �ف
الت�فم وخالد  املرزوق وصالح  ال�ميدي وعبدالعزيز 
ذكر  وقد  وآخرون)9).  العبيدي،  وعمر  هللا  ر  �� ال�ف
املسرح  »نشأة  كتابه  ي  �� �ف ي  ريحج ال�ف عبدالر�من 
الرعيل  عّدهم  اسم،  ة  م�ئ من  ر  أك�ث السعودي« 
السعودي، وهي  املسرح  رة من  الف�ت لتلك  األول 
ي  �� �ف املسر�ية  ال�ركة  أثرت  ي  ال�ت�� األسماء  أغلب 
اس�تمر  وقد  املسر�ي،  األرشيف  وأغنت  بدايتها، 
وانتقل  بعضهم،  وابتعد  ال،  املحج ي  �� �ف بعضهم 
املسلسالت  مثل  أخرى،  فنية  االت  ملحج بعضهم 

ي التلفزيونية)10). رامح� وال�ج

امعات  ال�ج معظم  كانت  املسر�ي،  لالزدهار  ي  تبعا�
السعودية �ريصة عل� تكوين فرقها املسر�ية، 
ا�تفاالت  ي  �� �ف يشاركون  كانوا  الذين  الطلبة  من 
فعل�   ، يا� خار�ج ويمثلونها  اناتها،  ومهر�ج امعة  ال�ج
ي  �� �ف سعود  امللك  امعة  �ج قدمت  املثال  سبيل 
القاهرة،  ي  �� �ف ي  �ف 1976-1977م مسر�يت�� عامي 

املسر�يات  بخالف  األردن،  ي  �� �ف ي  �ف ومسر�يت��
مسر�ية   15 بمعدل  كانت  ي  ال�ت�� الداخلية 
امللك  امعة  ل�ج كان  كما  الوا�دة)11).  السنة  ي  �� �ف
واملعادن  رول  للب�ت امللك فهد  امعة  عبدالعزيز و�ج
داخلية  مشاركات  فيصل  امللك  امعة  و�ج
من  العديد  خاللها  من  قدمت  مهمة  ية  وخار�ج

ي املشهد املسر�ي. �� األسماء الالمعة �ف

من  السعودية  اإلذاعة  بدأت  1961م  عام  ي  �� �ف
الذي  اإلذاعة«  »مسرح  ي  برنامح� إذاعة  ي  �� �ف دة  �ج
وشهد  الل،  �ج وعادل  شيخ  محسن  ه  يخر�ج كان 
ي  �ف املمثل�� انطالقة عدد من  اإلذاعي  ي  رنامح� ال�ج هذا 
 ، زي�ف�� ولطفي  دردير،  �سن  مثل:   ، �ف املوهوب��
قطان،  ي  �ف وأم�� يغمور،  وعبدالر�من  ومحمد 
غرار  وعل�  العرضاوي،  والشريف  زارع،  وخالد 
ي  ماردي�ف�� ر  بش�� ي  املخرح� قام  اإلذاعة  مسرح 
ي »مسرح التلفزيون« بعد ظهور اإلرسال  بإخراح�
سعودية  مسر�ية  أول  فيه  ثت  و�جُ  ، �� التلفزيو�ف
وكانت  التلفاز،  عل�  عرض  �تُ  ، محليا� ة  منتحج
ال�تمثيل  ي  �� �ف بعنوان »عريس من ذهب«، شارك 
وأ�مد  الهذيل  و�مد  ي  ريحج ال�ف عبدالر�من 
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دردير،  و�سن  العرضاوي،  والشريف  الهذيل 
رهم)12). ، وغ�� ولطفي زي�ف��

ي ومسرح الطفل �� الحضور النسا�ئ

ي من املسر�يات منذ عام  كتبت هند باغفار عددا�
عامل،  اء  ر�ج ية  الروا�ئ وكذلك  1395هـ/1975م، 
الكاتبة  أما  مان،  امل�� وكوثر  طيب،  وفاء  والكاتبة 
السعودي  املسرح  أثرت  فقد  عبدهللا  ملحة 
تخصصها  عن  ي  فضال� مسر�ية  ي  �ف خمس�� بقرابة 
ي ملتقى  �� ال املسرح، وقد ُكرمت �ف ي محج �� العلمي �ف
2010م، ورغم  ي الرياض عام  �� �ف النص املسر�ي 
ي  �ف املراقب�� فإن  املسر�يات  من  ر  الكب�� العدد  هذا 
»مسرح  بأنه  يصفونه  كانوا  املسر�ي  للمشهد 
تكن  مل  املرأة  ألن  وا�دة«)13)؛  قدم  عل�  ي  �� يمسث
�ضورها  وكان  ل،  الر�ج مثل  املسرح  ي  �� �ف تحضر 
ية املغلقة داخل  ي عل� املسر�يات النسا�ئ مقتصرا�
الفتيات  م  لتعل�� املخصصة  واملعاهد  املدارس 
راير  ي شهر ف�ج �� ر هذا الواقع إال �ف والنساء. ومل يتغ��

من عام 2018م.

ي السبعينيات امليالدية  �� كما ظهر مسرح الطفل �ف
ي  هود عبدالر�من املريخي ال�ت�� ي من خالل �ج وتحديدا�
يل بمحافظة األ�ساء،  ي مسرح نادي ال�ج �� قدمها �ف
ي يعيد إليها  وأبرزها مسر�ية »ليلة النافلة« ال�ت��
السعودي  ليس  الطفل  مسرح  ريادة  رون  الكث��
ُعرضت  �يث   ، أيضا� ي  ليحج ال�ف بل  فحسب 
رة »السندباد البحري«  املسر�ية الكويتية الشه��
مسر�ية  عرض  سبقها  ي  �ف ��� ي  �� �ف 1978م،  سنة 
هود  1976م، وبفضل هذه ال�ج ليلة النافلة سنة 
لقب  املريخي  عبدالر�من  األستاذ  عل�  طلق  ائُ
اس�تمر  وقد  السعودي«.  الطفل  مسرح  د  »را�ئ
الطفل  مسرح  ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� ي  �ف املسر�ي�� عطاء 
كأ�مد أبو ربعية من املدينة املنورة، وعبدهللا آل 
 ، �� ال�وشا�ف وفهد  الرشيد،  ومشعل  عبداملحسن، 
ومحمد  معان،  ال�ج وسامي  ميس،  ال�ف م  وإبراه��

ر)14). رهم كث�� اسر، وغ�� مي، وعمر ال�ج السح��

ري ماه�� ع املسرح الحج تراحج
واس�تمرار النخبوي

التسعينيات،  قبل  املسر�ي  النشاط  هذا  رغم 
ع لعوامل عديدة، من أهمها أن  را�ج ي ال�ت �� فإنه بدأ �ف
رية شعبية، كما  ماه�� املسرح مل يستطع تحقيق �ج
ي عنه لقلة املردود املادي،  �ف ر من املوهوب�� ابتعد الكث��

ي كانت  أو لالنتقال إل� املسلسالت التلفزيونية ال�ت��
ي  �� �ف التلفاز  وم  نحج فمعظم  واسعة،  شهرة  تحقق 
ي املسرح، كما كانت  رة كانوا من خريحج تلك الف�ت
تغييب  مثل  مؤثرة،  �تماعية  ا�ج عوامل  هناك 
الفقهية  اآلراء  بعض  ونفوذ   ، �� النسا�ئ العنصر 
ي  ي املستوى الف�ف�� �� املتعلقة باملوسيقى، فهو ما أثر �ف
األهم  السبب  كان  وربما  املسر�ية،  لألعمال 
البنية  غياب  هو  ري  ماه�� ال�ج املسر�ي  ع  را�ج لل�ت
ما  وال س�� العامة،  املسارح  قاعات  بغياب  التحتية 
معيات  امعات واألندية األدبية و�ج أن مسارح ال�ج
فإن  محدوديتها  إل�  إضافة  والفنون  الثقافة 
اتها مل تعد مواكبة ملا يتطلبه املسرح املعاصر، رف ه��  تحج
كان  رة  الف�ت تلك  ي  �� �ف املسرح  إن  القول  ويمكن 

مقرات  ي  �� �ف عرض  �تُ نخبوية  بعروض  ي  محدودا�
محدود،  �ضور  وسط  والفنون  الثقافة  معية  �ج
ي اال�تفاالت  �� أو عل� هوامش معارض الكتب، أو �ف
وسوق  نادرية  ال�ج مثل  الوطنية  انات  واملهر�ج
انات املسرح السنوية، وأشهرها  عكاظ، أو مهر�ج
دة،  و�ج ف  والطا�ئ واأل�ساء  الدمام  مسرح 
ي  �� �ف تصاعد  ري  ماه�� ال�ج ع  را�ج ال�ت هذا  قابل  كما 
املشاركة  مستوى  عل�  النخبوي  املسرح  �ضور 
عدد  وتحقيق  والدولية  العربية  انات  املهر�ج ي  �� �ف
قدر  الس�تمرار  إضافة  ازات،  واإلنحج ز  وا�ئ ال�ج من 
ري  ماه�� ال�ج بشقيه  املسر�ي  النشاط  من 
املنطقة مثل  واملناطق  املدن  بعض  ي  �� �ف  والنخبوي 

.(15( الشرقية غالبا�
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انات املسر�ية السعودية. دول 5-1: أبرز املهر�ج حج

ان املسرح السعودي1 وزارة الثقافة واإلعالممهر�ج
 1997م، واس�تمر ثالث دورات ثم توقف،

ي أخرى عام 2008م  وعاد مرهت�
ي ددا� ثم توقف محج

نادرية املسر�ي2 ان ال�ج يمهر�ج ان الوط�ف�� امن مع املهر�ج رف ي ـ بال�ت ال�رس الوط�ف��
نادرية راث والثقافة ـ  ال�ج لل�ت

قام  1993م - ��ت� اآلن، وأصبح ��ُ
ف ي مدينة الطا�ئ �� �ف

3
رة ان العروض القص��  مهر�ج

بالدمام
معية العربية السعودية للثقافة والفنون ـ ال�ج

فرع الدمام
معية  2002م-2016م، وقد أعلنت ال�ج

راير 2020م ي ف�ج �� ي �ف ددا� عودته محج

ان األ�ساء املسر�ي4 معية العربية السعودية للثقافة والفنون ـمهر�ج ال�ج
2009م واس�تمر ثالث دوراتفرع األ�ساء

ان مسرح الطفل5 مهر�ج
معية العربية السعودية للثقافة والفنون ـ ال�ج

فرع األ�ساء
ي عام 2004م، �� مت النسخة األول� �ف  أق��
وقدم ست نسخ ��ت� عام 2012م.

ان الفرق األهلية بالرياض6 يمهر�ج �ف ي السعودي�� �ف معية املسر�ي�� 2011م�ج

ان املونودراما بالرياض7 معية العربية السعودية للثقافة والفنون ـمهر�ج ال�ج
2008م - 2010مفرع الرياض

ف8 ان سوق عكاظ بالطا�ئ يسوق عكاظمهر�ج 1428هـ - وال يزال مس�تمرا�

ي بأبها9 ان الكوميديا الدول�� معية العربية السعودية للثقافة والفنون ـمهر�ج  ال�ج
2017م واس�تمر ثالث دوراتفرع أبها

ان هة املنظمةاسم املهر�ج بدايته ومدة اس�تمرارهال�ج م

انات املسرحية السعودية املهرحج

ي �ضور املسرح  �� ر �ف انات السعودية أثر كب�� للمهر�ج
ان  مهر�ج وبخاصة  أدواته،  وتطور  السعودي 
ي دورة، وله  �ف اوزت دوراته ثالث�� نادرية الذي تحج ال�ج
أن  إال   ، �ف السعودي�� ي  �ف املسر�ي�� ي  �� �ف الواضح  أثره 
ة  نتيحج توقفت  املسر�ية  انات  املهر�ج من  ي  را� كث��
املادي، وعدم توفر اإلمكانات الالزمة  قلة الدعم 
ان املسرح السعودي الذي  الس�تمراره، مثل مهر�ج
سنة  مت  أق�� ي  ال�ت�� الرابعة  النسخة  عند  توقف 
فعاليات  من  �ف �ضور  للمسرح  وظل  2007م، 
رها، إذ يذكر  انات الثقافية والسيا�ية وغ�� املهر�ج
ان سوق  معان منها: »مهر�ج املسر�ي سامي ال�ج
ر باأل�ساء،  ان سوق هحج ف، ومهر�ج عكاظ بالطا�ئ
قس  ان  ومهر�ج بالقطيف،  الدوخلة  ان  ومهر�ج
التاريخية،  دة  �ج ان  ومهر�ج ران،  بنحج ساعدة  ابن 
ي إن كان ينقصها من  انات ال�ت�� رها من املهر�ج وغ��
الوقفة  ثم  خصوصا،  املادي  الدعم  فهو  ء  �� سث
مة  قا�ئ ي  �� اآل�ت دول  ال�ج ي  �� �ف و  ة«)16).  املرّو�ج اإلعالمية 

انات املسر�ية السعودية: بأبرز املهر�ج
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زة أفضل ممثلناس تحت الصفر1 ا�ئ -�ج �� ي الثا�ف ليحج ان شباب املسرح ال�ف مهر�ج
اإلمارات العربية املتحدة 1987م

راد2 انال�ج ي - تونس 1987مشهادة املهر�ج ي الدول�� ان قرطاح� مهر�ج

رونزيةنهاية املباراة3 زة ال�ج ا�ئ ي الثالث - قطر 1989مال�ج ليحج ان شباب املسرح ال�ف مهر�ج

ر4 ي التأليفوالقافلة تس�� �� زة األول� �ف ا�ئ ي أفضل عرض وال�ج �� ي الرابع - البحرين 1992مثا�ف ليحج ان شباب املسرح ال�ف مهر�ج

مديك البحر5 نة التحك�� زة ل�ج ا�ئ ي - تونس 1994م�ج ي الدول�� ان قرطاح� مهر�ج

 أفضل تأليف وأفضل تقنيات فنيةامللقن6
ي ي للفرق األهلية - البحرين 1994موأفضل ممثل ثا�ف� ليحج ان املسرح ال�ف مهر�ج

زة النص املبتكر ابن ال�مت7 ا�ئ ي ال�ادي عشر للمسرح-�ج ر الدول�� ان املنيست�� مهر�ج
تونس 1995م

يالفنار8 امس للفرق األهلية-أفضل ممثل ثا�ف� ي ال�ف ليحج ان املسرح ال�ف  مهر�ج
الكويت 1997

يال�افة9 ي السادس للفرق األهلية-أفضل ممثل ثا�ف� ليحج ان املسرح ال�ف مهر�ج
قطر 2002م

زة أفضل عرض مسر�يإيقاع زمن واقع10 ا�ئ ي التاسع - االسكندرية 2002م�ج �� ان الشباب العر�ج مهر�ج

ي بال�تمثيلالنقيض11 رف زة أفضل سينوغرافيا وتم�� ا�ئ ي السابع - الكويت 2004م�ج ليحج ان شباب املسرح ال�ف مهر�ج

زة أفضل عرض وأفضل ممثلوالناس نيام12 ا�ئ ي العاشر - السودان 2005م�ج �� ان الشباب العر�ج مهر�ج

س13 ي مسر�يالها�ج زة أفضل إخراح� ا�ئ ي - الكويت 2006م�ج ليح� امعات ال�ف ان املسر�ي األول ل�ج املهر�ج

ي مسر�يسفر الهوامش14 ي - األردن 2006مأفضل إخراح� �� ان املسرح األرد�ف مهر�ج

م15 زة النص املبتكرالهش�� ا�ئ ر- تونس 2007م�ج امعي باملنيست�� ي للمسرح ال�ج ان الدول�� املهر�ج

ز16 زة النص املبتكرال�ا�ج ا�ئ ر- تونس 2008م�ج امعي باملنيست�� ي للمسرح ال�ج ان الدول�� املهر�ج

ز17 زة السينوغرافياال�ا�ج ا�ئ امعي - املغرب 2008م�ج ي للمسرح ال�ج ان فاس الدول�� مهر�ج

يموت املؤلف18 ي العاشر للفرق األهلية -أفضل ممثل ثا�ف� ليحج ان املسرح ال�ف مهر�ج
الكويت 2009م

زة التقديريةاملعطف19 ا�ئ ر- ال�ج امعي الرابع عشر باملنيست�� ي للمسرح ال�ج ان الدول�� املهر�ج
تونس 2009م

ي  مي والدول�� الحضور اإلقل��
ي للمسرح السعودي تاريخيا�

التاريخية  رته  مس�� ي  �� �ف السعودي  املسرح  �صد 
ي  �ف ي ما ب�� انا� ر 64 مهر�ج زة دولية ع�ج ا�ئ ر من 92 �ج أك�ث
، منذ عام 1987م ��ت� عام  ي ودول�� �� ي وعر�ج خليحج

:(17( ما يل�� 2014م، يمكن سردها ف��

ية للمسرح السعودي. ار�ج ز ال�ف وا�ئ مة ببعض ال�ج دول 5-2: قا�ئ حج

زاسم املسر�ية وا�ئ زة/ ال�ج ا�ئ اناسم ال�ج اسم املهر�ج م
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زة أفضل سينوغرافيازمن الكالم20 ا�ئ  �ج
ي ال�تمثيل �� ي �ف رف ي أفضل عرض وتم�� �� ي الثامن - قطر 2009م.وثا�ف ليحج ان شباب املسرح ال�ف مهر�ج

ر21 ن الكب�� زة املركز الثالثالسحج ا�ئ -�ج �� ي العر�ج ليح� امعات ال�ف ي املسر�ي ل�ج ��  األسبوع الثقا�ف
سلطنة عمان 2009م .

زة أفضل عرض مسر�ي وأفضل ممثلسر ال�ياة22 ا�ئ ي ملسرح الطفل - املغرب 2010م�ج ان أصيلة الدول�� مهر�ج

يالسنبوك23 زة أفضل تأليف وأفضل إخراح� ا�ئ  �ج
ي التاسع - قطر 2010موأفضل ممثل ليحج ان شباب املسرح ال�ف مهر�ج

زة التقديريةعصف24 ا�ئ زة أفضل سينوغرافيا وال�ج ا�ئ  �ج
ي التأليف املسر�ي �� �ف

ي - �� ي الثا�ف ليحج امعي ال�ف ان املسرح ال�ج  مهر�ج
البحرين 2010م.

نون كامل الدسم25 زة أفضل تأليف مسر�ي�ج ا�ئ  �ج
ي ي - البحرين 2010موأفضل ممثل ثا�ف� �� ي الثا�ف ليحج امعي ال�ف ان املسرح ال�ج مهر�ج

راط26 زة أفضل تأليف مسر�يالوطواط ال�ف ا�ئ ي ملسرح الطفل - املغرب 2010م�ج ان أصيلة الدول�� مهر�ج

لس العدل27 زة أفضل ممثل أولمحج ا�ئ ي - البحرين 2010م�ج �� ي الثا�ف ليحج امعي ال�ف ان املسرح ال�ج مهر�ج

مليون28 ربح الس�� زة أفضل ممثل كبارمن س�� ا�ئ  �ج
زة أفضل ممثل طفل ا�ئ و�ج

ي ملسرح الطفل بالناظور 17- ان الربيعي الدول��  املهر�ج
املغرب 2011م

مليون29 ربح الس�� ماعيمن س�� زة أفضل أداء �ج ا�ئ  �ج
زة السينوغرافيا ا�ئ زة أفضل تأليف و�ج ا�ئ و�ج

ي ملسرح الطفل بحمام سوسة- ��  امللتقى العر�ج
تونس 2011م.

زة أفضل سينوغرافياالبندقية30 ا�ئ ي ال�ادي عشر للفرق األهلية-�ج ليحج ان املسر�ي ال�ف  املهر�ج
قطر 2011م

زة أفضل عمل واعدأنت لست غارا31 ا�ئ امعي - املغرب 2011م .�ج ي للمسرح ال�ج ان فاس الدول�� مهر�ج

ي32 اح� ي الز�ج زة أفضل ديكورمعراح� ا�ئ ي و�ج زة أفضل إخراح� ا�ئ ي األول - الكويت 2011م�ج ان الكويت األكاديمي الدول�� مهر�ج

ي مسر�ي وأفضل تأليف �مت املكانس33 زة أفضل إخراح� ا�ئ �ج
ماعي ي ملسرح الطفل - املغرب 2012ممسر�ي وأفضل أداء �ج ان فاس الدول�� مهر�ج

ساد34 ياأل�ج زة أفضل ممثل ثا�ف� ا�ئ ي عشر للفرق األهلية-�ج �� ي الثا�ف ليحج ان املسرح ال�ف  مهر�ج
سلطنة عمان 2012م .

زة أفضل موسيقىميدو واألشقياء35 ا�ئ ي ملسرح الطفل التاسع- املغرب 2012م�ج ان أصيلة الدول�� مهر�ج

رو36 يمايس�ت �� زة األداء املسر�ي الرا�ت ا�ئ ي - أوكرانيا 2012م .�ج ان تشيخوف الدول�� مهر�ج

زة أفضل ممثلالناي السحري37 ا�ئ ي ملسرح الطفل بالناظور-�ج ان الربيعي الدول��  املهر�ج
املغرب 2012م.

مفونية األمل38 زة أفضل موسيقىس�� ا�ئ اصة الدورة �ج ات ال�ف ي لذوي اال�تيا�ج ي املسرح والعالح� بينال��
التاسعة - بولندا 2012م

ماعيطالسم39 ام ال�ج زة االنسحج ا�ئ امعي- املغرب 2012م�ج ة السادس للمسرح ال�ج ان طنحج مهر�ج

مام40 زة أفضل ممثلعزف ال�� ا�ئ امعي - املغرب 2012م�ج ي للمسرح ال�ج ان فاس الدول�� مهر�ج

زة أفضل سينوغرافيامسافة من نور41 ا�ئ  �ج
ريب زة أفضل بحث وتحج ا�ئ و�ج

امس- ي ال�ف ي املدرس�� ليحج ان املسرح ال�ف  مهر�ج
البحرين 2012م.

زاسم املسر�ية وا�ئ زة/ ال�ج ا�ئ اناسم ال�ج اسم املهر�ج م

ية للمسرح السعودي. )تابع( ار�ج ز ال�ف وا�ئ مة ببعض ال�ج دول 5-2: قا�ئ حج
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زة أفضل تشخيص مسر�يوهم42 ا�ئ امعي - املغرب 2013م.�ج ي للمسرح ال�ج ان فاس الدول�� مهر�ج

ي الذاكرة43 �� ثث �ف زة أفضل سينوغرافيا�ج ا�ئ زة أفضل نص و�ج ا�ئ ي الثالث -�ج ان الكويت األكاديمي الدول��  مهر�ج
الكويت 2013م.

زة أفضل سينوغرافياوهم44 ا�ئ امعات الثالث-�ج ي للحج ليحج ان املسرح ال�ف  مهر�ج
السعودية 2013م.

يللعرض بقية45 رف زة النص املسر�ي املم�� ا�ئ -�ج �� ي العر�ج ليح� امعات ال�ف ان املسر�ي الثالث ل�ج  املهر�ج
السعودية 2013م.

زة أفضل تأليف وأفضل موسيقىما وراء الع�تمة46 ا�ئ  �ج
ي باإلضاءة رف ي و تم�� ي - الكويت 2013م.وأفضل ممثل ثا�ف� ليحج ان شباب املسرح ال�ف مهر�ج

زة أفضل سينوغرافياوهم47 ا�ئ امعي-�ج ي السابع للمسرح ال�ج ان مراكش الدول��  مهر�ج
املغرب 2013م.

زة أفضل تأليف مسر�يال�بل48 ا�ئ اصة- �ج ات ال�ف ي الثالث لذوي اال�تيا�ج ليحج ان املسرح ال�ف مهر�ج
البحرين 2013م.

زة أفضل ممثلسفينة األصدقاء49 ا�ئ ي - املغرب 2013م.�ج �� ي ملسرح الطفل الثا�ف ان فاس الدول�� مهر�ج

ان50 زة أفضل سينوغرافيا املهر�ج ا�ئ زة أفضل تأليف و�ج ا�ئ �ج
زة أفضل ممثل ا�ئ زة أفضل موسيقى و�ج ا�ئ ي ملسرح الطفل - املغرب 2013م.و�ج ان أصيلة الدول�� مهر�ج

ي�فلة51 م ألفضل إخراح� نة التحك�� زة ل�ج ا�ئ امعات-�ج ي الثالث للحج ليحج ان املسرح ال�ف  مهر�ج
السعودية 2013م.

يالرؤية52 زة أفضل إخراح� ا�ئ زة أفضل عرض و�ج ا�ئ ان إبداعات املسر�ي األول بالدار البيضاء-�ج  مهر�ج
املغرب 2013م.

ثة صفر53 رونزيةال�ج زة ال�ج ا�ئ ي الثامن - األردن 2013م.ال�ج ي املسرح ال�ر الدول�� ان ليال�� مهر�ج

م54 ما�ج زة أفضل عرضسيد ال�ج ا�ئ ان الصواري املسر�ي التاسع - البحرين 2013م.�ج مهر�ج

زة أفضل تشخيص مسر�يوالناس نيام55 ا�ئ امعي - املغرب 2013م.�ج ي للمسرح ال�ج ان فاس الدول�� مهر�ج

زة أفضل بحث مسر�يالصياد56 ا�ئ ي ملسرح الطفل 2014م.�ج ان فاس الدول�� مهر�ج

ي املسر�يتدافع57 رف زة ال�تم�� ا�ئ ي السادس-�ج ليحج ي ال�ف ان املسرح املدرس��  مهر�ج
البحرين 2014م.

م األول�تعايش58 نة التحك�� زة ل�ج ا�ئ ر 2014م.�ج زا�ئ ي - ال�ج �� ان األيام املغاربية للمسرح الثا�ف مهر�ج

زة أفضل سينوغرافياتعايش59 ا�ئ ي للمسرح - كندا 2014 م .�ج ان ليفربول الدول�� مهر�ج

رونزيةمسا�ة بوح60 زة ال�ج ا�ئ ي التاسع - األردن 2014 م .ال�ج ي املسرح ال�ر الدول�� ان ليال�� مهر�ج

زة أفضل تأليف مسر�ياالنتظار61 ا�ئ ي - لبنان 2014م.�ج ان صور الدول�� مهر�ج

زة األمل كأفضل ممثل أولطالسم62 ا�ئ امعي التاسع-�ج ي للمسرح ال�ج ان فاس الدول��  مهر�ج
املغرب 2014م.

زة أفضل ديكورشهقة فرح63 ا�ئ ي و�ج زة أفضل ممثل ثا�ف� ا�ئ ان الصواري املسر�ي - البحرين 2014م.�ج مهر�ج

زة أفضل عرض مسر�ياألمل64 ا�ئ اصة،�ج ات ال�ف ي لذوي اال�تيا�ج ي املسرح والعالح�  بينال��
الدورة العاشرة - بولندا 2014م.

زاسم املسر�ية وا�ئ زة/ ال�ج ا�ئ اناسم ال�ج اسم املهر�ج م
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ري ماه�� عودة املسرح الحج

ي  يدا� ي �ج ي اململكة �ضورا� �� ري �ف ماه�� �قق املسرح ال�ج
امليالدية،  وال�ثمانينيات  السبعينيات  ي  �� �ف وبخاصة 
�تماعي  اال�ج املسرح  نحو  املسر�يون  ه  تو�ج �يث 
ي  ريا� ماه�� �ج ي  ا� روا�ج �ققت  ي  عروضا� وقدموا  خاصة، 
باملشعاب«  »طبيب  مسر�ية  مثل   ، را� كب��
الثقافة  معية  بحج  » الكراس�� »تحت  ومسر�ية 
»األيتام«  ومسر�ية  بالرياض،  والفنون 
الثقافة  معية  ر وعقارات« بحج ومسر�ية »عقاق��
رغم  »طبيب  ومسر�ية  باأل�ساء،  والفنون 
معية  بحج ليف«  من  »بيت  ومسر�ية  أنفه« 
»من  ومسر�ية  بالدمام  والفنون  الثقافة 
ف معية الثقافة والفنون بالطا�ئ « بحج ��  يكمل الثا�ف

ر. رها الكث�� وغ��

بريقه  من  ي  بعضا� املسرح  هذا  فقد  ي  �ف و���
املسر�يون  ه  تو�ج  ، سابقا� ذكرنا  كما  ري  ماه�� ال�ج
نحو الدراما التلفزيونية وإل� العروض النخبوية 
الرياض  أمانة  استطاعت  وقد  انات،  للمهر�ج
ري  ماه�� ريق للمسرح ال�ج ء من هذا ال�ج �� إعادة سث
هت طاقاتها لدعم الفرق لتقديم عروض  ي و�ج �ف ���
من  ي  ابتداء� مهور  للحج ي  سنويا� فكاهية  مسر�ية 
الفطر  عيد  ي  �� �ف ي  وتحديدا� 2000م،  عام  مطلع 
لس  ي عام 2018م أعلن محج �� والعطل الرسمية، و�ف
إطالق  املكرمة  مكة  منطقة  شباب  مبادرات 
اري ترفيهي  مسرح السعودية، وهو مسرح تحج
األول، يقوم عل� نوع  باملقام  الت  العا�ئ يستهدف 
عرف بـ الفودفيل الذي يع�تمد عل� املفارقات  ي ��ُ ف�ف��
هادفة،  �تماعية  ا�ج إسقاطات  مع  املضحكة 
ي  �� األد�ج النادي  مسرح  ي  �� �ف املسر�يات  عرض  �تُ
املرة  ي  �� �ف وتصور   ، أسبوعيا� مرات  خمس  دة  بحج
اوز  تحج وقد  ذلك،  بعد  ي  تلفزيونيا� بث  ل�تُ امسة  ال�ف
السعودية  ملسرح  األول  املوسم  ي  �� �ف ال�ضور  عدد 
وشارك  شخص،  ألف  عشرين  2018م(  )عام 
ي وممثلة، معظمهم ر من 50 ممثال� ها أك�ث ي أدا�ئ ��  �ف

من الهواة)18).

ي  من هذا النطاق عروض ترفيهية ال تندرح� دخل �ف
مباشرة تحت فن املسرح، لكنها تع�تمد عل� أ�د 
عناصره وهو املمثل، هذه العروض يطلق عليها 
ستاند أب كوميدي stand up comedy، وهو 
ي  م عل� سيناريو كوميدي ُمعد مسبقا� عرض قا�ئ
مهور.  ال�ج أمام  مباشرة  ه  بإلقا�ئ الشخص  يقوم 

ي اململكة العربية السعودية �� واقع املسرح �ف
ي عام 2010م باللغة  �� وقد بدأت هذه العروض �ف
قبل  اصة،  ال�ف السكنية  معات  املحج ي  �� �ف ية  رف ل�� اإلنحج
رنت ليكون  أن تنتشر منصة اليوتيوب عل� اإلن�ت
عام  ي  �� و�ف الفن،  بهذا  مختص  ي  �� عر�ج محتوى  فيها 
لتقديم  كلوب«،  »الكوميدي  تأسس  2010م 
ي  �� �ف أسبوعي  بشكل  العروض  من  النوع  هذا 
ت  در�ج ائُ 2014م  عام  من  ي  وابتداء� دة،  �ج مدينة 
املسر�يات الطويلة الكوميدية واملقاطع ال�تمثيلية 

من عروضه)19). رة �ف القص��

الفرق املسرحية

ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� ي  �ف املسر�ي�� معية  �ج تأسست 
ي ظّلي وزارة الثقافة واإلعالم، وقد  �� عام 2007م �ف
رخيص  ال�ت ي  �� �ف تأسيسها  منذ  معية  ال�ج ساهمت 
الفرق األهلية للممارسة املسر�ية  للعديد من 
ي السعودية، إضافة إل� سعيها لتطوير املواهب  �� �ف
ان  مهر�ج معية  ال�ج أقامت  وقد  الدورات،  وإقامة 
ي عام 2011م. �� معية �ف لة للحج الفرق األهلية املسحج

أندية  تحت  ي  غالبا� املسر�ية  الفرق  تنضوي  كما 
ي  �� �ف املسرح  ان  ل�ج تحت  أو  امعات،  ال�ج ي  �� �ف املسرح 
السعودية  العربية  معية  للحج املختلفة  الفروع 
أهم  اليوم  معية  ال�ج وتعد  والفنون،  للثقافة 
وبخاصة   ، �ف السعودي�� ي  �ف للمسر�ي�� �اضنة 
املسر�ي  معية  ال�ج نشاط  ي  �� �ف تفاوت  مع  الهواة، 
ف  الطا�ئ فروع  تتقدم  إذ  املختلفة،  الفروع  ي  �ف ب��
الكمي  النشاط  �يث  من  والدمام  واأل�ساء 
ز عل� الصعيدين  وا�ئ ودة و�صد ال�ج ومن �يث ال�ج
ري  ماه�� ال�ج اإلقبال  �يث  ومن   ، والدول�� ي  املحل��
فروع  تليها   ، أيضا� الفروع  هذه  ي  �� �ف ي  نسبيا� املرتفع 
هذه  تحتضن  كما  والرياض،  دة  �ج ي  �� �ف معية  ال�ج
من  رق  �فِ من  املقدمة  املسر�يات  معيات  ال�ج
ونقل  باال�تكاك  يسمح  مما  ؛  أيضا� املدينة  ي  خارح�
ف  رات، وتعد الفروع الثالثة )الطا�ئ �ج ارب وال�ف التحج
ي  ال�ت�� الو�يدة  الفروع  هي  والدمام(  واأل�ساء 
العروض،  إلقامة  اص  ال�ف مسر�ها  تمتلك 
وبناء  ربة  التحج ديمومة  ي  �� �ف ذلك  ساعدها  وربما 
املسر�ية  الفرق  تضطر  بي�فما  رية،  ماه�� �ج قاعدة 
استعارة  أو  ار  حج است�ئ إل�  األخرى  معيات  ال�ج ي  �� �ف
امعات  ال�ج من  أو  م  التعل�� إدارات  من  مسارح 
ساعد  كما  اصة،  ال�ف عروضها  إلقامة  والكليات 
تنويع  عل�  الثالثة  للفروع  اص  ال�ف املسرح  ود  و�ج
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ي  ال�ت�� النخبوية  املسر�يات  ي  �ف ب�� ما  املسر�يات 
الغالب،  ي  �� �ف محدود  ري  ماه�� �ج بإقبال  تحظى 
ي تحظى  رفيهية ال�ت�� �تماعية أو ال�ت واملسر�يات اال�ج

ري واسع)20). ماه�� بإقبال �ج

من  ي مارس 2019م �ف �� وقد أعلن وزير الثقافة �ف
»الفرقة  تشكيل  عن  الثقافة  وزارة  مبادرات 
فهد  امللك  مركز  واختيار  للمسرح«  الوطنية 
السماعيل  عبدالعزيز  واألستاذ  لها،  ي  ي مقرا� �� الثقا�ف

ي للفرقة)21). يسا� ر�ئ

م املسرحي ي التعل�� �� مبادرات �ف

للثقافة  السعودية  العربية  معية  ال�ج أطلقت 
أكتوبر  من  األول  ي  �� �ف »ثقف«  معهد  والفنون 
رفة  مح�ت كوادر  تأهيل  إل�  ويهدف  2018م، 
واإلبداعية  الفنية  املمارسات  عل�  للتدريب 
من  معية  ال�ج موارد  وتعزيز  أنواعها  بمختلف 
م  وتقي�� التدريب،  ال  محج ي  �� �ف االست�ثمار  خالل 
مدى  لقياس  مة  القا�ئ ي  رامح� ال�ج عة  ومرا�ج
أكتوبر   30 ��ت�  املعهد  أقام  وقد  فعاليتها)22)، 
ال  املحج ي  �� �ف ي  �ف متخصصت�� ي  �ف دورت�� 2019م 
املمثل  »إعداد  بعنوان  دة  �ج ي  �� �ف األول�  املسر�ي: 
ي املنطقة الشرقية بعنوان  �� املسر�ي«، والثانية �ف
ودة  �ج ي  برنامح� من  و�ف املسر�ي«)23)،  »التكنيك 
عدة  عبدالعزيز  امللك  امعة  �ج نظمت  ال�ياة، 
ي والتقنيات املسر�ية  ي ال�تمثيل واإلخراح� �� دورات �ف
ي  شابا�   482 فيها  شارك  ف  والطا�ئ دة  و�ج مكة  ي  �� �ف
ذكر أن مركز إثراء التابع ألرامكو  وشابة)24). كما ��ُ
السعودية قدم دورات عدة وورش عمل، منها 
ي شهر يناير 2019م بعنوان »من  �� ورشة عمل �ف
املسر�ي«،  ي  اإلخراح� إل�  املسر�ي  النص  كتابة 
شهر  ي  �� �ف املسر�ية  الكتابة  عن  عمل  وورشتا 

ر 2019م. نوفم�ج

كثافة العروض املسرحية
ي �� والحضور النسا�ئ

ي  �� �ف ري  ماه�� ال�ج للمسرح  الفاعل  للحضور  إضافة 
الفعاليات  ي  �� �ف ي  وخصوصا� اململكة،  مناطق  مختلف 
مسر�يات  مثل  ال�كومية  هات  ال�ج مها  تق�� ي  ال�ت��
�يث  اصة  ال�ف هات  ال�ج وكذلك  الرياض،  أمانة 
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ران معية الثقافة والفنون بنحج 3350�ج

ف معية الثقافة والفنون بالطا�ئ 113000�ج

م معية الثقافة والفنون بالقص�� 00�ج

معية الثقافة والفنون ببيشة 8900�ج

معية الثقافة والفنون بالبا�ة 31400�ج

وف معية الثقافة والفنون بال�ج 00�ج

معية الثقافة والفنون باأل�ساء 91848�ج

مالية معية الثقافة والفنون بال�دود السث 4900�ج

ل معية الثقافة والفنون بحا�ئ 92700�ج

معية الثقافة والفنون بالرياض 00�ج

ازان معية الثقافة والفنون بحج 2200�ج

معية الثقافة والفنون بتبوك 4800�ج

معية الثقافة والفنون باملدينة املنورة 12200�ج

دة معية الثقافة والفنون بحج 2710000�ج

معية الثقافة والفنون بالدمام 3315000�ج

ي مال�� 12537398اإلحج

ي مدن  �� ي �ف ي تحديدا� ل�� رفيهي والعا�ئ يحضر املسرح ال�ت
مختص  سوق  ظهور  ي  را� وأخ�� هات،  رف واملت�ف املالهي 
هات، أبرزها  ي تمثله �ج بهذا املسرح ما زال محدودا�
النوع  هذا  د  و�ج فقد  دة؛  �ج ي  �� �ف السعودية  مسرح 
ة العامة  ي الهي�ئ �� ي �ف ي ممثال� ي �كوميا� من املسرح دعما�
ي  �� �ف األبرز  هة  ال�ج ي عند تأسيسها  ُعّد�ت� ي  ال�ت�� رفيه،  لل�ت
ي املحلية أو  ر من املسر�يات سواء� تقديم عدد كب��
ي  منها املسر�ية ال�ت�� ر سعودية، كان من �ف لفرق غ��
ري  ماه�� �ج عرض  ي  �� �ف للمرأة  �ضور  أول  شهدت 
من  2018م  راير  ف�ج ي  �� �ف ل  الر�ج انب  بحج املسرح  ي  �� �ف
»�ياة  بعنوان  كوميدية  درامية  مسر�ية  خالل 
مت  ، وقد أق�� �� راطور« املقتبسة من والت ديز�ف االم�ج
امعة دار العلوم، ونفدت  املسر�ية عل� مسرح �ج
اإلقبال  يعكس  مما  )25)؛  مبكرا� تذاكرها  كامل 
تشارك  ي  ال�ت�� املسر�يات  بعدها  توالت  �تمعي،  املحج
مسر�ية  منها  �ف ومن  ل،  الر�ج انب  بحج املرأة  فيها 
وقد   ، �� ال�ر�ج أمل  كتابة  من  مة«  املستق�� رة  »الدا�ئ
من  �ف دة  �ج ي  �� �ف البلد  منطقة  ي  �� �ف املسر�ية  ُعرضت 
ي السعودي  لس الف�ف�� م من املحج دة بتنظ�� موسم �ج
ي  �� �ف قام  �تُ مسر�ية  أول  عد  و�تُ الثقافة،  ووزارة 
الشارع)26)، كما تشارك املرأة بشكل طبيعي عل� 
ي عروض املسرح كافة،  �� ل �ف خشبة املسرح مع الر�ج
املسرح  خشبة  عل�  ي  �� النسا�ئ ال�ضور  كان  أن  بعد 
ية  النسا�ئ املسارح  باستثناء  ذلك،  قبل  ي  محدودا�
ه أمانة  ي الذي قدم�تّ �� ي املسرح النسا�ئ اصة، وتحديدا� ال�ف

ي األعياد. �� منطقة الرياض وكان له �ضوره البارز �ف

مسر�ية   44 رفيه  لل�ت العامة  ة  الهي�ئ قّدمت 
هذا  خالل  من  ويمكن  2019م،  عام  خالل 
 4-3 بمعدل   - املسر�يات  من  ر  الكب�� الرقم 
يل  تسحج  - با  تقر��� الوا�د  الشهر  ي  �� �ف مسر�يات 
هذه  معظم  أن  أولها  املال�ظات.  من  عدد 
مشاركة  بعضها  وشهد  محلية،  كانت  العروض 
ي  �� �ف »الذيب  مسر�ية  أبرزها   ، �ف ي�� خليحج ي  �ف فنان��
، كما �ضر املسرح  �� القليب« للفنان ناصر القص�ج
الكوميدية  املسر�يات  من  ر  كب�� عدد  ي  �� �ف املصري 
ر من العروض للطفل،  ي عدد كب�� ص� صِّ خاصة، و�فُ
ية  الغنا�ئ املسر�يات  من  عدد  إل�  باإلضافة 
أن  كما  يب،  العحج أوز  سا�ر  مثل  عاملية،  ولفرق 
ي – ��  معظم املسر�يات – باستثناء املسرح الغنا�ئ
كانت كوميدية ترفيهية، ما عدا مسر�ية وا�دة، 
ر،  شكسب�� تأليف  من  ر  ل�� امللك  مسر�ية  وهي 
، وقد شهدت  �� � الفخرا�ف وأّداها املمثل املصري يح��
ي  ريا� ماه�� ي للتذاكر؛ مما يعكس  إقباال �ج ي مبكرا� نفادا�
ي قد  ي ��ت� عل� هذا النوع من املسر�يات ال�ت�� را� كب��

ادة أو كالسيكية ونخبوية. تصنف عل� أنها �ج

من  م  بتنظ�� مت  دِّ �تُ ي  ال�ت�� املسر�يات  انب  �ج إل� 
إثراء  مركز  استضاف  رفيه،  لل�ت العامة  ة  الهي�ئ
رية ففي  ماه�� ية �ج ي مسر�يات عاملية وخليحج �� ثما�ف
سالفا  عرض  مسر�يات  مت  أق�� 2018م  عام 
وأدا/ املانغيار، ومهابهاراتا،  ي، و موسيقى  الثلحج
مت  أق�� فقد  2019م  ي  �� �ف أما  اليدوية،  أفا-السي�فما 
مسر�يات أين تذهب هذا املساء؟ - ال�ثمانينات، 

يب. الناي السحري، الفرشاة، سا�ر أوز العحج

معية العربية السعودية للثقافة والفنون  تعد ال�ج
وقد  املسر�يات،  تقديم  ي  �� �ف األبرز  هة  ال�ج هي 
ي  125 عرضا� ي مختلف فروعها  �� �ف معية  ال�ج قّدمت 

: دول التال�� ، مقّسمة بحسب ال�ج مسر�يا�

معية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 2019م ي ال�ج �� دول 5-3: أعداد املسر�يات املقدمة �ف  حج
مقسمة بحسب الفروع.

يعدد املسر�يات �� ي عدد ال�ضور التقري�ج مال�� إ�ج الفرع
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املسر�ية  العروض  انتعاش  مالمح  أبرز  ومن 
إما  الربحي؛  القطاع  مشاركة  نمو  هو  ي  مؤخرا�
ات  الهي�ئ مع  بالشراكة  أو  مستقل  بشكل 
هذه  من  عدد  اململكة  ي  �� �ف تنشط  إذ  ال�كومية، 
ي مسر�ية  هات، تقدم وبشكل مس�تمر عروضا� ال�ج
اري، منها مسرح السعودية،  كوميدية، بطابع تحج
كوميدي  واملدينة  دة،  بحج كلوب  والكوميدي 
كلوب باملدينة املنورة، وبيت الكوميديا بالدمام، 
ي  هات عروضها بشكل أسبوعي غالبا� تقدم هذه ال�ج
معة والسبت من كل أسبوع(، لكن ال تع�تمد  )ال�ج
هات عل� املسر�يات بشكل ثابت، وإنما  هذه ال�ج
ي عل� الـ ستاند أب كوميدي، وتنظم  تع�تمد أساسا�
طويلة،  كوميدية  مسر�يات  متقطع  بشكل 
مسرح  باستثناء  رة.  قص�� مسر�ية  مقاطع  أو 
ي نهاية  �� السعودية الذي يقدم املسر�يات فقط �ف

ي املواسم املختلفة. �� األسبوع و�ف

ي أرقام �� العام 2019م �ف
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عل�  ز  وا�ئ ال�ج من  ر  الكث�� 2019م  عام  يشهد  مل 
ز  وا�ئ ، إذ افتقد املسرح للحج ي أو الدول�� الصعيد املحل��
انات،  ي بعد توقف عدد من املهر�ج املسر�ية محليا�
معية الثقافة  ما عدا إطالق بيت املسرح التابع ل�ج
املسر�ي  للتأليف  مسابقة  بالدمام  والفنون 
ي  �� الثا�ف املسر�ي  النص  ملتقى  مع  امن  رف بال�ت
بالدمام، وقد سيطرت الكاتبات املسر�يات عل� 

:(27( �� املراكز الثالثة األول� فيه عل� النحو اآل�ت

ازات ز وإنحج وا�ئ حج
ب«. 	1 فاطمة الورثان عن نصها »غيابة ال�ج
ل  	1 ي سحج �� ي عن نصها »�اضرة �ف �� إشراق الرو�ت

الغياب«.
ية«. 	1 ي عن نصها »صوف ال�حج �� فاطمة السيها�ت

»الباب  مسر�ية  �صلت  ي  الدول�� الصعيد  وعل� 
ي  �� �ف »النورس«  فرقة  قدمتها  ي  ال�ت�� املفتوح« 
زة  ا�ئ �ج عل�  باألردن   » �� الثا�ف »طقوس  ان  مهر�ج

م ألفضل ممثلة �صلت عليها الفنانة  نة التحك�� ل�ج
عبدالوا�د  ناصر  الفنان  وترشح   ، �� السيو�ف ي  �ف ل��

زة أفضل ممثل)28). ا�ئ ل�ج

ر  ديسم�ج شهر  ي  �� �ف أعلنت  الثقافة  وزارة  أن  ذكر  ُ��
الوطنية  الثقافية  ز  وا�ئ ال�ج مبادرة  2019م  عام 
املسرح  لقطاع  زها  وا�ئ �ج إ�دى  ستخصص  ي  ال�ت��

ية)29). والفنون األدا�ئ

ي محطات �� املسرح السعودي �ف
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مسح املشاركة الثقافية 2019م

ر من 5 �ضر أك�ث

�ضر 5-3

�ضر 2-1

مل أ�ضر

0.00%     10.00%     20.00%     30.00%     40.00%     50.00%     60.00%     70.00%     80.00%     90.00%     100.00%

86.20%

1.10%

1.50%

11.20%

العمل  ي  �� �ف ي  يسيا� ر�ئ ي  زءا� �ج �تمعية  املحج املشاركة  تعد 
ال�ضور  ر  تأث�� �يث  من  فقط  ليس  املسر�ي، 
العمل  ألن  بل  املسر�ية،  الصناعة  ازدهار  ي  �� �ف
مهور  �ج ود  و�ج عل�  األساس  ي  �� �ف م  قا�ئ املسر�ي 
2019م  الثقافية  املشاركة  مسح  قام  وقد  �ي، 
عام  من  الرابع  الربع  ي  �� �ف بياناته  معت  �ج الذي 
ي  �� �ف املسر�يات  �ضور  نسب  بقياس  2019م 
ي األداء  �� اململكة، إضافة إل� نسب الذين شاركوا �ف
مل االستطالع  ي -، وقد سث املسر�ي - كهواة غالبا�
ميع املناطق. ي �ج �� عينة ممثلة من سكان اململكة �ف

واتضح من الشكل أن %11.20 من األشخاص 
وا�دة  ملرة  �ضروا  االستطالع  ي  �� �ف شاركوا  الذين 
ي عشر  ي اململكة خالل االث�ف�� �� �ف ي ملسر�ية  �ف إل� مرت��
 1.50% إل�  النسبة  وتنخفض  املاضية،  ي  شهرا�
للذين �ضروا من ثالث إل� خمس مرات، ثم إل� 
ر من خمس مرات،  %1.10 للذين �ضروا ألك�ث
يدة،  �ج ال�ضور  أعداد  أن  النسبة  هذه  وتعكس 
ي الوقت نفسه تدل عل� أن هذا ال�ضور مل  �� لكنها �ف
ي أهمية  يتحول بعد إل� نمط متكرر؛ وهو ما يع�ف��
العام،  طول  العروض  اس�تمرارية  عل�  العمل 

مان تكرار ال�ضور. اذبية ل�ف ورفع مستوى ال�ج

ال�ضور  معدالت  تظهر  الشكل  هذا  خالل  من 
ي مقاربة  ي املؤشر أظهرت أرقاما� ح� مبشرة؛ ألن نتا�ئ
دول  ي  �� �ف ال�ضور  بمعدالت  مقارنتها  عند  ي  نسبيا�
مثل اليابان والواليات املتحدة، �يث تبلغ نسبة 
 ،13.80% األقل  عل�  ي  وا�دا� ي  عرضا� �ضر  من 
رات  التغ�� من  بعدد  االرتفاع  هذا  ربط  ويمكن 
ة  �تمعية، إضافة إل� الدور الذي تقوم به الهي�ئ املحج
استعرضناه  الذي  النحو  عل�  رفيه  لل�ت العامة 

ي  ي عشر شهرا� ر )خالل االث�ف�� ي اململكة الذين �ضروا مسر�ية وا�دة أو أك�ث �� ي �ف �ف شكل 5-1: نسبة البالغ��
املاضية( بحسب مرات ال�ضور.
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قبل  رى  �ج االستطالع  أن  إل�  يشار  قبل،  من 
ي عل� را� ي كب��  بداية موسم الرياض الذي شهد إقباال�

األعمال املسر�ية.

مسر�ية  أداء  ي  �� �ف ي  �ف البالغ�� من   18.7% شارك 
الرقم  هذا  ر  تفس�� ويمكن  األقل،  عل�  وا�دة 
االستطالع  ألن  ؛  املدرس�� املسرح  بدور  املرتفع 
ي أداء مسر�ية بشكل عام،  �� عن مدى املشاركة �ف
ر  وليس عن عام 2019م فحسب، وهو ما يش��
املسرح  صناعة  لتطوير  ي  استعدادا� هناك  إن  إل� 

يلحظ  كما  املعقولة،  النسبة  هذه  عل�  يب�ف� 
 ،)15.2%( اإلناث  عن   )21.6%( الذكور  زيادة 
السماح  تأخر  إل�  الزيادة  هذه  سبب  يعود  وقد 
املفتو�ة،  املسر�ية  العروض  ي  �� �ف املرأة  بمشاركة 
ري  ماه�� ال�ج الظهور  2018م  عام  شهد  �يث 
وكانت  املسرح،  خشبة  عل�  للمرأة  األول 
مقتصرة  التاريخ  هذا  قبل  ية  النسا�ئ املشاركة 

عل� العروض املخصصة فقط ل�ضور السيدات.

ي املاضية(، �سب  ي عشر شهرا� ي الذين �ضروا مسر�ية وا�دة )خالل االث�ف�� �ف شكل 5-2: نسبة البالغ��
الدولة.

شكل 3-5:
نس. ي أداء مسر�ية من قبل، �سب ال�ج �� ي اململكة الذين سبق لهم املشاركة �ف �� ي �ف �ف نسبة البالغ��

ذكر

أن�ث�
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الذين  اململكة  ي  �� �ف ي  �ف البالغ�� نسبة   :4-5 شكل 
ي أداء مسر�ية من قبل. �� سبق لهم املشاركة �ف
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ات واملرافق رف ه�� التحج

القاعات  من  ر  كب�� عدد  ود  و�ج من  الرغم  عل� 
املسر�ية  العروض  فيها  قام  �تُ ي  ال�ت�� واملسارح 
منها   ، مسر�ا�  70 يقارب  بما  العام،  مدار  عل� 
التحديات  أهم  أن  إال  امعة)30)،  �ج  32 مسارح 
ي السعودية هو  �� �ف ه الصناعة املسر�ية  ي توا�ج ال�ت��
ي  ال�ت�� املسارح  ميع هذه  فحج هز،  املحج املسرح  غياب 
املختلفة  املسر�ية  العروض  ي  �اليا� عليها  قام  �تُ
لألنشطة  ُمعدة  ومسارح  ندوات  قاعات  هي 
من ي  خصيصا� هزة  محج وليست  املختلفة،  رية   املن�ج
نفسه  األمر  وهذا  املسر�ية،  العروض  ل  أ�ج
سبيل  عل�  رفيه  لل�ت العامة  ة  الهي�ئ دفع  الذي 
ي �� �ف الشدي«  »بكر  مسرح  بناء  إل�   املثال 
ي إلقامة العروض  ي يكون م�مما� موسم الرياض؛ ك��
الفرق  ه  بي�فما تتحج ال�فصوص،  ه  املسر�ية عل� و�ج
ي  �� �ف اص  ال�ف مسر�ها  تمتلك  ال  ي  ال�ت�� املسر�ية 

البنية التحتية واالست�ثمار
أو  استعارة  إل�  والفنون  الثقافة  معيات  �ج
امعات  ال�ج مسارح  أو  اصة  ال�ف املسارح  ار  حج است�ئ
مركز  مسرح  ويتقدم   ، را� يس�� ي  ا� رف ه�� تحج ها  رف ه�� وتحج
ي  �� با�ت عل�  )إثراء(  العاملي  ي  �� الثقا�ف عبدالعزيز  امللك 
ولكنه  واملعدات،  ات  رف ه�� التحج �يث  من  املسارح 
العروض  ي عل� عدد محدود من  زال مقتصرا� ما 
للعروض  ال  املحج يفتح  ومل  السنة،  ي  �� �ف املستوردة 
ة  ال�ا�ج عل  يحج مما  املواهب،  ي  لتب�ف�� أو  املحلية 
ومسارح  رى،  ك�ج وطنية  مسارح  لبناء  ماّسة 
املسرح  بأدوات  هزة  ومحج معّدة  رة  صغ�� أخرى 
لتكون  اململكة؛  مدن  مختلف  ي  �� �ف تنتشر  ال�ديث 

ارب اإلبداعية املسر�ية املختلفة. �اضنة للتحج

املؤسسات  فإن  اص،  ال�ف القطاع  صعيد  وعل� 
بل  مسار�ها،  تمتلك  ال  ال  املحج ي  �� �ف النشطة 
»مسرح  مثل  متوافر،  هو  مما  تستفيد 
دة  �ج نادي  مسرح  ر  استأ�ج الذي  السعودية« 

، وهو مسرح ُمعد للمحاضرات العامة)31)،  �� األد�ج
عليه  يقدم  ي  ك�� محدودة؛  بأدوات  ه  رف ه�� تحج وأعاد 
العروض األسبوعية عل� مدار العام، وباستثناء 
سابق  مبحث  ي  �� �ف ذكرت  ي  ال�ت�� األربع  هات  ال�ج
دة،  بحج كلوب  والكوميدي  السعودية،  )مسرح 
وبيت  املنورة،  باملدينة  كلوب  كوميدي  واملدينة 
اص   م للقطاع ال�ف ود دا�ئ الكوميديا بالدمام( فال و�ج
ال املسر�ي إال من خالل العروض املؤقتة  ي املحج �� �ف
السعودية  أو مواسم  رفيه  لل�ت العامة  ة  الهي�ئ ر  ع�ج

املختلفة.

م والتدريب التعل��

ي  �� �ف األهم  العنصر  هو  ي  املدرس�� املسرح  يعد 
ما  اكتشاف وصقل وت�فمية املواهب املسر�ية، ال س��
قام وبشكل دوري عل�  ي �تُ من خالل املسابقات ال�ت��
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ما  لكن  اململكة،  املناطق وعل� مستوى  مستوى 
ي  محدودا� املسر�ي  والتدريب  اإلعداد  عنصر  زال 
معية الثقافة  ي ، وال يزال معهد ثقف التابع ل�ج دا� �ج
ي  �� �ف ي  �ف دورت�� إال  يقدم  ومل  النشأة،  قيد  والفنون 
2019م،  أكتوبر   30 تأسيسه ��ت�  املسرح منذ 
هة أخرى تقدم دورات متخصصة  د أي �ج وال تو�ج
تقدمها  ي  ال�ت�� الدورات  عدا  ما  ال  املحج هذا  ي  �� �ف
ي  معيات الثقافة والفنون واألندية األدبية أ�يانا� �ج
امعات ومسرح  هات األخرى مثل ال�ج أو بعض ال�ج
التعلم  إل�  الهواة  ه  يتحج ذلك  عن  ي  عوضا� إثراء، 
ي  �� ي أو التعلم باملمارسة عن طريق االنخراط �ف �� الذا�ت
معية الثقافة والفنون أو  ي فروع �ج �� فرق املسرح �ف
)مسرح  اصة  ال�ف هات  ال�ج تقدم  كما  امعات،  ال�ج ي  �� �ف
واملدينة  دة،  بحج كلوب  والكوميدي  السعودية، 
كوميدي كلوب باملدينة املنورة، وبيت الكوميديا( 
صقل  ي  �� �ف الراغبون  لها  يتقدم  أداء  ارب  تحج
ال  املحج عل�  ي  غالبا� يقتصر  ذلك  ولكن  مواهبهم، 

الكوميدي أو عروض الـ ستاند أب كوميدي)32).

بشكل  اململكة  ي  �� �ف املسر�ي  النشاط  ويقوم 
د معاهد فنون،  ي عل� الهواة، �يث ال تو�ج أساس��
أقسام  عل�  السعودية  امعات  ال�ج تتوفر  وال 
 ، �ف رف�� ّدرس املسرح وتؤهل الهواة ليكونوا مح�ت �تُ
الدراسات  ي  �� �ف املسرح  دراسة  تنحصر  �يث 
أو  الغالب،  ي  �� �ف أدبية  تخصصات  من  �ف العليا 
ي السعودية تدرس  ه هؤالء إل� معاهد خارح� يتحج
ندرة  د  نحج العمل  سوق  صعيد  وعل�  املسرح. 
فتحت  القطاع)33)،  هذا  ي  �� �ف ي  �ف ّل�� واملسحج ي  �ف رف�� املح�ت
هناك  أستديو«  أو  مسرح  أزياء  »مشرف  اسم 
اإلناث،  من  و91  ذكور   9 سعودي  عامل   100
ّما  س�� ال  الوضع،  �قيقة  يعكس  ال  العدد  وهذا 
ي  �� �ف ي  �ف العامل�� من  التصنيف يت�ف إذا علمنا أن هذا 
كاتب   158 وهناك  التلفزيونية،  األستديوهات 
باإلضافة  ي  أيضا� العدد  وهذا  و�وار،  سيناريو 
الكتابة  ال  محج يذكر  ال  فهو  قليل،  عدد  أنه  إل� 
ي مسر�ي سعودي وا�د  بالتحديد، هناك مخرح�
وزارة  ي  �� �ف لون  مسحج ي  �ف سعودي�� ر  غ�� و7  فقط 
 274 منهم  سعودي  ممثل  و302  العمل، 
اوزه  تحج يمكن  رقم  وهو  ممثلة،  و28  ممثال 
املسر�ية  األعمال  من  املباشر  باإل�صاء  ر  بكث��
العدد  هذا  أن  ّما  س�� وال  املختلفة،  والتلفزيونية 
األرقام  هذه  تعكس  وال  ال�تمثيل،  ال  محج يحدد  ال 
القطاع  ي  �� �ف ي  �ف العامل�� قّلة  بالضرورة  املنخفضة 
ي  �ف رف�� املسر�ي، لكنها تعكس وبوضوح قلة املح�ت

ال، كما تغيب تخصصات مثل: وكيل  ي هذا املحج �� �ف
ي مسر�ي. مسر�ي، ف�ف��

ره  وغ�� املسر�ي  ال  املحج ي  �� �ف النقص  هذا  ة  وملعال�ج
 30 ي  �� �ف الثقافة  وزير  أعلن  الثقافة؛  من قطاعات 
 ، �� ي االبتعاث الثقا�ف ر 2019م إطالق برنامح� ديسم�ج
ال املسرح، كما أعلنت الوزارة  مل محج والذي يسث
ي  �� توقيع مذكر�ت 2020م  عام  ي مطلع  �� �ف ذلك  بعد 
العامة  واملؤسسة  م  التعل�� وزارة  مع  تفاهم 
مية  ي التعل�� رامح� ي لتعزيز ال�ج ي وامله�ف�� للتدريب التق�ف��
م، وإطالق مسارات  التعل�� ي  �� �ف الثقافية  واألنشطة 
ي  �� �ف  ، وامله�ف�� ي  التق�ف�� التدريب  االت  محج ي  �� �ف عملية 
ي ذلك املسرح)34). �� االت الثقافية، بما �ف مختلف املحج

ي عل� املعروض املسرحي الطلب العال��

القطاع،  ي  �� �ف الكوادر  وتأهيل  الب�ف�  ضعف  رغم 
ري واسع عل�  ماه�� فإن ثمة مؤشرات إلقبال �ج
ي  �� �ف رة لالست�ثمار  الكب�� املسر�يات يعكس الفرص 
ي أقامتها  ال، وبالنظر إل� املسر�يات ال�ت�� هذا املحج
ي النصف األول من عام  �� �ف رفيه  لل�ت العامة  ة  الهي�ئ
ي  شخصا�  57176 ال�ضور  عدد  أن  د  نحج 2019م، 
ات ملسر�يات مختلفة)35)، وإن  من مختلف الف�ئ
بحكم  �تماعي  واال�ج رفيهي  ال�ت الطابع  عليها  غلب 
ما  مدفوعة  ميعها  �ج وكانت  ة،  الهي�ئ اختصاص 

التذاكر  عدا مسر�ية وا�دة فقط )يراوح سعر 
معظم  ي  �� �ف العادية  ة  للف�ئ ريال   100-20 ي  �ف ب�� ما 
املسر�يات()36) ، كما يقدر عدد �ضور العروض 
للثقافة  السعودية  العربية  معية  ال�ج ي  �� �ف املقدمة 
 ، شخصا� بـ15000  الدمام  بفرع  والفنون)37) 
بسعر  أو  ي  �� ا�ف محج معظمها   ، عرضا�  33 �ضروا 
در اإلشارة  25 رياال�، وتحج اوز  دخول رمزي ال يتحج
تلك  عن  واختالفها  العروض  هذه  تنوع  إل� 
رفيه، إذ تحضر فيها  ة العامة لل�ت ر الهي�ئ املقدمة ع�ج

ريبية مع الكوميدية. العروض الدرامية والتحج

العروض  عل�  ري  ماه�� ال�ج اإلقبال  ويوضح 
ي  �� م فرص االست�ثمار، فمن املتوقع �ف املسر�ية �حج
التفاصيل عن  املزيد من  تعلن  أن  2020م  عام 
تأسيس  مع  ما  س�� وال  الثقافة،   وزارة  مبادرات 
األستاذ  ي  �ف وتعي�� ية  االدا�ئ والفنون  املسرح  ة  هي�ئ
أن  كما  لها،  ي  تنفيذيا� ي  يسا� ر�ئ البازعي  سلطان 
من  تعزز  أن  ي  �� الثقا�ف االبتعاث  مبادرة  شأن  من 
كفاءتها،  من  وترفع  املسرح  ي  �� �ف الوطنية  الكوادر 
، ومن املتوقع  �ف رف�� ال باملزيد من املح�ت وتدعم املحج
ه بحسب  ي توهحج �� �ف ري  ماه�� ال�ج املسرح  أن يس�تمر 
عدد  قلة  أن  كما  ال�ضور،  أرقام  تعكسه  ما 
ال املسر�ي  ي املحج �� اصة املتخصصة �ف املؤسسات ال�ف
مهور؛ يتيح  ي ال�ج ية بالنسبة ال�تياح� والفنون األدا�ئ
اصة للمنافسة  ر من الشركات ال�ف ال لعدد أك�ج املحج

ي هذا القطاع. �� واالست�ثمار �ف
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ملحة عن تاريخ املوسيقى والغناء
ي اململكة العربية السعودية �� �ف

كان  سواء  املختلفة،  بأشكاله  الغناء  يغب  مل 
لها،  مصاحب  ر  غ�� أو  املوسيقية  لآلالت  ي  مصاحبا�
كانت  فقد  وعاداتهم،  العربية  زيرة  ال�ج ي  أهال�� عن 
ي تنوعت  ية ال�ت�� روة الغنا�ئ هذه املنطقة زاخرة بال�ث
�تماعية  االحج واألنشطة  املناسبات  ألنواع  ي  وفقا�
املوروث  تنوع  ي  �� �ف ذلك  يتضح  كما  املختلفة، 
ي اتصال أشكال منه بنشأة املوسيقى  �� ، و�ف �� الغنا�ئ

ي ال�واضر العربية املحيطة. �� العربية ال�ديثة �ف

ي  �� ي العامل العر�ج �� يال الفنون املوسيقية �ف تتناقل األحج
ي معظم  �� ركت أو تشابهت �ف )1)، واش�ت عامة شفهيا�
ذلك  ويعود  بينها،  املتداولة  ية  الغنا�ئ القوالب 
ي من  �� ي والشر�ت �� ي الغـر�ج �ف م�� ي اإلقل�� �� الختالط الثقافة �ف
زيرة العربية بثقافات وعادات شعوب أخرى  ال�ج
ومصر  الشام  وبالد  والعراق  من  كال�� اورة،  محج
لون  أبرز  ولعل  وتركيا،  والهند  فارس  وبالد 
الدانة  هو  غرافية  ال�ج املرونة  هذه  رز  ي�ج موسيقي 
ي  ليح� ال�ف مدن  وأغلب  سواحل  ي  �� �ف اشتهرت  ي  ال�ت��

از الرتباطها بالبحر. وال�حج

دت عشرات األلوان من  عل� الرغم من ذلك، ُوحج
بمناطق  املرتبطة  السعودية  املوسيقية  الفنون 
ال�صر  ال  املثال  سبيل  فعل�  معينة،  غرافية  حج
وال�دري  الفرعي  الغربية  املنطقة  ي  �� �ف انتشر 
رور واملزمار وزفة  س واملحج ازي أو املحج واملوال ال�حج
والغزالة  كر  ال�ج مثل  األعياد:  واحتفاالت  ريط  ال�ف
آلة  عل�  ينبع  ي  �� �ف ي  �� الشع�ج الغناء  د  ونحج  ، �� والنا�ت
مال  ي ال�ث �� �ف ي  ي�ف�� د الدحة والهحج ال�م�مية، كما نحج
السامري  لدينا  د  نحج منطقة  ي  �� �ف بي�فما  والوسط، 
ي  �� و�ف والصخري،  والرفيحة  واملسحوب  والعرضة 
ي(  ليحج )ال�ف الصوت  فن  د  نحج الشرقية  املنطقة 
الليوة  وكذلك  العمل،  ي  �� وأغا�ف البحر  ي  �� وأغا�ف
ي  �� �ف أما  ري،  والزه�� والهيدا  ازي  وال�حج والفريسة 
والدمة  واملعراض  العرضة  فاشتهرت  نوب  ال�ج
والزامل  واملثلوثة  والربخة  والزحفة  طوة  وال�ف
املذهل  التنوع  وهذا  ري)2).  والعك�� والعصابية 
ي مدى خصوبة اإلرث الذي تنهل منه الفنون  �ف يب��

املوسيقية السعودية.
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ذور األول� ال�ج

ي التقاليد  �� ي �ف �ف يست�� ي ر�ئ �ف يمكن ال�ديث عن مدرست��
ية واملوسيقية  ي تأسست عليها الفنون الغنا�ئ ال�ت��
ية،  ليحج ال�ف رتها  ونظ�� ازية  ال�حج املدرسة  اململكة:  ي  �� �ف
املناطق  من  موسيقية  بألوان  تأثرت  وكلتاهما 
ة استقطاب«  از »بي�ئ ال�حج كانت منطقة  اورة.  املحج
ت  رف ية«)))، وتم�� ة الغنا�ئ ر من »األمزحج معت الكث�� حج
)أو  والزير  كاملزمار  الرقصات  ألوان  من  بعدد 
التقليدي  والغناء  القصبة(  ري/  العس��  / بي�ت�� ال�ف
از  ال�حج بادية  ي  �� �ف والكسرة  والصهبة  رور،  كاملحج
أما   . �� والعد�ف كالدانة  أخرى  مناطق  من  وألوان 
ية فقد بنيت عل� أنماط السامري  ليحج املدرسة ال�ف
بن  محمد  وامللحن  النبطي  وللشاعر  ماري،  وال�ف
استحداث  ي  �� �ف فضل  )1797-1)18م(  لعبون 
ي  �ف هات�� انطلق من  السامري))).  أل�ان فن  وتطوير 
يال أول� من مواليد آخر ثالثة عقود  ي أحج �ف املدرست��
ر هؤالء  از، وكان أك�ث ي ال�حج �� من القرن التاسع عشر �ف
يكن  مل  ألنه  الغناء  يمتهنوا  مل  الذين  الهواة  من 
ل  يسحج ومل  الوقت.  ذلك  ي  �� �ف عادة  متهن  ُ�� ي  اال� محج
ي  �� من أعمالهم إال القليل من أمثال محسن شل�ج
ي وعبدالرحمن  �� ي سندي ومحمود حلوا�ف ومحمد عل��

ي األربعينيات امليالدية.))) �� مؤذن الذين برزوا �ف

بدايات تشكل الغناء
السعودي ال�ديث

ر  كب�� بشكل  تستند  دة  الرا�ئ يال  األحج كانت  ما  ف��
مسينيات  ال�ف منذ  ظهرت  املتوارثة،  األلوان  إل� 
ية  ي تأثرت بال�ركة الغنا�ئ ر تركيبا� امليالدية أل�ان أك�ث
إليها  قاد  ي  ال�ت�� الوقت  ذلك  ي  �� �ف األوسع  العربية 
ي وامللحن)))،  ي املغ�ف�� �ف ي ب�� م للعمل الف�ف�� ظهور تقس��
ي  �� الذيا�ج مطلق  يل  ال�ج هذا  أسماء  أبرز  من  وكان 
هللا  وعبد  ي  اإلدري��� ومحمد  م  عبدال�ك�� وطارق 
الرياض  وشادي  ال�مادي  سعود  وأبو  محمد 
رهم ممن وضع األسس األول�  )سعد اليحيا( وغ��
هذا  صعود  رافق  وقد  السعودي.  الغناء  لهوية 
من  عززت  ي  ال�ت�� املؤسسات  بعض  ظهور  يل  ال�ج
ي من تأسيس اإلذاعة  نشاطهم وحضورهم، ابتداء�
ي  �� ي مديريتها �ف �� دة، وتوافر ق�م للموسيقى �ف ي حج �� �ف
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يل  غرب اململكة، إل� ظهور تلفزيون أرامكو وتسحج
إل�  واألحساء)7). يضاف  البحرين  ي  �� �ف األسطوانات 
ي السعودي  �� يش العر�ج ذلك مدرسة موسيقات ال�ج
والنظريات  املوسيقى  بتدريس  عنيت  ي  ال�ت��
ي بالنظريات املوسيقية،  ي أكاديميا� املوسيقية تدريسا�
األغنية  نشأة  ي  �� �ف األساس  لبنات  إحدى  وهي 
بإدارة  ))19م  عام  انطلقت  ي  ال�ت�� السعودية، 
د األغنية السعودية ال�ديثة)8). م را�ئ طارق عبدال�ك��

ر أول  �ج بال�ف البلدية  ي حديقة  �� �ف 2)19م  شهد عام 
ي  �� �ف موسيقية  بآالت  مصحوب  موسيقي  حفل 
امللك  عودة  بمناسبة  ذلك  وكان  اململكة،  تاريخ 
املتحدة،  بالواليات  ية  عالحج رحلة  من  سعود 
وقد  بلياليها،  أيام  ثالثة  ملدة  ال�فل  امتد  وقد 
يكن  مل  ما  وهو  الوترية،  اآلالت  فيه  استخدمت 
ي سبقت  ي العقود ال�ت�� �� �ف ي الفضاء العام  �� �ف ي  معهودا�

ي  نشاطا� الستينيات  شهدت  كما  التاريخ)9).  ذلك 
إذ  التقليدية،  املمارسة  اوز  يتحج ي  ورسميا� ي  أهليا�
ي  �� �ف تكونت عدة فرق موسيقية كالفرقة الفضية 
ر وفرقة تلفزيون الدمام وفرقة األمل  �ج مدينة ال�ف
كما  األحساء)10).  ي  �� �ف ر  هحج وفرقة  القطيف  ي  �� �ف
عامي  ي  �ف ب�� ما  وبالتحديد  نفسها،  رة  الف�ت شهدت 
سعودية  فنية  صحافة  بزوغ  1)19-))19م 
أمثال  من  فردية،  هود  بحج ال�ركة  هذه  توازي 
وحمدان  ب  رحج ومحمد  ي  زي�ف�� ولطفي  م  كر��ّ بدر 
هذه  معظم  كانت  ال�ميدين)11).  وسعد  صدقة 
باملوسيقى  تتعلق  كلها،  يكن  مل  إن  التطورات، 
ي  �� �ف د موسيقى صرفة  املصاحبة للغناء، فلم توحج
املراحل  ي  �� �ف ودها  وحج ندر  كما  السعودي،  راث  ال�ت
ية  ي ال�ركة الغنا�ئ �ف الالحقة، فمن املهم التفريق ب��
ي ال  د تأليف موسيقى�ّ وال�ركة املوسيقية، إذ ال يوحج

.(12( �� د واألغا�ف ي القصا�ئ �ف يرتبط بتلح��

لألغنية  مساحة  ظهور  اإلرهاصات  هذه  رافق 
األغنية  عن  ي  الحقا� ي  رف ست�تم�� ي  وال�ت�� الشعبية، 
اري األوسع،  اح التحج وم ذوي النحج رية للنحج ماه�� ال�ج
أبرز  من  املس�تمر.  وحضورها  مهورها  حج وتكّون 
ر حمد شنان  الفنان بش�� ة  ة الشعب��ّ األغن��ّ رموز 
ية سوى أحد عشر  رته الغنا�ئ اوز مس�� والذي مل تتحج
ل  عد الفنان سالمة العبدهللا من أوا�ئ ، كما ��ُ عاما�
ية،  وا ألبومات غنا�ئ ي الذين أنتحج �ف ي الشعبي�� �ف الفنان��
ي  �� �ف ة  فن��ّ فرقة  بصحبة  أغانيه  ل  سحجّ أنه  ذكر  و��ُ
يل  ه أول استوديو تسحج القاهرة إضافة إل� إنشا�ئ
الفنان  تألق  ي  رح� ال�ف الرياض))1). ومن محافظة  ي  �� �ف
د  قصا�ئ وإحياء  ي  �ف تلح�� أعاد  الذي  الطيار  حمد 
التحق  كما  واسعة،  بشهرة  لتحظى  شعبية 
بفرقة إذاعة الرياض كعازف عود وُملحن وقّدم 
ي  �� ي احتفاالت ُمصغرة لألندية الرياضية، و�ف �� ي �ف �� أغا�ف
ي  �� الشع�ج الفنان  صوت  صدح  الشرقية  املنطقة 
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الشعبية  األغنية  رّواد  أحد  ي  �� األحسا�ئ عي�� 
املعاصرين  ي  �ف الفنان�� ومن  آنذاك.  األحساء  ي  �� �ف
الشعبية منذ  الساحة  ي  �� �ف الذين الزالوا حاضرين 
ال�ثمانينات امليالدية الفنان مزعل بن فرحان وقد 
وعل�  ية))1).  خليحج دول  ي  �� �ف ية  غنا�ئ حفالت  قّدم 
ي برز الشاعر محمد  �� ي الشع�ج �� صعيد الشعر الغنا�ئ
الصيت  عة  ذا�ئ القصيدة  صاحب  ي  �� نو�ج ال�ج سعد 
ي  �� الشع�ج الفنان  غناء  من  حبكم«  من  »خالص 
ي فنانون آخرون  �� نو�ج د، كما غ�ف� للحج فهد بن سع��ّ

.(1(( �� ر بن شنان واألحسا�ئ كبش��

ي ومية ونشاط اإلنتا�� النحج
ي ع املؤسس�� را�ج وال�ت

برز  ي  �� املا�ف القرن  من  امليالدية  السبعينيات  ي  �� �ف
معية العربية السعودية للثقافة والفنون  دور ال�ج
مساحة  وكانت  املوسيقية،  لألنشطة  كحاضنة 
ي  �� �ف الفنية  املواهب  من  العديد  بت  أنحج خصبة 
املوسيقار  أسهم  والغناء.  ي  �ف والتلح�� العزف 
ي  �� �ف املوسيقى  ق�م  تأسيس  ي  �� �ف إحسان  سامي 
لسنوات  الق�م  وترأس  دة،  بحج معية  ال�ج فرع 
رة  رة أسماء كث�� ي تلك الف�ت �� طويلة))1). وقد ملعت �ف
الذي  ي  �� الذيا�ج مطلق  منهم)17)  حصرها،  يصعب 
ي  �� �ف اإلذاعة  ي  �� �ف املوسيقي  للق�م  ي  يسا� ر�ئ عمل 
وعمر  محسون  وفوزي  عمر  ي  وسراح� دة)18)  حج

.(19( كدرس وعبدهللا محمد وغازي عل��
ي  رية للمغ�ف�� ماه�� ومية ال�ج رة بدأت النحج ي هذه الف�ت �� �ف
ي من أمثال طالل  �ف �تمع مع صعود فنان�� ي املحج �� تظهر �ف
وميتهما  مداح ومحمد عبده اللذين توسعت نحج
. وقد كان  �� اء العامل العر�ج ي السبعينيات لتعم أرحج �� �ف
ي  �� �ف 1)19م فضل  لتأسيس مسرح اإلذاعة منذ 
اإلذاعة  أعلنت  وقد  ية.  الغنا�ئ ال�ركة  هذه  دفع 
راء استفتاء  ها إحج ي إطار تطوير برامحج �� السعودية �ف
مداح  طالل  فتفوق  مهور،  ال�ج متابعة  لقياس 
ال املوسيقى  ي محج �� ي �ف م وغازي عل�� وطارق عبدال�ك��
اب  إعحج عل�  حازت  ي  ال�ت�� األغنيات  أما  والغناء، 
 ،» ي يا هل�� رى ل�� ي عل� ماحج ي فكانت »أبك�� �ف املس�تمع��
الشعب«)20)،  »وحبيب  املدينة«،  ربوع  ي  �� و»�ف
مازالت  ي  ال�ت�� الوطنية  ي  �� األغا�ف بعض  برزت  كما 
ي  »وط�ف�� مثل  والذاكرة  دان  الوحج ي  �� �ف حاضرة 
عنصر  تطور  كما  مداح.  طالل  للفنان  ال�بيب« 
، من  �ف ي�� ي األغنية بنصوص شعراء غنا�ئ �� الكلمة �ف
ر عبدهللا  ر بدر بن عبداملحسن واألم�� أمثال األم��
كلمات  كتب  الذي  ي  خفاحج م  وإبراه�� الفيصل 
الفنان  الطليعة  مت هذه  )21). و�ف الوط�ف�� النشيد 
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مثل  ية  نسا�ئ ي  وأصواتا� وهر  ال�ج عبادي  وامللحن 
عتاب وإبتسام لطفي)22)، وكذلك املطربة وامللحنة 
ي  ال�ت�� بـ»توحة«،  املعروفة  حسن،   � يح�� فتحية 
ي الستينيات امليالدية. كما  �� ي �ف ازدهر عطاؤها الف�ف��
موعة من  أطلق الفنان املخضرم أبو بكر سامل محج
القرن  ثمانينيات  ي  �� �ف اململكة  من  أغنياته  ح  أنحج
رة، »يا بالدي  ، منها أغنيته الوطنية الشه�� �� املا�ف

ي وهللا معاك«. واصل��

نشوء  إل�  رية  ماه�� ال�ج لألغنية  االنتشار  هذا  أدى 
استوديوهات  ظهور  مع  ي  �ف محلي�� ي  وإنتاح� صناعة 
ورياض  زيرة  ال�ج صوت  مثل  اصة،  ال�ف يل  التسحج
ي  �� �ف اململكة  إل�  الكاسيت  دخول  وأسهم  فون، 
األغنية  أن  الرغم  وعل�  السوق.  هذه  انتعاش 
ديدة لالس�تمرار  دت هذه املساحة ال�ج ارية وحج التحج
ع  تراحج ال�ثمانينيات  منتصف  ي  �� �ف فإنه  االنتشار،  ي  �� �ف
املوسيقية  والفرق  العامة  املؤسسات  دور 
ي  �� �ف املثال  سبيل  عل�  ذلك  يتضح  املستقلة، 
نة  ي تحول اسمها إل� ل�ج نة املوسيقى )ال�ت�� إيقاف ل�ج

للثقافة  السعودية  العربية  معية  ال�ج ي  �� �ف اإلنشاد( 
الفرق  نشاط  انحسار  وكذلك  والفنون))2)، 
م املوسيقي  املوسيقية أو حلها))2). كما ظل التعل��
ي من نطاق معهد  بالكلية، فلم يخرح� ي  با� غا�ئ العام 

موسيقى القوات املسلحة بالرياض.

ي  �� �ف ومية  النحج رة  دا�ئ توسعت  املقابل  ي  �� �ف
د  املاحج راشد  مثل  أسماء  م  لت�ف التسعينيات 
ي عبدالكريم،  ورابح صقر وخالد عبدالرحمن وعل��
ي  �� و�ف ال�ثمانينيات.  ي  �� �ف عبدهللا  يد  عبداملحج وسبقهم 
فنية  أوبريتات  ي  رسميا� انطلقت  العقد،  مطلع 
نادرية))2)، وشارك  ان ال�ج ي مهرحج �� ية( �ف )عروض غنا�ئ
ي  �ف املغن�� أهم  السنوي  امللحمي  املحفل  هذا  ي  �� �ف
ي اململكة منهم عبدالرب إدريس الذي  �� ي �ف �ف وامللحن��
عام  ان  املهرحج من  الثامنة  الدورة  أوبريت  ل�ن 
ي  ر«،  كما قام سراح� )199م بعنوان »خيول الفحج
ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� ي  �ف املوسيقي�� ل  م�ثّ -الذي  عمر 
ي أوبريت  �ف ي العرب بالقاهرة- بتلح�� �ف اتحاد الفنان��

نادرية عام )199م.))2) ي ال�ج �� »التوحيد« �ف

ديدة األلفية ال�ج

اململكة  ي  �� �ف ية  الغنا�ئ وال�فالت  1998م  عام  منذ 
مسرح  كحفالت  الصيف  انات  مهرحج من  �ف قام  �تُ
بعض  نشاطه  شهد  والذي  بأبها  املفتاحة 
ي صيف  �� دة �ف ما احتضنت مدينة حج التذبذب)27). ف��
عدد  أحياه  الذي  ي  �� الغنا�ئ دة  حج ان  مهرحج 1999م 
ي)28).  ليحج وال�ف السعودي  الطرب  وم  نحج من 
من  ر«  غ�� دة  »حج ان  مهرحج حفالت  اس�تمرت  وقد 

2002م إل� 2009م)29) .

رة  كب�� تحوالت  رين  األخ�� العقدين  ي  �� �ف حدثت 
ي  �� العر�ج العامل  ي  �� �ف والغناء  املوسيقى  صناعة  ي  �� �ف
االس�تماع  ط  وسا�ئ ي  �� �ف ثورات  حصول  من  ككل، 
املنصات  إل�  ي  املدمح� القرص  إل�  الكاسيت  )من 
منة  وه��  ، واإلنتاح� التوزيع  وتقنيات  الرقمية(، 
رأسها  وعل�  العمالقة،  مية  اإلقل�� ي  اإلنتاح� شركات 
اململوكة  ي  �� واملر�ئ ي  �� الصو�ت ي  لإلنتاح� روتانا  شركة 

برأسمال سعودي.

ي 2019 �� ال املوسيقى �ف م�ج
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ي  خاليا� والغناء  املوسيقى  ال  محج يكن  مل  لكن 
األغنية  عل�  ي  ومقصورا� ي  اإلنتاح� لشركات  بالكلية 
وفرقه  ي  �� الشع�ج الغناء  اس�تمر  إذ  ارية،  التحج
ي  �� �ف البارز  حضوره  مثل  انات،  املهرحج إحياء  ي  �� �ف
�تماعية.  االحج املناسبات  ي  �� و�ف نادرية،  ال�ج ان  مهرحج
نمط  الشعبية  األلوان  من  استحدث  كما 
التعديل  تقنيات  عل�  يع�تمد  شعري  إنشاد 
له  د  وحج والذي  الشيالت«  بـ»فن  يعرف  ي  �� الصو�ت
رب نهاية العقد األول من  )0)). و�تُ ي عريضا� مهورا� حج
صنف  الشباب  من  موعات  محج تبنت  األلفية، 
»الراب«،  أخص  بشكل  أو  هوب«  »الهيب 
نيويورك  مدينة  ي  �� �ف نشأ  موسيقي  لون  وهو 
وكان  امليالدية،  السبعينيات  نهاية  ي  �� �ف األمريكية 
محاوالت  من  أوسع  ظاهرة  من  ي  زءا� حج ذلك 
الهواة  من  وعفوية  مستقلة  ية  غنا�ئ لفرق 
ي  �ف ب�� ي  الدمح� وحاولوا  بأنفسهم،  تعلموا  الذين 
غياب  من  رغم  املوسيقى،  من  مختلفة  أنماط 
املواهب ي  وتب�ف�� دعم  ومبادرات  التحتية،   البنية 

ي ذلك الوقت. �� �ف
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املوسيقى بوصفها ثقافة

ي  ي موسيقيا� ي اململكة نشاطا� �� �ف رة  شهدت املدة األخ��
من  ية  الغنا�ئ والفنون  باملوسيقى  واحتفاء  ي  عاما�
ة العامة  ات العامة مثل الهي�ئ انب عدد من الهي�ئ حج
العامة  ة  والهي�ئ  - الحقا� الثقافة  -ووزارة  للثقافة 
العامة  ة  للرياضة والهي�ئ العامة  ة  رفيه والهي�ئ لل�ت
2017م  عام  فمنذ   . الوط�ف�� راث  وال�ت للسياحة 
املوسيقية  والعروض  ية  الغنا�ئ ال�فالت  حظيت 
يع، حيث نظمت العديد من ال�فالت  بدعم وتشحج
بعد  وتتوسع  والدمام  دة  وحج الرياض  ي  �� �ف الفنية 
مل بقية املناطق)1)). مل تقتصر املوسيقى  ذلك لت�ث
لتصبح  تمتد  بل  فحسب  رفيه  ال�ت قطاع  عل� 
ال�ضارية  املكونات  من  زأ  يتحج ال  ي  زءا� وحج ثقافة 
ي بألوانه املتعددة  �� �تمع فهنالك الفلكلور الشع�ج للمحج
ي بدورها تمثل  املصحوبة بالرقصات الشعبية ال�ت��
ي وهوية املكان وكذلك مشاركة فرق  راث املحل�� ال�ت
املوسيقى الكالسيكية العاملية وبروز ألوان الغناء 
از، ففي إبريل  ي كفنون ال�ج ديدة عل� املشهد املحل�� ال�ج

واقع املوسيقى
ي اململكة العربية السعودية �� �ف

مت فعالية  ق�� من عام 2017م عل� سبيل املثال، ائُ
ي الفلكلور« بمركز امللك فهد  ي »ليال�� �� الغناء الشع�ج
رعت  كما  األول�)2))،  دورتها  ي  �� �ف بالرياض  ي  �� الثقا�ف
از العام الذي  ي للحج انا� رفيه مهرحج ة العامة لل�ت الهي�ئ
ي الرياض بمشاركة فرق محلية وعاملية)))). �� يليه �ف

به  يت�م  الذي  املوسيقي  التنوع  هذا  ظل  ي  �� و�ف
عل�  املوسيقى  من  ي  �� الثقا�ف البعد  نال  املشهد، 
اه�تمام وعناية، وكان من أبرز مالمح ذلك إطالق 
فرقة  أول  2019م،  مارس  ي  �� �ف الثقافة  وزارة 
وطنية للموسيقى بقيادة املوسيقار د. عبدالرب 

. �� إدريس، مقرها مركز امللك فهد الثقا�ف

العامة  ة  الهي�ئ كشفت  2019م،  مطلع  ي  �� و�ف
هات املختصة للعمل  رفيه عن تعاونها مع ال�ج لل�ت
عل� إصدار تراخيص لتقديم العروض املوسيقية 
ديدة  ر مساحات حج ي توف�� �� ال�ية، وقد ساهم ذلك �ف
والغناء  املوسيقى  الشباب من هواة  ي  �ف للمبدع��
لت�فمية مواهبهم وصقلها كما أصبحت املوسيقى 

ي  �� �ف والثقافية  اليومية  ال�ياة  مظاهر  من  ي  مظهرا�
مدن اململكة.

مشهد الفرق املستقلة
واملواهب الشبابية 

ي اململكة  �� ي الساحة املوسيقية �ف �� من أبرز ما يلحظ �ف
هو نمو ظاهرة الهواة والفرق الشبابية املستقلة 
ي وتقديم  �� م الذا�ت ريب والتعل�� ي اع�تمدت عل� التحج ال�ت��
ي منافذ خاصة أو عامة محدودة كاملقاهي  �� عروض �ف
العروض  بتقديم  ي  مؤخرا� لها  سمح  ي  ال�ت�� واملطاعم 
ي  برامح� ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� مشاركات  ر  ع�ج أو  ال�ية 
ي فقد بدأت  . وكما ذكر سابقا� �� ي العامل العر�ج �� املواهب �ف
العقد  أواخر  ي  �� �ف نطاق محدود  الهواة عل�  ظاهرة 
املوسيقي  العمل  مساحات  ضيق  رغم  ي  �� املا�ف
رة  األخ�� السنوات  ي  �� �ف الرسمي  الدعم  لكن  آنذاك، 
املوسيقية  العروض  وعودة  املوسيقية  للفنون 
دفعة  الظاهرة  هذه  أعطى  العام  للفضاء  ال�ية 
هذه  من  عدد  أدى  2019م،  عام  ففي  إضافية. 



175

2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

رى  من فعاليات عامة ك�ج ي موسيقية �ف الفرق عروضا�
بهم، فعل�  تحتفي  ثقافية  إطار مؤسسات  ي  �� �ف أو 
ي  �� �ف ان السعودية  رف امل�� سبيل املثال، شاركت فرقة 
ان ميدل بيست )MDL Beast( الضخم  مهرحج
انب العديد من الفرق  ي الرياض إل� حج �� م �ف الذي أق��
فرقة  فيه  العرب، كما شاركت  وم  والنحج العاملية 
امللك  مركز  ي  �� �ف أمسية  ي  أيضا� أحيت  ي  ال�ت�� ي  �� الفارا�ج
أغسطس  ي  �� �ف )إثراء(  العاملي  ي  �� الثقا�ف عبدالعزيز 
از الشابة السعودية  2019م، وشاركت فرقة ال�ج
بمركز  أمسيات  ي  �� �ف  )Peace Tune( تون  بيس 
و2017م،  )201م  عامي  ي  �� �ف ي  �� الثقا�ف فهد  امللك 
هذه  بعض  م  ت�ف املتنوعة.  الفرق  من  ذلك  ر  وغ��
كوايت  فرقة  مثل   ، �ف نس�� ال�ج من  أعضاء  الفرق 
ي  ي املنطقة الشرقية ال�ت�� �� نويزي )Quite Noisy( �ف

ي عضويتها فتيات. �� تشارك �ف

ي  من أبرز مالمح هذه الظاهرة الشبابية هو تب�ف��
وموسيقى  از  كال�ج الغربية  املوسيقى  من  ألوان 
هو  ذلك  من  واألهم  هوب،  والهيب  الروك 
ي العناصر الغربية والشرقية، إذ  �ف ي ب�� محاولة املزح�
سور  أنها حج الفرق نفسها عل�  تقدم بعض هذه 
إطار  ي  �� �ف الهوية  عل�  للتأكيد  محاولة  أو  ثقافية، 
تحقيق  ي  �� �ف الفرق  هذه  بعض  ح  نحج وقد  معومل. 
ي  �� الفارا�ج فرقة  فازت  إذ  رافية،  االح�ت من  مستوى 
ي  زة املوسيقى املستقلة ال�ت�� ا�ئ عل� سبيل املثال بحج
وكذلك  )201م))))،  عام  ي  �� �ف نيويورك  من  تعلن 
بدأ  الذي  محمد  عبدالرحمن  السعودي  الفنان 
راثية الفصيحة بمصاحبة  د ال�ت ي القصا�ئ ي يغ�ف�� هاويا�
شهرة  ليحقق  الغربية  اآلالت  من  ره  وغ�� الغيتار 
ر  غ�� رى،  ك�ج عربية  انات  مهرحج ي  �� �ف ويؤدي  واسعة، 
ة إل�  ي حاحج �� ي هاوية �ف أن أغلب الفرق مازالت فرقا�

املزيد من الدعم.

ي  ال�ت�� املواهب  ي أهمية مبادرات دعم  �� تأ�ت من هنا 
ي  �� . و�ف ي العقود املاضية عل� املستوى املحل�� �� غابت �ف
والفنون  الثقافة  معية  حج أطلقت  2019م،  عام 
»وتريات«  ان  ملهرحج األول�  الدورة  بالدمام 
ومساعدتها  املوسيقية  باملواهب  لالحتفاء 
من  ية، ت�ف للظهور عل� الساحة املوسيقية والغنا�ئ
الوترية  اآلالت  عل�  العزف  مسابقة  ان  املهرحج
وشهد  والتشيلو،  والقانون  والكمان  كالعود 
معية  ، وقد أطلقت ال�ج ر من 90 عازفا� مشاركة أك�ث
ان  املهرحج دورة  عل�  وهر  ال�ج عبادي  الفنان  اسم 
العامة  ة  الهي�ئ قدمت  كما  له.  ي  تكريما� األول� 

الكتشاف  رفيه  ال�ت تحديات  ي  برنامح� رفيه  لل�ت
من  ت�ف الذي  رفيهية  ال�ت االت  املحج ي  �� �ف املواهب 
تالينت  ذا  والغناء  كاملوسيقى  ثقافية  االت  محج
مواقع  عل�  روتانا  من  م  بتنظ��  )The Talent(
ي مواسمه األول� أحمد  �� �تماعي، وفاز �ف التواصل االحج

رتيب.  ، عل� ال�ت �� ري ويزيد القر�ف قص��

ة للموسيقى وزارة الثقافة: هي�ئ
م املوسيقي واستحداث التعل��

ي  �� انب مبادرات اكتشاف ودعم املواهب، يأ�ت إل� حج
إليه  افتقر  الذي  م  التعل�� نطاق  ي  �� �ف األهم  التطور 
أولويات  من  ي  �� يأ�ت والذي  طويلة،  لعقود  ال  املحج
أعلنت  2019م  مارس  ففي  الثقافة،  وزارة 
منت  ي ت�ف ية، ال�ت�� راتيحج وزارة الثقافة خطتها االس�ت
س  ّسَ وئَ ُ�� الثقافية  للقطاعات  هيكلة  استحداث 
دعم  مهمتها  مختصة،  ثقافية  كيانات  وفقها 
املبادرات  لتنفيذ  كل قطاع فرعي مع استقاللية 
مختص  الكيانات  هذه  وأحد  والفعاليات، 
املوسيقية  اسة  بر�ئ املوسيقى،  ة  هي�ئ باملوسيقى، 
عد تأسيس  الدي. و��ُ هاد ال�ف السعودية الدكتورة حج
ع�ف� باملوسيقى نقلة نوعية  ي مستقل ��ُ �� كيان ثقا�ف
ي  �� يأ�ت السعودية،  املوسيقى  تاريخ  ي  �� �ف ومفصلية 
ي بحزمة من املبادرات لت�فمية البنية  ذلك مصحوبا�
وصاالت  رافية  اح�ت استوديوهات  من  التحتية 
وطنية.  را  أوركس�ت فرق  وتكوين  فنية  ومسارح 
املؤهلة  الكوادر  ت�فمية  ي  �� �ف املبادرات  هذه  وتسهم 
م املوسيقى وتأسيس املعاهد واألكاديميات  لتعل��
قرارات  ثالثة  العام  هذا  شهد  حيث  املتخصصة، 

النقص  سد  إل�  تهدف  الثقافة  لوزارة  تاريخية 
وضعف  الكوادر  ندرة  من  ال  املحج يعانيه  الذي 

التأهيل والثقافة املوسيقية:
يه بتأسيس 	  ي أغسطس 2019م تم التوحج �� �ف

أكاديميات للفنون تع�ف� إحداها باملوسيقى، 
تبدأ نشاطها مطلع عام 2021م. 

مع 	  وبالتعاون  2019م،  ر  نوفم�ج مطلع  ي  �� �ف
املوسيقى  ي  إدراح� عل�  ي  �تَ �فِ ا�تُّ م  التعل�� وزارة 
العام  م  التعل�� ي  مناهح� خطة  من  �ف والفنون 
الثقافة  لوزارة  يكون  أن  عل�   ، واألهل��
واملعاهد  امعات  للحج التصريح  صالحية 
واألنشطة  ي  رامح� ال�ج لتفعيل  واملدارس 

االت الفنية. ي املحج �� الثقافية �ف
ي 	  برنامح� أول  طلق  ائُ 2019م  ر  دي�م�ج ي  �� �ف

يتيح  الذي  اململكة،  تاريخ  ي  �� �ف ي  �� ثقا�ف ابتعاث 
والطالبات  للطالب  مية  تعل�� ي  فرصا� بدوره 
فيها  بما  والفنون  الثقافة  االت  محج ي  �� �ف
البكالوريوس  ملرحلة  وذلك  املوسيقى، 

ر والدكتوراه. ست�� واملاحج

اصة هود األهلية وال�ف ال�ج
ي التدريب املوسيقي  �� �ف

التحتية  البنية  وغياب  القصور  من  الرغم  وعل� 
محاوالت  فإن  املوسيقى،  قطاع  ي  �� �ف مية  التعل��
مل  والغناء  املوسيقى  بتعلم  ي  �ف امله�تم�� الشباب 
ر الدروس ال�فصوصية عل� أيدي الهواة  تتوقف ع�ج
رنت، وآخرون  ر اإلن�ت ي ع�ج �� م الذا�ت ال أو التعل�� ي املحج �� �ف
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ي تدريبية موسيقية  رامح� حالفهم ال�ظ لاللتحاق ب�ج
م  هود لتعل�� ي البالد. وقد كانت املبادرات وال�ج خارح�
لل�تمويل  وتفتقر  بحتة،  فردية  ي  هودا� حج املوسيقى 
واملرافق  والتسويق  املتخصصة  والكوادر  ي  املال��
اآلالت  ر  وتوف�� ي  �ف الدارس�� الستيعاب  املهيأة 
املوسيقية املختلفة، إذ اس�تمر معظمها عل� شكل 
ي أحد  دروس خصوصية.)))) كان الفنان غازي عل��
ي حاوت تأسيس أكاديمية  أبرز األسماء الفنية ال�ت��
به  وانتهى  يك�تمل،  مل  ال�لم  أن هذا  إال  موسيقية، 
م املوسيقى  املطاف لتحويل بيته إل� مدرسة لتعل��

حسب إمكانياته املتاحة)))).

ي  �� �ف األهلية  هود  ال�ج ران، بعض  األخ�� العامان  شهد 
اوز العمل الفردي، ففي أواخر  ي تتحج هذا اإلطار ال�ت��
معية السعودية للثقافة  عام 2018م، أعلنت ال�ج
بعض  وظهرت  »ثقف«.  معهد  إطالق  والفنون 
ي  املبادرات الشبابية كمبادرة »أرباب ال�رف« ال�ت��
ي عام 2017م الحتضان املواهب الفنية،  �� انطلقت �ف
ي  �� طلق »بيت زرياب« للموسيقى الشرقية �ف كما ائُ
ودعم  املوسيقى  م  لتعل�� التاريخية  دة  حج مدينة 
هذه  ميع  حج تزال  ما  املوسيقية)7)).  املواهب 

إنما   ، ومع�تمدا� ي  يا� منهحج ي  تدريبا� تمنح  ال  املبادرات 
ي لكون وزارة  ، ونظرا� �ف نشاطات عامة للهواة وامله�تم��
مية  التنظ�� األطر  لوضع  األول�  عية  املرحج الثقافة 
املتعلقة باملبادرات األهلية الثقافية فإنها تسعى 
راخيص  ال�ت ي  �ف تقن�� عل�  للعمل  ي  حثيثا� ي  سعيا�

للمعاهد املوسيقية األهلية واألكاديميات.

ي �� الغناء الشع�ج

الفنون  من  ره  غ�� ي  �ف ب�� من  ي  �� الشع�ج الغناء  تمتع 
حظي  إذ  نسبية،  باس�تمرارية  اململكة  ي  �� �ف ية  الغنا�ئ
انات  املهرحج ي  �� �ف الرسمي  راف  االع�ت من  بمساحة 
هذه  أخذت  وقد  �تماعية.  االحج وال�ياة  الوطنية 
املتنامي  االه�تمام  التوسع مع  ي  �� �ف ي  املساحة مؤخرا�
ي أشكال  �� بعناصر الهوية الثقافية. وبدا االه�تمام �ف
العرضة  يل  كتسحج التوثيق،  هود  حج من  عدة 
باليونسكو  العاملي  راث  ال�ت مة  قا�ئ ي  �� �ف دية  النحج
سبيل  عل�  )201م  عام  واملزمار  )201م  عام 
ي  �� املثال)8))، إل� توسيع مساحات العرض واألداء �ف

انات املتخصصة والفعاليات العامة. املهرحج

ي  �� ي �ف �� ففي هذا السياق، أقام مركز امللك فهد الثقا�ف
ي  ليال�� الثانية من  الدورة  2019م  إبريل من عام 
الشعبية  بالفنون  لالحتفاء  ي  �� الشع�ج الفلكلور 
شعبية  فرق  بأداء  الفلكلور  وعروض  ية  األدا�ئ
أمثال  ي  �� الشع�ج الفن  رموز  ُكرمت  كما  محلية. 
، حمد الطيار. وقدم  �� سامل ال�ويل، طاهر األحسا�ئ
أغانيه  من  ي  عددا� معة  حج سعد  ي  �� الشع�ج الفنان 
ي  �ف ية شعبية من الفنان�� إضافة إل� مشاركات غنا�ئ
صالح)9)).  بن  وعباس  الصالح  ي  ترك�� الصاعدين 
الفعاليات  ي  �� �ف ي  �� الشع�ج الغناء  حضور  تعزز  كما 
احتفاالت  ي  �� �ف سواء  العامة،  والثقافية  رفيهية  ال�ت
كسوق  الثقافية  انات  املهرحج أو  ي  الوط�ف�� اليوم 
اململكة.  مواسم  مختلف  ي  �� �ف ي  برامح� أو  عكاظ)0)) 
ي إحياء هذه الفعاليات عدد من الفرق  �� ويشارك �ف
ال،  املحج ي  �� �ف الطويلة  املمارسة  ذات  املتخصصة 
هذا  احتفلت  ي  ال�ت�� دة  حج ي  �� �ف  » سراح� »أبو  كفرقة 
وفرقة  تأسيسها،  عل�  سنة   (9 بمرور  العام 
ي  ال�ت�� السعودية  وهرة«  »ال�ج وفرقة  »الدرعية«، 
دار  ي  �� �ف السعودي  ي  الوط�ف�� اليوم  مناسبة  أحيت 
ي القاهرة)1))، وفرقة »الناصرية«  �� األوبرا املصرية �ف
مناطق  ميع  حج ي  �� �ف رها  غ�� والعشرات  األحساء  ي  �� �ف
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السعودية  معية  ال�ج تقرير  حصر  حيث  اململكة، 
فرقة   )19( 2019م  ي  �� �ف راث  ال�ت عل�  للمحافظة 

.((2( م ما يقارب 0)9 عضوا� ية ت�ف أدا�ئ

ال�فالت املوسيقية
وتنوع املعروض 2019 م

املوسيقي  املعروض  حقق  2019م  عام  ي  �� �ف
مع  السابقة  األعوام  من  كثافة  ر  أك�ث ي  حضورا�
عليا  نة  ل�ج بقيادة  السعودية«  »مواسم  إطالق 
ء  �� ب�ث ات�م  كما  عدة.  حكومية  هات  حج مل  ت�ث
رصدها  يمكن  ي  ال�ت�� املالحظات  فمن  التنوع،  من 
انب األشكال  هو حضور املوسيقى كثقافة، إل� حج
عروض  ود  وحج ذلك  من  منها،  رفيهية  ال�ت
ذلك  ي  �� �ف بما  رالية،  واألوركس�ت الصرفة  املوسيقى 
نظمت  فقد  الغربية.  الكالسيكية  املوسيقى 
سكاال«  »ال  ألوبرا  ي  موسيقيا� ي  حفال� الثقافة  وزارة 
مقطوعات  الفرقة  فيها  قدمت  اإليطالية، 
 ،((((

ُمتفرح�  (000 قرابة  بحضور  موسيقية 
ي  �� الثقا�ف امللك فهد  ال�فل عل� مسرح  افتتح  وقد 
الفنانة  قدمته  ي  الوط�ف�� للنشيد  ي  أوبرال�� بعرض 
. كما نظمت الوزارة  السعودية سوسن البهي�ت��
ي فعالية  بالشراكة مع صندوق االست�ثمار الروس��
يس  الر�ئ زيارة  ي مع  تزامنا� »ثقافات من روسيا« 
الفعالية  منت  وت�ف بوتن،  ر  فالديم�� ي  الروس��
را  أوركس�ت فيها  قدمت  موسيقية  أمسية 
كالسيكية  معزوفات  الروسية  ي  تشايكوفسك��
ي  �� مهور السعودي)))). كما ُعزفت قبل ذلك �ف للحج
العال  بمحافظة  األول من شتاء طنطورة  املوسم 
الكالسيكية  املوسيقى  ع  روا�ئ 2019م  بداية عام 
ي  الصي�ف�� البيانو  كعازف  عاملية  ألسماء  بمشاركات 
واملوسيقار   )Lang Lang( ي  النح� ي  النح� العاملي 
ي  اإليطال�� األوبرا  ومطرب  رت  خ�� عمر  املصري 

.(Andrea Bocelli( ي أندريا بوتشيل��
رفيهي، غلب عل� املعروض موسيقى  انب ال�ت ي ال�ج �� �ف
»سوبر  الكورية  البوب  فرقة  منها  يذكر  البوب، 
م  ر كشف عن ححج اءت كحدث كب�� ي حج ونيور« ال�ت�� حج
العاملية  بالثقافات  السعودي  الشباب  ارتباط 
م ال�ضور والتفاعل مع الظاهرة)))).  ي ححج �� ي �ف م�تمثال�
حفالت  ي  �� العر�ج الطرب  وم  نحج من  عدد  أحيا  كما 
ومواسم  ي  الوط�ف�� اليوم  وموسم  األعياد  ي  �� �ف ية  غنا�ئ
الرويشد  وعبدهللا  وأصالة  كأنغام  السعودية 
دياب  عمرو  ومشاركة  وأحالم  الشامي  ووليد 
 French( مونتانا  كفرنش  عاملية  أسماء  مع 
مايك  واليك  فيغاس  ري  وديمي�ت  )Montana

ي أرقام �� العام 2019م �ف

10.5
هــو مــعــدل إنــفــاق الــفــرد عــلــى املوسيقى 
ــرب مـــن املــتــوســط  املــتــدفــقــة، والـــــذي يــقــى�

  . العاملي 11.45 دوالر أمريكى�

90 عـــازفـــًا� شـــاركـــوا فـــــي مــهــرٜحــان 90
ٜحمعية  أطلقته  الــذي  «وتــريــات» 

� الدمام.  ى� الثقافة والفنون ڡ¤

حـــصـــر تـــقـــريـــر الـــــٜحــمــعــيــة الــســعــوديــة 
2019م  فـــــي  الــتـــــراث  عــلــى  للمحافظة 
ما  بمٜحملها  ــم  تــص¤ ــيـــة  أدأىـ فــرقــة   (19)

يقارب 950 عضوًا.

19

7.2%
ــوق  ــو حـــــــٜحـــــــم ســــ ــــــمــــ مـــــــعـــــــدل ن
اململكة  فـي  املوسيقي  االستهالك 

بشكل سنوي.

عٜىر  املوسيقى  إلـى  االسى�مـاع  مبيعات  حٜحم 
ونصف   � ں¤ ماليى� وخمسة  املتدفقة  الوسأىل 

� عام 2019م. ى� مليون مستخدم ڡ¤

240مليون ريال

 � دوالر أمريكى�

من  و�ف  .(((((Dimitri Vegas & Like Mike(
ة  الهي�ئ رعت  الرياض  موسم  فعاليات  روزنامة 
ميدل  ر  الكب�� املوسيقي  املحفل  رفيه  لل�ت العامة 
ي  فرقا� من  ت�ف الذي   )MDL Beast( بيست 

استعراضية من مختلف األلوان املوسيقية.

السعودية  األغنية  أو  السعودي  الفنان  يكن  مل 
من  األول  الصف  قدم  فقد  املشهد،  عن  ي  �ف ب�� غا�ئ

مل  رة  بوت�� ال�فالت  عشرات  ي  �ف السعودي�� وم  النحج
اليوم  فعاليات  منت  ت�ف كما  مثيل،  لها  يسبق 
« عل�  �ف ي للح�� �ف ي فعالية بعنوان »من الست�� الوط�ف��
عبدالرحمن  بنت  نورة  رة  األم�� امعة  حج مسرح 
أيام،  خمسة  مدى  عل�  اس�تمرت  بالرياض، 
راث  ال�ت من  أغنية   (0 استعراض  خاللها  تم 

السعودي منذ عام 0)19م إل� 2019م)7)).



178

يات                   املوسيقى ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

فقد  املؤسسية،  األرضية  ضعف  من  الرغم  عل� 
ي  �� �ف طويل  وقت  منذ  سعودية  أسماء  تألقت 
األغنية  اوزت  وتحج ية،  الغنا�ئ وال�ركة  املوسيقي 
. فقدم العديد  ليح� ي تاريخها حدود ال�ف �� السعودية �ف
مصر  ي  �� �ف حفالت  السعودي  الغناء  وم  نحج من 
ودول  وليبيا  وتونس  ر  زا�ئ وال�ج ولبنان  وسوريا 
العوا�م األوروبية مثل  إل�  �� إضافة  العر�ج ي  ليح� ال�ف
املشاركات  أبرز  اءت  حج كما  وباريس)8)).  لندن 
ي  �ف ال عل� يد امللحن�� ي هذا املحج �� ية �ف ارحج السعودية ال�ف

ي العامل �� األغنية السعودية �ف
ي عمر  م وسراح� ي أمثال طارق عبدال�ك�� �ف السعودي��
وصالح  إحسان  وسامي  إدريس  وعبدالرب 
ألهم  األل�ان  عشرات  قدموا  الذين  الشهري 

. �� ي العامل العر�ج �� ية �ف األسماء الغنا�ئ

ي من املشاركات والعروض  شهد عام 2019م عددا�
ه  برنامحج ففي   . يا� خارحج السعودية  للموسيقى 
مركز  م  نطفّ العامل،  ي  �� �ف السعودية  الثقافة  لتعزيز 
كوريا  ي  �� �ف )إثراء(  العاملي  ي  �� الثقا�ف عبدالعزيز  امللك 

بعنوان  السعودية  للثقافة  ي  معرضا� نوبية  ال�ج
املوسيقي  ركنه  ي  �� �ف قدم  سيؤول«،  إل�  سور  »حج
ي مع فرقة  ركا� ي مش�ت املويل عرضا� السعودي خليل 
كورية، عل� شكل حوار موسيقي سعودي كوري. 
ي الذي صاحب  �� من املعرض السعودي الثقا�ف كما ت�ف
بباريس  اليونسكو  مقر  ي  �� �ف الثقافة  وزراء  �تماع  احج
للموسيقى  ي مس�تمرة  2019م عروضا� ر  نوفم�ج ي  �� �ف
عدة  وقدمت  املعرض،  رة  ف�ت طوال  السعودية 

. �ف ي غربي�� �ف ركة مع عازف�� عروض مش�ت
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ازات ز واإلنحج وا�ئ ال�ج
ان وتريات مهر�ج

معية  ان »وتريات« الذي أقامه فرع ال�ج قدم مهرحج
ي  �� �ف بالدمام  والفنون  للثقافة  السعودية  العربية 
ال  محج ي  �� �ف ات  ف�ئ أربع  ي  �� �ف ز  وا�ئ حج 2019م،  ر  نوفم�ج
يتار، الكمان، والقانون(، إضافة  العزف )العود، ال�ج
ي  �ف م�� ي عبادي ومحمد العث�� �� ي مد�ف �ف إل� تكريم للعازف��

وعبدالعزيز العبدالقادر.

رفيه مسابقة تحديات ال�ت

ي »تحديات  رفيه برنامح� ة العامة لل�ت أطلقت الهي�ئ
املواهب  اكتشاف  إل�  املنافسة  رفيه« وتهدف  ال�ت
عدة  ي  �� �ف م  والتعل�� بالتدريب  ودعمها  الوطنية 
العزف  بثقافة  يتعلق  ما  منها  ترفيهية،  أنشطة 
من  ي  مشاركا�  117(( فيه  شارك  والغناء، 
اململكة  مناطق  مختلف  من  والشابات  الشباب 
الدعم  ز  وا�ئ حج دمت  و�تُ م،  التعل�� مراحل  ميع  وحج
ي  �ف اوز 20 مليون ريال سعودي. ومن ب�� بمبلغ تحج
الشاب فهد كشاف  التسعة عشر حاز  زين  الفا�ئ
ة العزف، بي�فما حصد الشاب معاذ  زة ف�ئ ا�ئ عل� حج

ة الغناء. زة ف�ئ ا�ئ بقنة حج

ي �� مسابقة الفلكلور الشع�ج

الثقافة  وزارة  نظمت  2019م،  ر  سب�تم�ج ي  �� �ف
ي تهدف للمحافظة  ي ال�ت�� �� مسابقة الفلكلور الشع�ج
ر املادي والتعريف باملوروث  ي غ�� راث الوط�ف�� عل� ال�ت
املسابقة  منت  وت�ف مساراته،  بمختلف  ي  �� الشع�ج
ي  �� الشع�ج والرقص  الشعبية  املوسيقى  مسار 
م  التحك�� نة  ل�ج مت  �ف كما  الشعبية،  وال�كايات 
منهم  �ف ومن  الغناء،  ال  محج ي  �� �ف راء  �ج ال�ف من  ي  عددا�
ي منتصف يناير 2020م  �� املوسيقار طالل باغر. و�ف
ي  �� �ف زين  الفا�ئ أسماء  عن  الثقافة  وزارة  أعلنت 
ال  محج ي  �� �ف ي  �ف متسابق�� عشرة  فاز  ما  ف�� املسابقة، 
بلغت  مالية  زة  ا�ئ بحج موا  ُكرِّ الشعبية  املوسيقى 

ز الواحد. )) ألف ريال للفا�ئ

ز  وا�ئ ال�ج مباردة  عن  الثقافة  وزارة  كشفت  كما 
ال  ملحج إحداها  خصصت  ي  ال�ت�� الوطنية  الثقافية 

املوسيقى.
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الذي  2019م  الثقافية  املشاركة  مسح  قام 
ي الربع الرابع من عام 2019م  �� معت بياناته �ف حجُ
ي  �� �ف ية  الغنا�ئ ال�فالت  حضور  نسب  بقياس 
املوسيقي  م  التعل�� عل�  الطلب  ونسب  اململكة، 
مل  سث وقد  املوسيقي،  ي  املنتح� إل�  االس�تماع  وعل� 
ي  �� �ف اململكة  سكان  من  ممثلة  عينة  االستطالع 

ميع املناطق. حج

خالل  ي  �ف حفلت�� أو  حفلة  حضر  من  نسبة  بلغت 
و0%).)   ،1(.(% املاضية  ي  شهرا� عشر  ي  االث�ف��
ي أن الذين  �ف ي ح�� �� ي ) إل� ) حفالت. �ف �ف ملن حضر ما ب��
ر من خمس حفالت خالل تلك املدة  حضروا أك�ث
ي الذين حضروا  �ف اوز نسبتهم %2. ومن ب�� ال تتحج
الذكور  نسبة  أن  د  نحج األقل  عل�  واحدة  حفلة 
أعل� بقليل من نسبة اإلناث )%)19.9 مقابل 
الوظيفية  ال�الة  ألثر  بالنسبة  أما   .)17.71%
ي  �ف ب�� مستوياتها  أعل�  النسبة  تصل  ال�ضور  عل� 
موظفي  من   2(% مقابل   ،29.18% الطالب 
القطاع  موظفي  من   1(.29% اص،  ال�ف القطاع 
من   8.1(% املتقاعدين،  من   8.80% العام، 

ل. رف ربات امل�ف

املوسيقية  للفعاليات  ال�ضور  نسبة  كانت  وإن 
الواليات  مثل  دول  ي  �� �ف راتها  نظ�� عن  تنخفض 
وكوريا  املتحدة  واململكة  األمريكية  املتحدة 
عالية  نسبة  تعد  أنها  إال   ،)2-( )شكل  نوبية  ال�ج
كثافة  تصل  مل  ي  ال�ت�� الصناعة،  حداثة  باعتبار 

ميع مناطق اململكة. معروضها بعد إل� حج

مسح املشاركة الثقافية 2019م
ي عشر  ، خالل االث�ف�� �ف ي البالغ�� �ف ي اململكة )ب�� �� شكل 6-1: نسبة حضور ال�فالت والفعاليات املوسيقية �ف

ي املاضية(، حسب ال�الة الوظيفية. شهرا�

ي عشر  االث�ف�� األقل خالل  )مرة واحدة عل�  املوسيقية  والفعاليات  ال�فالت  6-2: نسبة حضور  شكل 
ي املاضية( حسب الدولة)9)). شهرا�

املعدل

طالب

موظف قطاع خاص

موظف قطاع عام

متقاعد

ل رف ربة م�ف

0.0%     5.0%     10.0%     15.0%     20.0%     25.0%     30.0%     35.0%

8.80%
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نوبية كوريا ال�ج

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة
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ي  �� �ف املوسيقى  بتعلم  الناس  اه�تمام  إل�  بالنظر 
أبدى  ذلك،  من  تمكنهم  معاهد  ود  وحج حال 
من  و�ف  .)27.7%( ذلك  ي  �� �ف رغبتهم  ي  تقريبا� الربع 
نسان  ال�ج فقد تساوى  بالتعلم  ي  اه�تماما� أبدوا  من 
مقابل  الذكور  من   28.2(%( الرغبة  هذه  ي  �� �ف

%27.19 من اإلناث(.

 ((.7% أشار  للموسيقى،  لالس�تماع  وبالنسبة 
املوسيقى  إل�  يس�تمعون  أنهم  إل�  الشريحة  من 
يس�تمعون  ال   27% أن  ي  �ف ح�� ي  �� �ف يومي،  بشكل 
يس�تمعون  الذين  نسبة  وتبلغ   . بتاتا� للموسيقى 
 ،70.(% السعودي  �تمع  املحج من  للموسيقى 
 )88%( فرنسا  ي  �� �ف أقرانهم  من  أقل  وهي 
بفارق  )92%( األمريكية  املتحدة   والواليات 

ر. ر كب�� غ��

أن  د  نحج املوسيقية  اآلالت  لعزف  ننظر  ي  �ف وح��
�تمع  املحج من   )7(.(%( الساحقة  األغلبية 
ومل  آلة،  أية  عل�  العزف  يدون  يحج ال  السعودي 
 1(.8% أن  ي  �ف ح�� ي  �� �ف  ، مطلقا� التعلم  ي  �� �ف يفكروا 
التعلم.  ي  �� �ف يرغبون  ولكنهم  العزف  يدون  يحج ال 
أن  ي  �ف ح�� ي  �� �ف هاٍو،  بشكل  العزف   9.(% يد  ويحج
 . �� را�ف اح�ت بشكل  العزف  يدون  يحج  1.(% نسبة 
الذين  نسبة  أن  د  نحج ي  �ف نس�� ال�ج نقارن  ي  �ف وح��
من  ي  �� را�ف اح�ت أو  هاٍوي  بشكل  العزف  يدون  يحج
ي  الذكور )%)1( ضعف أقرانهم من اإلناث تقريبا�
)%)).)(. إال أن نسبة اإلناث الراغبات بالتعلم 
مقابل   1(.7(%( الذكور  من  بقليل  أعل� 

.(12.19%

أو  هاٍوي  بشكل  العزف  يدون  يحج الذين  قارنا  وإذا 
ي البلدان  �� ي اململكة )%).10( بأقرانهم �ف �� رف �ف مح�ت
د أن النسب متقاربة: اململكة املتحدة  األخرى نحج
)%11.7( واليابان )%10.9( والواليات املتحدة 
ي  �� ر �ف ي يعد بتقدم كب�� �� ا�ج )%11.2(، وهو مؤشر إيحج
راف من  م واالح�ت التعل�� إذا ما ذللت سبل  ال  املحج

مية وب�ف� مؤسسية. أطر تنظ��

ي اململكة. �� ي االلتحاق باملعاهد والدورات املوسيقية �ف �� ي �ف �ف شكل 6-3: نسبة الراغب��

ي املاضية(. ي عشر شهرا� ي )خالل االث�ف�� �ف ي البالغ�� �ف ي اململكة ب�� �� شكل 6-4: نسبة االس�تماع للموسيقى �ف

ي اململكة. �� ي للعزف عل� اآلالت املوسيقية �ف �ف شكل 6-5: نسبة املتقن��
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ر أنماط االستهالك تغ��
ي املوسيقي واإلنتا��

خاللها  من  يستهلك  ي  ال�ت�� الطرق  رت  تغ�� لقد 
مع، حيث  ي العامل أحج �� ي �ف �� املس�تمع للموسيقى واألغا�ف
ي متنوعة  ي ألبوم أغا�فٍ ي السابق ينتح� �� كان املطرب �ف
إال   ،) مدمح� قرص  أو  )شريط  واحد  ي  كمنتح� تباع 
رت  غ�� ي  �� األغا�ف لنشر  ديدة  حج تقنيات  ود  وحج أن 
ذلك ال�فمط بأن أصبحت األغنية الفردية تستهلك 
واكب  وقد  السابق.  من  ر  أك�ث مستقلة  كوحدة 
ي  �ف ي األغنية السعودية لدى العديد من الفنان�� إنتاح�
من  ي  بدال� املنفردة  ي  �� األغا�ف يل  بتسحج اه  االتحج هذا 
يل  ع تسحج ي األلبومات. كما ساعد عل� تراحج إنتاح�
وسهولة  املنفردة  ي  �� األغا�ف تكلفة  قلة  األلبومات 
الظروف  رت  تغ�� رنت)0)).كما  اإلن�ت ر  ع�ج تداولها 
كانت  السابق  ففي  األغنية،  لوالدة  ية  اإلنتاحج
ية  ي املوسيقي تتب�ف� األعمال الغنا�ئ شركات اإلنتاح�

البنية التحتية واالست�ثمار
وتوزيعها وتسويقها، أما اليوم فقد أصبح بعض 
يل األعمال  ي وتسحج ي يتحمل تكاليف إنتاح� �ف الفنان��
منصات  أو  اليوتيوب  عل�  ونشرها  ية  الغنا�ئ
ي الساحة الفنية  �� ي يحافظ عل� حضوره �ف أخرى؛ ك��

ويس�تمر عطاؤه)1)).

ي  �� ه صناعة األغنية �ف ي تواحج ومن أهم املعضالت ال�ت��
يل والتوزيع املوسيقي  ي من التسحج اململكة ابتداء�
إل�  للوصول  والتسويق  بالتصوير  ي  وانتهاء�
املوسيقي؛ حيث  ي  اإلنتاح� مهور؛ غياب شركات  ال�ج
واملواهب  ي  �ف الفنان�� أمام  املحلية  يارات  ال�ف تنعدم 
ي املوسيقي  الصاعدة. إضافة إل� أن شركات اإلنتاح�
ية معينة)2))،  مهور قوالب غنا�ئ قد تفرض عل� ال�ج
قد  ي  ال�ت�� األخرى  األلوان  حضور  يضعف  ما  وهو 
مهور إذا توافر الدعم أو  د لها قطاعات من ال�ج تحج

. تنوعت فرص اإلنتاح�

تطبيقات املوسيقى
ومعدالت االستهالك

ر  كب�� بشكل  ة  املدمحج األقراص  انحسرت 
تونز  آي  كمنصات  املتدفقة  ط  الوسا�ئ لصالح 
وكذلك  ويوتيوب  وأنغامي،  وساوندكالود 
الشرق  ي  �� �ف خدماتها  أطلقت  ي  ال�ت�� سبوتيفاي 
م سوق  األوسط نهاية 2018م. ويلحظ نمو ححج
سنوي  بمعدل  اململكة  ي  �� �ف املوسيقي  االستهالك 
االس�تماع  مبيعات  م  ححج يقدر  إذ   ،7.2% بـ  يقدر 
ل املتدفقة عام 2019م  ر الوسا�ئ إل� املوسيقى ع�ج
يقارب  وما  سعودي،  ريال  مليون   2(( بمبلغ 
مستخدم،  مليون  ونصف  ي  �ف مالي�� خمسة 
رب من املتوسط العاملي  بمعدل إنفاق للفرد يق�ت
العاملي  املتوسط  مقابل  ي  أمريك�� دوالر   10.(0(

  .(((( ) )).11 دوالر أمريك��
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الطلب عل� العروض املوسيقية
ية وال�فالت الغنا�ئ

االس�تماع  أو  يالت  التسحج عل�  الطلب  يتوقف  ال 
عل�  ي  أيضا� ينسحب  بل  املتدفقة،  ط  الوسا�ئ عل� 
ال�ضور  معدالت  تحقق  إذ  ال�ية،  املوسيقى 
 . �ف ي عالية تفوق توقعات املنظم�� ري أرقاما� ماه�� ال�ج
2019م  أكتوبر  وح�ت�  2019م  يناير  فمنذ 
املوسيقية  للحفالت  ال�ضور  عدد  ي  مال�� إحج اوز  تحج
ي مدن اململكة 0)1  �� ي �ف �� وعروض الفلكلور الشع�ج
ي مقارنة بحداثة  را� ي كب�� عد رقما� ألف شخص)))). و��ُ
ي للمعروض. وما  القطاع واألعداد املحدودة نسبيا�
ي  اال� محج يوفر  ما  وهو  التشكل،  قيد  القطاع  زال 
ابية  اإليحج املؤشرات  ما مع  ال س�� لالست�ثمار،  ي  خصبا�

املذكورة.

دمات واملرافق ال�ف

ي  ية والعروض املوسيقية غالبا� قام ال�فالت الغنا�ئ �تُ
املناطق؛  أمانات  امعات واملالعب ومسارح  ال�ج ي  �� �ف
ي عدد املسارح الوطنية املهيأة  �� ود نقص �ف ي لوحج نظرا�
ي تستوعب  ية ال�ت�� ي إلقامة ال�فالت الغنا�ئ خصيصا�
ي  �� رة من ال�ضور، ويبلغ عدد املسارح �ف ي كب�� أعدادا�
ثقافية  مراكز  ي  �ف ب�� ما  ي  مسرحا�  (0 اململكة  مدن 
إال  هات))))،  رف ومت�ف أمانات  ومسارح  وحضارية 
األساسية  ات  رف ه�� للتحج تفتقر  املسارح  تلك  أن 
أن  عل�  عالوة  والعروض،  ال�فالت  إلقامة 
مقارنة  محدودة  عد  �تُ االستيعابية  املساحة 
الضخمة  املسارح  ألن  ذلك  ري.  ماه�� ال�ج باإلقبال 
سبيل  عل�  فالرياض  يسية،  الر�ئ املدن  ي  �� �ف ركز  ت�ت
البوليفارد،  ي  �� �ف ي  �ف ضخم�� ي  �ف مسرح�� م  ت�ف املثال 
ر  ألك�ث عبده  محمد  الفنان  مسرح  يتسع  حيث 
ي أن مسرح الراحل  �ف ي ح�� �� ، �ف من 22 ألف متفرح�
كما  شخص.  آالف   ( لقرابة  يتسع  سامل  بكر  أبو 
مخصصة  قاعات  ي  ال�ال�� الوقت  ي  �� �ف يتوافر  ال 
هذا  ة  وملعال�ج أوبرا،  ودور  املوسيقية  للعروض 
النقص أعلنت وزارة الثقافة خطتها إلنشاء دار 
وآخر للفنون،  ي  امللك�� مع  باملحج الرياض  ي  �� �ف  لألوبرا 

دة. ي حج �� �ف

ي  الف�ف�� ي  اإلنتاح� استوديوهات  صعيد  وعل� 
ي  �� �ف ر  كب�� نقص  ف�ثمة  املوسيقي،  والتوزيع 
املؤهلة،  ي  الف�ف�� ي  واإلنتاح� يل  التسحج استوديوهات 

ي  �ف ملحن�� من  املوسيقية  الكوادر  نقص  وكذلك 
عل الفنان يتكبد  ؛ وهو ما يحج �ف ي وموزع�� �ف وعازف��
أعماله  ل  ليسحج البالد  ي  خارح� إل�  السفر  عناء 
ية. فقد بلغ عدد االستوديوهات املوسيقية  الغنا�ئ
ي  �� املر�ئ اإلعالم  ة  هي�ئ قبل  من  لها  الفسح  تم  ي  ال�ت��
1999م ح�ت�  0)1 استوديو منذ عام  وامل�موع 
االستوديوهات  بلغت  ي  �ف ح�� ي  �� �ف 2019م)))).  عام 
ارة قرابة 200 استوديو  لة لدى وزارة التحج املسحج
لبيع  مخصص  منها  العديد  أن  إال  موسيقي، 
وتشغيل  واألسطوانات  املوسيقية  اآلالت 
ي  لإلنتاح� مهيأة  مرافق  وليست  املسارح، 

املوسيقي)7)).

م والتدريب التعل��

ي  �� �ف املوسيقى  م  تعل�� اقتصر  الذكر،  سبق  وكما 
هود فردية أو ورش عمل تدريبية  اململكة عل� حج
ي  �� ي �ف �ف ما تبلغ نسبة الراغب�� ر مع�تمدة. ف�� رة غ�� قص��
املوسيقية  واملعاهد  التدريبية  ي  رامح� بال�ج االلتحاق 
املشاركة  »مسح  ر  يش�� كما   27% اململكة  ي  �� �ف
ود  وحج إل�  ر  ش�� �تُ رة  كب�� نسبة  وهي  الثقافية”؛ 
طلب عل� األكاديميات املوسيقية، الذي ال يقابله 
الفردية  املبادرات  تلك  إال   ، ٍ كا�ف عرض  اآلن  ح�ت� 
ي أهمية املبادرات  �� اصة واملحدودة، ومن هنا تأ�ت ال�ف
الثقافة  أعلنتها  وزارة  ي  ال�ت�� املوسيقي  م  التعل�� ي  �� �ف

ي املعروض.  �� م والنقص �ف ي ظل الطلب عل� التعل�� �� �ف
خيارات  ر  توف�� عل�  الثقافة  وزارة  تعمل  لذلك 
م  التعل�� من  املستويات  مختلف  عل�  م  التعل��
اد  بإيحج ي  مرورا� املتخصصة،  األكاديميات  إل�  العام 
ي  �� و�ف املتخصصة.  املعاهد  رخيص  ل�ت مية  تنظ�� أطر 
املوسيقى  م  تعل�� أهمية  إل�  شار  ُ�� الصدد،  هذا 
األطفال  واست�ثمار مواهب  األولية  الصفوف  منذ 
مية  تعل�� ي  برامح� ر  و�فَّ �تُ أن  عل�  مبكرة  سن  ي  �� �ف
وأخرى  املواهب  ذوي  تستهدف  متخصصة 
وكذلك  العمرية)8))،  ة  الف�ئ حسب  للهواة  مهيأة 
اصة  ال�ف ات  االحتياحج لذوي  مة  مال�ئ ي  برامح� إطالق 

وتأهيل الكوادر املتخصصة.

يتب�ف�  مستقل  رسمي  قطاع  ود  وحج عدم  إن 
السنوات  طيلة  ي  �� الشع�ج والفلكلور  املوسيقى 
ال�راك  ي ركود  �� �ف ي  املاضية ساهم عل� نحو أساس��
ي باململكة، مع استثناء  �� ي املشهد الثقا�ف �� املوسيقي �ف
فرق  هنالك  تكن  مل  حيث  منه،  اري  التحج الشق 
ي  �� �ف اململكة  ل�تمثيل  مؤهلة  وطنية  موسيقية 
موسيقية  عروض  وتقديم  العاملية  املحافل 
ومع  املتنوعة.  واملناسبات  الفعاليات  ي  �� �ف وفنية 
م  التعل�� عل�  الطلب  ومؤشرات  املواهب  توافر 
ي  �� �ف ال  املحج فإن  املوسيقي،  ال  املحج ي  �� �ف واالستهالك 
هذه  تفّعل  ي  ال�ت�� املؤسسية  األرضية  إل�  ة  حاحج
ي نشط، وهذا  �� ي مشهد موسيقي وغنا�ئ �� العناصر �ف

ية وزارة الثقافة لتحقيقه. راتيحج ما تسعى إس�ت
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ف«، مواسم السعودية. ي موسم الطا�ئ �� ي »سا�ة الفن واملوسيقى« بسوق عكاظ �ف �� راث والرسم �ف �تماع النغم بال�ت »ا�ج  (40)
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ي اململكة )2019م(، ص9. �� ي �ف �� راث الثقا�ف ي ال�فاظ عل� ال�ت �� معية ن�ن تراثنا �ف هود �ج راث باململكة: �ج راث، �الة ال�ت معية السعودية للم�افظة عل� ال�ت ال�ج  (42)
ي سماء الرياض .. برعاية وزارة الثقافة«، وكالة األنباء السعودية، 14 /2019/6م. �� ي / أوبرا »ال سكاال« تتألق �ف �� »ثقا�ف  (43)
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رفيه. ة العامة لل�ت «، الهي�ئ �� ي العامل العر�ج �� وم الغناء �ف رفيه تقدم �فالت العيد مع كوكبة من أملع ن�ج »ال�ت  (45)

>https://www.gea.gov.sa/2019/06/eid_concerts_ar/
رفيه ة العامة لل�ت الهي�ئ  (46)

رفيه. ة العامة لل�ت ي ال 89«. الهي�ئ سد تاريخ األغنية السعودية خالل موسم اليوم الوط�ف�� ية ت�ج « أمسيات غنا�ئ �ف ي لل��� �ف »»من الست��  (47)
>https://www.gea.gov.sa/2019/09/since-60s-event/>

: مدارك للنشر والتوزيع، 2016). �� م�مد السنان، املوسيقى وال�ضارة )د�ج  (48)
(49) Eurobarometer (European Commission, 2013), Statistics Finland (2017), Nielsen Music Report (US, 2018), 

Ministry of Internal Affairs and Communications )Japan, 2016( and Tomorrow University Research Institute 
(South Korea 2018)

لة الفنون،  مارس 2014م، العدد 74. ..هل تختفي؟«، م�ج �� يالت األغا�ف »تس�ج  (50)
ي الليلة �لقة الفنان عبدالرب إدريس«، 27 /2017/9م. Q8 Talk Show،»برنام��  (51)

: مدارك للنشر، 2016م(، ص 121. �� م�مد السنان ، املوسيقى وال�ضارة )د�ج  (52)
(53) Statista Global Consumer Survey

رفيه. ة العامة لل�ت الهي�ئ  (54)
ودة ال�ياة. ي �ج برنام��  (55)

ي واملسموع. �� ة العامة لإلعالم املر�ئ الهي�ئ  (56)
ارة. وزارة الت�ج  (57)

ة املوسيقى، الرياض 2019/11/3م. يس التنفيذي لهي�ئ الدي، الر�ئ هاد ال�ف مقابلة مع الدكتورة �ج  (58)
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انات والفعاليات ملحة عن تاريخ املهر�ج
ي اململكة العربية السعودية �� الثقافية �ف
ة  �تماعية. وقد رصد تقرير صادر عن الهي�ئ ي باألنشطة االقتصادية والسيا�ية واال�ج رها ارتباطا� ي اململكة وأك�ث �� ي �ف انات أ�د أسرع قطاعات الثقافة نموا� تعد املهر�ج
ر، و�ققت  ر من 85 مليون زا�ئ ي املدة من 2005م إل� 2016م، �ضرها أك�ث �� انات املتنوعة �ف )1)، إقامة 730 فعالية من املهر�ج راث الوط�ف�� العامة للسيا�ة وال�ت
ي  ر من 86 ألف فرصة عمل مؤقتة %70 منها للشباب، إضافة إل� املعارض ال�ت�� اوزت 8 مليارات ريال، ووفرت أك�ث د اقتصادية تحج خالل هذه املدة عوا�ئ
ات  هة املنظمة مثل الوزارات والهي�ئ ي تشهدها مختلف مناطق اململكة �سب ال�ج انات والفعاليات ال�ت�� اتها. وتتنّوع هذه املهر�ج تشارك فيها األسر ببيع منتحج
ي  ة املستهدفة سواء� ي الف�ئ �� �تماعية أو ثقافية أو سيا�ية، أو �ف ارية أو ا�ج ي كانت تحج ي الغاية منها سواء� �� اص، وتتنوع كذلك �ف وأمانات املناطق وشركات القطاع ال�ف
ي مواقع مؤقتة  �� نادرية، يقام معظمها �ف ان ال�ج مة مثل مهر�ج ي مواقع دا�ئ �� انات �ف قام بعض املهر�ج ي �تُ �ف ي ��� �� ل، أو لألطفال، أو مخصصة للشباب، و�ف كانت للعوا�ئ
، باإلضافة  �� ي وال�ر�ف �� را�ث ي وال�ت �� د فيها النشاط الثقا�ف ان صيف البا�ة وشتاء طنطورة، إذ يو�ج مثل �كايا مسك وألوان السعودية، كما تتعدد املواسم مثل مهر�ج

رها. ية، والصحراوية، والفنية واملوسيقية وغ�� ات املحلية والزراعية، والفعاليات الرياضية، والبي�ئ انات املنتحج ملهر�ج

واالقتصادية  �تماعية  اال�ج األهداف  ي  �� املا�ف ي  �� �ف الشعبية  األسواق  خدمت  إذ  أة،  فحج يظهر  مل  والفعاليات  انات  املهر�ج من  ر  الكب�� والعدد  ي  �� الشع�ج اإلقبال  هذا 
ارية كانت األسواق محافل  التحج املنفعة  انب  وانب �ياة مرتاديها، فإل� �ج ال�الية. فقد راعت تلك األسواق مختلف �ج ي صورتها  �� �ف انات  والثقافية للمهر�ج
�تماعية والثقافية،  ي ومن يحيط بهم لتبادل األخبار، وتقام فيها املحاضرات والفعاليات اال�ج �ف �تماعي للسّكان املحلي�� ثقافية بامتياز، إذ هي منطقة التقاء ا�ج
�تماعي  ها اال�ج ة لكل منها ونسيحج رف �تماعي ملناطق اململكة واألنماط املعمارية املم�� ي واال�ج �� انات التنوع الثقا�ف وقد عكست هذه األسواق وما يحدث فيها من مهر�ج
ي مختلف مناطق اململكة،  �� ارية بمن يحيط بهم. وتنتشر هذه األسواق �ف ة وصالتهم التحج اتهم املحل��ّ هم ومنتحج ي مارسها الّسكان، وأزيا�ئ واملهن وال�رف ال�ت��
ي  �� ميس �ف ي وال�ف �ف ي الهفوف، أو نسبة لليوم الذي تقام فيه أنشطتها مثل سوق االثن�� �� رية �ف ع تسميتها إل� املوقع الذي تقام فيه مثل سوق القيص�� وعادة ما تر�ج
ي باال�تفال بالقرقيعان، وهي فعالية  ي تاريخيا� �� ي العر�ج ليح� رك منطقة ال�ف ر من 200 عام مضت)2). باإلضافة لذلك، تش�ت ع البعض نشأته إل� أك�ث الدمل، والذي ير�ج
إنشادهم  أثناء  ال�لوى  ال�ي ويطلبون  ران وسكان  �� ال�ج أبواب  املبارك، �يث يطرقون  ي منتصف شهر رمضان  �� �ف األطفال  �تمع من  املحج أفراد  شعبية يحييها 
�تماعية  رة إل� ا�تفاالت ا�ج ر الزمن، وتحّول من مناسبة شعبية صغ�� ي ع�ج �� رت طريقة إ�ياء هذا املوروث الشع�ج ألناشيد شعبية خاصة بهذه املناسبة. وتغ��ّ

ي بعض املدن واأل�ياء.  �� رها، مع بقاء الطريقة التقليدية �اضرة �ف �تماعية وغ�� تقوم بها املؤسسات اال�ج
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زر فرسان ي �ج �� ان ال�ريد �ف ازان(مهر�ج زر فرسان )منطقة �ج شهر أبريل1425هـ/2004م�ج

ان سوق املسوكف ةمهر�ج رف شهر أبريل1430هـ/2009معن��

ي ومسابقة الصقور )8) �� ان طريف الشع�ج شهر مارس1433هـ/2012مطريفمهر�ج

ي )9) �� ان السا�ل الشر�ت شهر أبريل1434هـ/2013مالدماممهر�ج

ي البحري )10) ان أملح� يمهر�ج راير1435هـ/2014مأملح� شهر يناير - ف�ج

دة التاريخي ان �ج دةمهر�ج شهر ربيع األول1435هـ/2014م�ج

ان موعد االنعقاداملهر�ج تاريخ االنطالقةاملنطقة

انات الوطنية بداية املهر�ج

راث  ي لل�ت ان الوط�ف�� نادرية »املهر�ج ان ال�ج يعد مهر�ج
ي لاله�تمام  ي املبكرة نسبيا� والثقافة« من أبرز ال�فماذ��
نادرية  ان ال�ج ال�كومي الرسمي. وكان وصف مهر�ج
عل�  كان  إذ  نوعي،  فرق  عل�  داللة   » »الوط�ف��
ي  شامال� ي  انا� مهر�ج سبقته،  ي  ال�ت�� انات  املهر�ج خالف 

لكل مناطق اململكة)3).

ان عام 1405هـ/  أطلقت النسخة األول� للمهر�ج
عل�  راث  لل�ت متكاملة  قرية  بإنشاء  1985م 
ن  الهحج سباق  لتطوير  باإلضافة   ، �� الشع�ج الطراز 
عل�  نادرية  ال�ج مار  م�ف ي  �� �ف يقام  الذي  السنوي 
ليغّطي  فيه  والتوسع  ي  را� كيلوم�ت  19 امتداد 
من  م  بتنظ�� وذلك   ،(4( وثقافية  �ضارية  وانب  �ج
الرياض  منطقة  أمانة  بمشاركة  ي  الوط�ف�� ال�رس 
معية  وال�ج الشباب  لرعاية  العامة  اسة  والر�ئ

ووزارة  والفنون  للثقافة  السعودية  العربية 
ن.  الهحج لسباق  م  املنطفّ الفروسية  ونادي  اإلعالم 
مت النسخة األول� فعاليات متنوعة، منها  وقد �ف
الشعبية،  والفنون  والفروسية،  ن  الهحج سباق 
والفنون   ، �� العر�ج واألدب  ي  �� العر�ج والشعر 
ي  �� الثقا�ف نادرية  ال�ج دور  توّسع  ثم  التشكيلية)5). 
الثقافية  ه  برامحج وأصبحت  الزمن،  مرور  مع 
واإلسالمية  والعربية  الوطنية  لأل�داث  مرآة 
بمشاركة أبرز املفكرين واألدباء العرب، باإلضافة 

. �� اوزت العامل العر�ج إل� مشاركات تحج

لإلبل  عبدالعزيز  امللك  ان  مهر�ج فإن  كذلك، 
عل�  آخران  مثاالن  عكاظ  سوق  ان  ومهر�ج
التاريخي  العمق  ذات  الوطنية  انات  املهر�ج
ان امللك عبدالعزيز  . فقد استهدف مهر�ج �� را�ث وال�ت
ي  �ف لإلبل الذي نشأ عام 1420هـ/2000م، امله�تّم��
لتأصيل  ي  والهواة سعيا� واملاّلك  ار  التحج باإلبل من 

ان ماّلك  ذب املهر�ج ي اململكة، وقد �ج �� ثقافة اإلبل �ف
ي  �� �ف األبرز  ال�دث  ن  الهحج سباق  إقامة  ر  ع�ج اإلبل 
ي اإلبل. ومن ثم  �ف ان باإلضافة ملسابقة مزاي�� املهر�ج
ذب الزوار  ان وتنّوعت لتحج توّسعت أنشطة املهر�ج
املصا�بة  بفعالياته  لالس�تمتاع  يقصدونه  الذين 
عكاظ،  سوق  أما   . �� را�ث ال�ت والسوق  املسر�  مثل 
منطقة  أمارة  قبل  من  ه  إ�يا�ئ إعادة  تمت  فقد 
إل�ياء  1428هـ/2007م  عام  املكرمة  مكة 
، إذ يعد أشهر  ر من 14 قرنا� � عليه أك�ث سوق م�ف
الواسعة  شهرته  اكتسب  وقد  العرب،  أسواق 
ر  كمن�ج يؤديه  كان  الذي  املتكامل  الدور  بسبب 
�تماعية  واال�ج االقتصادية  للحركة  وسا�ة  ي  �� ثقا�ف
وما  اإلسالمي  العهد  ي  �� �ف العربية  ل  القبا�ئ ي  �ف ب��
عالية،  رية  ماه�� بحج عكاظ  سوق  ع  وتم�تّ قبله)6). 
تذب منذ عام 2008م و��ت� عام 2018م  إذ ا�ج

ر)7). )2.803.184( مليون زا�ئ

ي املناطق. �� راثية �ف انات ال�ت دول 7-1: أمثلة عل� املهر�ج �ج
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ان ال�مضيات  مهر�ج
رانواالست�ثمار الزراعي ران)11)نحج ي نحج �� راير )سنوي(-اإلدارة العامة لشؤون الزراعة �ف يناير – ف�ج

راث ان ال�ت مهر�ج
ة مارس-أمانة منطقة الرياضالرياضواألسر املنتحج

م ان ال�تمور بالقص�� ة/ املذنب/ مهر�ج رف بريدة/ عن��
راء �ج مرياض ال�ف ر -أمانة منطقة القص�� أغسطس – سب�تم�ج

)سنوي(

في ان الورد الطا�ئ فمهر�ج ف )12)الطا�ئ أبريل )سنوي(1426هـ/2005مأمانة الطا�ئ

ان الزيتون)13) وفمهر�ج وفال�ج يناير )سنوي(1428هـ/ 2008مأمانة ال�ج

ي ان العسل الدول�� ي التعاونيةالبا�ةمهر�ج �ف معية النحال�� �ج
(14( راث الوط�ف�� ة العامة للسيا�ة وال�ت يوليو )سنوي(1428هـ/ 2008موالهي�ئ

ان الرمان السنوي ي منطقة البا�ةالبا�ةمهر�ج �� لس الت�فمية السيا�ية �ف ر )سنوي(1433هـ/2012م)15)محج سب�تم�ج

ان النخيل وال�تمور ر1433هـ/2012م)16)أمانة منطقة اإل�ساءاأل�ساءمهر�ج سب�تم�ج

موعد االنعقاداملدينة/ املنطقة تاريخ االنطالقةاملنظم ان املهر�ج

راثية انات ال�ت من املهر�ج
إل� مشهد متنوع

وعي  ال�فّ بالتطور  اململكة  ي  �� �ف انات  املهر�ج أخذت 
عل�  البداية  ي  �� �ف رّكزت  ي  �ف ��� ففي  والعددي، 
وطنية،  بحّلة  ي  تحديدا� ي  �� را�ث ال�ت ي  �� الثقا�ف انب  ال�ج
ة  كنتيحج ي  ال�قا� انات  املهر�ج وتنّوعت  تزايدت 
املؤسسات  مختلف  ومشاركة  مي  التنظ�� للتنّوع 
لدخول  بـــاإلضـــــافــة  ال�ـكـومـيـــة  والـقـطـــاعـــــات 
انات  املهر�ج م  تنظ�� بشركات  اص  ال�ف القطاع 
والفعاليات ووكاالت إدارة املواهب. كما شرعت 
انات مهر�ج إقامة  ي  �� �ف املناطق  وغرف   أمانات 

وفعاليات عديدة. 

ات املحلية. انات املنتحج دول 7-2: أمثلة عل� مهر�ج �ج

االقتصاد  تعزيز  ي  �� �ف انات  املهر�ج هذه  وتسهم 
وكذلك  ال�رف،  تسويق  لدعم  باإلضافة  ي  املحل��
م  تنظ�� تحت  نشاطها  كان  ي  وال�ت�� ة  املنتحج األسر 
�تماعيــة اال�ج والت�فميـــة  العمل  وزارة   وكــالــة 
البشريـــة  املوارد  -وزارة  �تمـــاعي  اال�ج مــان  لل�ف
فيها  تشارك  كما   ،(17(- �اليا� �تماعية  اال�ج والت�فمية 
معيات  وال�ج املحلية  ي  �� املد�ف �تمع  املحج مؤسسات 
مســــا�ـــــات  تخصيـــص  طريـــق  عن  يـريــــة  ال�ف
أفـراد دعم  ــذب  و�ج بـــأنشطـتـهــم   للتعريـــف 

�تمع لها)18). املحج

ة العليا للسيا�ة الهي�ئ
مولية للقطاع ر �ش م أك�ش وبداية تنظ��

سيا�ي  قطاع  إلطالق  السعي  إطار  ي  �� �ف
عام  للسيا�ة  العليا  ة  الهي�ئ إنشاء  تم  �يوي، 
نوعية  بنقلة  قامت  ي  وال�ت�� 1421هـ/2000م 
ذات  والفعاليات  انات  املهر�ج تنشيط  ي  �� �ف �ينها 
األهداف السيا�ية وتنشيط السيا�ة الداخلية، 
عل�  تعمل  ية  منهحج ي  برامح� خالل  من  وذلك 
ي  �� �ف بما  أشكاله  بمختلف  السيا�ي  ي  املنتح� تطوير 

عام  ي  �� و�ف الثقافية.  والفعاليات  انات  املهر�ج ذلك 
ة  م وكالة اآلثار إليها لتصبح »الهي�ئ 1424هـ تم �ف
ة  الهي�ئ دور  واس�تمر  واآلثار«،  للسيا�ة  العامة 
أخرى  مّرة  اسمها  ر  تغ�� أن  إل�  والتوّسع  بال�فمو 
ي عام  راث الوط�ف�� ة العامة للسيا�ة وال�ت إل� الهي�ئ
ة  الهي�ئ أطلقت  2005م،  عام  ي  �� و�ف 2015م)19). 
ل  ر وسا�ئ ي دعم الفعاليات السيا�ية)20) ع�ج برنامح�
للفعاليات  ديدة  �ج مواقع  ي  �ف تأم�� منها  متعددة، 
ي  رنامح� مل ال�ج الثقافية وتطوير املواقع ال�الية، ويسث
السيا�ية،  الفعاليات  من  مختلفة  أنماط  دعم 
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ان 730 مهر�ج

ر 85 مليون زا�ئ

ح 28 مليون سا�ئ

8 مليار ريال

24 مليار ريال

5 ملتقيات

180 شركة ومؤسسة 

4150 متدرب

86 ألف فرصة عمل

ملتقى
ألوان السعودية 

)سنوي(

1433هـ/ 
2012م

ي سيا�ي سنوي ملتقى ف�ف��
يع�ف� بفن التصوير وعيا بأهميته 

بالنسبة لقطاع السيا�ة
ي املواهب ويعمل عل� تب�ف��

السعودية الواعدة
ال التصوير ي محج �� �ف

املصّورين 
اع وص�فّ
األفالم 

السيا�ية

6 فعاليات
ي رنامح� مثل ال�ج

العلمي ور�الت 
زة ا�ئ املصورين و�ج

ر سلطان األم��

الرياض

انات مهر�ج
صيف السعودية

)سنوي(

1436هـ/ 
2015م

انات وفعاليات تنطلق مهر�ج
ي مختلف مناطق  �� رة الصيف �ف ي ف�ت �� �ف

ة اململكة تتعاون فيها الهي�ئ
ها، انطلقت مع شركا�ئ

عام 2015م)24)

ميع ال�ج

ان وفعالية  65 مهر�ج
ان زمان مثل مهر�ج

ي املنطقة  �� ابن خلدون �ف
ان الشرقية ومهر�ج
ر وفعالية دة غ�� �ج
ران الشراعي الط��

ورمي القوس
ي السودة �� �ف

مالية/  ر/ منطقة ال�دود السث عس��
الرياض/ املدينة املنورة/

ل/ تبوك/  ازان/ �ا�ئ م/ �ج القص��
ف/  وف/ البا�ة/ الطا�ئ ال�ج

دة/ اإل�ساء/ �ج
املنطقة الشرقية

انات منتصف  مهر�ج
ي العام الدراس��

)سنوي(

1438هـ/ 
2017م

ي شهر يناير من كل عام �� تقام �ف
ازة منتصف العام والذي يوافق إ�ج
مل فعاليات تراثية ، وتسث الدراس��

وسيا�ية ورياضية وثقافية،
ات الشعبية  ي املنتحج إضافة إل� ترويح�

والزراعية، وال�رف اليدوية،
رفيهية والسيا�ة ال�ت
رها والصحراوية وغ��

ميع ال�ج

ان 41 مهر�ج
وفعالية مثل

ازان ان �ج مهر�ج
الشتوي السابع/ 
ان الصحراء مهر�ج
ي �� ي الثامن �ف الدول��
ان ل/ مهر�ج �ا�ئ
السدو الثالث

وف)25) بال�ج

مالية/  ر/ منطقة ال�دود السث عس��
الرياض/ املدينة املنورة/

ل/ تبوك/  ازان/ �ا�ئ م/ �ج القص��
ف/  وف/ البا�ة/ الطا�ئ ال�ج

دة/ اإل�ساء/ �ج
املنطقة الشرقية

املكان الفعاليات ة  الف�ئ
املستهدفة نبذة السنة انات املهر�ج

والفعاليات

راث  وال�ت بالثقافة  املتعلقة  تلك  منها  �ف من  كان 
ان  ومهر�ج راثية  ال�ت أبها  ي  ليال�� ان  »مهر�ج مثل 
إل�  باإلضافة  العال«)21).  ي  �� �ف القديمة  البلدة 
لتطوير  فيها  خاصة  ي  برامح� ة  الهي�ئ أنشأت  ذلك، 
الشعبية  واألسواق  السيا�ية  والقرى  املناطق 

هة سيا�ية متكاملة ومواقع إلقامة  لتصبح و�ج
زيرة  �ج تطوير  مثل  والفعاليات،  انات  املهر�ج
السيا�ي  ال�يد  ان  يقام فيها مهر�ج ي  ال�ت�� فرسان 
ان  مهر�ج فيها  يقام  ي  ال�ت�� أملع  ال  ر�ج وقرية 
�ديقة  وتطوير  السيا�ي،  ي  �� را�ث ال�ت أملع  ال  ر�ج

أصبحت  ي  ال�ت�� التاريخية  الدرعية  ي  �� �ف ري  �� البحج
مطلع  ي  �� و�ف املوسمية)22).  للفعاليات  ي  ثابتا� ي  مقرا�
بتحويل  ي  ملك�� مرسوم  صدر  2020م  عام 
إل� ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة   الهي�ئ

وزارة السيا�ة)23).

انات وملتقيات وزارة السيا�ة. دول 7-3 : أمثلة عل� مهر�ج �ج

ي أرقام من عام 2005م-2016م)26). �� انات وزارة السيا�ة �ف دول 7-4: مهر�ج �ج

انات األساسية عدد املهر�ج

عدد الزوار للفعاليات

عدد السياح من زوار الفعاليات

اإلنفاق السيا�ي املباشر

اإلنفاق السيا�ي

عدد امللتقيات لتطوير صناعة الفعاليات

املؤسسات والشركات املؤهلة املنظمة للفعاليات

م الفعاليات من خالل الدورات وورش العمل املتدربون على تنظ�ي

عدد فرص العمل
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انات والفعاليات الثقافية واقع املهر�ج
وزيادة  ي  والنضح� للتطّور  فرصة  أتا�ت  مية  وتنظ�� إدارية  رات  تغ��ّ 2016م  عام   2030 اململكة  رؤية  عن  اإلعالن  منذ  والفعاليات  انات  املهر�ج قطاع  شهد 
ي  رة. إضافة إل� إطالق برنامح� ي وخ�ج ر اختصاصا� هات أك�ث انات الوطنية إل� �ج ات ال�كومية، كما تم إسناد أهم املهر�ج التنوع. إذ تمت إعادة هيكلة بعض الهي�ئ
نطاق  من  �ف محددة  ملناطق  مخصصة  انات  ومهر�ج فعاليات  إقامة  بواسطة  ية  ار�ج وال�ف الداخلية  السيا�ة  ت�فمية  يستهدف  الذي  السعودية«  »مواسم 
يع السيا�ة ي تنويع املعروض وتشحج �� �ف ي رغبة  ار�� راد املزيد من الفعاليات من ال�ف ي است�� �� �ف رات السيا�ية إل� اململكة  ي محدد. كما أسهم إصدار التأش��  زم�ف��

ية والداخلية.  ار�ج ال�ف
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أمارة منطقة1428هـ/ 2007 مسوق عكاظ
1439هـ/ 2017موزارة السيا�ةمّكة املكّرمة

بعد اك�تمال
11 دورة

مع أمارة مّكة

ان مهر�ج
امللك عبدالعزيز

لإلبل
1420هـ/ 2000 م

دارة
1439هـ/ 2017منادي اإلبلامللك عبدالعزيز

بعد اك�تمال
ي �ف دورت��

مع الّدارة

ان مهر�ج
نادرية ال�ج

وزارة1405هـ/ 1985م
ي 1440هـ/ 2019موزارة الثقافةال�رس الوط�ف��

بعد اك�تمال
34 دورة

مع وزارة ال�رس 
ي الوط�ف��

ي اململكة العربية السعودية: الر�الت املحلية)28) �� السيا�ة الثقافية �ف

ر%24.8%66.5 مليون ر�لة2017 1,937,536 زا�ئ

ر%34.7%5.17.5 مليون ر�لة2018 2,921,561 زا�ئ

ي اململكة لعامي 2017م و 2018م. �� دول 7-5: أرقام السيا�ة الثقافية �ف �ج

ي اململكة العربية السعودية: السيا�ة الوافدة)27) �� السيا�ة الثقافية �ف

ر%3.5%3.511.12 مليون ر�لة2017  184,824 زا�ئ

ر%4.1%2.910.7 مليون ر�لة2018 191,271 زا�ئ

موع الر�الت العددم�ج ي أنشطة ثقافية ىي ي �ف �ف انات والفعالياتنسبة املشارك�ي نسبة زوار املهر�ج السنة

موع الر�الت العددم�ج ي أنشطة ثقافية ىي ي �ف �ف انات والفعالياتنسبة املشارك�ي نسبة زوار املهر�ج السنة

مية الّدورة التنظ�ي ر تاريخ التغي�ي هة املنظمة الحالية الحج مة السابقة هة املنطفّ الحج تاريخ التأسيس ان املهر�ج

إعادة هيكلة القطاع

سوق  ان  مهر�ج مع  الهيكلة  إعادة  بداية  كانت 
به  املتعلقة  املهام  كافة  نقل  تم  ي  �ف ��� عكاظ، 
ة  الهي�ئ إل�  املكرمة  مكة  منطقة  أمارة  من 
مته  نطفّ ي  ال�ت�� ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة  العامة 
عام عشرة  الثانية  نسخته  ي  �� �ف مرة   ألول 
ذلك  ي  �� �ف زّواره  عدد  وارتفع  1439هـ/2017م، 
زة  ا�ئ ر، كما اع�تمدت 13 �ج العام إل� 940 ألف زا�ئ

ي  �� �ف ومسابقة تغطي مسا�ة واسعة من اإلبداع 
الدولية  عكاظ  زة  ا�ئ �ج بينها  من  والفنون،  اآلداب 
ي عام  �� ي الفصيح »شاعر عكاظ«. و�ف �� للشعر العر�ج
ان سوق عكاظ  1440هـ/2019م تم عقد مهر�ج
أغسطس  شهر  ي  �� �ف املقام  ف  الطا�ئ موسم  من  �ف
بإقبال  النسخة  هذه  ت  رف وتم��ّ 2019م، 
ابية من بعض  ري أعل� وردود أفعال إيحج ماه�� �ج
السوق  استقبل  كما  ال)29)،  املحج ي  �� �ف ي  �ف العامل��

ر)30). 498185 زا�ئ

الذي  لإلبل  عبدالعزيز  امللك  ان  مهر�ج ذلك  تبع 
مه من دارة امللك عبدالعزيز إل� نادي  انتقل تنظ��
ي  �ف اإلبل عام 1438هـ/2016م بعد اك�تمال دورت��
م  بتنظ�� الّدارة  اس�تمّرت  ولكن  الّدارة،  بإشراف 
نادي  مع  باملشاركة  الثالثة  نسخته  ي  �� �ف ان  املهر�ج
ي عام  �� �ف تم  1439هـ/2017م)31). كما  اإلبل عام 
نادرية إل�  ان ال�ج 1440هـ/2019م، إسناد مهر�ج
وزارة الثقافة بعد إكمال 34 دورة تحت إشراف 

.(32( وزارة ال�رس الوط�ف��

هتها املنظمة. ر �ج ي تم تغي�� انات أو الفعاليات ال�ت�� دول 7-6: املهر�ج �ج
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ي �� التخت الشر�ت
ة  )من أعمال الهي�ئ

العامة للثقافة(

 17 – 15
�فل موسيقيمركز امللك عبدهللا ال�ضاريالدماممنظم ومنفذ-مارس

13 مارس – القصر األ�مر
معرضالقصر األ�مرالرياضمنظم ومنفذ-20 أبريل

معرض الفنون
»طوية«

 26 – 14
بيل منظم ومنفذموسم الشرقيةمارس ال�ج

الصناعية
الصالة املتعددة األغراض 

ر ي بالفنات�� �� معرضباملركز الثقا�ف

ي املعرض التفاعل��
وخ  فان �ج

 30 – 14
يمتحف إثراءالظهرانمنظم ومنفذموسم الشرقيةمارس  معرض ف�ف��

ي ثقافية ليال��
ة  )من أعمال الهي�ئ

العامة للثقافة(

 30 – 25
ياأل�ساءمنظم ومنفذ موسم الشرقيةمارس ه امللك عبدهللا البي�ئ�� رف من�ت

عروض وورش عمل/ 
األفالم/ املوسيقى/ 
الفنون البصرية/ 

األدب/ املسر�

24 – 26 عروض كوميدية
مارس

 موسم
يالظهرانمنظم ومنفذ الشرقية ية/ مسر�معرض الظهران الدول�� فنون أدا�ئ

�فل أوبرا
يالرياضمنظم ومنفذ-14 يونيو»ال سكاال« �� موسيقىمركز امللك فهد الثقا�ف

8 يونيو –قصر خزام
دة18 يوليو دةمنظم ومنفذموسم �ج الفنون البصريةقصر خزام التاريخي�ج

8 يونيو –نفثة
دة18 يوليو دةمنظم ومنفذموسم �ج معرضقصر خزام التاريخي�ج

دة22 – 24 يونيومزاد الفن للبلد دةمنظم ومنفذموسم �ج دة التاريخية�ج ي �ج �� ريبيت نصيف �ف مزاد خ��

امعة الفيصلالرياضمنظم ومنفذموسم عيد الفطر6 – 8 يونيومدينة املرايا املوسيقى�ج

ي �� الفنون البصريةمدينة امللك عبدهللا املاليةالرياضمنظم ومنفذ-6 – 10 يونيومعرض الفن األورو�ج

القطاعات املستهدفة املوقع املدينة دور الوزارة التاريخ املوسمالفعالية

ديدة رؤية اململكة 2030 وكيانات �ج

ي  �ف ت�� بعد إطالق رؤية اململكة 2030، تم إنشاء هي�ئ
1437هـ/2016م،  مايو  ي  �� �ف ي  سام� ي  بأمر� ديدة  �ج
العامة  ة  والهي�ئ رفيه  لل�ت العامة  ة  الهي�ئ وهما 
بتنفيذ  رفيه  لل�ت العامة  ة  الهي�ئ بدأت  للثقافة. 
انات والفعاليات، إذ  ي قطاع املهر�ج �� �ف دور محوري 
انات والفعاليات  تخدم وتدعم العديد من املهر�ج
إلقامة  رخيص  ال�ت وتتول�  رفيهية،  وال�ت الثقافية 
البنية  وتطوير  اصة،  وال�ف ال�كومية  الفعاليات 
األمن  وخدمات  ال�شود  وإدارة  التحتية 
ومنذ  رها،  وغ�� املواهب  وتطوير  والسالمة 
ي 2016م و��ت�  �� رفيه �ف ة العامة لل�ت تأسيس الهي�ئ
ر  مت أك�ث ة ونطفّ صت الهي�ئ نهاية عام 2019م، ر�فّ
ة  الهي�ئ أسهمت  كذلك  فعالية)33).   1500 من 
العامة للثقافة منذ تأسيسها و��تّ� بدايات عام 
م عدد من الفعاليات  ي تنظ�� �� 1440هـ/2019م، �ف

واألمسيات  املوسيقية،  ال�فالت  مثل  الثقافية 
ي  �� الضو�ئ التصوير  ومعارض  والشعرية،  األدبية 
بتنفيذ  وقامت  رها،  وغ�� ي  التشكيل�� والفن 
إلبراز  ثقافية  بأيام  لة  م�تم�ثّ دولية  مشاركات 
بالتعاون  ي  ار�� ال�ف ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� ي  �ف الفنان�� أعمال 
عل�  املحافظة  معية  �ج منها  متعددة  هات  �ج مع 
عبدالعزيز،  امللك  ودارة  رية  �� ال�ف ومسك  الفنون 
أمانة  بمشاركة  راثية  ال�ت القرية  إلقامة  باإلضافة 
نشاطها  تستكمل  التزال  ي  ال�ت�� الشرقية  املنطقة 
املساهمة  لت�فمية  وتهدف  الوزارة  إشراف  تحت 
فعاليات  ر  ع�ج والثقافة  الفنون  ي  �� �ف السعودية 
وال�كايات  ية  املر�ئ والعروض  الشعر  مل  تسث
ألنشطة  باإلضافة  الشعبية  واألزياء  راثية  ال�ت

وفعاليات خاصة باألطفال.

تأسست  2018م  1439هـ/يونيو  رمضان  ي  �� و�ف
أ/217،  رقم  ي  امللك�� األمر  ب  بمو�ج الثقافة  وزارة 

الوزارة  أطلقت  1440هـ/2019م  عام  ي  �� و�ف
ي  قطاعا�  16 فيها  �ددت  ي  ال�ت�� ديدة  ال�ج رؤيتها 
ومبادراتها  هودها  �ج عليها  تركز  ي  فرعيا� ي  ثقافيا�
ومموّلة  وداعمة  صة  مر�فّ هة  كحج وتعمل 
اصة بهذه القطاعات. وقد باشرت  للفعاليات ال�ف
واملؤتمرات  الفعاليات  من  عدد  بتقديم  الوزارة 
اململكة.  أنحاء  مختلف  ي  �� �ف الثقافية  واملبادرات 
2019م  عام  الوزارة  قامت  املثال،  سبيل  عل� 
مل املعارض  بتصريح ودعم وتنفيذ 23 فعالية تسث
من موسم  ية �ف األدا�ئ والفنون  الفنية  واملسا�ات 
ّدة  �ج ي  �� �ف إلقامتها  ي  مكانا� ووفرت  2019م،  ّدة  �ج
ال  ر�ج ان  مهر�ج إلقامة  باإلضافة  التاريخية)34)، 
من فعاليات  راثية �ف ال أملع ال�ت ي قرية ر�ج �� الطيب �ف
بإطالق  الوزارة  قامت  وقد  الّسودة.  موسم 
ي  ي مو�دا� مل مركزا� �زمة مبادرات مستقبلية تسث

راخيص الثقافية. للخدمات وال�ت

دول 7-7: فعاليات وزارة الثقافة لعام 2019م. �ج
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ان مهر�ج
ال الطيب ر�ج

 8 – 12
رمنظم ومنفذموسم السودةأغسطس ال أملععس�� قرية ر�ج

راث/  املتا�ف/ال�ت
انات والفعاليات  املهر�ج

الثقافية/ الفنون 
ية/ األزياء األدا�ئ

الفعاليات الثقافية 
املصا�بة لقّمة 

العشرين

 18 – 17
ر فندق هيلتون - غرناطةالرياضمنظم ومنفذ-سب�تم�ج

موسيقى/ الكتب
والنشر/ الفنون

البصرية/ األفالم/
الطعام وفنون الطهي/

ية املتا�ف/ الفنون األدا�ئ

 األسبوع
ي ي الروس�� �� الثقا�ف

14 أكتوبر –
ر  14 نوفم�ج

2019
-

 منظم مشارك
 مع صندوق

ي االست�ثمار الروس��
يالرياض �� األفالم/ املوسيقى/ مركز امللك فهد الثقا�ف

الفنون البصرية

 األسبوع
ي �� ي األملا�ف �� الثقا�ف

16 – 8
ر -نوفم�ج

/  دعم مال��
 تصاريح/

ر مكان توف��
مكتبة امللك فهد الوطنية الرياض

و�ديقتها

األفالم/ املوسيقى/ 
الفنون البصرية/ 

العمارة

مؤتمر
مستقبل األزياء

6 – 4
ر ي ال�ي الرياضمنظم ومنفذموسم الرياضنوفم�ج �� قصر الثقافة �ف

ي األزياءالدبلوماس��

ر –معرض بينالسور 5 نوفم�ج
ر -31 ديسم�ج

منظم بالتعاون 
 مع بينالسور
للفن املعاصر

يالرياض الفنون البصريةاملتحف الوط�ف��

سمبوزيوم البحر
ي للنحت األ�مر الدول��

ر –  21 نوفم�ج
ر ذ-10 ديسم�ج م ومن�فّ دةمنطفّ هة �ج دة التاريخية/ الوا�ج �ج

الفنون البصريةالبحرية

8 – 26معرض من الداخل
ر موسممنظم ومنفذموسم الدرعيةديسم�ج

الدرعية
املنطقة الصناعية

ي الدرعية �� �ف

م  العمارة/ الت�م��
/ الفنون  الداخل��

البصرية

القطاعات املستهدفة املوقع املدينة دور الوزارة التاريخ املوسمالفعالية

تنامي دور القطاع ال�فاص

ي  �ف كانت املؤسسات والقطاعات ال�كومية تستع��
مختّصة  ية  خار�ج هات  و�ج بشركات  السابق  ي  �� �ف
أن  قبل  والفعاليات،  انات  املهر�ج م  بت�م�� لتقوم 
االستعانة  ي�تم  ي  ال�ت�� والبناء  التنفيذ  مر�لة  تبدأ 
انات.  املهر�ج ية لبناء  رات محلية وخار�ج فيها بخ�ج
العقد  منتصف  ي  �� و�ف الهيكلية،  رات  التغ�� ومع 
شركات  دور  تنامى  الثالثة،  األلفية  من  ي  �� الثا�ف
ي  ي أساسيا� زءا� اصة ليصبحوا �ج ال�ف الفعاليات  م  تنظ��
وذلك  والفعاليات،  انات  املهر�ج مشهد  ي  �� �ف
املر�لة  من  بدءا  املرا�ل  ميع  �ج ي  �� �ف بمشاركتهم 
مها  تنظ�� و��ت�  للفعالية(  )التخطيط  األول� 
طبيعة  ي  �� �ف ذلك  أثر   ، فعليا� وإقامتها  ها  وإخرا�ج
ذات  الفعاليات  أصبحت  إذ  املعروض،  ي  املنتح�
وشراء  بيع  عل�  ها  رف رك�� ب�ت استهالكية  ر  أك�ث طابع 
املوسيقي  عنصر  ودخول  واألطعمة  ات  املنتحج
بعد  ما  ف�� الشركات  هذه  قامت  وقد  ة.  ال���ّ
رفيه العاملية إل� اململكة،  ات ال�ت باستقطاب منتحج

رفيهية  ال�ت واملعارض  ية  األدا�ئ الفنون  مثل 
ال�ي  رك  والس��  ، س�� ودي  مارفل  ربة  كتحج
وترفيهية  ثقافية  ارب  تحج بذلك  مقدمة  رها،  وغ��
ي  اص ليكون شريكا� ديدة. وتنامى دور القطاع ال�ف �ج
يقّدم  الوطنية  الفعاليات  ي  �� �ف ي  تشغيليا� ي  ميا� تنظ��
الطاقات  عل�  تركز  تنفيذية  ستية  لو�ج خدمات 
فقد  املحلية)35)،  العاملة  واأليدي  البشرية 
ات  والهي�ئ كالوزارات  املنظمة  هات  ال�ج استعانت 
مية  التنظ�� املهام  ي  لتول�� اص  ال�ف القطاع  بشركات 
ي كل  الوط�ف�� اليوم  رة كا�تفاالت  الكب�� لفعالياتهم 

�سب اختصاصه)36).

الطاقات الشبابية
ي مشهد الفعاليات �� �ف

ي  �� �ف اص  ال�ف القطاع  أداه  الذي  للدور  وباإلضافة 
بشكل  أثر  فقد  والفعاليات،  انات  املهر�ج تنوع 
ي  غالبا� االستعانة  ت�تم  إذ  العمل،  سوق  عل�  ر  أك�ج
املصا�بة  مية  التنظ�� لألعمال  الشبابية  بالطاقات 

منطقتهم  ي  �� �ف تقام  ي  ال�ت�� انات  واملهر�ج للفعاليات 
ف مؤقتة  ر تعيينهم بوظا�ئ ي يعيشون فيها ع�ج ال�ت��
الطاّلبية  األندية  منها  متعددة  هات  �ج بواسطة 
ووكاالت  التطّوع)37)،  موعات  ومحج امعات  ال�ج ي  �� �ف
الشركات  هذه  ي  وتب�ف�� البشرية)38).  الطاقات 
م.  اصة قاعدة بيانات خاصة يستعان بها للتنظ�� ال�ف
رة  الكب�� املنافسة  أن  ال  املحج ي  �� �ف العاملون  ر  ويش��
دمات  ال�ف مستوى  من  رفعت  الشركات  ي  �ف ب��
املقدمة سواء عل� املستوى النوعي للفعاليات أو 
عل� مستوى كفاءة الشباب الذين ي�تم توظيفهم 

ي مختلف األدوار)39). �� �ف

ر الربحي �تمع والقطاع غ�� مساهمة املحج

�تمعات املحلية بإ�ياء بعض اال�تفاالت  بادرت املحج
فت  تو�تّ ي  ال�ت�� القديمة  املوسمية  والفعاليات 
فعالية  منها  �ف ومن  الزمن،  من  ملدة  ممارستها 
ي  �� �ف األطفال  بها  يحتفل  ي  وال�ت�� »القرقيعان« 
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من  و15  و14   13 ي  ليال�� الشرقية  املنطقة  مدن 
�يث  العيد  ذلك  يتبع  املبارك.  رمضان  شهر 
اندثرت  ا�تفالية  وهي  العيد«،  »�ّوامة  تقام 
مبادرات  بعد  ديد  �ج من  عادت  ثم  الزمن،  مع 
ي  �ف الياسم�� �ي  مثل  األ�ياء  بعض  من  مستقلة 
1435هـ/2014م،  عام  وذلك  الرياض،  ي  �� �ف
بتبنيها  الرياض  منطقة  أمانة  قامت  ثم  ومن 
وعام  1439هـ/2018م)40)،  عام  رسمي  بشكل 

1440هـ/2019م)41).

مؤسسة  دم  ت�تّ األهلية،  املؤسسات  يخص  ما  ف��
رية  �� ال�ف عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
بالتوازي  �تمع  للمحج ثقافية  انات  مهر�ج »مسك« 

ال  محج ي  �� و�ف رية  �� وال�ف مية  التعل�� ها  برامحج مع 
»�كايا  ان  مهر�ج منها  �ف من   ، �ف املوهوب�� رعاية 
ي 6 مدن سعودية، وهي فعالية  �� مسك« املقام �ف
رعاية  ي  �� �ف ي  ليح� ال�ف مستوى  عل�  دة  را�ئ سعودية 
ي  ورسما� ي  كتابهت� والسرد  القصة  صناعة  فنون 
ي  �� ، وقد انطلقت نسخته األول� �ف ا� ي وإخرا�ج وتحريكا�
ان مسك الفنون،  الرياض عام 2015م، ومهر�ج
ومنح  البصرية  الفنون  مع  يحج ان  مهر�ج وهو 
أعمالهم  لعرض  ي  �ف واملبدع�� ي  �ف للفنان�� منّصة 
ي  �� �ف  ، �ف وامله�تم�� للزوار  البيع  أو  العرض  بغرض 
العنصر  إلبراز  ي  خصيصا� م�ممة  مسا�ات 
ميع ل�ج مفتو�  وبحضور  ي  والف�ف��  اإلبداعي 

�تمع. أفراد املحج

موا�م اململكة 

2019م،  راير  1440هـ/ف�ج اآلخر  مادى  �ج ي  �� �ف
ي  راث الوط�ف�� ة العامة للسيا�ة وال�ت أطلقت الهي�ئ
مبادرات  كإ�دى  اململكة«  »مواسم  ي  برنامح�
نة  ل�ج عليه  عملت  الذي  �ياة،  ودة  �ج ي  برنامح�
ة  والهي�ئ الثقافة،  وزارة  من  كل  م  ت�ف عليا 
ة  والهي�ئ الرياضة،  وزارة  و  رفيه،  لل�ت العامة 
مع  وبالتنسيق  واملؤتمرات،  للمعارض  العامة 
مواسم  ي  برنامح� م  �ف وقد  املختصة.  هات  ال�ج كافة 
2019م،  لعام  األول�  نسخته  ي  �� �ف السعودية 
اململكة،  مناطق  مختلف  عل�  ي  عا� مورفّ ي  موسما�  11

مل املناسبات الوطنية.  ويسث

هات املسؤولة عنها 2019م-2020م. دول 7-8: مواسم اململكة وال�ج �ج

ي14 – 30 مارسموسم املنطقة الشرقية أمارة املنطقة الشرقيةاملنطقة الشرقية15 يوما�

ي6 مايو – 3 يونيوموسم شهر رمضان املبارك ميع مناطق اململكةشهر تقريبا� وزارة السيا�ة�ج

ميع مناطق اململكة4 أيام4 – 8 يونيوموسم عيد الفطر وزارة السيا�ة�ج

ّدة ي8 ونيو – 18 يوليوموسم �ج ي تقريبا� ّدة 40 يوما� دةمدينة �ج أمانة منطقة �ج

ف فشهر وا�د1 – 31 يوليوموسم الطا�ئ وزارة السيا�ةمدينة الطا�ئ

رشهر وا�د1 – 31 يوليوموسم الّسودة ي منطقة عس�� �� صندوق االست�ثمارات العامةالسودة �ف

ي رموسم اليوم الوط�ف�� ميع مناطق اململكة4 أيام19 – 23 سب�تم�ج رفيه�ج ة العامة لل�ت الهي�ئ

رفيهالرياض80 يوم11 أكتوبر – 31 ينايرموسم الّرياض ة العامة لل�ت الهي�ئ

رموسم الدرعية ر – 21 ديسم�ج وزارة الرياضةالدرعيةشهر22 نوفم�ج

ل رايرموسم �ا�ئ ر – 10 ف�ج ل50 يوم22 ديسم�ج وزارة الرياضةمنطقة �ا�ئ

ر – 3 مارسموسم العال ي19 ديسم�ج ة امللكية ملحافظة العالمدينة العال100 يوم تقريبا� الهي�ئ

مةالتاريخاملوسم هة املنطفّ الحج موقع الفعالياتاملّدة

يقام  إذ   ، ديدا� �ج ي  تفاعليا� ي  مفهوما� املواسم  قّدمت 
كل  من  محددة  زمنية  رة  ف�ت من  �ف موسم  كل 
ال�كومية  هات  وال�ج القطاعات  فيها دعوة  ت�تم  عام 
اصة  ال�ف والشركات  واملؤسسات  والوزارات 
للمشاركة  واألفراد  ي  �� املد�ف �تمع  املحج ومؤسسات 
بطلب  التقدم  لهم  تتيح  رونية،  إلك�ت منصة  ر  ع�ج
ي  �� مان التنوع �ف من املوسم ل�ف املشاركة بفعالياتهم �ف
املحتوى املقّدم. �يث غّطت الفعاليات املصا�بة 
والرياضة  والثقافة  السيا�ة  االت  محج للمواسم 
واألعمال  والتدريب  م  والتعل�� رفيه  وال�ت راث  وال�ت
ات  الهي�ئ تقوم  رها، كما  وغ�� واملوسيقى  والفنون 
رفيه  ة العامة لل�ت والقطاعات ال�كومية مثل الهي�ئ

م فعاليات  ووزارة الرياضة ووزارة الثقافة بت�م��
تقام  ي  ال�ت�� واملناطق  باملدن  خاّصة  انات  ومهر�ج
من  هات  الو�ج تلك  تمتلكه  ما  عل�  بناء  فيها، 
غرافية  و�ج وتاريخية  وسيا�ية  ثقافية  مقومات 
موسم  ي  �� �ف البحرية  الرياضات  سباقات  )مثل 
العقبات وتسلق  الشرقية، سباق  ّدة وموسم  �ج
ي  �� �ف فعاليات  إقامة  الّسودة،  موسم  ي  �� �ف بال  ال�ج
موسم  ي  �� �ف ال�كم  قصر  ومنطقة  التاريخية  ّدة  �ج
ات  رف باملم�� الوعي  زيادة  ي  �� �ف أسهم  مما  الرياض(؛ 
التحتية  البنية  ي  �ف وتحس�� منطقة،  لكل  ة  املحل��ّ
�تمعي  دمات ورفع االه�تمام املحج ودة املرافق وال�ف و�ج

راث وثقافة هذه املدن واملناطق. ب�ت

ة الفعاليات املستوردة واملحل��ّ
لتحقيق مبدأ االستدامة

بتنوعها  الثقافية  والفعاليات  انات  املهر�ج تؤدي 
املمارسات  تشكيل  ي  �ف ب�� مع  يحج ي  ا� مزدو�ج ي  دورا�
ي  �ف �تماعية والثقافية ومالمح الهوية املحلية وب�� اال�ج
فبي�فما  العاملية،  الثقافة  بعناصر  �تمع  املحج اتصال 
يعزز طيف من هذه الفعاليات اإل�ساس بالهوية 
ة  رف راث والثقافة املحلية املم�� وتعميق االتصال بال�ت
املعروض  من  آخر  طيف  يتصدى  اململكة،  ي  �� �ف
هذان  رابط.  م�ت عامل  ي  �� �ف العاملي  ي  املنتح� ر  لتوف��
مان  ينسحج بل  بالضرورة،  يتعارضان  ال  هان  الو�ج
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ال  ي املحج �� ي إطار السعي ل�صد مكانة عاملية �ف �� ي �ف نظريا�
السيا�ة  تنشيط  نحو  هة  املتحج رة  الكب�� باملشاريع 
مي  اإلقل�� االه�تمام  ذب  و�ج ية  ار�ج وال�ف الداخلية 
ي  �� الثقا�ف بالتنوع  ي  املحّل�� االه�تمام  ي  �� يأ�ت الذي  ي  والدول��

له. الذي ت�تمتع به اململكة كأ�د وسا�ئ

تنويع  عل�  ال�رص  لو�ظ  رة  األخ�� السنوات  ي  �� �ف
األذواق،  ميع  �ج إلرضاء  والفعاليات  انات  املهر�ج
رة مستوردة  أّدى ذلك إلقامة فعاليات كث�� وقد 
وكوميك  مارفل  مثل  مختلفة  لثقافات  تن�تمي 
املوسيقي  بيست  مدل  ان  ومهر�ج كون 
رية  ماه�� �ج �ققت  ي  ال�ت�� رها  وغ�� إي  والفورومال 
رادها، عل� عكس  ضخمة رغم ارتفاع تكلفة است��
مشاركة  عل�  تع�تمد  ي  ال�ت�� رة  الصغ�� الفعاليات 
ي  �� �ف أساسيا  عنصرا  وكونهم  بها  �تمع  املحج أفراد 
راء  ا�. وبحسب خ�ج للنحج الفعالية وشريكا مهما 
�تمع هي أدعى وأقدر  فإن الفعالية النابعة من املحج
ي ثقافة  �� عل� تحقيق مبدأ االستدامة، إذ تتأصل �ف
ي  مس�تمرا� فيها  االه�تمام  ويبقى  املحلية،  الناس 
ا�  نحج أن  �تمع  املحج أفراد  ويشعر  يل،  �ج بعد  ي  يال� �ج
الذي  األمر  يع�تمد عليهم، وهو  وبقاءها  الفعالية 
ال  الذي  املستورد  ي  املنتح� بالضرورة عل�  ال ينطبق 
ي بسبب  �تمع املحل�� ي املحج �� ي يمكن تبنيها �ف رك نماذ�� ي�ت
لصعوبة  باإلضافة  واملؤقتة  رة  الزا�ئ طبيعته 
ر من األ�يان؛ ألن  ي كث�� �� ر الفعالية �ف تعديل وتغي��

ي استوردتها ليست مالكة لها)42). هة ال�ت�� ال�ج

ال  للمحج املستورد  ي  املنتح� لب  يحج املقابل،  ي  �� و�ف
د  عوا�ئ يحقق  إذ  اهلها،  تحج يمكن  ال  ات  رف م��
التكرار  مشكلة  ويحل  وسيا�ية  اقتصادية 
إثر  الزمن  انات ملدة من  باملهر�ج الذي ل�ق  وامللل 
ي  برامح� اد  إليحج املوارد  ومحدودية  املحتوى  تشابه 
انات  املهر�ج هذه  تقوم  كما  ومتنّوعة)43).  ديدة  �ج
املهارات  وتعزز  االست�ثمارات  ذب  بحج والفعاليات 
وتحّسن  الوطنية  رات  �ج ال�ف وتطور  ري  وت�ث اإلدارية 
ذلك  من  الدولية،  ومكانتها  اململكة  صورة  من 
الست�ثمارات  طنطورة  شتاء  ان  مهر�ج ذب  �ج ي  مثال�
يؤديه  الذي  الدور  العال،  مدينة  لتطوير  ية  خار�ج
نادرية  ال�ج ان  ومهر�ج عكاظ  سوق  من  كل  كذلك 
راثية. هذه  وال�ت الثقافية  اململكة  تعزيز مكانة  ي  �� �ف
عل�  وال�رص  ي  املحل�� ي  املنتح� لتطوير  هودات  املحج
من  االستفادة  ر  ع�ج ودته  �ج ورفع  استدامته 
املستورد  ي  باملنتح� واال�تكاك  ية  ار�ج ال�ف رات  �ج ال�ف
مة للثقافة والهوية  ا�ه املال�ئ واقتباس عناصر نحج
وتؤهّله  ي  عامليا� املنافسة  عل�  ستساعده  املحلية 

. ليكون قابال للتصدير للخار��

أنها  الفعالية  أو  ان  املهر�ج ص  خصا�ئ ومن 
ي  �� �ف االستدامة  عنصر  ي  �� ويأ�ت مؤقتة،  بطبيعتها 
وهو  إقامتها،  رة  ف�ت أثناء  تحصده  الذي  االه�تمام 
عل  ويحج للمكان  وهوية  صورة  ببناء  كفيل 
تطورات  من  يحصل  ما  لكل  ي  �ف ب�� ر�تّ م�ت ي  �ف املتابع��
ي  رامح� وال�ج دمات  وال�ف واملرافق  التحتية  البنية  ي  �� �ف
عل�  ي  ابا� إيحج يؤثر  مما  أخرى،  بعد  سنة  املقّدمة 
اه�تمام الدولة باملناطق املقامة بها، كما يلفت نظر 

تحظى  ال  ي  ال�ت�� رة  الصغ�� املناطق  إل�  املست�ثمرين 
أوقات  ي  واقتصادية نشطة خار�� بحركة سيا�ية 
ال  املحج ي  �� �ف عاملون  ر  يش�� إذ  املوسم،  أو  ان  املهر�ج
ر استفادة من  رة هي األك�ث إل� أن املناطق الصغ��
ألنها  فيها؛  تقام  ي  ال�ت�� والفعاليات  انات  املهر�ج
االه�تمام  ه  وتو�ج فيها  التحتية  البنية  تحّسن 

�تمعي إليها)44). املحج

ي أرقام ىي العام 2019م �ف
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مسح املشاركة الثقافية 2019م

ي املاضية(. ي عشر شهرا� ي اململكة ) خالل االث�ف�� �� انات �ف شكل 7-1: نسبة �ضور الفعاليات واملهر�ج

0%              10%              20%              30%              40%              50%              60%              70%

ر من 20 آالف أك�ث 59.7%

من 20-15 آالف60.6%

من 10-15 آالف% 55.7

من 5-10 آالف% 58.4

أقل من 5 آالف% 48.0

ي عشر  ي اململكة )مرة وا�دة عل� األقل، خالل االث�ف�� �� انات والفعاليات �ف شكل 7-2: نسبة �ضور املهر�ج
ي املاضية( �سب مستوى الدخل. شهرا�

ما  أن  2019م  الثقافية  املشاركة  مسح  أوضح 
وا�دة  مرة  �ضر  ي  �ف البالغ�� من   55% نسبته 
ي اململكة  �� مت �ف انات وفعاليات أق�� عل� األقل مهر�ج
هذه  ر  وتش�� املاضية،  ي  شهرا� عشر  ي  اث�ف�� خالل 
انات  املهر�ج بحضور  مرتفع  اه�تمام  إل�  النسبة 
كما  وانتشارها.  رتها  وك�ث تنوعها  مع  بتناسب 
و�ضور  االه�تمام  اس�تمرار  إل�  ية  اإل�صا�ئ ر  تش��
تناسب  مع   23% لدى  الفعاليات  من  املزيد 
مي، إذ  ي نسبة ال�ضور واملستوى التعل�� �ف طردي ب��

يشكل �ملة الشهادات العليا %61 من ال�ضور 
من   43% أقل  أو  الثانوية  الشهادة  و�ملة 
ي مستوى  �ف ال�ضور. وثمة كذلك عالقة طردية ب��
ي  الدخل ونسبة ال�ضور، إذ تنخفض النسبة قليال�

لدى ذوي الدخل املحدود.

والفعاليات  انات  املهر�ج عل�  الّطلب  يرتفع  كما 
املزيد  بإقامة   77.7% يرغب  إذ  اململكة،  ي  �� �ف
بالنوع  ارتباط  مع  والفعاليات  انات  املهر�ج من 

بزيادة  الرغبة  نسبة  تشكل  �يث  �تماعي،  اال�ج
ال  الفعاليات لدى النساء %7.94، أما لدى الر�ج

فهي 76.09%.

ارتفاع  املرغوبة فيلحظ  الفعاليات  لنوع  بالنسبة 
مة بنسبة  انات، إذ اعتلت القا�ئ الطلب عل� املهر�ج
علوا الفعاليات  %23.8 بي�فما كانت نسبة الذين �ج

املوسيقية تفضيلهم كانت %8.6 فقط.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

ر من 5 أك�ث 10.3%

من 13.1%5-3

من %2-1 31.4

مل أ�ضر% 45.2
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نعمال

77.7%

22.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

43%

59%

61 %

ثانوية أو أقل

امعي دبلوم / �ج

دراسات عليا

ي اململكة. �� ي إقامة املزيد منها �ف �� شكل 7-5: نسبة نوع الفعاليات املرغوب �ف

0% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%   

أخرى

موسيقية

�لقات نقاش

محاضرات

تراثية

مسر�ية

شعرية أو أدبية

انات مهر�ج

3.50%

8.60%

9.90%

10.00%

11.80%

13.20 %

19.20 %

23.80 %

ي املاضية( �سب  ي عشر شهرا� ي اململكة )خالل االث�ف�� �� انات �ف شكل 7-3: نسبة �ضور الفعاليات واملهر�ج
مي. املستوى التعل��

من  املزيد  بإقامة  ي  �ف الراغب�� نسبة   :4-7 شكل 
ي اململكة. �� انات والفعاليات �ف املهر�ج
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البنية التحتية واالست�شمار
عمل  خالل  من  ي  سنويا� ريال  مليون   100 من  ر  أك�ث اململكة  ي  �� �ف السيا�ية  الفعاليات  لصناعة  املادية  مة  الق�� بلغت  1436هـ/2016م،  عام  ي  �� �ف
للتطور  ابة  ولالستحج ريال)45).  مليار   11 اوزت  تحج د  عوا�ئ �قق  مما  اململكة،  ي  �� �ف سيا�ية  فعاليات  م  تنظ�� ومؤسسة  شركة   130 من  ر  أك�ث واست�ثمار 
باسم تعرف  ي  ال�ت�� السعودية«  رفيه  ال�ت »مشاريع  شركة  بإنشاء  2018م  عام  العامة  االست�ثمارات  صندوق  قام  القطاع،  يشهده  الذي  ر   الكب��
ال  ي محج �� �ف للصندوق  والتنفيذي  االست�ثماري  الذراع  ريال)46)، وهي  10 مليار  يبلغ رأس مالها  و   ،)Saudi Entertainment Ventures – SEVEN(

رفيهية املحلية)47). ي التطوير واالست�ثمار والتشغيل ملختلف املقاصد ال�ت �� ي �ف ي اململكة، وتؤدي دورا� �� رفيه �ف ال�ت
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الوصول وتوزيع الفعاليات

ي اململكة، وتتوزع  �� انات والفعاليات �ف تتنَوع املهر�ج
ر  أك�ج أن  الرغم من  عل� مختلف مناطقها، وعل� 
ر عدد  بأك�ج دة �ظيتا  الرياض و�ج ي وهما  �ف مدينت��
الكثافة  مع  بالتناسب  وذلك  الفعاليات،  من 
وتوفر  التحتية  البنية  اهزية  و�ج السكانية 
عل�  �رصت  املنظمة  هات  ال�ج أن  إال  دمات،  ال�ف
ي املدن  �� ي املقدم �ف ي املنتح� �� ي �ف ي ونوعا� ية كّما� زيادة تدريحج
ي  مال اململكة، ووفقا� نوب وسث ي �ج �� واملناطق األخرى �ف
فعالية  أي  إقامة  ي�تم  مل  رفيه  لل�ت العامة  ة  للهي�ئ
2016م،  مال اململكة عام  نوب وسث ي �ج �� �ف ترفيهية 
عام  ي  �� �ف فعالية   20 من  ر  أك�ث فيها  لت  ُسحج بي�فما 

ري مرتفع. ماه�� 2019م، �ظيت بإقبال �ج

املنظمة مثل وزارة  هات  ال�ج وقد عملت مختلف 
الرياضة  رفيه ووزارة  لل�ت العامة  ة  والهي�ئ الثقافة 
ر  ي لهذه الفعاليات ع�ج رويح� ووزارة السيا�ة عل� ال�ت
وال�ديثة،  التقليدية  اإلعالمية  املنّصات  مختلف 
الفعاليات  كل  عل�  االطالع  مهور  للحج يمكن  إذ 
رونية  اإللك�ت املنصات  ر  ع�ج لها  واملخطط  لة  املسحجّ
رفيه«  ال�ت »روزنامة  مثل  هات،  ال�ج لهذه  التابعة 
أعيدت  ي  ال�ت�� رفيه  لل�ت العامة  ة  للهي�ئ التابعة 
 »Enjoy KSA »عيشها  لتكون  ي  ال�قا� تسميتها 
إذ تعمل كمنصة رسمية للتسويق واإلعالن عن 
ي مختلف مناطق اململكة،  �� �ف رفيهية  الفعاليات ال�ت
وموقع »Visit Saudi« التابع لوزارة السيا�ة، 
ة  بالهي�ئ اصة  ال�ف »شارك«  ملنّصة  باإلضافة 
مؤثري  من  االستفادة  مع  للرياضة،  العامة 
الفعاليات  ل�ضور  �تماعي  اال�ج التواصل  شبكات 
أن  ال  املحج ي  �� �ف العاملون  يذكر  كما  لها،  ي  رويح� وال�ت
األقوى  األسلوب  هو  الناس  ي  �ف ب�� األخبار  تناقل 
للفعالية،  وال�ضور  ري  ماه�� ال�ج االه�تمام  ذب  ل�ج
سلبية صورة  إعطاء  ي  �� �ف ر  األك�ج الدور  يؤدي   كما 

ابية عنها)48). أو إيحج

ال�صول  وسهولة  الفعاليات  ودة  ل�ج بالنسبة  أما 

صة - مثل  هات املر�فّ عل� تصريح إلقامتها، فإن ال�ج
ووزارة  رفيه  لل�ت العامة  ة  والهي�ئ الثقافة  وزارة 
واملؤتمرات  للمعارض  العامة  ة  والهي�ئ السيا�ة 
 - ي للمعارض واملؤتمرات سابقا� ي الوط�ف�� رنامح� -ال�ج
الفعالية  أو  ان  املهر�ج محتوى  ال�سبان  ي  �� �ف تأخذ 
ودة قبل  مان ال�ج ي ل�ف مته املضافة، وتضع شروطا� وق��
مة  املنطفّ هات  ال�ج تلزم  كما  التصاريح،  هذه  منح 
ها  اتها بعد انتها�ئ ر الفعالية ومخر�ج بتقارير عن س��

دواها. ا�ها و�ج م نحج وتقي��

محتوى  ي  �� �ف التنوع  تؤمن  ي  ال�ت�� العناصر  أهم  من 
هو  املناطق  مختلف  عل�  وتوزيعها  الفعاليات 
ي  �� �ف املدن  أمانات  به  تقوم  الذي  ي  �� الثقا�ف الدور 
ورعاية  م  بتنظ�� األمانات  هذه  تقوم  إذ  القطاع، 
ي  �� ي تهدف �ف ة ال�ت�� ودعم العديد من الفعاليات املحل��ّ
ي وتنشيط  ّ راث املحل�� معظمها لتأصيل الثقافة وال�ت
ر فرص العمل للشباب  ال�ركة االقتصادية وتوف��
السيا�ة  وزارة  مع  تتعاون  كما  ة،  املنتحج واألسر 
م  تنظ�� ي  �� �ف ي  راتيحج اس�ت كشريك  املختلفة  بفروعها 
ي  �� انات وفعاليات تهدف لتنشيط السيا�ة �ف مهر�ج
انات املواسم مثل الصيف  هذه املناطق مثل مهر�ج
رها. عل� سبيل  انات التسوق وغ�� والربيع ومهر�ج
م سلسلة  م بتنظ�� املثال تقوم أمارة منطقة القص��
مالية  السث ال�دود  أمانة  م  وتنطفّ ال�تمور،  انات  مهر�ج
ان صيف عرعر، كما تشارك هذه األمانات  مهر�ج
ان  مهر�ج مثل  رى  الك�ج الوطنية  انات  املهر�ج ي  �� �ف
عل�  األمانات  وتعمل  عكاظ.  وسوق  نادرية  ال�ج
المتالكها  واإلدارية  مية  التنظ�� املتطلبات  تسهيل 
ولديها  والتنفيذية،  التخطيطية  الصال�يات 
ي  �� املد�ف �تمع  املحج مؤسسات  مع  مباشر  تواصل 
الفعاليات  هذه  ي  �� �ف مشاركتها  عل�  تحرص  الذي 
ذوي  رعاية  ومؤسسات  رية  �� ال�ف معيات  ال�ج مثل 
ي تطوير  �� اصة، كما تسهم األمانات �ف ات ال�ف اال�تيا�ج
تحت  تنطوي  ي  ال�ت�� دمات  وال�ف التحتية  البنية 
مسؤولياتها، عل� سبيل املثال تقوم أمانة مدينة 
ي  رف ه�� وتحج والطرقات  الشوارع  ي  �ف ي�� رف ب�ت الرياض 
ي  ق العامة واملسار� واملسا�ات املفتو�ة ال�ت�� ال�دا�ئ

تقام فيها الندوات والعروض املصا�بة لفعالياتها 
ال�رص  ي مع  الوط�ف�� العيد واليوم  ا�تفاالت  مثل 

ها.)49) زاء املدينة وأ�يا�ئ عل� تغطيتها ملختلف أ�ج

ال ي املحج �� ي �ف �ف تأهيل العامل��

ال  محج ي  �� �ف ي  �ف العامل�� تأهيل  أن  إل�  البيانات  ر  تش��
مي  انب التنظ�� ي ال�ج �� �ف رّكز  انات والفعاليات ي�ت املهر�ج
قبل  من  املقّدمة  ي  رامح� ال�ج قّلة  مع  واإلداري 
ي تدريبية  ي دبلومات وبرامح� �� امعات، وترّكزها �ف ال�ج
ال  ي هذا املحج �� مية �ف هات التعل�� رة، ومن أهم ال�ج قص��
، إذ  ي وامله�ف�� هي املؤسسة العامة للتدريب التق�ف��
فيها  �تمع  املحج وخدمة  األعمال  مركز  أرقام  ر  تش��
املناسبات  قطاع  ي  �� �ف ي  �ف املتدرب�� عدد  ي  مال�� إ�ج أن  إل� 
ي  متدربا�  763 يبلغ  2019م  لعام  والفعاليات 
لدبلوم  ي  �ف الدارس�� الطاّلب  عدد  بلغ  إذ  ومتدربة، 
ي  �ف للبن�� التقنية  الكليات  ي  �� �ف الفعاليات  إدارة 
 98  » ي وامله�ف�� »املؤسسة العامة للتدريب التق�ف��
متدّربا)50). واألعداد ت�فمو بشكل متصاعد كما هو 

دول 9-7. ي �ج �� واضح �ف

م وإدارة الفعاليات. ال تنظ�� ي محج �� م والتدريب �ف دول 7-9: التعل�� �ج

ي رف ي كليات ال�تم�� �� انات �ف تخصص إدارة الفعاليات واملعارض واملهر�ج

ة دبلوم ون بدر�ج ريحج 0636108308ال�ف

2019 – 2018 2018 - 2017 2017 – 2016 2016 – 2015 2015 – 2014 السنة األكاديمية



202

انات والفعاليات الثقافية يات                   املهر�ج ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

م وإدارة الفعاليات. ي ودبلومات ودورات تنظ�� دول 7-10: بعض برامح� �ج

م وإدارة الفعاليات ي ودبلومات ودورات تنظ�� بعض برامح�

ر إدارة فعاليات ست�� امعة امللك عبدالعزيز/ما�ج �ج
يكلية السيا�ة �ف دةبن�� سنتان�ج

ي إدارة املعارض واملؤتمرات الدولية �� ي �ف امعة امللك عبدالعزيزالدبلوم امله�ف�� ي وبنات�ج �ف دةبن�� 3 أشهر�ج

املؤسسة العامةإدارة الفعاليات
ي ي وامله�ف�� ي وبناتللتدريب التق�ف�� �ف --بن��

ا�دورة تخطيط وإدارة الفعاليات واملؤتمرات واملعارض مؤسسة مهارات النحج
يللت�فمية البشرية �ف 3 أيامالرياضبن��

)12 ساعة(

هة املقّدمةالشهادة نسالحج مّدة الدراسةاملدينةالحج

الطلب عل� الفعاليات الثقافية

انات  ر ضخامة أعداد ال�ضور للفعاليات واملهر�ج تش��
�تمعي عل�  الثقافية إل� ارتفاع اإلقبال والطلب املحج
ي  ار�ج هذه الفعاليات، باإلضافة ل�صدها لاله�تمام ال�ف
املثال  سبيل  عل�  واالست�ثمار،  املشاركة  ال  محج ي  �� �ف
ة  مته الهي�ئ ان شتاء طنطورة الذي نطفّ �قق مهر�ج
 امللكية لتطوير العال ألول مرة ملدة 7 أسابيع من 13
2018م  ر  20 ديسم�ج املوافق  1440هـ  اآلخر  ربيع 
، إذ �ضر فعاليته  را� ي كب�� ا�ا� راير 2019م نحج و��ت� 9 ف�ج
ي  37 ألف شخص من 72 دولة، وشارك فيه 11 فنانا�

ان عل� سباق امللك  . كما اش�تمل املهر�ج ي وعامليا� محّليا�
اال من 4  سلمان للتحّمل الذي شارك فيه 24 خ��ّ
اسبانيا«.)51)  إيطاليا،  األوروغواي،  »فرنسا،  دول 
أّدى  ان  املهر�ج عل�  ر  الكب�� واإلقبال  ا�  النحج هذا 
 3 لتكون  الثانية  نسخته  ي  �� �ف إقامته  مّدة  لزيادة 
1441/4/22هـ/2019/12/19م  من  أشهر 
1441/7/12هـ/2020/3/7م.)52)  و�ـ�ت� 
باستقبال  نادرية  ال�ج ان  مهر�ج اس�تمر  كما 
الثالثة  نسخته  ي  �� �ف استضاف  اذ  الزوار،  ي  �ف مالي��
1440هـ/2019م  عام  ي  �� �ف مت  أق�� ي  ال�ت�� ي  �ف والثالث��
من فعالياته  قلت  و�فُ ي  يوميا� الزوار   آالف 

صحيفة و5200  تلفزيونية  قناة   150  خالل 
بمشاركة 1800 إعالمي من �ول العامل)53).

ي موا�م اململكة باألرقام برنامح�

ا�  نحج تحقيق  من  اململكة  مواسم  ي  برنامح� تمّكن 
أرقام نسختها  ملا تظهره  رية عالية وفقا  ماه�� و�ج
نا�ية  من  سواء  2019م،  عام  املقامة  األول� 
ر  ي أو عدد ال�ضور أو توف�� رامح� تنّوع الفعاليات وال�ج

فرص العمل أو تنشيط السيا�ة.

ر من 3 آالف وظيفة مؤقتة3.2 مليون116موسم الشرقية ر أك�ث و�فّ
مية موعة تنظ�� ر من 4 آالف متطّوع و13 محج وشارك فيه أك�ث

ي خمسة مدن �ول اململكة2 مليون21موسم رمضان �� م �ف أق��

ي 90 مدينة �ول اململكة5 مليون350موسم عيد الفطر �� م �ف أق��

دة �ضره 180ألف شخص من �ول العامل، بلغت نسبة السيا� منهم %14.9،82 مليون150موسم �ج
اوز 1.2مليون دوالر. ي يتحج و�قق دخال�

ر من 12موسم السودة ر من 300 ألفأك�ث رفيهية والثقافيةأك�ث ر من 380 ساعة من الفعاليات ال�ت أك�ث

ف من فعالياته لهذا العام سوق عكاظ2.8 مليون70موسم الطا�ئ مت �ف أق��

ي ي مختلف الفعاليات3.7 مليون184موسم اليوم الوط�ف�� �� ان ومبدع �ف ر من 1167 ف�فّ شهد مشاركة أك�ث

ر من 100موسم الرياض ر مباشرة10.3 مليونأك�ث ر 34 ألف وظيفة موسمية و17 ألف وظيفة غ�� ي توف�� �� ساهم �ف

عن املوسمعدد الفعاليات عدد الزيارات املوسم

ي أرقام)54). �� دول 7-11: مواسم اململكة �ف �ج
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ي م�طات ىي انات والفعاليات الثقافية �ف املهر�ج
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انات والفعاليات الثقافية يات                   املهر�ج ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف
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ة  بالهي�ئ العامة  العامة لإلعالم والعالقات  اإلدارة  العام عل�  لس الشورى واملشرف  ي م�ج �� �ف نة اإلعالمية  الل�ج يس  ر�ئ ان،  رف الح�� الدكتور م�مد  مقابلة مع   (42(
ي سابقا، الرياض 2019/11/12م. راث الوط�ف�� العامة للسياحة وال�ت
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ستية، الرياض 10/23/ 2019م. والحلول اللوحج
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يات                   العمارة ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

م ملحة عن تاريخ فنون العمارة والتصم�ي
ي اململكة العربية السعودية �ي �ف

ي  �ف ال���ّ إل� مستوى  �ى  الك�ج املدن  ي من  ابتداء� ه اإلنسان  م بشكل أوسع كل ما ينش�ئ الذي يعيش فيه اإلنسان، وتصف املكان  ابتكار  العمارة هي ببساطة فن 
ه  �تمعات اإلنسانية بكل أنشطتها وكل ما تنتحج ب�فى املكان الذي يحتضن املحج م ��ُ ادة. وهكذا فإنه بواسطة العمارة والتصم�� ي أو سحج � الذي يشغله كرسى� الصغ��
مله من فنون الرسم والتشكيل  م هو أب الفنون البصرية ملا ي�ث ية؛ فإن فن العمارة والتصم�� � ثقافية. وكما أن املسرح هو أب الفنون األدا�ئ ل تعب�� من وسا�ئ
ي حياة  �� ي �ف ي مقدمتها بوصفها الشاهد ال�ضاري األوسع حضورا� �� ي العمارة �ف �� ي يصنعها اإلنسان تأ�ت �ها. وعند مقارنة الشواهد املادية ال�تى� وال�رف اليدوية وغ��
ي بكل ما يحتويه هذا املحيط من عناصر  �� � العصور صورة محيطه الثقا�ف ي املعماري ع�ج � الثقافية األخرى، إذ يعكس النتاح� ل التعب�� �تمعات باملقارنة مع وسا�ئ املحج
�تمعة.  ي صاغت كل هذه العناصر محج قة الفنية ال�تى� �تماعية، وقبل هذا كله الذا�ئ مادية ومعنوية، مثل التقنيات واملواد املتوفرة وال�الة االقتصادية وال�ياة االحج
�تمع،  �ة مع حركة املحج � بنفس السرعة والوت�� ، فبعد أن كانت حرفة يدوية تس�� �� � الثقا�ف ديدة من التعب�� ي العصر ال�ديث إل� مرحلة حج �� ثم انتقلت العمارة �ف

ي معقدة تخضع للتقنيات الصناعية وتقتصر عل� ممارسة ذوي االختصاص.  أصبحت مهنهت�
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ي اململكة �ي رات ممارسة العمارة �ف متغ�ي

العمارة التقليدية، العمارة الحديثة

الثالثينيات  ل  أوا�ئ ي  �� �ف النفط  عصر  بزوغ  قبل 
عما  ي  مختلفهت� اململكة  ي  �� �ف العمارة  تكن  مل  امليالدية 
كان ال�ال عليه لعدة قرون سابقة، حيث كانت 
دة،  ي البناء واإلنشاء هي السا�ئ �� الطرق البسيطة �ف
باملع�فى  متخصصون  معماريون  هناك  يكن  ومل 
عمارتها  ي  تنت�� �تمعات  املحج كانت  بل  ال�ديث، 
اليدوية  ل  بالوسا�ئ ي  �ف �� البنا�ئ من  ها  أبنا�ئ بسواعد 
ي العمارة  واملواد املحلية، وهو ما يطلق عليه حاليا�
حدة  عل�  منطقة  كل  ت  �ف تم�� ولهذا  التقليدية، 
قة  ذا�ئ عن   � يع�ج الذي  اص  ال�ف املعماري  بطرازها 
وطرق  بناء  مواد  عل�  تع�تمد  متفردة،  فنية 
ت بحلول معمارية  �ف ، وتم�� إنشاء تطورت محليا�

ية لكل منطقة))). تناسب الظروف البي�ئ

ة للمناطق  �ف لت العمارة الطينية العالمة املم�� م�ثّ
من   � األك�ج زء  ال�ج تغطي  ي  ال�تى� الصحراوية  افة  ال�ج
ي  ال�فموذح� ينتشر هذا  إذ  العربية.  زيرة  ال�ج مساحة 
مل أمثلة عدة،  مالها، وي�ث من وسط اململكة إل� سث
الرياض،  ي  �� �ف املربع  وقصر  املصمك  حصن  مثل 
م، وقلعة القشلة  ي منطقة القص�� �� ي الشنانة �ف وبرح�
مالية الغربية  مالية وال�ث ي املناطق ال�ث �� ل. و�ف ي حا�ئ �� �ف
املستخدمة  البناء  مواد  تختلط  قد  اململكة  من 
ر  ي وال�حج �ف ي الل�ج �ف مل الط�� ة املحلية لت�ث حسب البي�ئ
ي  ى� طاب ر�ف ليفة عمر بن ال�ف د ال�ف ، مثل مسحج معا�
العال  وبلدة  وف،  ال�ج ي  �� �ف مارد  وقلعة  عنه  هللا 

ي محافظة العال))). �� القديمة �ف

ت املناطق املحاذية للبحر األحمر باستخدام  �ف تم��
األدوار  متعددة  واملنازل  البحري  ي  ى� املنق�ج ر  ال�حج
منطقة  منازل  مثل   ، �ف الرواش�� بنوافذ  املزينة 
ي مكة املكرمة  �� ي �ف ي تنتشر أيضا� دة التاريخية، ال�تى� حج
ي وعل� الضفاف املقابلة من  از عموما� ي ال�حج �� وموا�ف
ي ما يمكن  ي مصر والسودان مكونهت� �� البحر األحمر �ف

ت�ميته طراز البحر األحمر))).

ي مدن املنطقة الشرقية ترسخ الطراز املعماري  �� و�ف
ي الذي  �� ي العر�ج لي�� ي البلدان املطلة عل� ال�ف �� د �ف السا�ئ

وتوظيف   ، �� ا�ف املرحج �ي  �� ال�ج ر  ال�حج باستخدام  ي  �ف ي�تم��
والنقوش  الهواء  مالقف  مثل  معمارية  عناصر 
ي املعمارية  صية املحفورة، وتنتشر هذه ال�فماذح� ال�ج
الساحلية  ي  �� واملوا�ف الداخلية  األحساء  مدن  ي  �ف ب��
الهفوف  ي  �� �ف �ية  األم�� واملدرسة  البيعة  بيت  مثل 
ي القطيف ووسط  �� أو املنازل السكنية التقليدية �ف

الدمام))).

ي  أعال�� ي  �� �ف الزراعية  ات  املدرحج عمارة  ت  �ف تم�� وقد 
متعدد  ري  ال�حج بالبناء  نوبية  ال�ج املناطق  بال  حج
الدفاعية.  ي  واألبراح� وال�صون  للمنازل  األدوار 
األصباغ  من  املصنوعة  األلوان  استخدمت  كما 
عرف ُ�� ما  وهو  الداخلية،  النقوش  ي  �� �ف  النباتية 
واملناطق   � عس�� ي  �� �ف ينتشر  الذي  »القط«  بفن 
 � بالكث�� نوبية  ال�ج املناطق  تزخر  إذ  لها)))،  اورة  املحج
فيها  ل�  تتحج ي  ال�تى� مة  القا�ئ �اثية  ال�ت القرى  من 
العكاس  قرية  مثل  القدماء،  ي  �ف �� البنا�ئ مهارة 
�اثية  ال�ت أملع  ال  رحج وقرية  أبها  ي  �� �ف التاريخية 
ي  �� �ف ي  �ف ع�� ذي  وقرية  ال�فماص  ي  �� �ف القديمة  والقرية 
وتفرد  التنوع  هذا  كل  ولكن  الباحة.  منطقة 
ي  �� �ف بدأ  ألخرى  منطقة  من  املعمارية  اللغة 
االقتصادية  النهضة  بزوغ  بعد  ي  يا� تدريحج ي  ى� التالسث

ي عاشتها اململكة. ال�تى�

ما قبل النفط، ما بعد النفط

عام  ي  �� �ف النفط  اكتشاف  منذ  �ة  الف�ت كانت 
ي  �� �ف النفطية  الطفرة  ي  أوح� إل�  ))))هـ/))9)م 
ي  منعطفا� ملها  محج ي  �� �ف )9))هـ/)97)م  عام 
املعمارية  الشخصية  فيه  �ت  تغ�� ي  تاريخيا�
حضارية  قفزة  حققت  أن  بعد  ي  ذريا� حج للمملكة 
املوارد  شحي�  بلد  من  وتحولت  مسبوقة،   � غ��
والرعي  املحدودة  الزراعة  عل�  ي  أساسا� يع�تمد 
عقود.  أربعة  تتعدى  ال  �ة  ف�ت ي  �� �ف صناعي  بلد  إل� 
ي  إنتاح� مع  الت�فموي  التسارع  هذا  �ة  وت�� ازدادت 
ال�رب  نهاية  بعد  ارية  تحج بكميات  ام  ال�ف النفط 
ي  �ف االقتصادي�� أحد  شبهه  حيث  الثانية،  العاملية 
القرن  تقنيات  وكأن  العلمي،  يال  ال�ف بقصص 
الزمن،  ي  �� �ف رحلة  ي  �� �ف ذهبت  الصناعية  العشرين 
امس عشر  ي أرض قديمة من القرن ال�ف �� وحطت �ف
� اآلثار العمرانية لهذا  �ه))). ومن أك�ج عل� حد تعب��
املدن  ظهور  هو  ي  �� االستثنا�ئ االقتصادي  التحول 
من  السكانية  رة  الهحج ة  موحج بداية  مع  ديدة  ال�ج
ها إل� مناطق صناعة النفط  داخل اململكة وخارحج
ي عن فرص أفضل  � والدمام بحثا� �ج ي الظهران وال�ف �� �ف
التصاعدية  الزيادة  ارة)7)، وتطلبت  للعمل والتحج
ي أعداد السكان إطالق أول عملية تخطيط مدن  �� �ف
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 � �ج ال�ف مدينة  مخطط  حدث  اس�تُ حيث  اململكة،  ي  �� �ف
 � غ�� ي  �� عمرا�ف شكل  ي  �� �ف ))))هـ/7)9)م   عام 
ي اململكة، يع�تمد عل� مخطط الشوارع  �� �ف مسبوق 
اع�تمد  وقد  بالسيارة)))،  النقل  ونظام  ي  الشبك��
عمرانية   »� »معاي�� تطبيق  عل�   � �ج ال�ف مخطط 
املدن  لتخطيط  ي  األول�� ي  ال�فموذح� شكلت  مستوردة 
ي تشكيل  �� ي �ف ي مهما� ما بعد، وكانت عامال� ي اململكة ف�� �� �ف
قت هذه  مالم� العمارة ال�ديثة فيها)9). وقد ُط�جِّ
ملت  ، وسث � عموما� �ج � عل� مستوى مدينة ال�ف املعاي��
ي  ى� تحديد قياسات الشوارع واستخدامات األرا�ف
 . �� املبا�ف وارتفاعات  السكنية  املربعات  ومساحات 
ي ميكنة  �� �ف ي  إنتاح� اآللة كوسيلة  وقد سّهل دخول 
عملية البناء بعد أن كانت يدوية بالكامل، ومّكن 
إدخال  من  ية  كهربا�ئ طاقة  محطات  تأسيس 
ي مثل  ي مواد بناء حديثة محليا� ل آلية إلنتاح� وسا�ئ
إل�  انتشارها  وأدى   ، اإلسمن�تى� والطوب  رسانة  ال�ف
ي محل  يا� ديدة حلت تدريحج ظهور لغة معمارية حج

العمارة التقليدية. 

عمارة مستوردة، عمارة محلية

الشرارة  مسينيات  ال�ف �ة  ف�ت بداية  مع  انطلقت 
األول� ملفردات العمارة ال�ديثة املستوردة إل� بالد 
ما زالت تتوش� مدنها وعمارتها بثوبها التقليدي 
اململكة  ي  �� �ف يسية  الر�ئ املدن  كانت  فقد  العريق، 
دة ومكة املكرمة واملدينة املنورة  مثل الرياض وحج

تقليدي  ي  �� عمرا�ف ي  بنسي�� القديم  عهدها  عل� 
قابعة  تزل  مل  املدن  هذه  بعض  إن  بل  م�تماسك، 
ل  ي أوا�ئ �� هدم إال �ف ي مل �تُ داخل أسوارها القديمة ال�تى�
الدولة  بدأت  �ة  الف�ت هذه  ي  �� و�ف مسينيات،  ال�ف
ي بناء مؤسساتها واستحداث مرافقها  �� ي �ف يا� تدريحج

مة. م مدنها القا�ئ وبنيتها األساسية وتنظ��

الطليعة  �ة  ف�ت هي  �ة  الف�ت هذه  إن  القول  يمكن 
ارب العمارة ال�ديثة  ل تحج ي تشكلت فيها أوا�ئ ال�تى�
الهوية  اذبات  تحج معها  بدأت  ي  وال�تى� اململكة،  ي  �� �ف
ما مع قدوم  ي ال�ديث واملوروث، الس�� �ف املعمارية ب��
اختالف  عل�  اململكة  ي  خارح� من  �ة  �ج ال�ف أصحاب 
اء  أرحج وفرت  وقد  قدراتهم.  وتفاوت  مشاربهم 
�بة  �امية األطراف واقتصادها الصاعد ال�ت البالد امل�ت
�ها  اهزة بحذاف�� ي معمارية حج صبة لزرع نماذح� ال�ف
مع  منها   � الكث�� انس  تحج عدم  من  الرغم  عل� 
ي اململكة. عل� سبيل املثال بعد  �� �تمع �ف ة واملحج البي�ئ
مسينيات  ي ال�ف �� ي أسوارها �ف دة خارح� أن توسعت حج
� الطراز العاملي عل� شكل  امليالدية، ظهرت بواك��
ال�ديثة  واملكتبية  السكنية  ي  األبراح� عمارات 
تكن  مل  وهي  املسلحة،  رسانة  ال�ف من  بنيت  ي  ال�تى�
بل  �ة،  الف�ت تلك  ي  �� �ف ي  محليا� متوفرة  بناء  مادة 
ي  دا� مستحج ي  أمرا� هذا  وكان   ، ارح� ال�ف من  استوردت 
ي الذين توارثوا مهنة البناء  �ف ي املحلي�� �ف �� عل�  البنا�ئ
نمط  دخل  ثم  عديدة،  لقرون  البحري  ر  بال�حج
قبل  يعهدوها من  مل  بناء  بمواد  ديد  حج معماري 

ي عنه عمارة بدون  ة عليهم مما نت�� وبثقافة طار�ئ
ي هذا الطراز املستورد عالمة  هوية)1)). باملقابل ُعّد�
يكن هناك مساءلة  مل  بحيث  ي  �� والر�ت التطور  عل� 
املستوردة،  ي  ال�فماذح� لهذه  دية  حج محلية  ثقافية 
تزامنت  والبناء  للت�فمية  املاسة  ة  ال�احج أن  خاصة 
لعدم  ي  نظرا� ؛  املحل�� املعماري  املشهد  غياب  مع 
كليات  أو  وطنية))))،  مهنية  مؤسسات  ود  وحج

�ة)))). ي تلك الف�ت �� عمارة �ف

الشعور  هو  ديد  التحج ي  وه�� كان  عامة،  بصفة 
يكن  مل  بحيث  املبكرة  �ة  الف�ت تلك  ي  �� �ف املسيطر 
ألغلب  ي  ملّحا� ي  سا� هاحج املحلية  الثقافة  استقراء 
 . �� العمرا�ف املستوى  عل�  ح�تى  املعمارية  ارب  التحج
مكة  منطقة  من  الدولة  هزة  أحج انتقال  فبعد 
)7))هـ/))9)م،  عام  ي  �� �ف الرياض  إل�  املكرمة 
الرياض  ي  �� �ف ديدة  ال�ج الوزارات  مقرات  ت  أنش�ئ
ريد  التحج ي  �� �ف املغرق  العاملي  املعماري  للطراز  ي  تبعا�
الصرفة  الهندسية  التشكيالت  واستخدام 
. وح�تى  أو محل�� ي  �� ثقا�ف تأصيل  أي  تخلو من  ي  ال�تى�
املستحدثة  السكنية  واملنازل  األحياء  مخططات 
الرياض،  ي  �� �ف امللز  حي  مثل  �ة  الف�ت تلك  ي  �� �ف
ي  املحل�� ي  �� العمرا�ف ال�فمط  عباءة  نفسها  عن  خلعت 
بعيد  ي  ومعماريا� ي  تخطيطيا� ي  أسلوبا� لب  لتستحج
ة  والبي�ئ �تماعي  االحج الواقع  عن  ي  تماما� الصلة 
الشوارع  عل�  ال�ي  تخطيط  اع�تمد  فقد  املحلية، 
واتبعت   ، أساسا� للسيارة  املخصصة  الشبكية 
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املنفصلة  املنازل  نظام  السكنية  الوحدات 
كامل  تناقض  ي  �� �ف االرتداد  بمساحات  واملحاطة 
ي �� �ف د  السا�ئ الفناء  ذي  التقليدي  ل  �ف امل�ف شكل   مع 

�ة)))). تلك الف�ت

ارب  التحج بعض  هناك  كان  فقد  ذلك  ومع 
ولكنها  حديثة،  معمارية  بلغة   � للتعب�� املبكرة 
مثل  تحتضنها،  ي  ال�تى� بالثقافة  الصلة  وثيقة 
ي  �� �ف ي  دول�� مطار  أول  كان  الذي  الظهران  مطار 
مينورو  ي  األمريك�� املعماري  م  تصم�� من  اململكة 
حاول  فقد  مسينيات.  ال�ف أواخر  ي  �� �ف ي  ياماساك��
 � للتعب�� ال�ديثة  البناء  تقنيات  توظيف  املصمم 
األقواس  مثل  وإسالمية،  محلية  مفردات  عن 
ي تشبه  ية املتفرعة ال�تى� املتكررة واألسقف اإلنشا�ئ
ذنة،  ي املراقبة الذي يشبه امل�ئ أغصان النخلة وبرح�
مالية  مة حج مية ق�� وقد أظهرت هذه األفكار التصم��
معه،  ي  تناغما�  � وأك�ث محيطها  من  مستنبطة 
معمارية  أيقونة  الظهران  مطار  بعدها  فأصب� 
الطوابع  عل�  ظهرت  الوقت،  ذلك  ي  �� �ف للمملكة 
ي  ياماساك�� املعماري  نال  كما  الوطنية،  والعملة 
ي  �ف املهندس�� معهد  زة  ا�ئ حج م  التصم�� هذا  عن 

ي AIA لعام ))9)م)))). ي األمريك�� �ف املعماري��

عية الثقافية ي واملر�ج �ي النقد الذا�ت

اه  اتحج امليالدية  السبعينيات  نهاية  منذ  ظهر 
مدى  عن  مهمة  تساؤالت  يطرح  عام  معماري 
اململكة  لهوية  ديد  ال�ج املعماري  ي  النتاح� مالءمة 
اه  االتحج هذا  ظهور   � تفس�� ويمكن  الثقافية. 
بعد  محلية  معمارية  ثقافة  والدة  ي  أوال� بأمرين: 
ي البالد ونشوء طبقة  �� م املعماري �ف تأسيس التعل��
مشاريع  تزايد   : ثانيا�  ، �ف املحلي�� ي  �ف املعماري�� من 
لعام  النفطية  الطفرة  بعد   � والتعم�� اإلنشاء 
املعمارية  الشركات  ودخول  )9))هـ/)97)م 
الغربية بشكل مكثف إل� البالد. وبالفعل شهدت 
يطرح  ما  مع  النقدي  التفاعل  بداية  �ة  الف�ت تلك 
ها،  اململكة وخارحج أفكار معمارية من داخل  من 
طرحوا  أنفسهم  انب  األحج ي  �ف املعماري�� إن  بل 
ال�لول  مالءمة  مدى  عن  أساسية  تساؤالت 
خاصة   ، املحل�� للواقع  يقدمونها  ي  ال�تى� املعمارية 
املستحدثة  املعمارية  ي  ال�فماذح� تلك  تطبيق  أن 
ي  �ف ات الالزمة من الفني�� �اد االحتياحج استلزم است��
هزة اإلنشاء، مما صّعد  ي إل� مواد وأحج �ف واملهندس��
خمسة  وصلت  أن  إل�  االقتصادية  التكلفة  من 
الواليات  ي  �� �ف مماثلة  مشاريع  تكلفة  أضعاف 

املعمارية  الشركات  تقديرات  حسب  املتحدة 
األمريكية منتصف السبعينيات)))).

ي  أساسى� كمرتكز  ي  �� الثقا�ف البعد  أهمية  تنامت 
االعتبارات  عن  أهمية  يقل  ال  املعمارية  للفكرة 
الدولة  ملشاريع  وكان  واالقتصادية.  التقنية 
مثل  اه،  االتحج هذا  ي  �� �ف السبق  قصب  �ى  الك�ج
الذي  وينبع  بيل  للحج امللكية  ة  الهي�ئ مشروع 
رى  حج )97)م، حيث  )9))هـ/  عام  ي  �� �ف تأسس 
ي تخطيط املنطقة السكنية بناء  �ف ي املدينت�� �ف ي هات�� �� �ف
املحلية  والثقافة  ة  البي�ئ تراعي  اعتبارات  عل� 
م الوحدات  ي إل� تصم�� �� ي من التخطيط العمرا�ف بدايهت�

السكنية)))).

هوية  أصبحت  امليالدية،  ال�ثمانينيات  بداية  مع 
ي  مسألهت� الثقافية  عيته  ومرحج املعماري  ي  النتاح�
حيث   ، املحل�� املعماري  طاب  ال�ف ي  �� �ف محورية 
ي عدة مؤتمرات علمية،  �� وقشت هذه القضية �ف �فُ
ي  ال�تى� العمارة والعمران اإلسالمي«  منها »ندوة 
عام  الدمام  ي  �� �ف فيصل  امللك  امعة  حج ي  �� �ف عقدت 
صها  العربية: خصا�ئ املدينة  1)9)م)7))، و»ندوة 
ي عقدتها منظمة  وتراثها ال�ضاري اإلسالمي« ال�تى�

ي املدينة املنورة عام ))9)م)))). �� املدن العربية �ف

مؤيد  ي  �ف ب�� دلية  حج املسألة  هذه  بقيت  ذلك  ومع 
ت�فمية  عملية  أي  لوازم  من  وهذا  ومعارض، 
هناك  مربك.  بشكل  �ات  التغ�� فيها  تتسارع 
طالت  فيها  عة  رحج ال  �ات  تغ�� هذه  أن  يرى  من 
بل  فقط،  العمارة  وليست  ال�ياة،  ه  أوحج ميع  حج
ات وطرق البناء ال�ديثة تنتشر بسرعة  إن منتحج
اء العامل بحيث ذابت فروقات  ميع أرحج ي حج �� قة �ف فا�ئ

ي  ال�تى� يسية  الر�ئ العامل  مدن  ي  �ف ب�� ال�ديثة  العمارة 
تبقى  ولكن   .� كب�� حد  إل�  انسة  متحج أصبحت 
بإبداع  منوطة  املعمارية  الهوية  تأصيل  مسألة 
وباملقابل  املكان.  لثقافة  قراءته  وعمق  املعماري 
ي  �ف املعماري�� تلزم  ي  �ف قوان�� سن  يرى  من  هناك 
بنسخ العمارة التقليدية للمحافظة عل� الهوية، 
بعض  عند  ي  قبوال� اه  االتحج هذا  مثل  يلق  مل  ولكن 
اإلبداع  وهر  حج مع  لتعارضه  ي  �ف واملعماري�� النقاد 
عن  البعد  عل�  ي  أساسا� يقوم  الذي  املعماري 

.((9(� اهزة وعل� حرية التعب�� القوالب ال�ج

تأصيل  محاوالت  أن  �ة  الف�ت هذه  ي  �� �ف املالحظ  من 
ودة  �ى ذات ال�ج ي املشاريع الك�ج �� �ف الهوية انحصرت 
العالية، وبقيت املشاريع الصغرى مثل املساكن 
ي هذا السياق إل� حد  -وهي الغالب األعم- خارح�
قراءات  بتعدد  �ة  الف�ت هذه  اتصفت  كما  بعيد. 
مثل  بحت،  ي  محل�� هو  ما  ي  �ف ب�� املعمارية  الهوية 
ي بتصرف  ي الرياض أو محل�� �� منطقة قصر ال�كم �ف
ي  �ف وب�� دة،  حج ي  �� �ف اري  التحج ي  األهل�� البنك  مقر  مثل 
العمارة  تراث  من  مستقاة  عيته  مرحج كانت  ما 
ي  �� �ف ية  ارحج ال�ف وزارة  مقر  مثل   ، عموما� اإلسالمية 
ي الرياض  �� الرياض أو محطات السكك ال�ديدية �ف

والهفوف والدمام.

عمارة املدن، عمارة الريف

تبعها  االقتصادية وما  التحوالت  إن  القول  در  يحج
بالسرعة  تتوسع  مل  �تماعي  واحج ي  �� ثقا�ف تحول  من 
تركز  حيث   ، �� غرا�ف ال�ج النطاق  عل�  نفسها 
ذات  يسية  الر�ئ املناطق  ي  �� �ف ي  �� السكا�ف االستيطان 
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ذب االقتصادي األعل�، وهي املنطقة الشرقية  ال�ج
والرياض ومكة املكرمة، وتستحوذ هذه املناطق 
عدد  من   � األك�ج النصيب  عل�  �تمعة  محج الثالث 
ويتبع ذلك   . الوط�فى� االقتصادي  ي  والنات�� السكان 
نشاط صناعة البناء واملعمار الذي يعمل بشكل 
يات  وع إلحصا�ئ ي هذه املناطق. وعند الرحج �� مكثف �ف
عن  �تماعية  االحج والت�فمية  البشرية  املوارد  وزارة 
ي لديها عل�  �ف ل�� ي املسحج �ف ي املعماري�� �ف توزيع املهندس��
 ،((1(  (9% يقارب  ما  أن  د  نحج اململكة  مستوى 
ي هذه املناطق الثالث: الرياض  �ف منهم يتوزعون ب��

ومكة املكرمة واملنطقة الشرقية.

واإلنشاء  البناء  نشاط  أن  عل�  يدل  �كز  ال�ت وهذا 
عل�  يع�تمد  واألرياف  �ة  الصغ�� املناطق  ي  �� �ف
ما  وهو  �ى،  الك�ج املدن  ي  �� �ف يحدث  ما  استنساخ 
ي  أيضا� ي  يع�فى� كما   .� كب�� حد  إل�  باملشاهدة  يتض� 
األرياف  ي  �� �ف ي  املحل�� املعمار  استقراء  فرص  أن 
القادم  الزخم  هة هذا  ي مواحج �� �ف ى  وتتالسث محل  تصف
املهنية  املمارسة  نشاط  وأن  خاصة  املدن  من 
�ة  لف�ت �ى  الك�ج املدن  ي  �� �ف تركز  املعماري  م  والتعل��
ي ازدياد مطرد؛  �� طويلة. ويبدو أن هذه الظاهرة �ف
املدن  إل�  األرياف  من  السكان  رة  هحج معدل  ألن 
إذ  الستينيات،  منذ  تصاعدي  اه  اتحج ي  �� �ف �ى  الك�ج

يقارب  ما  آنذاك  األرياف  سكان  نسبة  كانت 
ي عدد سكان اململكة، ولكن بعد  مال�� %71 من إحج
النسبة  هذه  تناقصت  املكثفة  الداخلية  رة  الهحج
ي عام ))1)م، وأصب� 1%)  �� ي �ف إل� %1) تقريبا�

�ة)))). ي املدن الكب�� �� من سكان اململكة يعيشون �ف

تطور هياكل املمارسة املهنية

ال�ديثة  املعمارية  واألساليب  األفكار  دخول  بدأ 
النفط  نهضة  بعد  اململكة  إل�  مكثف  بشكل 
مية  التصم��  � املعاي�� واستحداث  االقتصادية 
عام   � �ج ال�ف ي  �� �ف مدن  تخطيط  عملية  أول  ي  �� �ف
دخول  مع  ذلك  وتزامن  ))))هـ/7)9)م. 
ع  تراحج بت  س�جّ ديدة  حج بناء  وتقنيات  مواد 
محله  ليحل  �تمعي«  »املحج التقليدي  البناء  نمط 
ي  خارح� من  خاصة  �ف«  »املح�ت املعماري  ممارسة 
ممارسة  وأضحت  األول�.  البدايات  ي  �� �ف اململكة 
م  ديدة ترتكز عل� أسس التصم�� العمارة صناعة حج
اإلنشاء  وتقنيات  ومواد  ي  والهندسى� املعماري 
�ة  �ج ال�ف ذوي  من  طبقة  نشأت  كما  املستحدثة، 
أواخر  منذ  ي  ا� محل��ّ املعماري  م  التعل�� بداية  بعد 
مات  تنظ�� توزعت  وقد  امليالدية.  الستينيات 

كنشاط  ارة  التحج وزارة  ي  �ف ب�� العمارة  مزاولة 
هة  كحج البلديات  أنظمة  ي  �ف وب�� خاص  اري  تحج
منظمة لعمليات البناء. وعل� الرغم من تسارع 
عملية البناء والت�فمية إال أن مهنة العمارة سارت 
ي كقطاع  �� �ا�ف ي تكوين إطار اح�ت �� ة �ف بخطوات متباط�ئ
من  يصف واحد،  وصوت  خاصة  شخصية  له  موحد 
مسؤوليته  ويتحمل  املهنية،  املمارسة  ودة  حج

�تماعية. األخالقية واالحج

ربة،  التحج أثناء  أخطاء  حدوث  ي  �� �ف اإلشكال  ليس 
ربة  تحج مرت  فقد  املحاولة،  عن  التوقف  ي  �� �ف بل 
مشابهة  بمحطات  اململكة  ي  �� �ف العمارة  ممارسة 
أخرى.  بلدان  ي  �� �ف ت�فموية  ارب  تحج ي  �� �ف حدث  ملا 
أمكن  متينة  ي  أسسا� املحطات  هذه  مثلت  وقد 
يطّور  ي مناسب،  �� �ا�ف اح�ت إطار  لبلورة  عليها  البناء 
املهنية.  ى  الفو�ف من  ويحّدي  العمارة،  ممارسة 
ففي الواليات املتحدة، عل� سبيل املثال، تزايدت 
�ة  ف�ت ي  �� �ف املعماري  املشهد  ي  �ف بتحس�� املطالبة 
عشر،  التاسع  القرن  نهاية  الصناعية  النهضة 
ي  �ف املهندس�� معهد  نواة  ذلك  إثر  عل�  وتشكل 
ي )AIA( الذي أخذ عل� عاتقه  ي األمريك�� �ف املعماري��
ال�بل  كان  أن  بعد  العمارة  ممارسة  أطر  تطوير 

ي عل� الغارب)))). �وكا� م�ت
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زة اآلغا خان العاملية للعمارة ا�ئ ة �ازت على �ج �ز مشاريع معمارية م�تم�ي
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األطراف املؤثرة

ي بمثلث من األطراف  ي املعماري الوط�فى� يتأثر النتاح�
املعمارية  ي تشكيل الشخصية  �� �ف املؤثرة  يسة  الر�ئ
القطاع  من  سواء  املالكة  هة  ال�ج وهي  املحلية، 
اإلدارات  مثل  املنظمة  هة  وال�ج العام،  أو  اص  ال�ف
مية، ثم  هات املهنية والتعل�� ال�كومية املعنية أو ال�ج
ي  �� . وتأ�ت ي أو عامليا� املصمم املعماري سواء كان محليا�
والقروية  البلدية  الشؤون  ووزارة  املدن  أمانات 
من  العالقة  ذات  ال�كومية  هات  ال�ج مقدمة  ي  �� �ف
�ة  األخ�� اآلونة  ي  �� �ف برزت  كما  مية،  التنظ�� الناحية 
ي  يسيا� ر�ئ ي  دورا� تلعب  ي  ال�تى� املدن  تطوير  ات  هي�ئ
تطوير  ة  هي�ئ وأقدمها  النوعية،  االنشاءات  ي  �� �ف
 ) حاليا� الرياض  ملدينة  امللكية  ة  )الهي�ئ الرياض 
ومن  )9))هـ/)97)م)))).  عام  تأسست  ي  ال�تى�
ة السعودية  حيث املؤسسات املهنية، تمثل الهي�ئ
الهندسية  االختصاصات  ميع  حج ي  �ف للمهندس��
فقط  ي  �ا� يس�� ي  زءا� حج تبقى  ي  ال�تى� العمارة  ومنها 
معية  ال�ج وكذلك   ، ة  الهي�ئ هذه  اه�تمامات  من 

م  واقع فنون العمارة والتصم�ي
ي اململكة العربية السعودية �ي �ف

عام  تأسست  ي  ال�تى� العمران  لعلوم  السعودية 
معية علمية تحت مظلة  )1))هـ/))9)م كحج
ي  �ف مع امله�تم�� امعة امللك سعود لتكون منتدى يحج حج
ي  ي املركز الوط�فى� �ا� ال العمران، وأخ�� ي بمحج �ف واملختص��
وتأهيل  بحفظ  ي  ع�فى� ُ�� الذي  ي  �� العمرا�ف �اث  لل�ت

ي اململكة)))). �� ي �ف �� �اث العمرا�ف مواقع ال�ت

ي  الوط�فى� املستوى  عل�  العمارة  إل�  النظر  وعند 
ي  �ى تحديدا� د أن املشاريع ال�كومية وخاصة الك�ج نحج
ودة  ال�ج حيث  من  املعمارية  ي  ال�فماذح� أفضل  تقدم 
ذلك  عل�  واألمثلة  الثقافية،  مة  والق�� العالية 
�تمعة املكّون  )-)(، تمثل محج دول  �ة )انظر حج كث��
وقد  اململكة.  ي  �� �ف ال�ديثة  العمارة  ارطة  ل�ف  � األك�ج
ية يرعاها القطاع  ي معمارية استثنا�ئ تظهر نماذح�
مالية  وحج �تماعية  احج مة  ق�� بدورها  تمثل  اص،  ال�ف
ي العاملي  �� قة، مثل مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف فا�ئ
أرامكو  شركة  أنشأته  الذي  الظهران  ي  �� �ف )إثراء( 
ي واقع املمارسة  �� السعودية. ولكن الطرف األبرز �ف
ويبقى  نفسه،  املعماري  هو  ي  محليا� املعمارية 

� قادر عل�  ي غ�� مستوى املمارسة املعمارية محليا�
، وخاصة  ى� ن�ج األحج املعماري  ي  اإلنتاح� أمام  املنافسة 

ودة العالية)))). ي املشاريع ذات ال�ج �� �ف

م ال العمارة والتصم�ي ي محج �ي النشر �ف

فعل�   . دا� حج محدود  اململكة  ي  �� �ف املعماري  النشر 
تكون  أن  املعمارية  الصحافة  تكاد  املثال  سبيل 
املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  عل�  معدومة 
ي هذا  �� لتان مطبوعتان فحسب �ف دت محج حيث ُوحج
 . االختصاص، توقفت إحداهما عن الصدور مؤخرا�
مثل  السعودية  امعات  ال�ج من  عدد  تصدر  ي  أيضا�
عبدالعزيز  امللك  امعة  وحج سعود  امللك  امعة  حج
امعة أم القرى دوريات محكمة خاصة بنشر  وحج
العمارة والتخطيط.  ي حقل  �� �ف األكاديمية  البحوث 
عن  ي  با� غا�ئ املعماري  الرقمي  النشر  يبقى  كما 
تظهر  ي  ال�تى� املحدودة  املحاوالت  بعض  عدا  املشهد 
�ة، ثم تتوقف. أما الكتب املعمارية فمن  �ة يس�� لف�ت



215

2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

ي  اصة، حيث تنت�� النادر أن تتناولها دور النشر ال�ف
أو  السنة  ي  �� �ف ي  �ف أو كتاب�� ي  امعية كتابا� ال�ج النشر  دور 
مة  �حج ي ما تكون أغلب العناوين م�ت نحو ذلك، وعادهت�
امعية.  ي ال�ج نبية ومخصصة للمناه�� عن لغات أحج
�ية ذات  �� ي بعض املؤسسات ال�كومية وال�ف كما تنت��
ي أو نشرات تتعلق بأنشطتها  العالقة بالعمارة كتبا�
ة امللكية ملدينة الرياض  ال، مثل الهي�ئ ي هذا املحج �� �ف
 ،) سابقا� الرياض  مدينة  لتطوير  العليا  ة  )الهي�ئ

�ية.)))) �� �اث ال�ف ومؤسسة ال�ت

ي الشخصية  �ي رة املؤثرة �ف التطورات األخ�ي
املعمارية للمملكة

ي الهيكل امله�ف�ي

مدى  عل�  اململكة  ي  �� �ف العمارة  مهنة  عانت 
الهياكل  إل�  افتقادها  من  املاضية  السنوات 
لته الصحيحة،  �ف ال م�ف ل هذا املحج �ف �ف ي �تُ املناسبة ال�تى�
ي ال�سبان أصالة مهنة العمارة عل� أنها  �� وتأخذ �ف
ي  زأ من البنية الثقافية للمملكة عموما� زء ال يتحج حج
ي  إدراح� يعد  لذلك  الثقافية.  املظاهر  ببقية  ي  أسوهت�
الثقافة  االت  محج من  �ف م  والتصم�� العمارة  ال  محج
مها،  وتنظ�� بت�فميتها  الثقافة  وزارة  ع�فى  �تُ ي  ال�تى�
ي تم  م، وال�تى� ة فنون العمارة والتصم�� وتأسيس هي�ئ
يسة تنفيذية  مان ر�ئ ي الدكتورة سمية السل�� �ف تعي��
مظلة  أول  يوفر  أن  يؤمل  ي  نوعيا� ي  تطورا� لها، 
 ، الداخل�� م  والتصم�� العمارة  ي  ملمارسى� متكاملة 
هذه  إل�  يضاف  السابقة.  القصور  ه  أوحج  � ويتال�ف
امللكية  ات  الهي�ئ استحداث  الهيكلية  التطورات 
ياتها  �اتيحج اس�ت ي  �ف وترك�� املدن،  لبعض  ديدة  ال�ج
والثقافية  املعمارية  مة  الق�� عل�  مباشر  بشكل 
ة امللكية ملدينة  ية لتلك املدن، مثل الهي�ئ االستثنا�ئ
امللكية  ة  والهي�ئ املقدسة،  واملشاعر  املكرمة  مكة 

ة تطوير بوابة الدرعية. ملحافظة العال، وهي�ئ

ال شك أن اتخاذ السياسات املناسبة عل� مستوى 
ر الزاوية لبناء قاعدة  ي يمثل ححج ي وط�فى� �اتيحج اس�ت
املعمارية  املمارسة   � معاي�� ي  �ف لتحس�� راسخة 
ي  تب�فى� يمثل  لذلك  الطويل.  املدى  عل�  وتطويرها 
خطوة  ال�يوي  �تمع  املحج فكرة   (1(1 اململكة  رؤية 

من  محاورها  مله  ت�ث بما  اه  االتحج بهذا  عة  مشحج
ودعم  ية  البي�ئ االستدامة  وتحقيق  املدن  تطوير 
الوطنية  بالهوية  از  �ف واالع�ت �فيه  وال�ت الثقافة 
ي  برام�� أن  كما  وصحية.  متوازنة  حياة  يع  وتشحج
ال�ياة  ودة  حج ي  برنام�� مثل  املقررة  الرؤية  تحقيق 
ز األساسية للوصول  ي اإلسكان من الركا�ئ وبرنام��
إل� بناء أسس نوعية لعمران املدن السعودية)7)).

املبادرات العملية

الهوية  عل�  املحافظة  إل�   (1(1 رؤية  تدعو 
واالقتصادي،  �تماعي  االحج للتطور  ي  أساسى� كمكون 
تسهم  ي  ال�تى� املبادرات  تتوزع  املنطلق  هذا  ومن 
عدة  عل�  الثقافية  اململكة  هوية  ترسيخ  ي  �� �ف
عل�  مية.  وتصم�� ومعمارية  عمرانية  مستويات 
يل  تسحج �ة  األخ�� السنوات  ي  �� �ف تم  املثال  سبيل 
ية  مة عمرانية ومعمارية استثنا�ئ مناطق ذات ق��
ي  �� �ف التاريخية  دة  وحج والدرعية  األحساء  مثل 
�اث العاملي، كما أضيف فن  مة اليونسكو لل�ت قا�ئ
الذي يستخدم  النقش  �ي«-وهو  العس�� »القط 
ي إل�  ي املنازل- أيضا� �� ي الفراغات الداخلية �ف �ف ي تزي�� �� �ف

� املادي)))). �اث العاملي غ�� مة اليونسكو لل�ت قا�ئ

العمارة  لصياغة  ية  مبد�ئ ارب  تحج هناك  كان  كما 
تصنيع  ربة  تحج مثل  معاصرة  بلغة  التقليدية 
ي  �� �ف املدي  د  مسحج مشروع  ي  �� �ف املضغوط  ي  �ف الط��
عام  ازه  إنحج عل�  قامت  الذي  الرياض  مدينة 
مدينة  لتطوير  العليا  ة  الهي�ئ ))))هـ/)11)م 

 .) حاليا� الرياض  ملدينة  امللكية  ة  )الهي�ئ الرياض 
مواءمة  عل�  ي  يدا� حج ي  مثاال� املشروع  هذا  عد  و��ُ
 ، محليا� متوفرة  مواد  مع  ال�ديثة  التقنيات 
مالية املقرونة  مة ال�ج ة عالية من الق�� لتحقيق درحج

ية. ية والبي�ئ بالكفاءة اإلنشا�ئ

ي العمارة عل�  �� ي �ف ظهرت مبادرات مؤثرة مباشرهت�
املدن«  »أنسنة  مبادرة  مثل   ، الوط�فى� املستوى 
املنورة  املدينة  تطوير  ة  هي�ئ لها  نظمت  ي  ال�تى�
ي عام ))1)م. والفكرة ببساطة  �� ي �ف ي دوليا� مؤتمرا�
ت�تمحور حول مسألة إعادة صياغة عمران املدينة 
ال�ديثة الذي تسيطر عليه السيارة ليتواءم مع 
وقد  سدية)9))،  وال�ج النفسية  اإلنسان  متطلبات 
عدة  ي  �� �ف والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  تبنت 
ي  �ف ية لتحس�� اتخاذ خطوات مبد�ئ اململكة  ي  �� �ف مدن 

ي املشهد ال�ضري. �ف ودة ال�ياة وتحس�� حج

ّراقة لغة العمارة ال�ج

ي لغة معمارية  �ف تبلور عل� مدى العقدين املاضي��
العوملة  ظاهرة  ازدهار  عن  ة  ناتحج للحدود  عابرة 
وثورة  املفتوح  االقتصادي  النشاط  قوامها  ي  ال�تى�
واملعلومات  االتصاالت  تقنيات  ي  �� �ف مسبوقة   � غ��
�ة بالفعل.  علت من العامل قرية صغ�� الرقمية حج
ّ�اقة شكل معماري  قوام هذه اللغة املعمارية ال�ج
ي بالتحديد ولكنه يظهر  �ف حديث ال ين�تمي ملكان مع��
ي البارز ليس عل� مستوى  �� بمظهر املعلم العمرا�ف
إعالمية  كأيقونة  ي  أيضا� ولكن  فقط  ي  �� غرا�ف ال�ج ي  �ف ال���
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ديدة  حج ليست  الظاهرة  هذه  للحدود.  عابرة 
ي  وتق�فى� اقتصادي  تطور  كل  تبعت  فقد  ي  تماما�
مثل  �ى  ك�ج مدن  ي  �� �ف نشأت  حيث  العامل،  شهده 
القرن  من  األول  النصف  ي  �� �ف ونيويورك  شيكاغو 
عل�  يؤخذ  ولكن  املثال،  سبيل  عل�  العشرين 
ي  نمطا� يمثل  أنه  ال�اضر  الوقت  ي  �� �ف ي   ال�فموذح� هذا 

ي للهوية املحلية. ي وذوبانا� ي مكررا� استهالكيا�

»املدن  ي�مى  ما  ف�� الظاهرة  هذه  رصد  يمكن 
وشانغهاي  سنغافورة  مثل  الصاعدة  العاملية« 
الوسط  ي  �� �ف ية  احج الزحج ي  األبراح� احم  �ف ت�ت حيث   ، �� ود�ج
العمارة  شكل  ي�تماهى  ي  ال�تى� املدن  لهذه  اري  التحج
تحديد  معها  يصعب  ة  درحج إل�  فيها  ال�ديثة 
ي  ال�فموذح� هذا  أن  رى  ُ�� وقد  واضحة)1)).  فروقات 
عالمة عل� الرخاء وال�فمو االقتصادي املطرد، بي�فما 
ز  يعحج ي  نموذح� أنه  عل�  أخرى  هة  حج من  نتقد  ُ��
ية  البي�ئ للمشكالت  عة  ناحج حلول  تقديم  عن 
ي بعض األحيان،  �� ي قد يفاقمها �ف �تماعية( ال�تى� )واالحج
عل�  ي  �ف املعماري�� النقاد  بعض  يقسو  وربما 
إال  ترى  ال  »أنها  اتهامها  ة  لدرحج ال�ديثة  العمارة 

نفسها«)))).

ي  �� �ف ي  اح� والزحج ال�ديد  من  مشابهة  ي  نماذح� نرى  قد 
مثل  السعودية،  املدن  لبعض  اري  التحج الوسط 
يعد  الذي  الرياض  ي  �� �ف ي  املال�� عبدهللا  امللك  مركز 
ذوبان  من  الرغم  وعل�  مدينة.  داخل  مدينة 
ي  �� �ف ها  اختفا�ئ ة  درحج إل�  املحلية  املعمارية  الهوية 
القليلة  األعوام  ي  �� �ف برزت  أنه  إال  املواقع،  هذه 
م  التصم�� فرادة  معت  حج ة  �ف م�تم�� أعمال  املاضية 

مع محاولة استقراء مفردات معمارية محلية. 
عبد  امللك  مركز  فكرة  نيت  �جُ املثال  سبيل  عل� 
الرياض  ي  �� �ف �ولية  الب�ت والبحوث  للدراسات  هللا 
مب�ف�ى  فكرة  لتوليد  ي  الداخل�� الفناء  أيقونة  حول 
التوسع  ومتطلبات  الصحراوي  املناخ  م  يوا�ئ
ي  �� الثقا�ف العزيز  عبد  امللك  مركز  أما   . املستقبل��
لقطاع  ي  مقصدا� أصب�  فقد  الظهران  ي  �� �ف العاملي 
خدمات  من  يقدمه  ملا  �تمع  املحج أفراد  من  واسع 
مية، وال شك أن تشكيله  ثقافية وترفيهية وتعل��
الظهران  منطقة  ي  �� �ف حوله  عما  ي  �ف امل�تم�� املعماري 
�تماعي. وعل�  ي إبرازه ودعم دوره االحج �� قد أسهم �ف
أن  إال   ، املستقبل�� املعماري  طرازه  من  الرغم 
 � ع�ج محلية  بناء  مواد  استخدام  حاول  املصمم 
من  ة  املستخرحج �بة  ال�ت ضغط  تقنيات  توظيف 
زاء الداخلية من هذا  املوقع ذاته لبناء بعض األحج
هذه  فشل(  )أو  اح  نحج ة  درحج تبقى  ولكن  املركز. 
ي  ال�تى� لألهداف  تحقيقها  بمدى  مرهونة  األفكار 

. ي منفصال� ما� رسمتها وهذا يتطلب تقي��

�تمعية املشاركة املحج

ازدياد  هو  ابية  إيحج التطورات   � أك�ث من  لعل 
ي العمارة من القوقعة  �تمعية، وخروح� املشاركة املحج
موعات  املحج من  عدد  نشوء   � ع�ج املؤسسية 
ي مهدها،  �� �ف الزالت  كانت  وإن  النشطة  التطوعية 
ي نت«،   موعة »آرك�� مثل مؤسسة »بوتقة« ومحج
محاضرات  من  الفعاليات  من  ي  عددا� تنظم  ي  ال�تى�
ي عدد من مدن  �� لسات نقاش وورش عمل �ف وحج

ي  لس الف�فى� 7)1)م أطلق املحج ي العام  �� اململكة. و�ف
م  تصم�� مبادرة  من  األول�  النسخة  السعودي 
ملصممي  ي  تحديدا� واملخصصة  دة،  حج مدينة  ي  �� �ف
م  املساحات الداخلية بهدف تعزيز مفهوم التصم��
مت النسخة الثانية  �تمع، وقد أق�� ي عند املحج الداخل��

ي العام الذي يليه ))1)م. �� من املبادرة �ف

ة  ل�احج ي  هت� نتيحج املبادرات  هذه  مثل  تظهر  ما  عادة 
عل�  املحافظة  موعات  محج مثل  ُملّحة  �تماعية  احج
حفظ  ي  �� �ف الرغبة  يدفعها  ي  ال�تى� ي  �� العمرا�ف �اث  ال�ت
االندثار.  من  ومنعها  املحلية  والهوية  الذاكرة 
ي  �اضيا� اف�ت األغلب  عل�  موعات  املحج هذه  وتنتشر 
ي  �� �ف وتنشط  �تماعي،  االحج التواصل  مواقع  عل� 
»أصدقاء  نة  ل�ج مثل  املهمة  �اثية  ال�ت املواقع 
موعة »قلب  ي بلدة العال القديمة، ومحج �� الديرة« �ف
تقوم  ي  ال�تى� التاريخية  دة  حج منطقة  ي  �� �ف دة«  حج
واملؤسسات  لألفراد  تعريفية  زيارات  م  بتنظ��

مية)))). الرسمية والتعل��

م تحت مظلة وزارة  العمارة والتصم�ي
طوات القادمة الثقافة والحف

ي وأساتذة  ي عند عموم ممارسى� � إل�احا� املسألة األك�ث
ي  عا� ي ناحج ي تنتظر حال� ي اململكة ال�تى� �� م �ف العمارة والتصم��
مع  يحج مستقل  ي  مه�فى� هيكل  تكوين  هي  ي  يا� ونها�ئ
 � ويتال�ف هات،  ال�ج من  عدد  ي  �ف ب�� �ة  املبع�ث هود  ال�ج
اس�تمرت  ي  ال�تى� مية واملؤسسية  التنظ�� ق  العوا�ئ كل 
العاملون  �قب  ي�ت إذ  املاضية.  السنوات  طوال 
كقطاع  العمارة  مهنة  ي  إدراح� بعد  ال  املحج هذا  ي  �� �ف
تكون  أن  الثقافة  وزارة  مظلة  تحت  مستقل 
ي تحقيق هذا املطلب الذي  �� خطوة أول� حقيقية �ف

طال انتظاره.

العمارة  مهنة  روافد   � أك�ث هو  م  التعل�� يزال  وما 
ي  متواصال� ي  وتطويرا� عة  مراحج يتطلب  وهو  أهمية، 
ي  برنام�� يعد  لذلك  ديدة.  حج ارب  تحج واستشراف 
ي  �� �ف الثقافة  وزارة  أطلقته  الذي  ي  �� الثقا�ف االبتعاث 
ي هذا  �� �ف املهمة  طوات  ال�ف 1)1)م من  يناير  شهر 
ة  ف�ئ من  واسع  قطاع  اه�تمام  نالت  ي  ال�تى� اه  االتحج
فرص  ي  �نام�� ال�ج هذا  يتي�  إذ   ، تحديدا� الشباب 
امعات  ال�ج من  عدد  ي  �� �ف م  والتصم�� العمارة  دراسة 
ي  ومهما� ي  ديدا� حج ي  موردا� يمثل  وذلك  العاملية. 
العديد  من  تتصف ي  وال�تى� املدى،  طويلة  ية  �اتيحج الس�ت
ال  املحج لدعم  عنها  سيعلن  ي  ال�تى� املبادرات  من 

واالرتقاء بمستوى املمارسة فيه.
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ي  دوريا� من�  �تُ محلية  معمارية  زة  ا�ئ حج د  يوحج ال 
املعماري  ي  �ف بال�تم�� معنية  اململكة  مستوى  عل� 
زة امللك  ا�ئ ي تأسست حج ي بشكل عام. سابقا� الوط�فى�
االسالمية  العمارة  ي  �� �ف البحث  و  م  للتصم�� فهد 
زة عاملية تمن� كل ثالث سنوات، وُمنحت  ا�ئ كحج
)1))هـ/))9)م- لعام  واحدة  لدورة 
ز  وا�ئ حج هناك  توقفت.  ثم  )1))هـ/))9)م 
لكنها  والعامة،  اصة  ال�ف هات  ال�ج بعض  تمنحها 
العمارة،  ي  �� �ف ي  �ف مع�� ملوضوع  ومخصصة  ية  ز�ئ حج
من  محدد  لنوع  أو  �اث  ال�ت عل�  املحافظة  مثل 
سلمان  بن  سلطان   � األم�� زة  ا�ئ حج مثل  األبنية 
ي  �� �ف األول�  دورتها  انطلقت  ي  ال�تى� ي  �� العمرا�ف �اث  لل�ت
الفوزان  عبداللطيف  زة  ا�ئ وحج )11)-117)م 
زة معمارية سعودية  ا�ئ د، وهي حج لعمارة املساحج
بالفن  ته�تم  ))1)م  عام  تأسست  عاملية 
زة سبعة  ا�ئ د، وفاز بال�ج املعماري املعاصر للمساحج
اململكة  هي:  إسالمية  دول  سبع  من  د  مساحج
وتركيا  الديش  وبنحج ومصر  السعودية  العربية 
معية  ال�ج . كما أطلقت  وإندونيسيا ولبنان ومال��
من  األول�  النسخة  العمران  لعلوم  السعودية 
االت  محج ي  �� �ف ي  التخرح� ملشاريع  املخصصة  زة  ا�ئ ال�ج
ي  الداخل�� م  والتصم�� ة  البي�ئ وعمارة  العمارة 
استقبال  ي  �� �ف بدأت  ي  وال�تى� ي  �� العمرا�ف م  والتصم��
تعلن  أن  عل�  9)1)م،  العام  ي  �� �ف املشاركات 

ي العام 1)1)م. �� ي �ف �� النتا�ئ

ي كانت  م تاريخيا� عل� الرغم من أن أفضل التصام��
اإلبداع  يع  تشحج أن  إال  معمارية  مسابقات  ي  نتاح�
ي  با� ي يبقى غا�ئ م عموما� العمارة والتصم�� االت  ي محج �� �ف
ي  �ف ترك�� أن  ي  مثال� فاملالحظ   ، املحل�� املستوى  عل� 
الرغم  عل�  زة  املنحج املشاريع  ي  �� �ف ينحصر  ز  وا�ئ ال�ج
البحث  من  يبدأ  واسع،  ال  محج العمارة  أن  من 
�ز  ت�ج لذا  والتنفيذ،  م  بالتصم�� وينتهي  ريب،  والتحج
مل  لت�ث ي  محليا� ز  وا�ئ ال�ج رة  دا�ئ تتوسع  أن  أهمية 
ملرحلة  تصل  مل  لو  ح�تى  املبتكرة،  األفكار  يع  تشحج
امعات  ال�ج طالب  مشاريع  ذلك  ي  �� �ف بما  التنفيذ 
أن  املأمول  ومن   . عموما� اململكة  مستوى  عل� 
ي  ال�تى� الوطنية  الثقافية  ز  وا�ئ ال�ج مبادرة  تقوم 
فرع  ي  �� �ف ي  مؤخرا� الثقافة  وزارة  عنها  أعلنت 
وتحقيق  النقص  هذا  بسد  م  والتصم�� العمارة 

ال. ي املحج �� � نوعي �ف تغ��

م ال فنون العمارة والتصم�ي ي محج �ي ز �ف وا�ئ الحج
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املعارض

ال�ديثة،  اإلعالمي  االتصال  تقنيات  انتشار  قبل 
من  العديد  ي  �� �ف الناس  عامة  لدى  انطباع  ساد 
د فيها  الدول أن هذه البالد صحراء قاحلة ال يوحج
»اململكة  معارض  سلسلة  ي  �� لتأ�ت مدن،  أو  ت�فمية 
ملموسة  بطريقة  لتقدم  واليوم«  األمس  ي  �ف ب��
ال�ضاري  للتطور  مفصلة  ي  صورهت� ومباشرة 
تسارع  الذي  العمرانية  الت�فمية  م  وححج للمملكة 
هذا  ال  حج وقد  السبعينيات.  منتصف  منذ 

ي العامل �ي العمارة السعودية �ف
ملت أملانيا وبريطانيا  ي عدد من الدول سث �� املعرض �ف
وكندا  واملغرب  ر ومصر  زا�ئ وال�ج وتونس  وفرنسا 
والواليات املتحدة منذ عام ))9)م إل� )99)م، 
ي  �� �ف اململكة  ناح  بحج املعرض  هذا  ولة  حج واخت�تمت 
ي إشبيلية عام )99)م.  �� ي �ف معرض إكسبو الدول��
ب�فى فكرته  مه األخاذ الذي  ناح بتصم�� ال�ج ي  �ف وقد تم��
التقليدي  ي  الطي�فى� البيت  عمارة  من  ي  مزي�� عل� 
بصرية  مفردات  يحمل  حديدي  هيكل  مع 
ناح  حج اململكة. وُصنف  أنحاء  ميع  حج متنوعة من 
ي  �ف نحة من ب�� اململكة كواحد من أفضل أربعة أحج

لذلك  إكسبو  معرض  ي  �� �ف مشاركة  دولة   (((
ي عام ))1)م شاركت اململكة ألول  �� العام)))). و�ف
نظمه  ناح  بحج للعمارة  البندقية  ي  بينال�� ي  �� �ف مرة 

معهد مسك للفنون.

ز العاملية وا�ئ الحج

اململكة  ي  �� �ف ة  �ف امل�تم�� املشاريع  من  عدد  حصدت 
� من عام. ي أك�ث �� زة أغا خان العاملية للعمارة �ف ا�ئ حج
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زة أغا خان العاملية للعمارة. ا�ئ ي حازت عل� حج ي اململكة ال�تى� �� ة �ف �ف دول 8-1: املشاريع امل�تم�� �ج

�كونتيننتال ومركز املؤتمرات 1)9)ممكة املكرمةفندق إن�ت

ي ي مطار امللك عبدالعزيز الدول�� �� ي �ف اح� دةصالة ال�حج ))9)محج

ي حي السفارات �� 9)9)مالرياضساحة الكندي �ف

� حي السفارات �� 9)9)مالرياضمشروع تشحج

د الكورنيش دةمسحج 9)9)محج

ية ارحج 9)9)مالرياضمقر وزارة ال�ف

ي منطقة قصر ال�كم �� ي بن عبدهللا( �ف امع اإلمام ترك�� � )حج امع الكب�� )99)مالرياضال�ج

ي حي السفارات �� )99)مالرياضقصر طويق �ف

1)1)مالرياضمشروع تطوير وادي حنيفة

ي اململكة �ي العمارة العاملية �ف

االت  املحج بقية  عن  تختلف  العمارة  ممارسة 
واملصمم  املالك  ي  �ف ب�� ي  �� تعاو�ف ال  محج ألنها  اإلبداعية، 
العقود  مدى  عل�  اململكة  رت  و�فّ وقد  واملنفذ. 

. �ف ي عاملي�� �ف ي اململكة ملعماري�� �� ة �ف �ف ي من املشاريع املعمارية املم�� دول 8-2: نماذح� �ج

يمطار الظهران القديم ))9)ممينورو  ياماساك��

�ول واملعادن- الظهران امعة امللك فهد للب�ت ي آر إس - CRS  حج )97)مسى�

ي ي مطار امللك عبدالعزيز الدول�� �� ي �ف اح� ))9)مSOM – اس او امصالة ال�حج

�ية �� و تانقهمؤسسة امللك فيصل ال�ف �ف ))9)مك�ف

ي ))9)مHOK - اتش او كايمطار امللك خالد الدول��

ية - الرياض ارحج ))9)مهيننق الرسنمقر وزارة ال�ف

- الرياض ون روبرتس ومشاركوهملعب امللك فهد الدول�� 7)9)مايان فريزر، حج

ي - الرياض ما املتحف الوط�فى� 999)ممورياما  تيش��

�ولية  7)1)مزها حديد مركز امللك عبدهللا لالبحاث الب�ت

ي العاملي �� ))1)مسنوهيتامركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف

انب  األحج ي  �ف املعماري�� ألفضل  ي  رحبا� ي  ميدانا� املاضية 
عملية  ي  �� �ف املعمارية  اربهم  وتحج أفكارهم  لطرح 
 . لي�� ال�ف منطقة  ي  �� �ف مسبوقة   � غ�� ي  �� ثقا�ف تبادل 
ي  �ف در هنا رصد مساهمات املعماري�� وربما من األحج
ي  �� ي بلورة الشخصية املعمارية ال�ديثة �ف �� ي �ف �ف العاملي��

اململكة منذ بدأ ورودهم إليها وأثر هذه األعمال 
. �ف ي بلدان هؤالء املعماري�� �� ي و�ف محليا�

ال  املثال  سبيل  -عل�  ة  �ف امل�تم�� األعمال  هذه  من 
دول )-).  ال�صر- انظر حج

السنة املدينةاملشروع

سنة االفتتاح املصمماملشروع
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مية األطر التنظ�ي

ي  �� �ف م  والتصم�� العمارة  مهنة  ممارسة  تفتقر 
إل�  ي  �ف املختص�� من  العديد  رأي  حسب  اململكة 
الكلية  الشخصية  ترعى  مستقلة  مهنية  هة  حج
املهنية   � املعاي�� ي  �ف ب�� التوازن  عل�  ي  بناء� للعمارة، 
من  كان  وربما  واألخالقية،  الثقافية  واألسس 
أهم املالحظات أن مهنة العمارة ما زالت ملحقة 
السعودية  ة  الهي�ئ ي  �� �ف الهندسية  املهن  ببقية 
أطرها  باستقاللية  ت�تمتع  وال   ، �ف للمهندس��
م  وق�� طبيعة  مع  تتواءم  ي  ال�تى� اصة  ال�ف مية  التنظ��
ارية  عامل العمارة كمعادلة تحج ال، وقد �تُ هذا املحج
البعد  أهمية  إل�  االلتفات  دون  األول  املقام  ي  �� �ف

وهرها. ي واإلبداعي الذي يمثل حج �� الثقا�ف

ي  �ف ي تؤرق املعماري�� ال�تى� املشكلة األساسية األخرى 
املتعلقة  ال�كومية  مات  التنظ�� مود  حج هي 
ي  �ف ب�� البناء، وتفرقها  العمارة وصناعة  بممارسة 
� من  ي كث�� �� �ف ق  للعوا�ئ هات متعددة، وتشكيلها  حج
مود هذه  ي أن حج �ف األحيان. إذ يرى بعض املعماري��

البنية التحتية واالست�ثمار
ي انخفاض  �� يسية �ف مات هو أحد األسباب الر�ئ التنظ��

ي اململكة)))). �� مستوى املمارسة املعمارية �ف

مية م التعل�ي ي العمارة والتصم�ي برام��

ي  العال�� م  التعل�� لهيكلية  املعماري  م  التعل�� يخضع 
واألستاذ  الطالب  من  تتكون  ي  ال�تى� الثالثية 
نظام  ي  نتاح� هو  املعماري  فالطالب  امعة،  وال�ج
ه  مناهحج ي  �� �ف ي  غالبا� ع  يشحج ال  الذي  العام  م  التعل��
م  التعل�� أما  واإلبداع)))).  النقدي   � التفك�� عل� 
بعدة  فمرتبط  ي  تحديدا� امعة  ال�ج ي  �� �ف املعماري 
امعات  ال�ج تتبناها  ي  ال�تى� مات  التنظ�� أولها  عوامل، 
قد  ي  ال�تى� العامة  القبول  سياسات  أهمها  ومن 
يتطلبها  ي  ال�تى�  � املعاي�� مع  بالكامل  تتوازى  ال 
قة  وذا�ئ إبداعية  قدرات  من  العمارة  اختصاص 
ترغم  القبول قد  أن بعض سياسات  فنية، كما 
ي  �� نتا�ئ ي عل�  بناء� بعينها  اختصاصات  الطالب عل� 
الطالب  لرغبة  النظر  بدون  ي  الدراسى� التحصيل 
نفسه وأهدافه املستقبلية، وكل هذا قد يسهم 

ناحية  من  املعماري  م  التعل�� ات  مخرحج تدهور  ي  �� �ف
العمارة  ال  محج ي  �� �ف امعي  ال�ج األستاذ  أما  ودة.  ال�ج
أهمها  من  مية،  تنظ�� تحديات  أمام  يقف  فإنه 
امعات بممارسة املهنة  عدم ال�ماح ألساتذة ال�ج
ي  �ف امعة، وهذا حسب رأي املختص�� ي أسوار ال�ج خارح�
ال  ي محج �� ي النظرية والتطبيق �ف �ف وة ب�� يزيد من الفحج

.(((( م الداخل�� العمارة والتصم��

ي  �� �ف واألهلية  ال�كومية  امعات  ال�ج تنشط  ي  حاليا�
م حيث  ي العمارة والتصم�� �� ي دراسية �ف تقديم برام��
ي  داخل�� م  تصم�� ق�م   (7 و  عمارة  ق�م   (( د  يوحج
األقسام  هذه  كل  تمن�  اململكة.  مستوى  عل� 
م  التصم�� أو  العمارة  ي  �� �ف البكالوريوس  ة  درحج
، أما الدراسات العليا فتقتصر عل� ثالثة  الداخل��
 � ست�� ي ماحج العمارة وبرنامحج ي  �� �ف ي دكتوراه  برام��
ي  �� �ف  � ست�� ماحج ي  برام�� وثمانية  ي  الداخل�� م  التصم�� ي  �� �ف
ي  �� � من هذه األقسام �ف �كز العدد األك�ج العمارة. ي�ت
م  التصم�� أقسام  غالبية  وتخصص  �ى،  الك�ج املدن 
تخصص  بي�فما  فقط،  للبنات  ها  برامحج ي  الداخل��

ي فقط. �ف ها للبن�� أغلب اقسام العمارة برامحج
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م  ودة التعل�� وربما كان من أهم التحديات ضبط حج
مة  � البنية األساسية املال�ئ املعماري من خالل توف��
عدد  ويسعى  الكفاءة.  ذي  ي  التدري�ى� والطاقم 
اململكة  ي  �� �ف ي  الداخل�� م  والتصم�� العمارة  ي  برام�� من 
هات  حج من  ودة  ال�ج اع�تماد  عل�  للحصول  ي  حاليا�
ي  الوط�فى� املعماري  االع�تماد  لس  محج مثل  نبية،  أحج
م  التصم�� اع�تماد  لس  محج أو   )NAAB( ي  األمريك��
بعض  أن  من  الرغم  عل�   .)CIDA( ي  الداخل��
ي كل مكان، إال  �� مية صال�ة للتطبيق �ف � التعل�� املعاي��
ة  نبية تبقى مختصة بالبي�ئ أن أنظمة االع�تماد األحج
ي نشأت فيها،  مية والقانونية والثقافية ال�تى� التنظ��
أو  ي  املحل�� للسياق  مناسبة  بالضرورة  وليست 

ي بالدنا. �� ي ننشدها �ف ودة ال�تى� ي للحج ي حقيقيا� مؤشرا�

سوق العمل

الهندسية  والشركات  املكاتب  عدد  بلغ 
السعودية  ة  الهي�ئ لدى  لة  املسحج واالستشارية 
 ، مكتبا�  (((( ))1)م  عام  ي  �� �ف ي  �ف للمهندس��
والرياض  )الشرقية  الثالث  املناطق  واستحوذت 
بنسبة  منها   � األك�ج العدد  عل�  املكرمة(  ومكة 
ع  تراحج 9)1)م،  عام  ي  �� و�ف  .((7(  ((% إل�  تصل 
السعودية  ة  الهي�ئ لدى  لة  املسحج املكاتب  عدد 
مستوى  عل�  مكتب   ((1( إل�  ي  �ف للمهندس��
ي  تقريبا�  (1% بلغت  انخفاض  بنسبة  اململكة 
تصنيف  أن  مالحظة  مع  ))1)م.  بعام  مقارنة 
الهندسية،  التخصصات  كل  مل  ي�ث املكاتب  هذه 

وليس العمارة فقط)))).

ي  �� ال هذا التقلص �ف ي املحج �� ي �ف �ف يفسر بعض العامل��
التحديات  من  بعدد  االستشارية  املكاتب  أعداد 
وأول  السوق،  من  االنسحاب  عل�  ترغمها  ي  ال�تى�
عام  بشكل  االقتصادي  الركود  التحديات  هذه 
والتطوير،  البناء  عمليات  ع  تراحج يسبب  الذي 
أن  وبما  األعمال.  تطوير  فرص  نقص  ثم  ومن 
البشرية  املوارد  عل�  ي  كليا� تع�تمد  العمارة  مهنة 
بعض  فإن  للتشغيل  األعل�  الكلفة  تمثل  ي  ال�تى�
تأخر  أو  ال�تمويل  نقص  مثل  اإلدارية  الصعوبات 
قد  املتعاقدة  هات  ال�ج من  املستحقات  صرف 
اإلغالق  أو  التوقف  طر  ل�ف املكاتب  هذه  يعّرض 
مثل  السلبية  الظواهر  بعض  أن  كما   . يا� نها�ئ
املرخصة   � غ�� املكاتب  نشاط  أو  اري  التحج  � التس�ت
� عادلة  تفاقم املسألة بما تمثله من منافسة غ��

النظامية  املكاتب  أصحاب  رغم  �تُ ة  ردي�ئ ونوعية 
ي من سوق العمل)9)). روح� عل� ال�ف

ارتبطت  العمارة  مهنة  أن  من  الرغم  وعل� 
أن  إال  كفرد،  للمعماري  الفذة  باملوهبة  ي  تاريخيا�
مة ال تتي� املساحة للمعماري الفرد  األنظمة القا�ئ
العمل  اس�تمرار  مع  باستقاللية  املهنة  ملمارسة 
ارية  تحج مؤسسة  تكوين  يتطلب  الذي  ي  بال�فموذح�
مع ما يتبعه من أعباء تمويلية، مع أن أساليب 
اوزت هذا املفهوم  ي الوقت ال�اضر قد تحج �� العمل �ف
العمل عن بعد،  ديدة، منها  باستحداث طرق حج

�كة. ومساحات العمل املش�ت

الدعم والبحث واإلبداع

ي  اال� ي آن واحد، وليست محج �� العمارة فن وصناعة �ف
ي  �� ثقا�ف ي  �� معر�ف ال  محج هي  بل  فحسب،  ي  است�ثماريا�

تقوم  أن  ي  حاليا� ويندر  والتطوير.  الدعم  يستحق 
اصة بمبادرات لدعم البحث والتطوير  هات ال�ف ال�ج
ي  ماال� -رغم أهميتها- ليقتصر البحث املعماري إحج
العامة،  املؤسسات  أو  امعات  ال�ج هود  حج عل� 
العمارة  دراسة  ي  �ف ب�� الهوة  اتساع  ي  يع�فى� وهذا 
مثل  هات  حج هناك  أن  وكما  وممارستها. 
أو  الصناعي  الصندوق  أو  العقاري  الصندوق 
ب  الصندوق الزراعي تدعم هذه القطاعات، فيحج
دعم  قنوات  يوفر  ي  �� ثقا�ف صندوق  ي  أيضا� يتوفر  أن 
سيؤدي  وربما  العمارة.  ومنها  الثقافة،  ه  ألوحج
وزارة  عنه  أعلنت  الذي  ي  �� الثقا�ف »نمو«  صندوق 
ي شهر مارس 9)1)م هذا الدور الذي  �� الثقافة �ف
تشبه  الفكرة  وهذه  اآلن.  إل�  ي  شاغرا� يزال  ما 
ي  برام�� تأسيس  ي  �� �ف وتست�ثمر  األعمال،  حاضنات 
وخاصة  ي  �ف املهني�� ي  �ف للممارس�� هة  موحج موسعة 
مما  فحسب(؛  ي  �ف األكاديمي�� )وليس  ي  �ف �� املبتد�ئ
التطوير  لة  عحج ويدفع  املنافسة،  روح  يشحذ 

واإلبداع)1)).

ي ارقام ىي 2019م �ز
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ي السعودية«، صحيفة أريبيان بزنس، 2019/9/28م. �� »كم عدد الشركات واملكاتب الهندسية املع�تمدة �ف  (38)
»%50 من املكاتب الهندسية أغلقت«، صحيفة الوطن، 18/ 2019/3م.  (39)

ر، الرياض  14/11/2019م. مقابلة مع الدكتور صالح الهذلول. أكاديمي وخب��  (40)



سع
ل التا

ص
9الف



الـتـراث
ي اململكة العربية السعودية ��       ملحة عن تاريخ التـراث �ف

ي اململكة العربية السعودية ��       واقع فنون التـراث �ف
ال التـراث ي محج �� ز �ف وا�ئ        ال�ج

ي العامل �� ي السعودي �ف ��        التـراث الثقا�ف
      البنية التحتية واالست�ثمار
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راث ملحة عن تاريخ ال�ت
ي اململكة العربية السعودية �� �ف

ي  �ف ارة ب�� ي لطرق التحج را� ي للممالك وال�ضارات القديمة، ومع�ج راث عريق ومتنوع وثري، وظلت طوال تاريخها القديم مهدا� ت�تمتع اململكة العربية السعودية ب�ت
ي  �� غرا�ف ي ذلك موقعها ال�ج �� ي تعود لعصور ما قبل التاريخ، ساعد �ف اء اململكة ال�ت�� ميع أر�ج ي �ج �� قارات العامل القديم وال�ديث. تؤكد ذلك املواقع األثرية املنتشرة �ف

ي الشعوب. �ف ي ب�� �� سر للتواصل الثقا�ف اري عاملي و�ج ي كمركز التقاء تحج راتيحج االس�ت

 ، لي�ج ارة مع الهند وتنقل السكان عل� ضفاف ال�ف زيرة العربية بالتحج ( وغرب )البحر األ�مر( من ال�ج �� ي العر�ج لي�ج تعزز هذا التنوع واالتصال مع ارتباط شرق )ال�ف
زيرة من بادية و�واضر  . وقد أفاد سكان ال�ج ي مواسم ال��ج �� ي تر�ال البادية املوسمي و�ف �� زيرة إل� الهالل ال�فصيب، و�ف نوب ووسط ال�ج ارية من �ج ي الر�الت التحج �� و�ف
يال. وبعد تو�يد اململكة عام 1351هـ/1932م،  ي تطوير عادات وممارسات وفنون ومعارف خاصة بهم تتوارثها األ�ج �� ي مناطقها املختلفة من هذا التنوع �ف �� �ف
ر من  ي تشكيل مالم� هوية تتشارك الكث�� �� ي اململكة، وأسهم �ف �� ات وأنماط العيش املختلفة �ف ي الذي يتنوع بتعدد املناطق والبي�ئ �� ي هذا املوروث الثقا�ف تماز�ج
بعد  التحديث  ربة  تحج إليه  وأضافت  �ولها،  من  العامل  مع  املس�تمر  والتواصل  الشاسعة  املسا�ات  خلفته  ثري  بتنوع  فيه  تزخر  الذي  الوقت  ي  �� �ف السمات 
�تماعية وثقافية مصا�بة لهذا التحديث، باإلضافة إل� تحديات تتعلق باملحافظة عل�  ديدة وتحوالت ا�ج اكتشاف النفط وتسارع مشاريع الت�فمية عناصر �ج

ر مسبوقة السرعة. �تماعية واقتصادية غ�� رات ا�ج راث املتوارثة أمام تغ�� عناصر ال�ت
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مدخل:
املمارسات والتنوع وتاريخ املصطلح

ي  �� الثقا�ف راث  لل�ت مو�د  ي  قياس�� تعريف  د  يو�ج ال 
الدولية  االتفاقيات  من  ي  �ف اثنت�� أن  ر  غ�� املادي، 
راث، فقد  ال�ت إل� عدد من أشكال هذا  قد أشارتا 
ذكرت اتفاقية الهاي »ل�ماية املمتلكات الثقافية 
املمتلكات  1956م  عام  مسل�«  نزاع  �الة  ي  �� �ف
األهمية  ذات  واملراكز  ي  �� واملبا�ف الثابتة  أو  املنقولة 
ر مع ما نصت  الثقافية، وهي تتشابه إل� �د كب��
العاملي  راث  ال�ت ل�ماية  اليونسكو  اتفاقية  عليه 
اعتبار  عل�  1972م،  عام  والطبيعي  ي  �� الثقا�ف
ي كانت من  ، واملواقع سواء� �� معات املبا�ف اآلثار، ومحج
ي  �ف ب�� ما  ركة  املش�ت األعمال  من  أو  اإلنسان  عمل 
راث  لل�ت املكونة  العناصر  هي  واإلنسان،  الطبيعة 
واملتا�ف  اآلثار  نظام  ي  رف يم�� العاملي)1(. كما  ي  �� الثقا�ف
ي امللك�� باملرسوم  الصادر  ي  �� العمرا�ف راث   وال�ت
راث  ال�ت ي  �ف ب�� 1436هـ/2014م  عام  م/3  رقم 
النصوص  هذه  ومن  األثرية.  واملواقع  ي  �� العمرا�ف
ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت عناصر  تحديد  يمكن  عية،  املر�ج

: ما يل�� املادي ف��

: »اآلثار املتصلة باألرض،  الثابتة  اآلثار: اآلثار   .1
ي  ال�ت�� املحفورة  أو  الطبيعية،  الكهوف  مثل: 
رسم  ي  ال�ت�� والصخور  اإلنسان،  استخدمها 
كتابية،  ي  نقوشا� أو  ي  صورا� عليها  �فر  أو 
املدن  وأطالل  رية،  ال�حج ر  والدوا�ئ وم،  والر�ج
املطمورة  أو  الظاهرة  واملنشآت  والقرى، 
وطرق  ية،  املا�ئ واملنشآت  األرض،  تحت 
والقرى  واملدن  القديمة،  ي  وال��ج ارة  التحج
املنشأة  واألبنية  التقليدية،  واأل�ياء 
وما  ، �� املبا�ف تلك  وأطالل  مختلفة،   لغايات 

يتصل بها من عناصر معمارية.«
ي  �� ي ُصنعت �ف اآلثار املنقولة : »القطع األثرية ال�ت��  
األرض  عن  منفصلة  بطبيعتها  لتكون  األصل 
ر مكانها،  ي يمكن تغي�� أو عن اآلثار الثابتة، وال�ت��
 ، وال�ل�� والكتابات،  واملسكوكات،  كاملنحوتات، 
تشكل  ي  ال�ت�� راثية  ال�ت والقطع  الزينة،  وأدوات 
أو  التاريخي،  طابعها  �يث  من  وطنية  مة  ق��
، أو التقليدي، أو  ، أو الف�ف�� مال�� العلمي، أو ال�ج

قدم االستخدام«)2(

والنقوشات  القطع  بآالف  اململكة  وتزخر   
ماء  ت�� كنقش   ، العصور  مختلف  من  األثرية 
أ�د  عد  ُ�� الذي  تبوك  ي منطقة  �� �ف روغليفي  اله��
والرسوم  العربية،  زيرة  ال�ج ي  �� �ف النقوش  أقدم 

ل. ي �ا�ئ �� الصخرية �ف
شيده  ما  »كل  مل  ويسث  :))(( �� العمرا�ف راث  ال�ت  .2
 ، ومبا�فٍ وأ�ياء،  وقرى،  مدن،  من  اإلنسان 
منه من فراغات، ومنشآت، وقطع  مع ما تت�ف
أو  علمية،  أو  تاريخية،  أو  عمرانية،  مة  ق�� لها 
ثقافية، أو وطنية«)4( مثل الدرعية التاريخية، 
راثية  ال�ت والبلدات  والقرى  التاريخية،  دة  و�ج
مناطق  من  عدد  ي  �� �ف الشعبية  واألسواق 
�صون  من  ي  ومبا�فٍ اململكة،  ومحافظات 
ومحطة  امل�مك  �صن  مثل  د  ومسا�ج وقالع 
د  ي املدينة املنورة واملسا�ج �� �ف از  سكة �ديد ال�حج
وقراها،  اململكة  مدن  مختلف  ي  �� �ف التاريخية 
ي  ي من إرث دي�ف�� �� وما يرتبط بهذه املواقع واملبا�ف

. ي وتاريخي وعلمي ووط�ف�� �� وثقا�ف
الثابتة  »األعيان  مل  وتسث األثرية))(:  املواقع   .(
�دود  داخل  والغارقة  واملطمورة  واملنقولة 
اضعة لسيادتها  ي املناطق البحرية ال�ف �� اململكة و�ف
اإلنسان،  بناها  ي  ال�ت�� القانونية،  واليتها  أو 
رسمها،  أو  كيفها،  أو  ها،  أنتحج أو  صنعها،  أو 
تدخل  بفعل  أثرية  ص  خصا�ئ لها  وتكونت 
إل�  تاريخها  امتد  وإن  العصور،  ر  ع�ج اإلنسان 
سنة.  ة(  )ما�ئ عن  تقل  أال  عل�  متأخرة،  رة  ف�ت
 ، ع إل� عهد أ�دث آثارا� ة أن تعد ما ير�ج وللهي�ئ
التاريخية  املواقع  اآلثار  اسم  تحت  وتدخل 
مثل  وقطعه.«)6(،  ي  �� الشع�ج راث  ال�ت ومواقع 
ن صالح، وهو أول  ر األثري أو مدا�ئ موقع ال�حج
راث  مة ال�ت ي قا�ئ �� ي �ف در�ج ل للمملكة ��ُ موقع مسحج
التاريخية  والدرعية  2008م.  عام  ي  �� �ف العاملي 
بة  �ج ي  �� �ف الصخرية  والنقوش  التاريخية  دة  و�ج
املواقع  وآالف  ل  �ا�ئ بمنطقة  والشويمس 
تزخر  ي  ال�ت�� األثرية  والقطع  األخرى  األثرية 
ي  �� �ف تزال  ال  ي  ال�ت�� وتلك  اململكة  متا�ف  بها 
املتا�ف  منظومة  استكمال  بانتظار  مخازنها 
ر من تلك القطع ي ستعرض الكث�� مية ال�ت��  اإلقل��

ة. رف األثرية املم��
 : والطبيعة  اإلنسان  ي  �ف ب�� ركة  املش�ت األعمال   .4
مة  ق�� لها  ي  ال�ت�� األثرية  املواقع  فيها  بما  املناطق 

أو  التاريخية،  النظر  هة  و�ج من  ية  استثنا�ئ
ية. روبولو�ج ية، أو األن�ث مالية، أو اإلثنولو�ج ال�ج

ر املادي وفقا إلطار  ي غ�� �� راث الثقا�ف أما مصطل� ال�ت
راث  ال�ت لصون  2003م  لعام  اليونسكو  اتفاقية 
اململكة،  ي  �� �ف ي  عا� شا�ئ يكن  فلم  املادي)7(  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف
أو   ، �� الشع�ج راث  ال�ت مصطل�:  يستخدم  كان  إذ 
املصطل�  هذا  دخل  ي  �ف ��� ي  �� �ف  . �� الشع�ج املوروث 
العامة  ة  )الهي�ئ السيا�ة  وزارة  ي  �� �ف وترسخ 
ي  برنام�ج ي  �� �ف  ) سابقا� ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة 
ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت مسار  تحت  والثقافة  راث  ال�ت
ي دخل هذا  1422هـ/2001م، وال�قا� املادي عام 
ي األوساط األكاديمية مع تأسيس أول  �� املصطل� �ف
ي  �� �ف السيا�ي  راث واإلرشاد  ال�ت قسم إلدارة موارد 
سعود،  امللك  امعة  �ج ي  �� �ف 1427هـ/2006م  عام 
دراسية  خطة  ي  �� �ف باع�تماده  ريادي  دور  له  فكان 
راث  ي إدارة ال�ت �� اش�تملت عل� مقررات متخصصة �ف
ر املادي. وأولت وزارة الثقافة واإلعالم  ي غ�� �� الثقا�ف
ي  �� رة �ف ر املادي أهمية كب�� راث غ�� آنذاك موضوع ال�ت
مصطل�  تستخدم  وكانت  ومؤلفاتها،  أعمالها 



228

راث يات                   ال�ت ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

1429هـ/2008م،  عام  إل�  ي  �� الشع�ج راث  ال�ت
حة  وهو العام الذي صادقت فيه اململكة عل� ال�ئ
بدأ  هنا  ومن  اليونسكو،  لدى  املادي  ر  غ�� راث  ال�ت

ر املادي)8(. راث غ�� انتشار مصطل� ال�ت

ي  �� �ف ر  كب�� بدور  العزيز  عبد  امللك  دارة  وأسهمت 
املادي،  ر  غ�� اململكة  راث  ب�ت والتعريف  التوعية 
لتوثيق  الهادفة  املشاريع  من  العديد  وأطلقت 
راث  ال�ت توثيق  مشروع  ومنها  عناصره،  بعض 
السعودية  معية  ال�ج وأدت  اململكة،  ي  �� �ف الشفهي 
أهلية  معية  �ج وهي  راث،  ال�ت عل�  للمحافظة 
ي  را� كب�� ي  دورا� 1431هـ/2010م،  عام  ي  �� �ف تأسست 
الرسمية  األوساط  ي  �� �ف املصطل�  هذا  ترسيخ  ي  �� �ف
معية للمصطل�  والشعبية، وتطور استخدام ال�ج
مع نمو عالقتها باليونسكو، فبدأت أيضا بنشره 
ي مختلف فعالياتها ومنشوراتها التوعوية، من  �� �ف
ر  ي غ�� �� الثقا�ف راث  ال�ت إعداد ملفات  ي  �� �ف خالل عملها 
اليونسكو  منظمة  لدى  يلها  تسحج تم  ي  ال�ت�� املادي 

باسم اململكة العربية السعودية.
ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت مات  تقس�� إيضا�  ويمكن 
منظمة  تع�تمده  الذي  التعريف  �سب  املادي 

: اليونسكو)9( بشكل مختصر كما يل��

أو  الشفهي  األدب  أو  القولية  الفنون   .1
مسمى  تحت  ي  ويندر�ج الشفهية:  ر  التعاب��
ناس، منها  ي اململكة عدة أ�ج �� �ف األدب الشفهي 
وال�داوي  الشعر  وأهمها  يسة،  الر�ئ ناس  األ�ج
رافية  ي ال�رب« واألمثال وال�كايات ال�ف »أهازي�ج
ي - �ف ا مصطل� سبا��� ي يطلق عليها محل���  - ال�ت��
قصص  ومنها  الشعبية،  واألمثال  ر  والتعاب��

البطوالت الواقعية والتاريخ الشفهي.
الغناء  تحتها  ي  يندر�ج ي  ال�ت�� ية:  األدا�ئ الفنون   .2
الشعبية،  واأللعاب  والرقص  واملوسيقى 
املناطق  مختلف  ي  �� �ف ية  األدا�ئ الفنون  وتتنوع 
بأبعادها  الفنون  تلك  وتتسم  اململكة،  ي  �� �ف
بطبيعة  املرتبط  ي  �� اإلنسا�ف وعمقها  التاريخية 

مرتبطة  فنون  فهناك  ال�ياة،  وظروف  األرض 
بالصحراء، وفنون مرتبطة بالزراعة والسقي، 
وفنون  والسهول،  بال  بال�ج مرتبطة  وفنون 
اعة، وفنون مرتبطة  مرتبطة بال�ماسة والشحج
مرتبطة  ي  وأهازي�ج وفنون  والصيد،  بالبحر 

�تماعية املختلفة. باملناسبات اال�ج
�تماعية والطقوس واالحتفاالت:  املمارسات االحج  .(
ويقصد بها تلك املرتبطة باملناسبات واألنشطة 
�ولها،  ماعات  ال�ج �ياة  تنتظم  ي  ال�ت�� �تماعية  اال�ج
اللذين  واألضحى  الفطر  كعيدي  أعياد،  من 
أخرى،  إل�  منطقة  من  فيهما  العادات  تتنوع 
والطقوس املرتبطة برمضان وبالوالدة والوفاة 

ي واملناسبات األخرى. ومراسم الزوا�ج
راثية  بالفنون ال�ت املرتبطة  واملعارف  املهارات   .4
راث  بال�ت ارتباطها  برغم  الحرفية:  والصناعات 
ي  أساس�� بشكل  مرتكزة  ال�رف  أن  إال  املادي، 
رز  ت�ج ي  ال�ت�� املتوارثة  واملعارف  املهارات  عل� 
ي  ي اليدوي، وال�ت�� ي أثناء صنع املنت�ج �� قدرات ال�ر�ف
من  يال  أ�ج ر  ع�ج االس�تمرار  من  ال�رفة  تمكن 
ال�رف  أشكال  وتتنوع  والصناع.  ي  �ف ال�رفي��
ات  ي ا�تيا�ج �� ي كانت تل�ج ي اململكة ال�ت�� �� املنتشرة �ف
املواسم  ي  �� �ف ينشط  للرزق  ي  وتعد مصدرا� ال�ياة، 
ي وصناعة  واألسواق، سواء من املالبس وال�ل��
إل�  ي  �ف الرواش�� من  البيوت،  ي  �ف وتزي�� البشوت 
املرتبطة  الصفارين  ومهنة  ري،  العس�� القط 
)من  ال�فوص  وصناعة  النحاسية،  ي  �� باألوا�ف
سعف النخيل(، والصياغة والدباغة وعشرات 

ال�رف والصناعات األخرى.
بالطبيعة  املتعلقة  واملمارسات  املعارف   .(
ترتبط  ي  ال�ت�� واملعارف  رات  �ج ال�ف وهي  والكون: 
والطب  الزراعة  من  الطبيعية،  ة  بالبي�ئ
واملعارف  التقليدي(،  ي  العال�ج )نظم  ي  �� الشع�ج
واملواسم،  واألهلة  وم  والنحج بالكون  املرتبطة 
ي  �ف �� واملعارف املرتبطة بال�يوان من تربية وتهحج
يول والصقور،  ي األنواع، كاإلبل وال�ف �ف ي ب�� رف وتمي��

ر ذلك من أنواع املعارف واملمارسات. وغ��

تتداخل  ما  ي  را� فكث�� مات  التقس�� هذه  ورغم 
ي  إدرا�ج يمكننا  املثال  سبيل  فعل�  بينها،  ما  ف��
كما   ، أيضا� الشفهية  ر  التعاب�� تحت  املوسيقى 
هو  ما  ي  �ف ب�� األ�يان  بعض  ي  �� �ف الفصل  يصعب 
املعارف  مع  ال�ال  هو  كما  مادي،  ر  وغ�� مادي 
والصيد  واإلبل  والفال�ة  بالعمارة  املتعلقة 
مادي  ر  وغ�� مادي  تراث  من  إليه  وما  والقنص 
ي راثية مثل املالبس التقليدية وال�ل�� ي ال�رف ال�ت ��  �ف

واألسلحة القديمة.

راث. شكل 9-1: أقسام ال�ت

ي �� راث الثقا�ف ال�ت

اآلثار

ي �� راث العمرا�ف ال�ت

املواقع األثرية

األدب الشفهي 
ر الشفهية والتعاب��

ية الفنون األدا�ئ

�تماعية  املمارسات االحج
والطقوس 
واالحتفاالت

الحرف والصناعات 
التقليدية

املعارف واملمارسات 
املتعلقة بالطبيعة 

والكون

ي �� راث الثقا�ف ال�ت
املادي

ي �� راث الثقا�ف ال�ت
ر املادي غ��
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راث رواد ال�ت

�ول  ي  �ف واملستشرق�� الر�الة  كتابات  شكلت 
املبكر  التدوين  أشكال  أهم  أ�د  العربية  زيرة  ال�ج
لها  يضاف  للمملكة،  املادي  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  لل�ت
امعات واملتا�ف من صور  معته املراكز وال�ج ما �ج
راث  قية قديمة، ظهرت فيها صورة ال�ت وأفالم وثا�ئ
زار  فقد  وتعدديته.  بتنوعه  للمملكة  ي  �� الثقا�ف
العربية  زيرة  ال�ج ي  �ف األوروبي�� الر�الة  من  العديد 
الستكشاف وتدوين ثقافاتها وآثارها منذ القرن 
ر،  أك�ج بشكل  ذلك  وتواصل  عشر)10(،  السابع 
التاسع  القرن  ي  �� �ف  ، تحديدا� باآلثار  يتعلق  ما  ي  �� �ف
العربية  زيرة  ال�ج آثار  �ول  تقارير  نشر  مع  عشر 
ي ذلك القرن)11(.  �� �ف بالتوازي مع نشوء علم اآلثار 
 Antonin( ي  �ف وس�� �ج أنطونان  أبحاث  وتعد 
 Raphael( سافيناك  يل  ورفا�ئ  )Jaussen
األعوام  ي  �� �ف �ولها  وما  ر  ال�حج عن   )Savignac
وكنوز  تاريخ  عن  غنية  مصادر  1907-1914م 
عام  باريس  ي  �� �ف نشرت  ي  ال�ت�� األثرية  املناطق  تلك 
والفنون  للحرف  التوثيق  ثم  ي  أيضا� 1914م)12(، 
األكاديمي  البا�ث  بتوثيق  ر  العس�� القط  مثل 
 )Thierry Mauger( يه  مو�ج ري  ت�� ي  الفرنس��
من  أول  كان  الذي  ي  �� املا�ف القرن  ثمانينيات  ي  �� �ف
ر  عس�� منطقة  ي  �� �ف ي  ميدانيا� ري  العس�� القط  وثق 
ر ثالثة منها  ع عن فنون عس�� وألف تسعة مرا�ج
ال  الر�ج ي  �ف تزي�� عن  وأ�دها  ري  العس�� القط  عن 
ي املقابل  �� يام واملرأة البدوية. و�ف ي ال�ف �ف بالورود وتزي��
ي  �� �ف العرب  الكتاب  كانت هناك إسهامات لبعض 
محدودة  كانت  وإن  السعودية  الدولة  بدايات 
راث،  وال�ت باآلثار  مباشرة  صلة  لها  يكون  ال  وقد 
لبيب  ومحمد  باشا  رفعت  م  إبراه�� ومنهم 

رهم. ر شكيب أرسالن وغ�� ي واألم�� �� البتنو�ف

ي  �� �ف الرواد  ي  �ف السعودي�� كتابات  اقتصرت  وقد 
ال  محج عل�  املادي  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت ي  �� �ف اململكة 
التاريخ  من  بها  يتصل  وما  وال�كايات  الشعر 
واآلداب  م  املعا�ج توثيق  أمثلته  ومن  الشفوي، 
ي أماكن مختلفة من مناطق اململكة،  �� الشعبية �ف
ي وااللتقاء بالرواة  رو�ج ي التوثيق عل� ال�ف �� واع�تمدوا �ف
ة التاريخ الشفوي، ثم التدوين والتصنيف  طفَ وَ��فَ
وبأساليب  تارة،  مية  معحج بأساليب  والتبويب 
رتيب املوضوعي  قريبة من النظام األكاديمي وال�ت
ي تارة أخرى. فقد �فظت املكتبات كتابات  املتتال��
عبدهللا  كتبه  ما  مثل  ال،  املحج هذا  ي  �� �ف رة  كث��
األدب  ي  �� �ف البالدي  غيث  بن  وعاتق  خميس  بن 
مان ومحمد بن ناصر  ه�� ، وعبد الكريم ال�ج �� الشع�ج

واألمثال  ر  األساط�� عن  كتبا  اللذان  العبودي 
ي  �� �ف أّلف  الذي  كمال  سعيد  ومحمد  الشعبية، 
الفنون واأللعاب الشعبية، وكتب كل من طارق 
والغناء  الفلكلورات  عن  باغفار  وهند  م  عبدال�ك��
ر. وقد اه�تم بعض األفراد  رهم الكث�� ، وغ�� �� الشع�ج
ي  ال�ل�� من  ي  نماذ�ج مع  بحج اصة  ال�ف هوداتهم  وبمحج
والطبخ  الزراعة  وأدوات  واألسلحة  واألثاث 
وعرضها  رها  وغ�� عر  السثَّ وبيوت  القهوة،  وإعداد 
ي  كتبا� بعضهم  ف  وأّلَ خاصة)13(،  متا�ف  ي  �� �ف
هذه  عن  تتحدث  تعريفية  ومقاالت  م  ومعا�ج

األدوات املختلفة.

عدد  إسهامات  كانت  املادي  راث  ال�ت ال  محج ي  �� و�ف
ي الذين عايشوا  �ف ي السعودي�� �ف من الر�الة واملؤرخ��
ال�ديثة.  السعودية  الدولة  تأسيس  �ركة 
عبدهللا  بن  محمد  الشيخ  هؤالء  أبرز  ومن 
و�مد  األنصاري،  وعبدالقدوس  بليهد،  بن 
اسر، وعبدهللا بن خميس، ومحمد بن أ�مد  ال�ج
بن  ومحمد  البالدي،  غيث  بن  وعاتق   ، العقيل��
رهم. وقد  نيدل وغ�� ناصر العبودي، وسعد بن �ج
غرافية والتاريخية  ي تحقيق املواضع ال�ج �� أسهموا �ف
ي القديم،  �� ي الشعر العر�ج �� ل الواردة �ف ومنازل القبا�ئ
ما  وكل  املبكرة،  غرافية  وال�ج التاريخية  واملصادر 
ي  �� �ف رت  �ج ي  ال�ت�� واأل�داث  العرب  بأيام  عالقة  له 
�وت  كما  اململكة.  أرض  من  املختلفة  املناطق 
والر�الة  ي  �ف املؤرخ�� من  األول  الرعيل  كتابات 
ي معلومات عن مواقع أثرية ومواقع  �ف السعودي��
لرسوم صخرية وكتابات ونقوش ومعامل تاريخية 
اآلثار  بعلم  صلة  له  مما  ذلك  ر  وغ�� و�ضارية، 
التقارير  إعداد  ي  �� �ف ي  متبعا� ي  تقليديا� ي  ا� منهحج مكونة 

وأعمال املسو�ات األثرية.

ي النشاط املؤسس��
ي �� راث الثقا�ف ي العناية بال�ت �� �ف

تحتفي  الفردي،  الرواد  إسهام  إل�  باإلضافة 
راث  ال�ت بهذا  الرسمية  ر  وغ�� الرسمية  هات  ال�ج
ري  ويحج إال  عامة  مناسبة  تمر  تكاد  فال   ، �� الثقا�ف
الرقصات  وأداء  النبطية  األشعار  إلقاء  فيها 
ي  �� و�ف ناسها  أ�ج اختالف  عل�  الشعبية  ي  �� واألغا�ف
اإلعالم  ل  وسا�ئ قامت  كما  املناطق.  مختلف 
والفنون  اآلداب  ناس  أ�ج مختلف  بنشر  املختلفة 
رية  �� ال�ف املؤسسات  تقدمه  وما  الشعبية. 
عكاظ،  وسوق  نادرية  ال�ج ان  كمهر�ج انات،  واملهر�ج
أعيد  الذي  القديمة،  العرب  أسواق  أشهر  أ�د 

اس�تمر  وقد  1428هـ/2007م،  عام  ي  �� �ف نشاطه 
ي أشكال  �� راث �ف ي بال�ت ي املع�ف�� ظهور النشاط املؤسس��
مؤسسية أخرى من مراكز بحث عنيت بدراسة 
اململكة،  ي  �� �ف املادي  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت وتوثيق 
إذاعة  من  اإلعالمية  املؤسسة  دور  إل�  باإلضافة 

وتلفزيون وصحف.

لرعاية  األبرز  ال�اضن  نادرية  ال�ج ان  مهر�ج ويعد 
ي  �� �ف ي  وخصوصا� املادي،  ر  وغ�� املادي  بشقيه  راث  ال�ت
النبطي  والشعر  التقليدية  الصناعات  ال  محج
وفنون األداء املختلفة، منذ إطالق نسخته األول� 
ي عام 1405هـ/1985م بإنشاء قرية متكاملة  �� �ف
لتطوير  باإلضافة   ، �� الشع�ج الطراز  عل�  راث  لل�ت
ن السنوي، ليشكل ذلك النواة األول�  سباق الهحج
اململكة)14(.  ي  �� �ف ر  األك�ج ي  �� را�ث وال�ت ي  �� الثقا�ف ان  للمهر�ج
رية  �� ال�ف السديري  عبدالر�من  ملؤسسة  وكان 
1403هـ/1983م  ي عام  �� �ف ي تأسست  ال�ت�� وف  بال�ج
راث، وقد كان لعبدالر�من  ي �فظ ال�ت �� هود بارزة �ف �ج
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ذلك  سبقت  ريادية  أعمال  نفسه  السديري 
ي  �� ن �ف التاريخ، ومنها إقامة أول سباق منظم للهحج
اد  عام 1383هـ/1963م، وإقامة معرض للسحج
عام  ي  املحل�� اد  للسحج زة  ا�ئ �ج أول  وتقديم   ، املحل��
ان  مهر�ج إقامة  إل�  باإلضافة  1385هـ/1965م، 
م ألول مرة  ي الذي أق�� �� را�ث ي ال�ت �� وف الثقا�ف أسبوع ال�ج

ي عام 1385هـ/1965م)15(. �� �ف

السعودي  والتلفزيون  السعودية  اإلذاعة  أولت 
ي من ساعات  ي واسعا� ي نصيبا� �� راث الشع�ج ال ال�ت محج
ي  را� لة أو املباشرة، واستضافت كث�� ها املسحج برامحج
ي عل� مدى تاريخها  �ف من الرواة والشعراء واملطرب��
األديب  قدم  ي  رام�ج ال�ج هذه  طليعة  ي  �� و�ف الطويل، 
ي »من  ي عام 1377هـ برنام�ج �� الفنان مطلق الذيا�ج
ي  وقصصا� نبطية  د  قصا�ئ من  يت�ف وهو  البادية«، 
شال�  بن  محمد  ساهم  وقد  البادية)16(،  من 
هو  يصب�  أن  قبل  ي  رنام�ج لل�ج اإلعداد  ي  �� �ف ري  املط��
1388هـ  العام  ي من  ابتداء� ي  أيضا� له  املعد واملقدم 
ي اإلذاعة والتلفزيون بعد ذلك، كما كان لألديب  �� �ف
ي �فظ األدب  �� منديل بن فهيد الفهيد دور ريادي �ف
ي من عام 1384هـ الذي قّدم فيه  ي ابتداء� �� الشع�ج
��ت�  ي  رنام�ج ال�ج واس�تمر  البادية«،  »من  ه  برنامحج
منديل  الشاعر  اخت�تم  ثم   ، تقريبا� 1395هـ  عام 
ي سلسلة كتب  �� ي �ف �� رته بتوثيق األدب الشع�ج مس��

لدات بعنوان: »من آدابنا  وصلت إل� عشرة محج
صعيد  وعل�  العربية.«)17(  زيرة  ال�ج ي  �� �ف الشعبية 
أول  السعودي  التلفزيون  ي  أنت�ج فقد  التلفزيون 
ي من خالل محطة تلفزيون  ي تمثيل�� �� ي شع�ج برنام�ج
مضارب  »من  وهو  1385هـ  عام  ي  �� �ف الرياض 
ه  وأخر�ج الزامل   هللا  عبد  قدمه  الذي  البادية« 
ي  �ف املمثل�� من  عدد  بمشاركة  النفوري  منذر 
ل)18(، كما قدم األديب الشيخ عبد هللا بن  األوا�ئ
1403هـ،  عام  ل«  القا�ئ »من   : برنام�ج خميس 
ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت متلقي  من  واسعا  ي  اه�تماما� ولقي 
ظهور  أن  شك  وال   . لي�ج وال�ف اململكة  ي  �� �ف ي  �� الشع�ج
اصة،  الت الشعبية واملحطات التلفزيونية ال�ف املحج
بدوره  أسهم   ، ورواس�� الصحراء  ي  �� قنا�ت مثل 
زيرة  ال�ج موروث  إل�  االنتباه  ولفت  التوعية  ي  �� �ف

ناسه. العربية بمختلف أ�ج

كما تأسست عدة مراكز وو�دات بحث عنيت 
اململكة،  ي  �� �ف املادي  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت بدراسة 
ي  �� �ف الريادة  سبق  سعود  امللك  امعة  ل�ج وكان 
ي  �� �ف ي  �� الشع�ج راث  وال�ت ات  اللهحج معية  �ج إنشاء 
مشروع  وتأسس  1387هــ/1968م.  عام 
فهد  امللك  مكتبة  ي  �� �ف للمملكة  الشفهي  التاريخ 
وأنشأت  1415هـ/1995م،  عام  الوطنية 
الشفوي  التاريخ  مركز  العزيز  عبد  امللك  دارة 

ي  كرس�� ي  �� وأنسث 1416هـ/1996م،  عام 
ي  �� �ف سعود  امللك  امعة  �ج ي  �� �ف السعودي  راث  ال�ت
»و�دة  ت  أنش�ئ كما  1437هـ/2016م،  عام 
امللك  مركز  ي  �� �ف السعودية«  الذاكرة  دراسات 
عام  اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  فيصل 

1437هـ/2015م.

اآلثار: بداية البعثات والتنقيب

القرن  أواسط  منذ  باآلثار  الرسمي  االه�تمام  بدأ 
مع  اململكة  �كومة  تعاونت  �يث  العشرين، 
وبريطانيا  وكندا  يكا  بلحج من  امعات  و�ج معاهد 
ي  �� �ف األثرية  املواقع  من  ر  الكث�� عن  للكشف 
املنظم  العمل  مر�لة  بداية  ذلك  فكان  اململكة. 
قامت  كما  األثرية.  وال�فريات  املسو�ات  ي  �� �ف
عالقة  ذات  ليست  أخرى  �كومية  ات  هي�ئ
ي  �� �ف آنذاك  ر  كب�� بدور  أرامكو  شركة  مثل  باآلثار 
ي  �ف ال. وكان عدد من علماء اآلثار وامله�تم�� هذا املحج
ي  ال�ت�� ي،  يولو�ج ال�ج املس�  بعثات  إل�  ّمون  �ف ُ�� بها 
بأعمال  للقيام  أرامكو  شركة  تنظمها  كانت 
رول. ومن خالل هذه  الب�ت البحث والتنقيب عن 
ي  قدرا� هؤالء  �قق  امليدانية،  والدراسات  البعثات 
 . �� املا�ف القرن  أواسط  ي  �� �ف االكتشافات  من  ي  ال� ها�ئ
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ي اململكة العربية السعودية. �� ر املادي �ف ي غ�� �� راث الثقا�ف دول 9-1: مؤسسات بحثية تع�ف� بدراسة وتوثيق ال�ت حج

امعة امللك سعود ي�ج �� راث الشع�ج ات وال�ت معية اللهحج 1387هــ/1968م�ج

1415هـ/1995ممشروع التاريخ الشفهي للمملكةمكتبة امللك فهد الوطنية

1416هـ/1996ممركز التاريخ الشفويدارة امللك عبد العزيز

امعة امللك سعود راث السعودي�ج ي ال�ت 1437هـ/2016مكرس��

1437هـ/2015مو�دة دراسات الذاكرة السعوديةمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

هي  اململكة  ي  �� �ف رسمية  أثرية  بعثة  أول  وكانت 
اك  �ج من  كل  بها  قام  ي  ال�ت�� يكية  البلحج البعثة 
ي  رف ليب�ف وفيليب   ،)Jack Ryckmans( ريكمانز 
ون  ي �ج رف ل�� )Phillipe Lippens( بمشاركة اإلنحج
 . �� ي )John Philby( املعروف بعبدهللا فيل�ج �� فيل�ج
ي الكشف عن عدد  �� وتركزت أعمال هذه البعثة �ف
اململكة خالل  نوب غرب  ي �ج �� �ف األثرية  املواقع  من 
تمكنت من  أنها  كما  1951-1952م،  ي  �ف العام��
الرسوم  من  رة  كب�� موعة  محج وتصوير  يل  تسحج

الصخرية والنقوش. 

العشرين  القرن  من  السبعينيات  �لول  ومع 
تولت �كومة اململكة االه�تمام الكامل بهذا القطاع 
هات  ال�ج مع  التعاون  عن  االستغناء  دون  من 
، �يث يمكن تأريخ  ار�ج ي ال�ف �� األكاديمية والعلمية �ف
تأسيس  مع  األثرية  للدراسات  الفعلية  البداية 
عام  اآلثار  نظام  وصدور  لآلثار  األعل�  لس  املحج
األثري  املس�  أعمال  وبدأت  1392هـ/1972م. 
1395هـ/1975م  عام  اململكة  ي  �� �ف الشامل 
كما  مسية)19(.  ال�ف الت�فمية  خطط  بدايات  مع 
القطاع  تعزيز  ي  �� �ف سعود  امللك  امعة  �ج أسهمت 
األنصاري  الطيب  عبدالر�من  الدكتور  بإنشاء 
كلية  ي  �� �ف التاريخ  قسم  ي  �� �ف واآلثار  التاريخ  معية  �ج
ي  ال�قا� أشرف  الذي  1967م)20(،  عام  اآلداب 
ي  �� �ف اآلثار  شعبة  وتأسيس  معية  ال�ج تطوير  عل� 
إل�  1978م  عام  ي  �� �ف تطورت  ثم  التاريخ  قسم 
ر  كب�� دور  له  كان  والذي  واملتا�ف)21(،  اآلثار  قسم 
الفاو  كقرية  عديدة  أثرية  �فرية  عمليات  ي  �� �ف
ريبة واملابيات ومس� �رة  والربذة، ثم موقعي ال�ف

رها. عويرض وغ��

واملتا�ف  اآلثار  إدارة  ت  أنش�ئ 1964م،  العام  ي  �� �ف
ا  تنفيدف� مساعدة،  وكالة  إل�  ا  ال��ت� تحولت  ي  ال�ت��

ته�تم  إدارة  بإنشاء  ي  �� القا�ف الوزراء  لس  لقرار محج
املعارف  بوزارة  ترتبط مباشرة  اململكة،  ي  �� �ف باآلثار 
اآلثار  قطاعي  ي  �ف ب�� والتثقيفي  مي  التعل�� للتالزم 
من  ي  عددا� املر�لة  هذه  شهدت  وقد  م،  والتعل��
ي  �� املشاريع واألنشطة؛ �يث كان للوكالة الفضل �ف
بداية تنفيذ املس� األثري الشامل، كما أصدرت 
»أطالل«  بعنوان  �ولية  لة  محج 1977م  عام  ي  �� �ف
ال  محج ي  �� �ف العلمية  األبحاث  بنشر  متخصصة 
الكتب  من  عدد  إل�  باإلضافة  السعودية.  اآلثار 
العربية  اململكة  آثار  كسلسلة  واملوسوعات 

رها. السعودية وغ��

االكتشاف  عل�  باآلثار  االه�تمام  ينحصر  ومل 
ي عام 2011م �ملة  �� ي �ف والتنقيب، إذ أطلقت ال�قا�
ة  امن مع معرض اآلثار الوطن��ّ رف استعادة اآلثار بال�ت
ة لذلك  نادر��ّ ان ال�ج ات مهر�ج من فعال��ّ املستعادة �ف
ي العام الذي يليه املعرض األّول  �� �ف العام، ليفتت� 
 14 من  ر  أك�ث فيه  عرضت  الذي  املستعادة  لآلثار 
من  م  بتنظ�� وذلك  مستعادة،  ة  أثر��ّ قطعة  ألف 

ة العامة للسيا�ة واآلثار آنذاك.  الهي�ئ

املواقع األثرية:
هود املحافظة والتطوير بداية حج

والثقافية  األثرية  باملواقع  العناية  سبيل  ي  �� �ف
القطاع،  هذا  ي  �� �ف �يوية  قرارات  عدة  صدرت 
وكالة  بنقل  قرار  صدر  2003م،  العام  ففي 
العليا  ة  الهي�ئ إل�  م  والتعل�� ربية  ال�ت بوزارة  اآلثار 
ر  ي عام 2008م بتغي�� �� للسيا�ة. ثم صدر القرار �ف
ديد  ة العليا للسيا�ة ليصب� اسمها ال�ج اسم الهي�ئ
هة  ال�ج لتكون  واآلثار؛  للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ
املواقع  وإدارة  وتطوير  �ماية  عن  املسؤولة 

رات  التغ�� هذه  ي  �� �ف وأسهم  راثية)22(.  وال�ت األثرية 
ي  �� ي �ف �ج نمو االه�تمام بالسيا�ة الداخلية كقطاع من�تِ

. االقتصاد املحل��

املواقع  تطوير  سياق  ي  �� و�ف 2005م،  العام  ومنذ 
عدة  مناطق  ي  �� �ف املختلفة  بأنواعها  السيا�ية 
ازان  �ج ي  �� �ف الطرفة  ورأس  فرسان  زيرة  كحج
املكرمة  مكة  منطقة  ي  �� �ف عكاظ  سوق  ومشروع 
واألثرية  راثية  ال�ت باملواقع  العناية  بدأت  رها،  وغ��
سيا�ية  خدمات  ر  بتوف�� وذلك  ذب،  �ج كمواقع 
تبنته  مشروع  ر  ع�ج ذلك  كان  فيها)23(.  متنوعة 
الوطنية  السيا�ة  ت�فمية  مشروع  وهو  ة،  الهي�ئ
مرا�ل  منت  وت�ف هات،  �ج عدة  مع  بالشراكة 
راء مس�  ي عام 2009م إ�ج �� املشروع الذي انطلق �ف
وتكوين  اململكة  ي  �� �ف السيا�ية  للمواقع  شامل 
ملت عددا من املواقع  رونية، سث قاعدة بيانات إلك�ت

راثية واألثرية)24(. ال�ت

قطاع  استحداث  ي  �� �ف ي  املمنه�ج ة  الهي�ئ نشاط  أثمر 
خالل  من   ، وضو�ا� ر  أك�ث مية  تنظ�� مالم�  ذي 
ال�صر ومراكز  الت  ر وسحج واملعاي�� األنظمة  وضع 
ي  ابتداء� املواقع،  عن  أنواعها  بمختلف  املعلومات 
و��ت�  األثرية  واالكتشافات  التنقيب  من 
العديد من  مل  املسا�ة والتوثيق. كما سث أعمال 
من  لعدد  السيا�ي  والتأهيل  التطوير  ي  برام�ج
ومواقع التاريخية  الطرق  ومسارات   املواقع 

الرسوم الصخرية.

الوزراء  لس  محج أقر  كذلك،  2009م  عام  ي  �� و�ف
ديد لآلثار واملتا�ف ينظم تقاطع  مشروع نظام �ج
راثية من خالل  ة مع املواقع األثرية وال�ت عمل الهي�ئ
اللو�ات  ووضع  بتسويرها  املواقع  هذه  �ماية 
ي  �ف التعريفية ونزع ملكية املواقع اململوكة ملواطن��

تاريخ التأسيس هة املشروعال�ج
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راث العاملي  مة ال�ت ي قا�ئ �� يل عدد من املواقع �ف وتسحج
ي  �� �ف املواقع  يل  بتسحج والبدء  اليونسكو،  ملنظمة 
تأهيل  وإعادة  للمواقع  ي  �� رو�ف إلك�ت ي  وط�ف�� ل  سحج

دمة الزوار. ها ل�ف رف ه�� هذه املواقع وتحج

ي �� راث العمرا�ف توسع االه�تمام بال�ت

األساسية  الرموز  أ�د  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت يعد 
القدرات  عن  ر  ويع�ج التاريخ،  ر  ع�ج اإلنسان  لتطور 
ته  بي�ئ عل�  التغلب  ي  �� �ف اإلنسان  إليها  وصل  ي  ال�ت��
ي  �� �ف �اليا  م  القا�ئ ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت وبرز  املحيطة، 
التقليدية،  العمارة  عن  متكاملة  صورة  اململكة 
يدة عكست ظروف  �ج تحويه من �لول  ما  بكل 
�تماعية(،  ا�ج  ، غرافية  �ج  ، )مناخية  املحلية  ة  البي�ئ
مة  مية منسحج وكذلك ما تحتويه من �لول ت�م��
العادات  �يث  من  �تمع  واملحج الفرد  ي  ا�تيا�ج مع 

ي أعماق هذا الوطن. �� والتقاليد الضاربة �ف

للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ عمل  توسع  ومع 
صلت  (، �فُ ي )وزارة السيا�ة �اليا� راث الوط�ف�� وال�ت
واملتا�ف  اآلثار  قطاع  عن  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت إدارة 
ي  ي الوط�ف�� �� راث العمرا�ف ي مركز ال�ت �� نسث ة، وائُ ي الهي�ئ �� �ف
راث  ي مهمة املحافظة عل� ال�ت عام 2011م؛ وتول��
بما  تأهيله  وإعادة  واست�ثماره  وت�فميته  ي  �� العمرا�ف

وصناعات  و�رف  وأ�ياء  مدن  من  ذلك  ي  �� �ف
توظيفها  عل�  والعمل  تاريخية  ومعامل  تقليدية 
دفعة  أعطى  الذي  األمر   ، واقتصاديا� ي  ثقافيا�
راث  إضافية بعد إضافة فصل كامل مختص بال�ت
ديد)25(.  ال�ج واملتا�ف  اآلثار  نظام  من  �ف ي  �� العمرا�ف
يسبق  مل  والذي  ي  �� العمرا�ف راث  لل�ت خصص  �يث 
مية  تنظ�� أ�كام  عل�  واش�تمل  قبل  من  مه  تنظ��
ل  سحج وضع  ة  الهي�ئ إل�  وأسند  ي  �� العمرا�ف راث  لل�ت
مواقعه  فيه  ل  تسحج ي  �� العمرا�ف راث  لل�ت خاص 
ومبانيه ومناطقه وما يش�تمل عليه من تصنيف 
ي واألثري  �� راث العمرا�ف وتحديد منطقة �ماية ال�ت
ر �ول ال�دود  الثابت »ال�مى« بمسافة 200 م�ت
قيام  من  ت�ف كما  املوقع،  أو  للمب�ف�  املباشرة 
راث  ال�ت �ماية  مخطط  وتطوير  بإعداد  ة  الهي�ئ
ذات  هات  ال�ج مع  بالتنسيق  وت�فميته  ي  �� العمرا�ف
رتب عل� تصنيف  ي�ت العالقة وضوابط ذلك، وما 
الدولة  ام  رف ال�ت من  ي  �� عمرا�ف تراث  موقع  أو  مب�ف� 
واملشاركة  وتطويره  عليه  واملحافظة  بحمايته 
مه  وترم�� صيانته  وضرورة  �مايته،  هود  �ج ي  �� �ف
�مايته  منطقة  ي  �� �ف ر  تغي�� أي  ومنع  وتشغليه، 
ة، ولها نزع ملكيته  وكٍلي بموافقة وإشراف الهي�ئ
ر  غ�� �مايته  ظروف  كانت  إذا  الدولة  ملصلحة 
راء أي عمل  واز إ�ج متوافرة، كما ورد به عدم �ج
م إال بعد ال�صول عل�  رم�� من أعمال البناء أو ال�ت

عل�  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  رخصة 
راءات  وإ�ج شروط  عل�  معها  ة  الهي�ئ تتفق  أن 
أعمال  من  عمل  أي  راء  إ�ج واز  �ج وعدم  منحها، 
ي  �� �ف العمل  أو  م  التقس�� أو  ة  ز�ئ التحج أو  الصيانة 
بعد  إال  وصيانتها  راثية  ال�ت ي  �� املبا�ف م  ترم�� ال  محج
ة،  الهي�ئ من  وتصنيف  موافقة  عل�  ال�صول 
راث  ال�ت مواقع  أو  ي  �� مبا�ف ملكية  نقل  واز  �ج وعدم 
بعد  إال  الدولة  تملكها  ي  ال�ت�� املصنفة  ي  �� العمرا�ف
رها  �� وز بيعها أو تأ�ج ة، ومع ذلك يحج موافقة الهي�ئ
موافقة  بعد  اص  ال�ف للقطاع  مملوكة  كانت  إذا 
اء  �ج ما  عل�  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت يقتصر  ومل  ة.  الهي�ئ
بفصل  أورد  وإنما  فقط،  السادس  بالفصل 
نصوص  ره  وغ�� والثامن  ي  �� والثا�ف العامة  األ�كام 
اراة  ملحج ي  سعيا�  ،)26( �� العمرا�ف راث  بال�ت ي  أيضا� تتعلق 
اه االه�تمام  املحلية تحج هود  الدولية وال�ج التطورات 
ي  �� �ف ي  �� القانو�ف التطور  وملواكبة   ، �� العمرا�ف راث  بال�ت
من  ي  �� العمرا�ف راثها  ل�ت قانونية  كحماية  ال  املحج
إنشاء  إل�  باإلضافة  راعى ذلك. هذا  نظام  خالل 
هاز  « كحج الوط�ف�� ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت ة  »مركز  الهي�ئ
هذا بشؤون  يتعلق  ما  كل  بإدارة   مختص 

. �� راث العمرا�ف ال�ت

ي  املحل�� راث  ال�ت ي  �ف توط�� نحو  العاملي  ه  التو�ج ومع 
ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت أهمية  برزت  عليه،  واملحافظة 
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؛  مستداما� ي  وسيا�يا� ي  اقتصاديا� ي  موردا� بوصفه 
تأهيل  إعادة  ي  �� �ف هودها  �ج تركز  ة  الهي�ئ عل  �ج مما 
ي  �� املبا�ف توظيف  خالل  من  راث  ال�ت هذا  واست�ثمار 
إيواء  ومراكز  سكنية  كأماكن  مة  القا�ئ راثية  ال�ت
فنية  معارض  أو  وطنية  متا�ف  أو  مطاعم  أو 
البعد  هذا  مراعاة  ومع  شعبية.  وأسواق 
ي  املحل�� �تمع  باملحج العمل عل� ربطها  ي�تم  االقتصادي 
يسهم  ما  وهو   ، و�ضاريا� ي  ثقافيا� ي  رمزا� بوصفها 
اهها  تحج �تمعية  املحج باملسؤولية  الشعور  تعزيز  ي  �� �ف

للمحافظة عليها.

ي  ال�ت�� يسية  الر�ئ هات  ال�ج املناطق من  أمانات  وتعد 
ي  �� ي العناية بمواقع ومبا�ف �� أسهمت بشكل مس�تمر �ف
ي مختلف مناطق اململكة. فعل�  �� ي �ف �� راث العمرا�ف ال�ت
ة العليا لتطوير مدينة  سبيل املثال أشرفت الهي�ئ
التاريخية  الدرعية  منطقة  تطوير  عل�  الرياض 
أنها  ي  �� �ف أهميتها  تكمن  ي  وال�ت�� 1998م،  عام  منذ 
والثانية  األول�  السعودية  الدولة  عا�مة  كانت 
من  وكان  الرياض،  إل�  العا�مة  تنتقل  أن  قبل 
ري  �� البحج �ي  تأهيل  إعادة  العناية  هذه  ي  �ج نتا�ئ
بأبنيته  ر  بالدرعية الشه�� يل �ي الطريف  وتسحج
اإلدارية  ي  �� واملبا�ف والقصور  التاريخية  ومعامله 
مة  قا�ئ من  �ف األول�  السعودية  الدولة  عهد  ي  �� �ف
ة  الهي�ئ أشرفت  كما  2010م.  عام  ي  �� �ف اليونسكو 
وامل�مك  ال�كم  قصر  منطقة  تطوير  عل�  العليا 

ها وتأهيلها)27(. بالرياض وإعادة إ�يا�ئ

بدايات العناية املؤسسية بالحرف
والصناعات التقليدية

أنواع  من  التقليدية �ف ال�رف والصناعات  تصنف 
هذا  ي  رف يم�� ما  و»أهم  املادي،  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت
متوارثة  ثقافية  سمات  ذو  أنه  راث  ال�ت من  النوع 
اإلثنية  للثقافة  مالية  وال�ج الفنية  قة  الذا�ئ تمثل 
اندثارها، أخذت  اململكة«)28(. ومع خطر  لسكان 
عاتقها  عل�  منظمة  وأهلية  �كومية  هود  �ج
هذا  من  الهوية  م  ب�م�� املرتبط  راث  ال�ت �ماية 
نادرية،  ال�ج ان  مهر�ج عناية  ذلك  وسبق  ر،  املص��
ي  �� �ف املتعددة  راثية  ال�ت انات  املهر�ج انب  �ج إل� 
ال�رف  فنون  ات  منتحج بعرض  اململكة،  مناطق 
القطاع  ة لتطوير هذا  ّ�� بشكل عفوي دون منهحج
باتت  �يث  محافلها،  إطار  ي  خار�ج الفنون  من 
عام  ي  �� �ف لكن  ها.  خار�ج تنحسر  الفنون  هذه 
السيا�ة  وزارة  دشنت  1427هـ/2006م 
ي  الدول�� املؤتمر   ) سابقا� للسيا�ة  العليا  ة  )الهي�ئ

امللك  مركز  ي  �� �ف ة  اليدو��ّ وال�رف  للسيا�ة  األول 
التاريخي، وصا�به معرض بعنوان  العزيز  عبد 
كانت  ال�رفية)29(.  ات  واملنتحج القطع  ع  روا�ئ
الفنون  لنقل  ي  املؤّسس�� العمل  بوادر  من  هذه 
إل�  ة  املوسم��ّ انات  املهر�ج هامش  من  ة  ال�رف��ّ
بتأسيس  ي  ّو�ج و�تُ ة،  السعود��ّ الفنية  السا�ة 
والصناعات  ال�رف  لت�فمية  ي  الوط�ف�� ي  رنام�ج ال�ج
1433هـ/2012م،  عام  »بارع«  ة  اليدو��ّ
ي  �ف �� السعود��ّ ي  �ف ال�رفي�� وتأهيل  برعاية  ع�ف�  ل��ُ
لهم  والتسويق  ي  ا� مهن��ّ ات  السعود��ّ ات  وال�رف��ّ
ي  ال�ت�� السنة  ي  �� �ف بارع  ي  برنام�ج ي  �ج نتا�ئ ومن   ، ا� محل��ّ
للتدريب  م  دا�ئ مركز  تأسيس  إنشاءه  تلت 
بالبيوت  فيها  واالست�ثمار  ة  اليدو��ّ ال�رف  عل� 
ي  �� �ف التاريخي  العزيز  امللك  عبد  بمركز  الطينية 
ة  البشر��ّ املوارد  ت�فمية  مركز  وأسهم  الرياض)30(. 
للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ ي  �� �ف »تكامل«  ة  السيا���ّ
ي و�رفية من خالل  واآلثار بتدريب 3099 �رفيا�
مناطق  مستوى  عل�  ي  تدريبيا� ي  ا� برنامحج  188
عام  و��ت�  1427هـ/2007م  عام  من  اململكة 
ي تم تأسيس مراكز  1432هـ/2011م)31(، وال�قا�
التدريب ال�رفية »مراكز اإلبداع ال�رفية« تحت 
للعناية  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� ي خادم  برنام�ج مظلة 
ركز  ل�ت اململكة  مناطق  ميع  بحج ال�ضاري  راث  بال�ت
ي منها دعم وتطوير  ي ونت�ج �� عل� تراث اململكة ال�ر�ف
إل�  إضافة  متخصصة  �رفية  معيات  �ج خمس 
ي  �� ي متخصص عل� أشهر �رف �ف �� تطوير 420 �ر�ف
146 �رفية  6 مناطق باململكة برز منها تطوير 
ي  إنتا�ج وصل  كما  عاملية،  مستويات  إل�  ي  �� و�ر�ف

ي ملستويات عاملية. �� ي �ر�ف 8000 منت�ج

راث ال ال�ت ي محج �� ي �ف �� �تمع املد�ف املحج

رية  �� ال�ف معيات  ال�ج أدت  األوسع،  نشاطها  من  �ف
راث، مثل  ي �فظ ال�ت �� ي �ف ية منها خاصة دورا� والنسا�ئ
ي ل�فظ  ي أنشأت مركزا� ية ال�ت�� معية النهضة النسا�ئ �ج
لألغراض  ية  النسا�ئ التعاونية  معية  وال�ج راث،  ال�ت
بتسويق  تع�ف�  ي  ال�ت�� »�رفة«  م  بالقص�� املتعددة 
»سليسلة«  معية  و�ج ة)32(  املنتحج األسر  ات  منتحج
دة. وبالرغم من محدودية النطاق، إال أن هذه  بحج
توظيف  وهو   ، ديدا� �ج ي  عنصرا� أضافت  املبادرات 
ي نطاق التوثيق  ي تطبيقات معاصرة خار�ج �� راث �ف ال�ت
رة- الذي ركزت عليه املبادرات  -عل� أهميته الكب��
ي هذا الشأن،  �� معية األبرز �ف السابق ذكرها. إال أن ال�ج
لياته،  ي بمختلف تحج �� راث الثقا�ف ي تخصصت بال�ت ال�ت��
ومبادرات  راث  لل�ت التوثيق  هود  �ج ي  �ف ب�� امعة  �ج
�لة  ي  �� �ف �ضوره  إ�ياء  خالل  من  عليه  املحافظة 
عل�  للمحافظة  السعودية  معية  »ال�ج معاصرة، 
ي  ي تأسست عام 2010م، وفّعلت عددا� راث« ال�ت�� ال�ت
ي  ، وأدت دورا� �تمع املحل�� ي التواصل مع املحج من برام�ج
ال  للمحج رافية  اال��ت املمارسات  لب  �ج ي  �� �ف ي  أساسيا�
العاملية  املنظمات  التواصل مع  ، من خالل  املحل��
ر  ي غ�� �� راث الثقا�ف يل عناصر ال�ت وإعداد ملفات تسحج
املخصصة  اليونسكو  مة  قا�ئ ي  �� �ف السعودية  املادي 
وأهلية،  �كومية  هات  �ج مع  بالشراكة  لذلك 
م  ترم�� مشاريع  ي  �� �ف ر  الكب�� دورها  إل�  باإلضافة 
وتوثيقها  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت ي  �� ومبا�ف ملواقع  وتأهيل 
ي  �� �ف واملساهمة  العالقة  ذات  هات  ال�ج مع  بالتعاون 
راث  �تمعي بأهمية ال�ت إثراء املعرفة ورفع الوعي املحج

عن طريق إقامة فعاليات توعوية سنوية)33(.
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راث املحافظة عل� ال�ت
ديدة ي السياسات الحج �� �ف

راث  ال�ت عل�  املحافظة  مبادرات  اليوم  تنشط 
وداعم،  محفز  رسمي  إطار  ي  �� �ف به  واال�تفاء 
رؤية  الوزراء  لس  محج أقر  2016م  عام  ففي 
مسارات  عن  فيها  وكشف  2030م،  اململكة 
ي  برنام�ج وثيقة  نصت  كما  راث،  ال�ت وتطوير  رعاية 
اململكة  تراث  عل�  »املحافظة  عل�:  ال�ياة  ودة  �ج
به«.  والتعريف  ي  والوط�ف�� ي  �� والعر�ج اإلسالمي 
ي  ي والوط�ف�� �� راث اإلسالمي والعر�ج وعل�: »إ�ياء ال�ت
، و�فظ  ي وعامليا� وال�فاظ عليه والتعريف به محليا�
راث وتصنيف عدد منها  وإعادة تأهيل مواقع ال�ت
م  وتنظ�� التقاليد  وإ�ياء  راثية،  ال�ت املواقع  من  �ف
من  اء  و�ج إليها«.  الوصول  وتسهيل  الفعاليات 
ما يخص  ي وضعتها الوثيقة ف�� من املؤشرات ال�ت�� �ف
مولية  السث راثية  ال�ت بالبنية  ي  مع�ف�� هو  ما  راث  ال�ت
راثية الشاملة وعدد مواقع  دمات ال�ت وعروض ال�ف
ر املادي  ي غ�� �� الثقا�ف راث  ال�ت راث العاملي وعناصر  ال�ت

ي اليونسكو. �� رف بها �ف املع�ت

األثرية  باملواقع  الرسمي  االه�تمام  توسع  وقد 
رد صيانتها و�فظها، إل� تطوير  راثية من محج وال�ت
وانب  ما مع تفعيل ال�ج ها، الس�� هذه املواقع وإ�يا�ئ
املواقع  بهذه  �تمع  املحج ارتباط  وتعزيز  السيا�ية 
الثقافية  الهوية  ي  �� �ف أساسية  عناصر  بوصفها 
التطوير  هود  ، وتنامت �ج �� الثقا�ف للنشاط  ومراكز 
أنشطة  اس�تمرار  مع  نب  �ج إل�  ي  نبا� �ج والتفعيل 
العامة  ة  الهي�ئ به  قامت  ملا  ي  استكماال� التنقيب 
الدفعة  بعد  وذلك   ، الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة 
ي  �ف ال�رم�� خادم  ي  برنام�ج أ�دثها  ي  ال�ت�� القوية 
للمملكة،  ال�ضاري  راث  بال�ت للعناية  ي  �ف الشريف��
د من خالله  الذي و�ج 2014م،  ي عام  �� �ف أقر  الذي 
ي أ�دث نقالت سريعة  ي وشامال� يا� ي منهحج ال دعما� املحج
والثقافية  األثرية  املواقع  تأهيل  ممارسات  ي  �� �ف
ي  �� ما بعد كمبادرة �ف ي ف�� . وقد أدر�ج �� راث العمرا�ف وال�ت
 » الوط�ف�� راث  وال�ت السيا�ي  القطاع  عد »تطوير  �جُ
ي  أيضا� م  الذي �ف  ،» الوط�ف�� التحول  ي  من »برنام�ج �ف
ثقافية  مواقع  تطوير  ي  �� �ف متخصصة  مبادرات 
محددة مثل العال بمنطقة املدينة املنورة وعكاظ 
ي  �ف ال�رم�� خادم  ي  برنام�ج اء  �ج وقد  ف)34(.  الطا�ئ ي  �� �ف

مات  والتنظ�� الدعم  ي  برام�ج ي بحزمة من  �ف الشريف��
راث،  ال�ت وعشرة مسارات غطت مختلف عناصر 
بمواقع  »العناية  مسارات  منها  �ف من  كان 
ي  رف ه�� وتحج وتأهيل  و»إنشاء  اإلسالمي«  التاريخ 
واملحافظات«  املناطق  ي  �� �ف األثرية  واملواقع  املتا�ف 
و»املحافظة  األثرية«  املواقع  وصيانة  و»تشغيل 
القرى  وت�فمية  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت مواقع  عل� 
التوعية  وانب  �ج املسارات  ملت  سث كما  راثية«،  ال�ت

والفعاليات وتطوير الكوادر.

ي 2018م، أصبحت  �� بعد تأسيس وزارة الثقافة �ف
املادي  بشقيه  ي  �� الثقا�ف راث  لل�ت األول  الراعي  هي 
والثقافة  راث  ال�ت »�فظ  اء  �ج إذ  املادي،  ر  وغ��
ت�فمية  لتكوين  العمل  محاور  من  �ف السعودية« 
ة  ة الثقافية، كما تم تأسيس هي�ئ متكاملة للبي�ئ
ي  يسا� ر�ئ ال�ربش  اسر  �ج الدكتور  ي  �ف وتعي�� راث   ال�ت
هود  ة مسؤولية دعم �ج ي لها، وتتول� الهي�ئ تنفيذيا�
االه�تمام  مستوى  ورفع  ي  الوط�ف�� راث  ال�ت ت�فمية 
يع  وتشحج االندثار،  من  و�مايته  به  والوعي 
ي وتطوير  األفراد واملؤسسات والشركات عل� إنتا�ج
انب  بحج راث  ال�ت �ظي  ي  را� أخ�� القطاع.  ي  �� �ف املحتوى 
ي أعلن عنها مع إعالن  مهم من تلك املبادرات ال�ت��
2019م، من  ي مارس  �� �ف الوزارة  هات  وتو�ج رؤية 

ر املادي. راث الشفهي غ�� أهمها مبادرة: توثيق ال�ت
ي  املؤسس�� م  التنظ�� ي  �� �ف املهم  التطور  هذا  ي  �� يه��
ي لوزارة الثقافة القيام بدور منتظر  �� للقطاع الثقا�ف
معه، والتنسيق  راث و�ج هود �فظ ال�ت ي تو�يد �ج �� �ف
ي األهلية منها  ي املؤسسات ذات العالقة سواء� �ف ب��
ي  أو ال�كومية، وهو ما تعززه مذكرة التفاهم ال�ت��
العامة  ة  والهي�ئ الثقافة  وزارة  من  كل  وقعتها 
 ) ي )وزارة السيا�ة �اليا� راث الوط�ف�� للسيا�ة وال�ت
ي  الوط�ف�� راث  ال�ت قطاع  لنقل  لإلعداد  2019م  ي  �� �ف
ي بتحويل  إل� وزارة الثقافة )35(، ثم صدر أمر ملك��
إل�  ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ
وقد  2020م)36(.  عام  ل  أوا�ئ ي  �� �ف للسيا�ة  وزارة 
ي  �� يق�ف 2019م،  ي  �� �ف ي  ملك�� أمر  ذلك  قبل  صدر 
فعاليات  م  وتنظ�� بإقامة  املتعلقة  املهمات  بنقل 
ان  )مهر�ج والثقافة  راث  لل�ت ي  الوط�ف�� ان  املهر�ج
إل� ي  الوط�ف�� ال�رس  وزارة  من  نادرية(،   ال�ج

وزارة الثقافة)37(.

عة،  ي هذا اإلطار من السياسات العامة املشحج �� و�ف
املعنية  املؤسسات  عدد  2019م  عام  ي  �� �ف ازداد 
للكوادر  وتطوير  وتوثيق  �فظ  من  راث  بال�ت
يل عدد من  العاملة فيه، وشهد هذا العام تسحج

ديدة، واملبادرات املهمة. املؤسسات ال�ج
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ودة م الحصر املوحج راث وقوا�ئ توثيق ال�ت
ر املادي ي غ�� �� راث الثقا�ف بشأن ال�ت

هات  ال�ج من  التوثيقية  هود  ال�ج من  عدد  تحضر 
النشطة،  البحثية  املراكز  انب  �ج فإل�  املختلفة، 
ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ هود  و�ج
ر املادي  راث غ�� ي توثيق عناصر ال�ت �� ي أسهمت �ف ال�ت��
للثقافة  العامة  ة  الهي�ئ أصدرت  اليونسكو،  لدى 
2018م  عام  ي  �� �ف الثقافة(  وزارة  تأسيس  )قبل 
اململكة  ي  �� �ف املادي  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت مع  �ج دليل 

معية  العربية السعودية، الذي قامت بتنفيذه ال�ج
نة  راث من خالل ل�ج السعودية للمحافظة عل� ال�ت
ي  �ف ومختص�� ي  �ف أكاديمي�� من  مشكلة  مختصة 
راء مع�تمدين لدى منظمة اليونسكو)38(. كما  وخ�ج
مشروع  از  إنحج عل�  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت مركز  عمل 
خالل  من  ي  الوط�ف�� راث  ال�ت ل  بسحج ع�ف�   ُ�� ي  وط�ف��
وتحليل  وتوثيق  يل  لتسحج متطور  ي  تق�ف�� نظام 
 ، �� راث العمرا�ف و�ماية ومتابعة وإدارة مواقع ال�ت
ملوارد  مية  التنظ�� ال�الة  متابعة  إل�  باإلضافة 
واألنظمة  التشريعات  وتفعيل  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت

ل  السحج مهام  ركز  وت�ت بذلك،  املتعلقة  والقرارات 
ي ومواقع  �� ي تقديم التقارير الدورية عن �الة مبا�ف �� �ف
مواقع  وتصنيف  باململكة،  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت
أو  املعلومات  مستوى  بحسب  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت
بال�االت  إشعارات  وتقديم  الفنية،  املواصفات 
، ويعد هذا  �� راث العمرا�ف ي ومواقع ال�ت �� ة ملبا�ف ال�ر�ج

يسة. ل قاعدة معلومات وطنية ر�ئ السحج

ل�صر  مك�تمل  توثيق  اآلن  ��ت�  د  يو�ج ال  أنه  إال 
املناطق  ي  �� �ف املادي  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت عناصر 

ي عام 2019م. �� ر املادي �ف ي غ�� �� راث الثقا�ف ال العناية بال�ت ي محج �� مة بأهم املبادرات �ف دول 9-2: قا�ئ حج

راث الصناعي.1 معية السعودية للمحافظة عل� ال�ت 1440/8/24هـ املوافق 29 أبريل 2019متأسيس ال�ج

ي القنفذة »تراث«.2 �� راث �ف معية �فظ ال�ت 1440/11/1هـ املوافق 3 يوليو 2019م تأسيس �ج

توقيع اتفاقية إنشاء مركز توثيق البحر األ�مر وغرب اململكة العربية السعودية،3
امعة امللك عبد العزيز. ي دارة امللك عبد العزيز و�ج �ف وذلك ب��

1441/2/8هـ املوافق 7 أكتوبر 2019م 

4. �ف ي السعودي�� �ف معية املهنية للحرفي�� �تماعية عل� تأسيس ال�ج ر 2019م موافقة وزارة العمل والت�فمية اال�ج 1441/3/27هـ املوافق 24 نوفم�ج

التاريخ املبادرة
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السعودية الثالث عشرة، ويؤمل أن يؤدي إنشاء 
إطار  ي  �� �ف ال�صر  عملية  م  تنظ�� إل�  راث  ال�ت ة  هي�ئ
الوزارة  إطالق  البوادر،  هذه  أول�  ولعل  محدد. 
مع  ي ال�ج �ف ي توفق ب�� ديد من املبادرات ال�ت�� لشكل �ج
راث  بال�ت �تمعي  املحج االه�تمام  نشر  ي  �ف وب�� والتوثيق 
خالل  من  وذلك  اململكة،  ي  �� �ف املادي  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف
2019م،  ي  �� �ف الصناعي  راث  ال�ت مسابقة  إطالق 
راث  ال�ت مواقع  باكتشاف  ع�ف�  �تُ مسابقة  وهي 
يل القصص وتفاصيل األ�داث  الصناعي وتسحج
ي  �� �ف �تماعية  اال�ج وال�ياة  الصناعة  عل�  أثرت  ي  ال�ت��
العام  ي  �� �ف ي  �� الشع�ج الفلكلور  مسابقة  ثم  اململكة. 
ميع  �ج ي  رف وتحف�� ي  �� الشع�ج الفلكلور  إل�ياء  نفسه، 
الفلكلور  يل كنوز  �تمع للمشاركة بتسحج املحج أفراد 
مسار  مسارات:  ثالثة  خالل  من  ي  �� الشع�ج
 ، �� الشع�ج الرقص  ومسار  الشعبية،  املوسيقى 

ر الشعبية. ومسار ال�كايات واألساط��

واقع اآلثار واملواقع األثرية:
من االكتشاف والتنقيب

إل� التوثيق والتطوير

االكتشاف والتنقيب
للعناية  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� خادم  ي  برنام�ج من  �ف
العديد  شفت  اك�تُ للمملكة  ال�ضاري  راث  بال�ت
من  �ف ي  موقعا�  75 بلغت  ي  ال�ت�� األثرية  املواقع  من 
يل و�ماية اآلثار والبحث والتنقيب  مبادرة تسحج
من  عدد  املواقع  هذه  ي  �� �ف ويعمل  األثري)39(، 
نبية بالتعاون مع بعثات سعودية،  البعثات األ�ج
نبية  األ�ج البعثات  مع  التعاون  هذا  تاريخ  ويعود 
اتفاقيات  ب  بمو�ج 2001م  عام  إل�  اململكة  ي  �� �ف
العلمية  واملعاهد  امعات  وال�ج ة  الهي�ئ ي  �ف ب�� ية  ثنا�ئ
بنود  من  وتت�ف البعثات،  هذه  لها  تتبع  ي  ال�ت��
يكون  أن  بينها  من  راطات،  اش�ت عدة  االتفاقيات 
راطات  رها من االش�ت يس سعودي، وغ�� للبعثة ر�ئ
ي هذه  �� �ف من العمل  الكوادر املحلية �ف ي تشرك  ال�ت��
استخدام  ي  �� �ف راتها  خ�ج من  واالستفادة  املواقع 
ي علم التنقيب األثري  �� ي والتقنيات �ف أ�دث املناه�ج
ي املستقبل القريب. وقد  �� لتأهيلها لقيادة العمل �ف

ي  الوط�ف�� التحّول  ي  رنام�ج ب�ج املبادرة  هذه  ربط  تم 
ة  األثر��ّ املواقع  عدد  زيادة  إل�  الهادف   2020
ي  موقعا�  45 ي  رف ه�� وتحج موقع   200 لتبلغ  املكتشفة 
ي  ع�ف� برنام�ج ي املباشر)40(. كما ��ُ �� منها للعمل امليدا�ف
استكشاف  بمشروع  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� خادم 
اآلثار الغارقة، �يث تمت عملية مس� لآلثار عل� 
سوا�ل البحر األ�مر بواسطة البعثة السعودية 
مس�  وكذلك  األملانية،  فيليبس  امعة  �ج وبعثة 
املنطقة  ي  �� �ف األ�مر  البحر  داخل  البحرية  اآلثار 
البعثة  بواسطة  وينبع  ه  الو�ج ي  �ف ب�� الواقعة 

ي اإليطالية)41(. امعة نابول�� السعودية وبعثة �ج
أعمال  توسعت  2018م  عام  من  أكتوبر  ي  �� و�ف
األثري  التنقيب  موسم  بإطالق  األثرية  التنقيب 
ي بالتعاون  �ف ي الشريف�� �ف ي خادم ال�رم�� من برنام�ج �ف
 20 ي  �� �ف ودولية  سعودية  تنقيب  بعثة   44 مع 
إل�  ي مناطق عدة من اململكة، باإلضافة  �� �ف ي  موقعا�
امعات سعودية عل� 6 مواقع  عمل بعثات من �ج
راث  ة العامة للسيا�ة وال�ت أخرى، وأشرفت الهي�ئ
( عل� أعمال البحث  ي )وزارة السيا�ة �اليا� الوط�ف��

ي )42(. ي 16 موقعا أثريا� �� والتنقيب �ف
شهدها  ي  ال�ت�� ال�ديثة  االكتشافات  أهم  ومن 
من  ي اململكة كانت من �ف �� 2019م، أن أرا�ف عام 
رات البشرية القادمة من أفريقيا  مسارات الهحج
قبل نصف مليون سنة، باإلضافة إل� ما أعلنت 
عن  املسؤولة  الفرنسية  السعودية  البعثة  عنه 
مهمة  اكتشافات  من  ي  ثا�ج منطقة  ي  �� �ف التنقيب 
املدن  ي كانت أ�د أهم  ثا�ج املوقع، تدل عل� أن  ي  �� �ف
ي  �� �ف رت  ي قبل اإلسالم)43(. كما �ج لي�ج ال�ف ي منطقة  �� �ف
أثري  وتنقيب  مس�  عملية  ر  أك�ج نفسه  العام 
3300 كم  العال عل� مسا�ة  ي  �� �ف األنباط  ل�ضارة 
ي  را� خب��  60 بمشاركة  ي  �ف سنت�� ملدة  تس�تمر  مربع، 
ي  برنام�ج وكان  انب)44(.  وأ�ج ي  �ف سعودي�� آثار  وعامل 
ي  �� �ف طلق  ائُ قد  العال  ملنطقة  ي  �� را�ث وال�ت األثري  املس� 
ة امللكية ملحافظة  ي الهي�ئ �ف عام 2018م بالتعاون ب��

انب)45(. ي وأ�ج �ف راء محلي�� العال وعلماء آثار وخ�ج

التطوير والحماية والتوثيق
األثرية، أسست  املواقع  توثيق  ي  �� �ف هودها  �ج من  �ف
ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ

األثرية  املواقع  توثيق  عل�  يعمل  ي  رقميا� ي  ال� سحج
يسّهل  مما  رقمية،  ط  بخرا�ئ وربطها  يلها  وتسحج
عملية إدارتها واملحافظة عليها، باإلضافة إل� بناء 
لة،  م أماكن املواقع األثرية املسحج قاعدة بيانات ت�ف
ما  كل  وأرشفة  فيها،  ري  تحج ي  ال�ت�� واألعمال 
راث  ي �فظ ال�ت �� ق وصور، تسهم �ف يخصها من وثا�ئ
. �ف ي والبا�ث�� �ف  ال�ضاري للمملكة وإتا�ته للمه�تم��
من  ر  أك�ث عل�  لآلثار  ي  الوط�ف�� ل  السحج ويش�تمل 
وهو  اململكة،  مناطق  مختلف  ي  �� �ف موقع  آالف   8
ي  �� �ف املواقع  هذه  عدد  ي  �� �ف ي  را� كب�� ي  تزايدا� يعكس  ما 

رة)46(. السنوات األخ��

.)47() ي )وزارة السيا�ة �اليا� راث الوط�ف�� ة العامة للسيا�ة وال�ت دول 9-): عدد املواقع املصنفة كمواقع أثرية لدى الهي�ئ حج

ي كل عام �� لة �ف 6014808134441166240484عدد املواقع املسحج

لة ي عدد املواقع األثرية املسحج مال�� 8278إحج

2019م 2018م 2017م 2016م 2015م 2014م لة قبل عام 2014م املواقع املس�ج السنة / العام
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من  األثرية  املواقع  �ماية  أعمال  اس�تمرت  كما 
عليها  ال�راسة  وتفعيل  املواقع  تسوير  خالل 
وهي  السرقة،  أو  العبث  أعمال  من  ل�مايتها 
إذ  ذلك،  تتبع  تطوير  أعمال  أساسية ألي  خطوة 
)49(. وبالرغم  تم عام 2018م، تسوير 14 موقعا�
ية عل� مدى عقد من  من كل هذه األعمال املنهحج
بحالة  للوصول  طويلة  الطريق  تزال  ما  الزمن، 
ي  املواقع األثرية والثقافية إل� املستوى املأمول كما�
ي املؤهلة  راث الوط�ف�� ، إذ تعد قلة مواقع ال�ت وكيفا�
ي  ال�ت�� التحديات  أبرز  أ�د  للزيارة)50(،  والقابلة 

ه القطاع. توا�ج

هود التطوير  رة �ج رة وت�� ي السنوات األخ�� �� تزايدت �ف
وقد  راثية،  وال�ت األثرية  املواقع  بها  تحظى  ي  ال�ت��
هات لتطوير محافظات تحظى  صصت بعض ال�ج �فُ
بمواقع أثرية أو تراثية ذات أهمية عالية، تؤدي 
رافية عالية، األمر  ر ا��ت التطوير بمعاي�� ي  �� �ف دورها 
تأهيل  ي  �� �ف نوعية  ي  �ج نتا�ئ تحقيق  منه  ينتظر  الذي 
ة  الهي�ئ ي  �� تأ�ت هات،  ال�ج هذه  ي  �ف ب�� من  املواقع.  هذه 
عام  ي  �� �ف تأسست  ي  ال�ت�� العال  ملحافظة  امللكية 
ي  �� �ف تقع  ي  ال�ت�� املحافظة  بتطوير  لتع�ف�  2017م، 
ي 300 كلم من  ي اململكة عل� بعد �وال�� �� مال غر�ج سث
ن  ر »مدا�ئ ال�حج م موقع  ماال�، وت�ف املنورة سث املدينة 
ي  �� �ف ل  يسحج سعودي  موقع  أول  وهو  صالح«، 
ي عام 2008م،  �� راث العاملي لليونسكو �ف مة ال�ت قا�ئ
تحتويه من مدافن  ملا  االستحقاق  كان هذا  وقد 
تعود  قديمة  وكتابات  صخرية،  وفنون  أثرية، 
وال�ثمودية  واللحيانية  اآلرامية  ال�ضارات  إل� 
والالتينية.  والنبطية  واإلغريقية  واملعينية 
وتشتهر العال بمواقع تاريخية من أبرزها موقع 
املابيات  وموقع  عكمه  بل  و�ج ريبة«  »ال�ف دادان 

العديد  إل�  باإلضافة  القديمة.  والبلدة  ر�«  »�تُ
الفيل  بل  كحج الصخرية،  والتكوينات  بال  ال�ج من 
ومحطات  شرعان  ومنطقة  الرقاصات  بال  و�ج

از. سكة �ديد ال�حج

املناسبة  مت  أق�� اآلثار،  استعادة  صعيد  وعل� 
من  �ف 2017م،  عام  اآلثار  الستعادة  الثانية 
ي األول الذي �ضره  الدول�� اآلثار  فعاليات ملتقى 
من  ر  أك�ث فيه  دمت  و�تُ مشارك   400 من  ر  أك�ث
وُعرضت  اململكة،  آثار  عن  علمية  ورقة   100
ي 33  ي بلغت �وال�� عدد من القطع املستعادة ال�ت��
قطعة  ألف  و21   ، ار�ج ال�ف من  ة  أثر��ّ قطعة  ألف 
ة  ي عمل��ّ �� �ف املواطن  ر إشراك  ع�ج الداخل  ة من  أثر��ّ
ات  املحافظة عل� اآلثار و�مايتها من خالل فعال��ّ
امعات واملدارس  ي ال�ج �� �ف ومعارض استعادة اآلثار 
ي من  ة. كما كان للمواطن دور أيضا� ار��ّ واملراكز التحج
ي مشاريع التنقيب، وقد ذكرت  �� �ف خالل املشاركة 
ي  �ف املواطن�� من  البارزة  املساهمات  بعض  ة  الهي�ئ
�تمعات املحلية  ي إصدارها »املحج �� هود �ف من هذه ال�ج �ف
ي املواقع األثرية«. �� تشارك فرق املس� والتنقيب �ف

: من الصيانة  �� راث العمرا�ف واقع ال�ت
م إل� التطوير والتأهيل رم�� وال�ت

أمانات  من  ال�كومية  هات  ال�ج من  عدد  تعمل 
اص  ال�ف القطاع  مع  بالشراكة  املناطق  وبلديات 
ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ ومع 
مبادرات  عدة  خالل  من   ) �اليا� السيا�ة  )وزارة 
ي  وال�ت��  ، �� العمرا�ف راث  ال�ت ل�ماية  ة  الهي�ئ تبنتها 

تش�تمل عل� )51(:

ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت عل�  واملحافظة  ال�ماية   -1
م  بها من خالل ترم�� املحيطة  املناطق  وتطوير 
م  التعام�� وإصدار  ي  �� واملبا�ف املواقع  وصيانة 
سواء  لها،  ية  العشوا�ئ اإلزالة  من  تحد  ي  ال�ت��
بعد  إال  أفراد،  من  أو  الدولة  من  اململوكة 

ة. التنسيق مع الهي�ئ
ي القابلة للت�فمية  �� راث العمرا�ف �صر مواقع ال�ت  -2
تم  ي  ال�ت�� املواقع  عدد  بلغ  وقد  السيا�ية، 
قرى  ي  �ف ب�� ما  تتنوع  ي  موقعا�  1985 �صرها 
ر  املعاي�� وإعداد   ، وأ�ياء ومراكز مدن ومبا�فٍ
اآلثار  ل  سحج من  �ف يلها  وتسحج لتصنيفها 

الوطنية.
من  ي  �� العمرا�ف راث  بال�ت والتعريف  التوعية   -3
�تمعي  ي زيادة الوعي املحج �� ي تسهم �ف خالل برام�ج
املكونات  كأ�د  عليها  املحافظة  وبأهمية  بها 
وإقامة  للمملكة  ال�ضاري  للبعد  يسية  الر�ئ
راث  ي ال�ت �� ورش عمل ومؤتمرات متخصصة �ف
راثية  ال�ت ي  �� املبا�ف مالك  يع  لتشحج ي  �� العمرا�ف
واست�ثمارها  ت�فميتها  عل�  اص  ال�ف والقطاع 

وتوظيفها.
بشكل  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت وتطوير  تأهيل   -4
وتحويلها  راثية،  ال�ت متها  بق�� يخل  ال  مستدام 
لفرص ومصدر  اقتصادي  مورد   إل� 
ومركز  ي  �ف املحلي�� للسكان  ديدة  �ج عمل 
للنشاطات الثقافية واملمارسات والصناعات 
وذلك من خالل عدد من  راثية،  وال�ت ال�رفية 

: رام�ج ال�ج
وتأهيلها  راثية  ال�ت القرى  ت�فمية  ي  برنام�ج  •
راء  �ج ال�ف بلدة  مثل  الزوار،  الستقبال 
بمنطقة  القديمة  املذنب  وبلدة  القديمة 
ندل،  ال�ج دومة  ي  �� �ف الدرع  و�ي  م،  القص��

شكل 9-2: توزيع املواقع املصنفة كمواقع أثرية �سب املنطقة)48(.
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الغاط  محافظة  ي  �� �ف القديمة  والبلدة 
رها. بمنطقة الرياض وغ��

التاريخية  املدن  مراكز  ي  �ف تحس�� ي  برنام�ج  •
وتوظيفه  ي  �� العمرا�ف تراثها  عل�  واملحافظة 
ذب  �ج مراكز  لتصب�  وتأهيلها  ي  اقتصاديا�
الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  سيا�ية 
هات  اص وال�ج البلدية والقروية والقطاع ال�ف
ي  املحل�� �تمع  املحج إل�  باإلضافة  العالقة  ذات 
مناطق  ي  �� �ف املشاريع  من  عدد  خالل  من 
تطوير  مشروع  منها:  املختلفة،  اململكة 
تأهيل  مشروع  التاريخية،  دة  �ج منطقة 
وسط  التاريخي  السعود  أبو  �ي  وتطوير 
وتأهيل  تطوير  مشروع  ران،  نحج مدينة 
مشروع  أبها،  ملدينة  التاريخي  الوسط 
تبوك  مدينة  وسط  وتأهيل  تطوير 
منطقة  وت�فمية  تطوير  مشروع  التاريخي، 
بها،  املحيطة  واملنطقة  التاريخية  الدرعية 

رها. وغ��
ي تأهيل وتطوير األسواق الشعبية  برنام�ج  •
راثية  والهادف إل� إعادة إ�ياء األنشطة ال�ت
اد مواقع ملمارسة الصناعات ال�رفية. وإيحج
التاريخية  الدولة  ي  �� مبا�ف تأهيل  ي  برنام�ج  •
وإعادة  مها  وترم�� عبدالعزيز  امللك  عهد  ي  �� �ف
أو  وطنية  متا�ف  إل�  بتحويلها  توظيفها 

مراكز ثقافية للمحافظات.
البحر  ي  �� موا�ف تأهيل  ي  برنام�ج إل�  باإلضافة   •
ه  والو�ج وضبا  ينبع  ي  �� �ف مالية  السث األ�مر 
بيل  ة امللكية بال�ج ي بالتعاون مع الهي�ئ وأمل�ج

هات محلية مختلفة. وينبع و�ج

ي عل� تكوين  ي الوط�ف�� �� راث العمرا�ف ويعمل مركز ال�ت
لتوثيق  2017م  عام  منذ  معلومات  قاعدة 
ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت ل  »ِسحج من  �ف ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت
ي تخصيص مسار  �ج «)52(. وقد كان من نتا�ئ الوط�ف��
خادم  ي  برنام�ج سياسات  من  �ف ي  �� العمرا�ف راث  لل�ت
ال�ضاري  راث  بال�ت للعناية  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم��
ي منطقة الدرعية.  �� للمملكة إنشاء مقر للمركز �ف
ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت مركز  عمل  م  تدع�� سبيل  ي  �� و�ف
البلدية والقروية  ، قامت وزارة الشؤون  الوط�ف��
مستوى  عل�  ي  �� العمرا�ف راث  لل�ت إدارات  بتشكيل 
لزيادة  املناطق  أمانات  مستوى  وعل�  الوزارة 
راث  ال�ت مشروعات  تنفيذ  ي  �� �ف املركز  دور  تفعيل 
�تمعات  املحج مع  دوره  تفعيل  ولزيادة   . �� العمرا�ف
ي ال�ماية  ما يخص برام�ج الس املحلية سواء ف�� واملحج
ة  الهي�ئ وضعت  والتطوير،  التأهيل  أو  واملحافظة 
»عمران«  ي  برنام�ج مثل   ، رام�ج ال�ج من  ي  عددا�

ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت مركز  ي  �ف ب�� الشراكة  لتفعيل 
ية.  منهحج ة  برمحج وفق  والبلديات  ي  الوط�ف��
التعاون  لتسريع   » �ف »ثم�� ي  برنام�ج إل�  باإلضافة 
ال�تمويل  آلية  اد  اص إليحج العام وال�ف ي  �ف القطاع�� ي  �ف ب��
ي  وبرنام�ج  ، �� العمرا�ف راث  ال�ت ملشروعات  الالزمة 
ي  �� �ف متخصص  تدريب  ي  برنام�ج وهو  يطي�«  »ال 
ي عل�  �تمع املحل�� ي لتدريب أفراد املحج �� راث العمرا�ف ال�ت
موارد  إل�  وتحويلها  ي  �� املبا�ف وتأهيل  م  ترم�� أعمال 
باإلضافة  هذا  العمل.  لفرص  موفرة  اقتصادية 
راث  ال�ت إدارة  ي  �� �ف ي  الف�ف�� الدعم  و�دة  تأسيس  إل� 
والدراسات  الدعم  لتقديم  ة  الهي�ئ ي  �� �ف ي  �� العمرا�ف
واملالك  لألفراد  ي  والهندس�� ي  الف�ف�� واإلشراف 

 . �� راث العمرا�ف ي ال�ت �� م وتطوير مبا�ف رم�� ي ب�ت �ف الراغب��

متخصصة  ات  هي�ئ ت  أنش�ئ ذلك  إل�  باإلضافة 
ة  هي�ئ مثل   ، �� العمرا�ف راث  ال�ت مواقع  من  بعدد 
ي منطقة الدرعية التاريخية  �� تطوير بوابة الدرعية �ف
املدينة  م  ترم�� عل�  تعمل  ي  وال�ت�� 2017م،  عام 
ومبانيها وتفعيل القصور بحي الطريف)53(. وقد 
ي أواخر  �� ر األساس ملشروع البوابة �ف تم وضع �حج
م املنطقة التاريخية  عام 2019م والهادف إل� ترم��
دمة  ذب سيا�ي ومركز ل�ف وتحويلها إل� موقع �ج
�تمعية  ومحج ثقافية  أنشطة  بإقامة  ي  املحل�� �تمع  املحج

متنوعة.

مساهمة  املواقع  هذه  تطوير  يحفز  قد  ومما 
اص  وال�ف العام  القطاع  شراكات  أو  االست�ثمارات 
ي ال تخل بأنظمة املحافظة  ي مشاريع التطوير ال�ت�� �� �ف
2019م  عام  شهد  وقد   ، �� العمرا�ف راث  ال�ت عل� 
داون  دة  »�ج مشروع  ي  �� �ف ه  نماذ�ج أ�د  إطالق 
تاون« باست�ثمار يقدر بـ 18 مليار ريال عل� مدى 
دة  �ج بمنطقة  العناية  ي  �� �ف تسهم  سنوات  عشر 
كل  تطويره  عل�  تعمل  كانت  الذي  التاريخية، 
ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ من 
دة وإمارة منطقة مكة املكرمة  وأمانة محافظة �ج
ي  �� �ف يله  تسحج إل�  قاد  ما  2005م)54(؛  العام  منذ 

ي منظمة اليونسكو. �� راث العاملي �ف مة ال�ت قا�ئ

من التوثيق والتأهيل إل� إحياء عناصر
�تماعية املعاصرة ي الحياة االحج �� راث �ف ال�ت

املسابقات  أثر  يقتصر  ال  اإلشارة،  سبقت  كما 
راث، بل ينعكس عل� زيادة  مع وتوثيق ال�ت عل� �ج
ي من أشكال تعزيز �ضور  الوعي به، ويمثل شكال�
عدد  وتعمل  العامة.  ال�ياة  ي  �� �ف راث  ال�ت عناصر 
معيات  �ج إشراك  عل�  ي  رام�ج وال�ج املشروعات  من 
�تمعات املحلية املعنية بأنشطة  ، واملحج �تمع املحل�� املحج
ر  من مشاركة أك�ج ر املادي، بما ي�ف راث غ�� صون ال�ت
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ي  وأ�يانا� موعات،  واملحج ماعات  للحج ممكن  عدد 
ويحافظون  راث،  ال�ت هذا  يبدعون  الذين  لألفراد، 
ي إدارته. كما  �� �ف مان إشراكهم  عليه وينقلونه، و�ف
السن  كبار  مع  مقابالت  راء  بإ�ج البا�ثون  يقوم 
مع معلومات  �تمعات املحلية بغية �ج من أفراد املحج
بما  السعودي،  املادي  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت عن 
ومركز  راث،  ال�ت عل�  املحافظة  معية  �ج ذلك  ي  �� �ف
ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت وتوثيق  لرصد  دة  �ج موسوعة 
ي للمملكة العربية  �� اص بمنطقة السا�ل الغر�ج ال�ف

معية النخلة بمحافظة األ�ساء. السعودية، و�ج

ي  يس�� الر�ئ املحرك  تكن  مل  املبادرات  هذه  أن  ر  غ��
راث، إذ يمكن أن  لظهور أشكال االه�تمام العام بال�ت
نلحظ مؤشرات أوسع لتفاعل عفوي مع عناصر 
من  الشابة،  العمرية  ات  الف�ئ لدى  تظهر  راث  ال�ت
من  املستو�اة  املعاصرة  األزياء  م  تصام�� شيوع 
وصور  ر  لس�� الواسع  التداول  ي  �� و�ف راث)55(،  ال�ت
الشعبية،  ي  �ف السعودي�� ي  �ف املطرب�� ي  �� وأغا�ف وفنون 
ي  �� الغنا�ئ الشعر  ي  ونماذ�ج الشعراء  وكذلك 
التواصل  والعامي، عل� مواقع  النبطي  والشعر 
بشعبية  ية  األدا�ئ الفنون  �ظيت  إذ  �تماعي،  اال�ج
واسعة بشكل عفوي من دون العبور من بوابة 
و�سابات  مواقع  واشتهرت   ، اإلنتا�ج شركات 
بمختلف  الشعبية،  الفنون  من  للعديد  رة  كث��

الكشف  ي  �� �ف التواصل  أنواعها، كمساهمة مواقع 
علها  و�ج القديمة  واألل�ان  الفنون  نوادر  عن 

. �ف ميع امله�تم�� متا�ة للمشاهدة واالس�تماع ل�ج

ي  ي برام�ج �� �ف د ما يعززه  وال شك أن هذا االه�تمام يحج
ر  أك�ج بشكل  راث  ال�ت عناصر  ي  لدم�ج ي  خصيصا� ت�مم 
للطلب  ثقافية  ات  منتحج ر  وتوف�� العامة  ال�ياة  ي  �� �ف
أقامته  ما  املثال،  سبيل  عل�  ذلك،  من  املتنامي، 
راث  العامة للسيا�ة وال�ت ة  )الهي�ئ وزارة السيا�ة 
ي  سابقا� ثقافية  انات  مهر�ج من   ) سابقا� ي  الوط�ف��
ي  أيضا� أقامته  وما   ، والدول�� ي  املحل�� املستوى  عل� 
ي  �� �ف راث  ال�ت عل�  للمحافظة  السعودية  معية  ال�ج
انات وفعاليات ثقافية  رة من مهر�ج السنوات األخ��
املادي  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت االت  محج ي  �� �ف متخصصة 
للتوعية بأهمية ال�فاظ عليه بصورة �ديثة تصل 
أقامت  2014-2016م  �تمع. ففي األعوام  املحج ال� 
املوسيقى  ال  محج ي  �� �ف ي  �ف الفنان�� ألبرز  تكريم  �فالت 
: ابتسام  �ف م«، وكانت لتكريم الفنان�� أسمتها بـ »تران��
ي عام 2017- �� م. و�ف لطفي، تو�ة، وطارق عبدال�ك��
راثية  ان األزياء ال�ت معية مهر�ج 2018م أقامت ال�ج
ي  �� �ف الطينية  البيوت  ي  �� �ف عرضه  تم  الذي   » �� »تزّه�ج
ي عام 2017م وإلبراز أهم املأكوالت  �� �ي املربع، و�ف
ي �� ان األول املتخصص �ف معية املهر�ج راثية أقامت ال�ج  ال�ت

راثية. املأكوالت ال�ت

راثية  وال�ت األثرية  املواقع  مكانة  تعزيز  سياق  ي  �� و�ف
�فظ  �دود  اوز  يتحج بشكل  اليومية  ال�ياة  ي  �� �ف
إل�  والتنقيب  ال�فر  وعمليات  األثرية  كنوزها 
مردود  ذات  ثقافية  كمكتسبات  معها  التفاعل 
ة  )الهي�ئ السيا�ة  وزارة  أطلقت  اقتصادي. 
 ) سابقا� ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة  العامة 
لتنويع  السيا�ية«  األنماط  تطوير  ي  »برنام�ج
ي  ي اململكة بتقديم برام�ج �� وتطوير أنماط السيا�ة �ف
من  اءت  �ج متخصصة،  سيا�ية  ات  ومنتحج
ي  وتع�ف�� راثية«،  وال�ت الثقافية  »السيا�ة  منها  �ف
األنشطة الثقافية املرتبطة باملواقع األثرية واملعامل 
ي تش�تمل عل� زيارة املتا�ف  راث ال�ت�� التاريخية وال�ت
انات واملواقع األثرية  والفعاليات الثقافية واملهر�ج

والتاريخية املختلفة)56(.

تعد  تزال  ما  واملواسم  انات  املهر�ج إقامة  أن  إال 
املختلفة  هات  ال�ج توظفها  ي  ال�ت�� األدوات  أبرز  أ�د 
نقاط  علها  و�ج املواقع  هذه  إل�  االنتباه  للفت 
املعلومات  مركز  يات  إ�صا�ئ فبحسب  ذب)57(،  �ج
شكلت  2018م  العام  ي  �� �ف السيا�ية  واألبحاث 
من  األعل�  النسبة  اململكة  ي  �� �ف انات  املهر�ج زيارة 
من   34.7% نسبته  بما  الثقافية  األنشطة 
وتعمل  األخرى)58(.  السيا�ية  األنشطة  مل  محج
انات  م مهر�ج هات عل� إقامة وتنظ�� العديد من ال�ج
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والثقافية،  األثرية  األماكن  ي  �� �ف ثقافية  وفعاليات 
ة امللكية ملحافظة  فعل� سبيل املثال قدمت الهي�ئ
املنطقة،  إل�  الزوار  ذب  ل�ج متنوعة  فعاليات  العال 
ان شتاء طنطورة بما يتناسب مع  م�تمثلة بمهر�ج
ان 37 ألف  طبيعة املنطقة، وقد استقطب املهر�ج
عام  األول�  نسخته  ي  �� �ف وذلك  دولة،   72 من  ر  زا�ئ

2018-2019م)59(.

ارتباط  التاريخية مثال آخر عل� تعزيز  دة  ي �ج �� و�ف
أسهمت  الذي  الثقافية  باملواقع  ي  املحل�� �تمع  املحج
التاريخية  دة  �ج ان  كمهر�ج انات  مهر�ج عدة  فيه 
مع  بالتعاون  ا  سنو��� السيا�ة  وزارة  مه  تق�� الذي 
لزوار  الفرصة  إتا�ة  خالل  من  عديدة،  هات  �ج
ي  �� �ف وعاداته،  وتقاليده  ي  �� املا�ف بتلّمس  ان  املهر�ج
�تماعية،  ر فعاليات ترفيهية ا�ج �ياتهم ال�اضرة، ع�ج
ومصورة  �تمع،  املحج  � شرا�ئ ميع  �ج فيها  خاطبت 
ي  �� ي املا�ف �� دة فيها �ف ي كانت سا�ئ �تماعية ال�ت�� ال�ياة اال�ج
نصيف  كبيت  القديمة  للبيوت  الزيارة  وإتا�ة 
استقبلت  وقد  متحف.  إل�  ُ�ول  الذي  ر  الشه��
ي النسخة الثانية  �� ر �ف دة التاريخية 700 ألف زا�ئ �ج
منهم  2015م،  التاريخية  دة  �ج ان  مهر�ج من 
�)60(، وارتفع عدد الزوار  190 ألف سا�ئ ر من  أك�ث
ر)61(. كما تنظم  ي عام 2017م إل� 517 ألف زا�ئ �� �ف
دة  �ج مسك  ان  مهر�ج رية  �� ال�ف مسك  مؤسسة 

التاريخية الذي يهدف إل� تحويل املنطقة إل� مزار 
ي بأهمية املساهمة  �تمع املحل�� سيا�ي وتوعية املحج
العديد  خالل  من  املنطقة  هذه  عل�  املحافظة  ي  �� �ف

من املعارض الفنية والفعاليات الثقافية )62(.

العام  ي  �� �ف الثقافة  وزارة  م  تنظ�� آخر  كمثال  ي  �� ويأ�ت
موسم  من  �ف الطيب«  ال  »ر�ج ان  مهر�ج 2019م 
ال  ي محافظة ر�ج �� راثية �ف ال ال�ت ي قرية ر�ج �� السودة �ف
املرشحة  اململكة  نوب  �ج ر  عس�� منطقة  ي  �� �ف أملع 
اليونسكو.  ي  �� �ف راثية  ال�ت املواقع  مة  لقا�ئ مام  لالن�ف
إل�  الزوار  استقطاب  ي  �� �ف ان  املهر�ج أسهم  وقد 
الشاهقة  بحصونها  والتعريف  راثية  ال�ت القرية 
اوز عمرها 900 عام وطبيعتها وثقافتها  ي تحج ال�ت��
تأهيل متحف  إعادة  ي  �� �ف �تماعية. وأسهم ذلك  اال�ج
القرية والعديد من املواقع مثل »وادي خليس« 
ان،  املهر�ج زوار  الستقبال  الالزمة  ات  رف ه�� بالتحج
تزين  ي  ال�ت�� الورد«  ب  بـ»عصا�ئ ان  املهر�ج وا�تفى 

الزي التقليدي للمنطقة)63(.

اليوم  اململكة  ي  �� �ف تنشط  األمثلة،  انب هذه  �ج إل� 
الصلة  ذات  السنوية  انات  املهر�ج من  العديد 
سوق  ان  مهر�ج مثل:   ، �� الثقا�ف راث  بال�ت املباشرة 
ان  ومهر�ج  ، �� را�ث ال�ت الدوخلة  ان  ومهر�ج عكاظ، 
الشعبية،  والفنون  للحرف  املبدعة  األ�ساء 

الرياض  ان  ومهر�ج  ، �� الشر�ت السا�ل  ان  ومهر�ج
ان الرياض  للعود )آلة العود املوسيقية(، ومهر�ج
امللك  ان  ومهر�ج يل(،  ال�ف )تراث  راث  وال�ت لألصالة 
عبدالعزيز  امللك  ان  ومهر�ج لإلبل،  عبدالعزيز 
رها  وغ�� ال�ب،  سوق  ان  ومهر�ج للصقور، 

ر)64(. الكث��

ع�ف�  هات مبادرات وفعاليات �تُ كما تقدم بعض ال�ج
سبيل  فعل�  أشكاله،  بمختلف  ي  �� الثقا�ف راث  بال�ت
ي  �� �ف بالرياض  ي  �� الثقا�ف فهد  امللك  مركز  أقام  املثال 
 ،» �� الفلكلور الشع�ج ي  ان »ليال�� أبريل مهر�ج شهر 
ي  �� ي الغنا�ئ �� وفيه تم تكريم بعض رموز الفن الشع�ج
املوسيقية،  ية  الغنا�ئ ال�فالت  بصحبة  اململكة،  ي  �� �ف
الشعبية  واملقتنيات  للحرف  خاصة  ومنصات 
القديمة)65(، وكذلك أطلق مركز امللك عبدالعزيز 
معرض  ر  ديسم�ج شهر  ي  �� �ف )إثراء(  العاملي  ي  �� الثقا�ف
باستكشاف  يع�ف�  الذي   ،» سعوديا� تكون  »أن 
الثقافة  عل�  الضوء  وتسليط  السعودي  راث  ال�ت
املتعددة،  مناطقها  تاريخ  ر  ع�ج رية  ال�ث السعودية 
من  األخرى  الفعاليات  عشرات  إل�  باإلضافة 
مها  �حج ي  �� �ف تتفاوت  ي  وال�ت�� هات،  ال�ج مختلف 
راث  ال�ت ال  محج سعة  إل�  ي  أيضا� ا  نظر� واه�تماماتها؛ 
االت محج ميع  �ج مع  يتقاطع  الذي  ي  ��  الثقا�ف

الثقافة األخرى.

ي أرقام �� 2019م �ف
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ي  ي مسابق�ت�� �� �ف زين  الفا�ئ الثقافة عن  وزارة  أعلنت 
ي  �ف املعنيت�� الصناعي  راث  وال�ت ي  �� الشع�ج الفلكلور 
راث  ال�ت مسابقة  ففي  راث،  ال�ت وتوثيق  مع  بحج
ي  مشاركا�  21 فوز  عن  الوزارة  أعلنت  الصناعي 
ر  أك�ث من  �ف شاركوا  مختلفة،  مسارات  ثالثة  ي  �� �ف
مسابقة  استقبلت  بي�فما  مشاركة)66(،   800 من 
ي  �� �ف مشاركة   1300 من  ر  أك�ث ي  �� الشع�ج الفلكلور 
الشعبية،  املوسيقى   ، �� الشع�ج الرقص  مسارات 
مة  قا�ئ مت  وقد �ف الشعبية.  ر  واألساط�� ال�كايات 

ي املسارات الثالثة)67(. �� ي �ف زا� زين 26 فا�ئ الفا�ئ

لإلبل  العزيز  عبد  امللك  ان  مهر�ج ي  �� �ف أعلن  كما 
زة  ا�ئ بحج زين  الفا�ئ 2019م عن  ي مارس  �� �ف الـُمقام 
عن  تقدم  ي  ال�ت�� ي  �� الشع�ج لألدب  عبدالعزيز  امللك 
الشعر  منها  مختلفة،  شعبية  أدبية  ناس  أ�ج
ي  �� الشع�ج والشعر  املحاورة  وشعر  النبطي 

.)68( �� العر�ج

سنوات  ثالث  ملدة  »بارع«  ي  برنام�ج أقام  وقد 
األطفال،  من  عكاظ  سوق  لرواد  تدريبية  ورش 
ال�فوص  مثل  ي  �� شع�ج اه�تمام  ذات  �رف  عل� 
ي  �� و�ر�ف �رفية   100-80 من  �ف وذلك  والفخار، 
ُطر�ت  �يث  عكاظ،  سوق  ادة  �ج ي  �� �ف مشارك 
للمشاركات  ي  ومنت�ج م  ت�م�� ألفضل  ز  وا�ئ �ج أربعة 
ي ألقت بظاللها عل�  �ف ي ودولي�� �ف راء محلي�� م خ�ج بتقي��

. �ف تطوير مستوى ال�رفي��

يع املشاركة  ر عل� تشحج ي خطوة ذات داللة أك�ج �� و�ف
راث، أعلن سمو وزير الثقافة  ال ال�ت ي محج �� واإلبداع �ف
ز  وا�ئ ال�ج من  �ف راث  بال�ت تختص  سنوية  زة  ا�ئ �ج عن 
ر من عام  ي ديسم�ج �� ي أعلن عنها �ف الثقافية الـ 14 ال�ت��

2019م)69(.

راث ال ال�ت ي محج �� ز �ف وا�ئ الحج
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ي م�طات �� راث �ف ال ال�ت م�ج
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السعودي  ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت بإبراز  اململكة  اه�تمت 
ي  �� �ف اململكة  فازت  الرسمي  الصعيد  فعل�  للعامل، 
لس  املحج بعضوية  2019م،  عام  ر  نوفم�ج شهر 
والعلم  ربية  لل�ت املتحدة  األمم  ملنظمة  التنفيذي 
لعضوية  انتخبت  كما  )اليونسكو(،  والثقافة 
األول�،  للمرة  املنظمة  ي  �� �ف العاملي  راث  ال�ت نة  ل�ج
عل�  للمحافظة  السعودية  معية  ال�ج لت  ُسحج
ي  �� ثا�ف اليونسكو كشريك رسمي لتصب�  ي  �� �ف راث  ال�ت
ل  تسحج �كومية  ر  غ�� سعودية  دولية  منظمة 
ال  ي محج �� �ف ي  ي وعربيا� يا� اليونسكو، واألول� خليحج لدى 
يل  تسحج ي  �� �ف اململكة  هود  �ج تواصلت  كما  راث،  ال�ت
املادي  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت عناصر  من  املزيد 
بملفات  ي  سواء� اليونسكو  منظمة  لدى  لة  املسحج

منفردة أو مشركة)70(.

م عدد  وعل� صعيد الفعاليات واملعارض فقد أق��
زيرة  ال�ج ي  �� �ف ارة  التحج »طرق  معرض  عد  و��ُ منها، 
السعودية  العربية  اململكة  آثار  ع  روا�ئ  - العربية 
لعرض  األهم  ي  الدول�� املعرض  العصور«  ر  ع�ج
العامل ي عدة متا�ف �ول  �� �ف األثرية  اململكة   كنوز 
راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ من  م  بتنظ��
عام  ي  �� �ف املعرض  ر�لة  بداية  ومنذ   . الوط�ف��

أثرية  قطعة   460 من  ر  أك�ث عرض  تم  2010م 
املحلية  املتا�ف  من  عدد  مقتنيات  من  منتقاة 
ي  معرضا�  14 من  �ف اململكة  ي  خار�ج مرة  ألول 
وهما  ، �ف محليت�� ي  �ف محطت�� إل�  باإلضافة   ،  دوليا�
امللك  مركز  ومتحف  بالرياض  ي  الوط�ف�� املتحف 

ي العامل �� ي السعودي �ف �� راث الثقا�ف ال�ت

عام  ي  �� و�ف )إثراء(.  العاملي  ي  �� الثقا�ف العزيز  عبد 
املتحف  ي  �� �ف عشر  السابع  املعرض  م  أق�� 2019م 
بالشراكة إيطاليا  ي  �� �ف روما  ي  �� �ف ي  �� الروما�ف ي   الوط�ف��
أرامكو  شركة  وبرعاية  الثقافة  وزارة  مع 

السعودية)71(.

ي اململكة. �� لة باليونسكو �ف ر املادي املسحج ي غ�� �� راث الثقا�ف مة بعناصر ال�ت دول 9-4: قا�ئ حج

رة( رف 1433هـ/2012مالصقارة )الب��
يكا واإلمارات وإسبانيا وفرنسا وهنغاريا  راك مع أملانيا وال�فمسا وبلحج باالش�ت

رتغال وقطر  وإيطاليا وكازاخستان واملغرب ومنغوليا وباكستان وال�ج
وسوريا وكوريا والتشيك

دية ي السعودية1436هـ/2015مفن العرضة النحج �� ل بشكل منفرد �ف ُسحجّ

راك مع اإلمارات وُعمان وقطر1436هـ/2015مالقهوة العربية باالش�ت

لس راك مع اإلمارات وُعمان وقطر1436هـ/2015ماملحج باالش�ت

ي السعودية1437هـ/2016مفن املزمار �� ل بشكل منفرد �ف ُسحجّ

ري ي السعودية1438هـ/2017مالقط العس�� �� ل بشكل منفرد �ف ُسحجّ

1441هـ/2019مالنخلة
راك مع البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت وموريتانيا  باالش�ت

من ي والسودان وتونس واإلمارات وال�� �ف واملغرب وُعمان وفلسط��

ر املادي ي غ�� �� راث الثقا�ف مة ال�تمثيلية لل�ت القا�ئ ر املادي ي غ�� �� يل لدى منظمة اليونسكوالعنصر الثقا�ف تاريخ التس�ج
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ملحافظة  امللكية  ة  الهي�ئ أقامت  2019م  عام  ي  �� و�ف
زيرة  ال�ج ي  �� �ف ب  ا�ئ العحج وا�ة  »العال  معرض  العال 
ي  �� �ف ي  �� العر�ج العامل  معهد  مع  بالتعاون  العربية« 
بدعم  املعرض  م  أق�� وقد  املعهد.  مقر  ي  �� �ف باريس 
العال  محافظة  لتطوير  الفرنسية  الوكالة  من 
وكنوز  راث  ب�ت التعريف  بغرض   )AFALULA(
األثرية  القطع  عرض  خالل  من  العال  محافظة 
راثية والصور امللتقطة بواسطة  النادرة والقطع ال�ت
استخدام  إل�  باإلضافة  ي  �ف رف�� مح�ت مصورين 

ية متعددة)72(. ط مر�ئ وسا�ئ

ي  تطورا� والثقافية  األثرية  املواقع  شهدت  كما 
ي  م�تمثال� املاضية،  ال�فمس  السنوات  خالل  ي  ملحوظا�
ي زيادة االه�تمام بتأهيل املواقع األثرية والثقافية  �� �ف
ي  �� راث العاملي �ف مة ال�ت من قا�ئ يلها �ف ي اململكة لتسحج �� �ف
بنهاية  لة  املسحج املواقع  عدد  بلغ  وقد  اليونسكو، 
دول 6-9(.  عام 2019م خمسة مواقع )انظر �ج
وباإلضافة إل� هذه املواقع صدرت موافقة املقام 
ة العامة  ي عام 2015م عل� طلب الهي�ئ �� السامي �ف
مواقع   10 يل  تسحج ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة 
وتعمل  اليونسكو،  مة  قا�ئ من  �ف إضافية  أثرية 
ر  معاي�� وفق  التالية  املواقع  ة  تهي�ئ عل�  ة  الهي�ئ
از، وطريق  مة: درب زبيدة، وسكة �ديد ال�حج القا�ئ
ال  ي املصري، وقرية ر�ج ي الشامي، وطريق ال��ج ال��ج
�مى،  ر  وب�ئ الفاو،  وقرية   ، �ف ع�� ذي  وقرية  أملع، 
هذا  ي  أدر�ج وقد  ندل)73(.  ال�ج بدومة  الدرع  و�ي 
ي  الوط�ف�� التحول  ي  برنام�ج مبادرات  من  �ف الهدف 
2018م،  عام  ي  �� �ف بالفعل  رى  و�ج 2020م)74(، 
راث العاملي  نة ال�ت ال أملع إل� ل�ج م ملف قرية ر�ج تسل��
يل  راءات تسحج ر إل�ج ي التحض�� �� باليونسكو، والبدء �ف

ي العام نفسه)75(. �� ندل �ف وا�ة دومة ال�ج

ي اململكة. �� راث العاملي )اليونسكو( �ف مة ال�ت ي قا�ئ �� لة �ف دول 9-6: املواقع املسحج حج

ن صالح محافظة العال2008ممدا�ئ

الدرعية التاريخية2010م�ي الطريف

دة التاريخية دة2014م�ج �ج

بة والشويمس ي �ج �� ل2015مالرسوم الصخرية �ف �ا�ئ

األ�ساء2018موا�ة األ�ساء

املكان يلاسم املوقع سنة التس�ج

ر العصور. ع آثار اململكة العربية السعودية ع�ج دول 9-): أماكن عرض معرض روا�ئ حج

2010مباريس، فرنسامتحف اللوفر

ي للفنون 2010-2011مبرشلونة، اسبانيااملتحف الوط�ف��

ي رغ، روسيامتحف األرميتا�ج رسب�� 2011مسانت بي�ت

2012مواشنطن، الواليات املتحدةمتحف ساكلر

رغامون ، أملانيامتحف ال�ج �ف 2012مبرل��

رغ، الواليات املتحدةمتحف كارنيغي 2013مبيتس�ج

ميلة ، الواليات املتحدةمتحف الفنون ال�ج �ف 2013-2014مهيوس�ت

ي للفنون رف 2014مكنساس، الواليات املتحدةمتحف نيلسون - أتكي�ف

سان فرانسيسكو،متحف الفن اآلسيوي
2015مالواليات املتحدة

ي �� 2019مروما، إيطاليااملتحف الروما�ف

ي ياملتحف الوط�ف�� �ف ، الص�� �ف 2016مبك��

ي سول �� ي �ف نوبيةاملتحف الوط�ف�� 2017مسؤول، كوريا ال�ج

ي 2018مطوكيو، الياباناملتحف الوط�ف��

متحف اللوفر
، اإلمارات العربية  �� أبوظ�ج

2019ماملتحدة

ي 2019مأثينا، اليونانمتحف بيناك��

ي �� 2020مروما، إيطاليااملتحف الروما�ف

التاريخ البلد/املدينة املكان
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البنية التحتية واالست�ثمار
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مية األطر التنظ��

العاملية  املنظومة  من  ي  زءا� �ج اململكة  تعد 
قامت  وقد   ، �� الثقا�ف راث  ال�ت عل�  للمحافظة 
ي  �� �ف الدولية  االتفاقيات  العديد من  بالتوقيع عل� 
ال، منها: اتفاقية الهاي ل�ماية املمتلكات  هذا املحج
مايو  ي  �� �ف املقرة  املسل�،  اع  رف ال�ف �الة  ي  �� �ف الثقافية 
راث  1954م)76(. ووقعت عل� اتفاقية �ماية ال�ت
ي  برام�ج من  �ف وذلك  والطبيعي،  ي  �� الثقا�ف العاملي 
الطبيعي  راث  ال�ت �فظ  إل�  تدعو  ي  ال�ت�� اليونسكو 
واتفاقية  1971م)77(.  عام  الضياع  من  ي  �� والثقا�ف
وتصدير  نقل  ملنع  اتخاذها  ب  الوا�ج ر  التداب��
املقرة  مشروعة  ر  غ�� بطرق  الثقافية  املمتلكات 
الثقافية املمتلكات  واتفاقية  1972م.  عام  ي  ��  �ف

املغمورة باملياه املقرة عام 2001م.

ي  �� العمرا�ف راث  وال�ت واملتا�ف  اآلثار  نظام  ويعد 
لقطاع  األهم  املنظم  اإلطار  2014م  عام  الصادر 
وأنظمة  سياسات  من  ت�ف الذي  اململكة  ي  �� �ف اآلثار 
الصادر  القديم  اآلثار  لنظام  وتعديالت   � ولوا�ئ
ال�ماية  النظام  هذا  ويوفر  1972م)78(،  عام 
املنقولة  ر  وغ�� املنقولة  القديمة  للممتلكات 
ي  رف 200 سنة، وت�تم�� إل� ما قبل  ي يعود عهدها  ال�ت��
كما  وطنية،  أو  فنية  أو  تاريخية  ص  بخصا�ئ
التاريخية،  واملواقع  اآلثار  مواقع  أنظمة  مل  يسث
النظام  اء  �ج كما   . �� الشع�ج راث  ال�ت ومواقع 
داخل  بها  القيام  وز  يحج ال  ي  ال�ت�� األعمال  بتحديد 
باآلثار  املتعلقة  واألنظمة  اآلثار،  مواقع  �دود 
 الغارقة، واآلثار املنقولة، والتنقيب عنها، وأ�كام
املتا�ف،  وأنظمة  راث،  ال�ت بقطع  ار  االتحج
لهذه  ي  �ف املخالف�� تطال  ي  ال�ت�� والعقوبات 
معهم  والتحقيق  ضبطهم  أنظمة  مع   ، �ف القوان��
عن  األنظمة  هذه  أثمرت  وقد  ومحاكمتهم، 
العبث  من  األثرية  املواقع  من  ات  امل�ئ �ماية 

والتخريب، و�فظ اآلثار وضبطها)79(.

م والتدريب القوى العاملة والتعل��
راث وإدارته ال ال�ت ي محج �� �ف

ي  ي وبرام�ج امعات السعودية أقساما� م بعض ال�ج ت�ف
ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت بدراسة  صلة  ذات  أكاديمية 
واملحافظة عليه، باإلضافة إل� قسم اآلثار واملتا�ف 
إليه  اإلشارة  تمت  الذي  سعود  امللك  امعة  �ج ي  �� �ف

بهذا  متخصص  أكاديمي  قسم  كأول  ي  سابقا�
ي كلية اآلثار  ي اململكة)80(، الذي أصب� ال�قا� �� ال �ف املحج
ي  �� نسث ي عام 2009م ائُ �� ، �ف ودة �اليا� والسيا�ة املو�ج
وقسم  ل  �ا�ئ امعة  �ج ي  �� �ف واآلثار  السيا�ة  قسم 
إل�  باإلضافة  ازان،  �ج امعة  �ج ي  �� �ف واآلثار  السيا�ة 
ال�فاظ  ي  �� �ف العلوم  ر  ست�� ما�ج ي  برنام�ج استحداث 
والذي  م  القص�� امعة  �ج ي  �� �ف ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت عل� 
م كلية  ال. كما ت�ف ي هذا املحج �� يعد األول من نوعه �ف
امعة امللك سعود قسم إدارة  اآلثار والسيا�ة بحج
راث، والذي يقدم مواد دراسية محددة  موارد ال�ت

راث وتوثيقه وصونه. مع ال�ت ال �ج ي محج �� �ف

عل� الرغم من ذلك، ما تزال الطريق طويلة أمام 
��ت�  املحدودة  مية  التعل�� ي  رام�ج ال�ج هذه  ات  مخر�ج
تستطيع مواكبة تطور وتوسع القطاع من �يث 
د  يو�ج �يث  تأهيلهم.  كفاءة  أو  ي  �ف �� ريحج ال�ف أعداد 
اآلثار  لعلم  الفرعية  التخصصات  ي  �� �ف �اد  نقص 
ي  �� �ف األثري  بالعمل  النهوض  عل�  تساعد  ي  وال�ت��
اململكة. وتنعكس محدودية التخصصات العلمية 

قلة  عل�  بالضرورة  والسيا�ة  اآلثار  ال  محج ي  �� �ف
اوز عدد  ي القطاع، إذ مل يتحج �� القوى الوطنية العاملة �ف
ي عام  �� �تماعية �ف ي وزارة العمل والت�فمية اال�ج �� ي �ف �ف ل�� املسحج
م آثار« واختصاص  2019م تحت اختصاص »ترم��
ي  �ف ل�� »تنقيب آثار« ثالثة أشخاص، وبلغ عدد املسحج
»كمرشد سيا�ي عام« دون تحديد االختصاص 
ي و22 أن�ث�()81(. إال أن هذه  110 أشخاص )88 ذكرا�
ال،  ي املحج �� ي ال�قيقي �ف �ف م العامل�� األرقام ال تعكس �حج
ملزاولة  ي  �ف املرخص�� مة  قا�ئ م  ت�ف املثال  سبيل  فعل� 
ر  ة السيا�ة أك�ث نشاط اإلرشاد السيا�ي لدى هي�ئ
ي مختلف مناطق  �� من 600 سعودي وسعودية �ف

اململكة)82(.

معية  ، فقد �صرت ال�ج �� راث الثقا�ف ال ال�ت ي محج �� أما �ف
تقريرها  ي  �� �ف راث  ال�ت عل�  للمحافظة  السعودية 
ر املادي  ي غ�� �� راث الثقا�ف ي ال�ت �� ي �ف �ف ر عدد املمارس�� األخ��
بحسب  ُصنفوا  2019م،  إل�   2010 عام  من 
ة ال�صر  اءت نتيحج ي يعملون بها. و�ج ال�ت�� االت  املحج

:)83( �� عل� النحو اآل�ت
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بعض  تتوفر  األكاديمي،  م  التعل�� إل�  باإلضافة 
ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت االت  محج ي  �� �ف التدريب  خيارات 
العديد  تعمل  إذ  املادي.  ر  غ�� ي  �� الثقا�ف راث  وال�ت
وكلية  والتخطيط  العمارة  ككلية  الكليات  من 
وكليات  سعود،  امللك  امعة  �ج ي  �� �ف واآلثار  السيا�ة 
امللك  امعة  و�ج فيصل  امللك  امعة  �ج ي  �� �ف العمارة 
ل  �ا�ئ امعة  و�ج القرى  أم  امعة  و�ج عبدالعزيز 
ة  الهي�ئ مع  بالتعاون  �تمع،  املحج كليات  إل�  باإلضافة 
إقامة  عل�  ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسيا�ة  العامة 
املشاريع  شركات  ي  �� �ف ي  �ف للعامل�� تدريبية  دورات 
عل�  الطلبة  وتدريب  ي  �� العمرا�ف راث  بال�ت املتعلقة 
كما   .)84( �� العمرا�ف راث  ال�ت وتأهيل  م  ترم�� مشاريع 
راث  ال�ت عل�  للمحافظة  السعودية  معية  ال�ج تقوم 
�تمع  بالتدريب عل� إعداد ملف ترشي� بمشاركة املحج
ي  �� راث الثقا�ف مة ال�تمثيلية لل�ت ي القا�ئ �� يل �ف ي للتسحج املحل��

ر املادي من خالل ورش عمل متخصصة. غ��

والسيا�ية  راثية  ال�ت املواقع  ال  محج ويتقاطع 
فرص  من  ي  عددا� ي  موفرا� السيا�ي  القطاع  مع 
راخيص  ديد ل�ت رى تطبيق نظام �ج التوظيف، فقد �ج
املقتصر  2018م  عام  السيا�ي  اإلرشاد  مهنة 
ي  رخصا� ويمن�   ، �ف نس�� ال�ج من  ي  �ف السعودي�� عل� 
منطقة(.  ومرشد  موقع  )مرشد  ي  �ف الختصاص��
ي تدريب واختبارات تأهيل  مل النظام برام�ج ويسث
والكفاءة  العمل  ر  معاي�� ضبط  مان  ل�ف ي  �ف للعامل��
لس الوزراء إنشاء  ال)85(. كما أقر محج ي هذا املحج �� �ف
ي اململكة  �� ي �ف �ف معية مهنية للمرشدين السيا�ي�� �ج
معية السعودية لإلرشاد  عام 2014م باسم »ال�ج
السيا�ي« ككيان اعتباري مسؤول عن تدريب 
ي عام 2019م  �� املرشدين وتطوير خدماتهم)86(. و�ف
معيات  ل�ج ي  الدول�� االتحاد  إل�  معية  ال�ج مت  ان�ف
رفع  ي  �� �ف سيسهم  مما  السيا�ي؛  اإلرشاد 
ت�فمية  مركز  يعمل  كما   .)87( امله�ف�� األداء  ر  معاي��

»تكامل«  الوطنية  السيا�ية  البشرية  املوارد 
بتدريب  مختصة  هة  كحج السيا�ة  ة  لهي�ئ التابع 
املهنية  ر  املعاي�� وتو�يد  البشرية  املوارد  وتأهيل 

رافية لت�فمية الصناعة السيا�ية)88(. واال��ت

راث  ي قطاع ال�ت �� ي الكوادر املؤهلة �ف �� هة النقص �ف ملوا�ج
أطلقت  القطاع  ي  �� �ف القدرات  تطوير  سبيل  ي  �� و�ف
ي االبتعاث  ي العام 2019م برنام�ج �� �ف وزارة الثقافة 
والسيا�ة  اآلثار  االت  محج من  يت�ف الذي  ي  �� الثقا�ف
ر  ست�� ي ملرا�ل البكالوريوس واملا�ج راث الوط�ف�� وال�ت
نوعية  مية  تعل�� ي  فرصا� يتي�  والذي  والدكتوراه، 
ي من خالل دراسة  �ف للطالب والطالبات السعودي��
امعات  ال�ج أبرز  ي  �� �ف والفنية  الثقافية  التخصصات 
العاملية. كما أعلنت الوزارة عن تأسيس أكاديمية 
ي ستستقبل  للفنون تع�ف� بالفنون التقليدية، ال�ت��

ي خريف عام 2020م. �� طلبات االلتحاق �ف

ي من عام 2010م - 2019م. �� ي املوروث الشع�ج �� ي �ف �ف دول 9-7: �صر ألعداد املمارس�� حج

ية،  19 فرقة أدا�ئ
ي ما يقارب 950 شخصا� 78 46 25 300

العادات والتقاليد
املهارات واملعارف املرتبطة 

ر الشفهيةبالطبيعة والكون التعاب��
ال�رف والصناعات

يةالتقليدية الفنون األدا�ئ
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ي بارع()92(. ي نظام ال�رف والصناعات اليدوية )برنام�ج �� ي �ف �ف ل�� ي املسحج �ف شكل 9-): نسبة توزيع ال�رفي��

ي  العال برنام�ج امللكية ملحافظة  ة  الهي�ئ كما أطلقت 
وفرنسا  وبريطانيا  أمريكا  من  كل  إل�  ابتعاث 
االت  بمحج عالقة  ذات  تخصصات  لدراسة 
عام  األول�  مر�لته  بدأ  والذي  واآلثار،  السيا�ة 
سنوات،  خمس  مدى  عل�  وسيس�تمر  2019م، 
والبكالوريوس  الدبلوم  شهادات  كذلك  مل  ويسث

ر)89(. ست�� واملا�ج

ال الحرف ي محج �� التأهيل واالست�ثمار �ف
والصناعات التقليدية

ال ال�رف اليدوية بقدر  ي محج �� ت�تمتع الفرص املتا�ة �ف
ية، تنقل  رافية الرتباطها بمنظومة إنتا�ج من اال��ت
واضحة،  مسارات  ي  �� �ف العمل  سوق  إل�  املتدرب 
ي  الوط�ف�� ي  رنام�ج ال�ج ر  ع�ج املثال،  سبيل  عل�  وذلك، 
للحرف والصناعات التقليدية »بارع« الذي يعمل 
ي  �� ي �ف �� ي لإلبداع والتطوير ال�ر�ف عل� تأسيس 17 مركزا�
ي منها تشغيل  املواقع الثقافية �ول اململكة، نت�ج
م واملنطقة  ي كل من املدينة املنورة والقص�� �� املراكز �ف
ربة  الشرقية )األ�ساء()90(. يضاف إل� »بارع«، تحج
التاريخية،  دة  �ج ي  �� �ف راثية  ال�ت للفنون  ميل  �ج بيت 
مي  ي تعل�� الذي تأسس عام 2015م لتقديم برنام�ج
ة املختلفة  راث��ّ ي الفنون ال�ت �� ي �ف سنوي لعشرين طالبا�

ة، باإلضافة  ي طابع هندستها وزخارفها اإلسالم��ّ �� �ف
ال�رف  وأنواع  ة  والنحت��ّ ة  شب��ّ ال�ف األعمال  إل� 
مدرسة  مع  املؤسستان  وتتعاون  ة)91(.  التقليد��ّ
بل  ة ومؤسسة �ج ر تشارلز للفنون التقليد��ّ األم��

هما. ي تطوير برامحج �� ي �ف �ف ريطانيت�� ركواز ال�ج ال�ت
ي والصناعات اليدوية  �� ل ال�ر�ف من نظام السحج يت�ف

ي  �رفيا�  4127 بارع  ي  برنام�ج عليه  يقوم  الذي 
 ،)3-9 )شكل  2019م  عام  بنهاية  ي  ال� مسحج
عل�  ة  وفن��َّ ومهنية  تدريبية  منصات  لهم  ي  �� يه��

مستوى مناطق اململكة.

املدينة املنورة
11.448%

م القص��
7.295%

الشرقية
15.641%

الرياض
12.497%

ال�دود
مالية السث
2.77%

وف ال�ج
5.223%

ران نحج
2.64% مكة املكرمة

21.857%

ر عس��
6.263%

ل �ا�ئ
5.215%

ازان �ج
4.146%

تبوك
7.271%

البا�ة
3.130%
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التقليدية  والصناعات  ال�رف  ال  محج �قق  وقد 
اإلبداعية  العملية  ربط  ي  �� �ف ا�ات  النحج بعض 
ال�وكمة  راءات  إ�ج ميع  بحج ي  واإلنتا�ج بالتسويق 
األركان،  مك�تملة  تقليدية  �رف  سوق  ي  �ف ل�تمك��
»الشركة  االست�ثماري،  ال  املحج هذا  ي  �� �ف وتنشط 
تأسست  ي  ال�ت�� راثية«  ال�ت للضيافة  السعودية 
ي  رام�ج ال�ج تسهم  إذ  1425هـ/2005م.  عام 
ي  �� �ف ي  والدول�� ي  الوط�ف�� املستوى  عل�  انات  واملهر�ج
وإشراكهم   ، �ف �� السعود��ّ ي  �ف ال�رفي�� سوق  إنعاش 
والهدايا  بالدروع  ة  الرسم��ّ ات  الفعال��ّ تزويد  ي  �� �ف
توفرت  كما   ، محليا� املصنوعة  ة  التذكار��ّ
ي  �� �ف للبيع  منافذ  بارع،  ي  برنام�ج ر  ع�ج  ، �ف للحرفي��
ي عدد من مدن  �� �ف ي  انا� 19 مهر�ج ي  �� �ف 2019م،  عام 
سوق  أنعشت  ي  وال�ت��  ، �رفيا�  297 لـ  اململكة 
املنافذ  هذه  اوز  وتتحج  ،)93( �ف �� السعود��ّ ي  �ف ال�رفي��
املؤسسات تزويد  إل�  الفردي  ة  ز�ئ التحج  بيع 
ات  منتحج من  ه  تحتا�ج ما  ميع  بحج والشركات 
ي  �ف للحرفي�� ة  رف املم�� ربة  التحج مثل  شعبية، 
بلو«  »راديسون  فندق  مع  ي  �ف �� السعود��ّ
عام  ي  الدبلوماس�� ال�ي  ي  �� �ف افتت�  الذي 
عل�  وا�توى  العا�مة،  غرب  1441هـ/2019م 
�رفيون  صنعها  فريدة  فنية  قطعة   1249
الفندق  ربة  تحج أصبحت  ي  را� وأخ�� سعوديون، 
ال�رفية  الطلبيات  من  للعشرات  البداية 
اوزت  تحج ي  ال�ت�� والشركات  السعودية  للفنادق 
أسهم  2020م،  مارس  نهاية  إل�  ي  منت�ج  7000
ال�وكمة راءات  إ�ج من  العديد  تأسيس  ذلك  ي  ��  �ف
املشتقة من نظام ال�رف الذي يعمل عل� �ماية 

الوطنية،  ر  غ�� املنافسة  من  ال�رفية  السوق 
تحديد  ر  ومعاي��  ، �� ال�ر�ف ي  املنت�ج م  تقي�� ر  معاي�� مثل 
ل السحج ي  �� �ف املع�تمدين  ي  �ف ال�رفي��  مستويات 

رها. ي وغ�� �� ال�ر�ف

ي املواقع األثرية �� االست�ثمار �ف
راثية وتعزيز السياحة وال�ت

ي  �ف ب��  126 املرتبة  2017م  عام  اململكة  ا�تلت 
السيا�ة  صناعة  عل�  اإلنفاق  �يث  من   136
وإشراك  الدعم  زيادة  وستسهم  والسفر، 
د  العوا�ئ زيادة  ي  �� �ف االست�ثمار  ي  �� �ف اص  ال�ف القطاع 
ي وال�د من  ي الدخل املحل�� �� املالية لقطاع السيا�ة �ف
ومن  ية)94(.  ار�ج ال�ف السيا�ة  عل�  اإلنفاق  زيادة 
العامة  ة  الهي�ئ توقيع  ذلك،  إل�  الرامية  هود  ال�ج
اتفاقيات  موعة  محج االست�ثمار  ة  وهي�ئ للسيا�ة 
نبية تصل  2019م مع شركات محلية وأ�ج عام 
للتطوير  سعودي  ريال  مليار   100 إل�  متها  ق��
ي قطاع السيا�ة، منها اتفاقيات مع  �� واالست�ثمار �ف
بوابة  تطوير  ة  وهي�ئ العال  لتطوير  امللكية  ة  الهي�ئ
بالقرب  الواقع  األ�مر  البحر  ومشروع  الدرعية 
 من مواقع أثرية تعود إل� العصر النبطي وطرق

ي القديمة)95(. ال��ج

السيا�ي  التسويق  لس  محج مبادرة  وتستهدف 
ات  منتحج من  التسويقية  األدوات  تطوير 
السيا�ة،  لقطاع  داعمة  وفعاليات  وأنشطة 

�تمع  ي تعزيز املعرفة األثرية لدى املحج �� �ف سهم  ُ�� مما 
من  وال�د  العام  مدار  عل�  السيا�ة  وتفعيل 
اص  ال�ف القطاع  يع  وتشحج الدعم  وزيادة  املوسمية 
ي  اإلنتا�ج يع  تشحج وكذلك  االست�ثمار)96(،  عل� 
ي السيا�ي  املنت�ج السيا�ي املس�تمر؛ أي استخدام 
عل�  االقتصار  وعدم  وتطويره  مختلفة  بأشكال 
تعمل  كما  األولية)97(.  بصورته  استخدامه 
ي  �� �ف ل(  )نرفُ راثية  ال�ت للضيافة  السعودية  الشركة 
خالل  من  راثية  ال�ت املواقع  إ�ياء  إعادة  ال  محج
خدمات  ي  �� �ف تأهيلها  بعد  راثية  ال�ت ي  �� املبا�ف است�ثمار 

راثية)98(. اإليواء السيا�ي والضيافة ال�ت

»مواسم  ي  برنام�ج أطلق  2019م،  عام  ي  �� �ف
من  �زمة  عل�  ا�توى  الذي  السعودية« 
والثقافية،  والرياضية  رفيهية  ال�ت الفعاليات 
بهدف زيادة اإلقبال والتفاعل مع املواقع األثرية 
من  ي مختلف مناطق اململكة، وذلك �ف �� والثقافية �ف
نة  ل�ج بالتعاون مع  ال�ياة  ودة  ي �ج برنام�ج مبادرات 
العامة  ة  الثقافة، والهي�ئ م كال من وزارة  عليا ت�ف
ة العامة الرياضة )وزارة الرياضة  رفيه، والهي�ئ لل�ت
واملؤتمرات،  للمعارض  العامة  ة  والهي�ئ  ،) �اليا�
هذه  وتعد  املختصة.  هات  ال�ج مع  وبالتنسيق 
ي  سواء� القطاع،  دعم  ل  وسا�ئ أبرز  من  املواسم 
ذب  �ج أو  الداخلية،  السيا�ة  تنشيط  �يث  من 
ر فرص عمل مؤقتة  ، كما تو�فّ ار�ج السيا� من ال�ف

. �ف مة للسعودي�� ودا�ئ

ي اململكة  �� �ف يمتلك قطاع املواقع األثرية والثقافية 
ي  النات�ج ي  �� �ف املساهمة  عل�  عالية  اقتصادية  قدرة 
بنيته  تطوير  أهمية  وتكمن   ، املحل�� ي  مال�� اإل�ج
السيا�ة  قطاع  ت�فمية  ي  �� �ف فقط  ليس  التحتية 
سبيل  عل�  اإليواء  كقطاع  املباشرة  وخدماتها 
أخرى،  خدمية  قطاعات  إل�  تمتد  بل  املثال، 
رها.  وغ�� رفيه  وال�ت اليدوية  وال�رف  النقل  مثل 
السنوات  ي  �� �ف السيا�ة  قطاع  ي  �� �ف االنتعاش  ومع 
رة ارتفعت اإليرادات السيا�ية بشكل عام،  األخ��
، من 57.3 مليار ريال  �� الثقا�ف ر  ي منها وغ�� �� الثقا�ف
ي نهاية  �� ي عام 2004م، إل� 166.8 مليار ريال �ف �� �ف
ي 2017م،  �� ر من 193 مليار ريال �ف 2016م، وأك�ث
اوزت 211 مليار ريال عام 2018م. وبلغت  وتحج
ي عام  ي االقتصاد الوط�ف�� �� مة املضافة للسيا�ة �ف الق��
سعودي،  ريال  مليون   107 من  ر  أك�ث 2018م 
ي  �� �ف 2018م  عام  إيرادات  عل�  ذلك  وانعكس 
مليون   63 من  ر  أك�ث بلغت  ي  ال�ت�� النقل  قطاع 
ما بلغت إيرادات قطاع خدمات  ريال سعودي، ف��
ريال،  مليون   86 من  ر  أك�ث والشراب  الطعام 
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يزيد  ما  والسفر  السيا�ة  مؤسسات  وإيرادات 
عل� 8 مليون ريال سعودي.

- االستهالك  أو   - �تمعية  املحج املشاركة  زالت   وما 
الذي التطور  رغم  ضعيفة  املواقع  هذه  ي  ��  �ف

عامل  هي  انات  املهر�ج أن  ومع  القطاع،  يشهده 
معدالت  أرقام  أن  إال  الداخلية  للسيا�ة  ذب  �ج
ما  والثقافية  التاريخية  لألماكن  ي  �ف املواطن�� زيارة 
9-8 نسب  دول رقم  تزال محدودة. ويوض� ال�ج
)التاريخية(  األثرية  للمواقع  املنخفضة  الزيارة 

ي  �� �ف انات  املهر�ج زيارة  بنسب  مقارنة  راثية  وال�ت
التوعية  ضعف  إل�  يعود  قد  ما  وهو  اململكة، 
التحتية  البنية  ضعف  أو  املناطق  هذه  بأهمية 
إليها  الوصول  عل�  القدرة  من  يحد  مما  فيها؛ 

ول فيها. والتحج

�تمعية  ويمكن االستدالل عل� ضعف التوعية املحج
السيا�ة  مفهوم  و�داثة  املناطق  هذه  بأهمية 
املناطق  هذه  زيارة  نسب  مع  باملقارنة  الثقافية 
رقم  دول  )�ج اململكة  إل�  الوافدين  السيا�  من 

الثقافية  األنشطة  نسبة  ترتفع  �يث   ،)9-9
راثية.  وال�ت التاريخية  املواقع  زيارة  وباألخص 
ر املستغرب انخفاض معدالت  وبالرغم أنه من غ��
ية عامة،  ار�ج ي السيا�ة الداخلية عن ال�ف �� الزيارة �ف

الكتشاف  املعدة  والت  بال�ج رة  األخ�� ارتباط  بحكم 
ود  و�ج إل�  ر  يش�� الفرق  م  �حج أن  إال  املواقع،  هذه 
ي  �ف ي املواطن�� �ف سبب آخر يتعلق بمعدالت الزيارة ب��

. �ف م�� واملق��

ي 2017م - 2018م. �ف ي العام�� �� دول 9-9: أرقام السيا�ة الثقافية الوافدة �ف حج

%44.3%45.8%5.33.5 مليون%3.311.2 مليون2017

%42.3%43.7%4.64.1 مليون%2.910.7 مليون2018

السنة
عدد الرحالت 

الداخلية
نسبة األنشطة 

الثقافية
عدد الزيارات املكررة 

اناتألغراض ثقافية راثيةزيارة املواقع التاريخيةزيارة املهرحج زيارة املواقع ال�ت

ي 2017م - 2018م. �ف ي العام�� �� دول 9-8: أرقام السيا�ة الثقافية املحلية �ف حج

%1.4%17%7.824.8 مليون%66.5 مليون2017

%8.1%15.8%8.434.7 مليون%5.17.5 مليون2018

السنة
عدد الرحالت 

الداخلية
نسبة األنشطة 

الثقافية
عدد الزيارات املكررة 

اناتألغراض ثقافية)99) راثيةزيارة املواقع التاريخيةزيارة املهرحج زيارة املواقع ال�ت

املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  منطقتا  �ازت 
ي  �� �ف الوافدين  السيا�  من  زيارة  نسب  أعل�  عل� 
ي  يع�ف�� قد  مما  2017-2018م)100(؛  ي  �ف العام��

عامل  هي  تزال  ما  دينية  ألغراض  الزيارة  أن 
هذا  ر  لغ�� السيا�ة  تكن  مل  إذ  ر،  األك�ج ذب  ال�ج
البدء  يقود  أن  توقع  ُ�� هنا  ومن  متا�ة.  الغرض 

2019م  عام  ي  �� �ف السيا�ية  رات  التأش�� بإصدار 
واألثرية الثقافية  املواقع  زيارة  ي  �� �ف نمو   إل� 

ي بقية املناطق. �� �ف
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ي والطبيعي، اليونسكو 1972م. �� راث العاملي الثقا�ف اتفاقية لحماية ال�ت  (1(
ي 1436/01/09هـ املوافق 2014/11/02م. �� راث العمرا�ف التعريفات الواردة بحسب نظام اآلثار واملتاحف وال�ت  (2(

ي  �� العمرا�ف راث  اآلثار واملتاحف وال�ت اع�تمادا عل� نظام   » �� العمرا�ف راث  بـ»ال�ت اليونسكو هنا  ي نصوص منظمة  �� �ف املع�تمد  الثقافية«  استبدل مصطلح »املواقع   (3(
: الصادر باملرسوم امللك��

<https://mt.gov.sa/ebooks/Documents/Others/P14/AntiqMuesHeirRegulation/AntiqMuesHeirRegulation.pdf
ي 1436/01/09هـ املوافق 2014/11/02م. �� راث العمرا�ف التعريف الوارد حسب نظام اآلثار واملتاحف وال�ت  (4(

ي ذات السياق. �� ي ثنايا الفصل �ف �� تها �ف ي اآلثار واملواقع األثرية، لذلك سي�تم معالحج �ف ي ب�� �� راث العمرا�ف ال يفرق نظام اآلثار واملتاحف وال�ت  (5(
ي 1436/01/09هـ املوافق 2014/11/02م. �� راث العمرا�ف التعريف الوارد حسب نظام اآلثار واملتاحف وال�ت  (6(

ر املادي. ي غ�� �� راث الثقا�ف اتفاقية اليونسكو 2003 لصون ال�ت  (7(
راث، الرياض 2019/12/4م. معية السعودية للمحافظة عل� ال�ت مقابلة مع عبد الرحمن العيدان، مدير الحج  (8(

ر املادي - اليونسكو 2003م. ي غ�� �� راث الثقا�ف اتفاقية صون ال�ت  (9(
 .) �� روت: دار الكاتب العر�ج اسر. )ب�� عة حمد الحج ي، مراحج مة قدري قلعحج زيرة العرب. ترحج رين، اكتشاف حج ي ب�� �ف اكل�� حج  (10(

(11( Bidwel, Robin, Travelers in Arabia, (London: Hamlyn, 1970(.
مان بن عبدالرحمن  عة سل�� مة: صبا عبد الوهاب الفارس، مراحج زيرة العربية، ترحج يل سافيناك، رحلة استكشافية أثرية إل� الحج ي ورفا�ئ �ف وس�� أنطونان حج  (12(

الذييب، سعيد بن فايز السعيد. )الرياض: دارة امللك عبدالعزيز، 1424هـ(.
ملزيد من املعلومات انظر فصل املتاحف.  (13(

، الرياض 1986م، ص 112. راث والثقافة، مطابع الحرس الوط�ف�� ي لل�ت ان الوط�ف�� عبدالعزيز عبدالرحمن الشعيل وآخرون، املهرحج  (14(
ي - نبذة عن املؤسس. �� مركز عبدالرحمن السديري الثقا�ف  (15(

طالل السعيد، الشعر النبطي: أصوله وفنونه وتطوره )الكويت: منشورات ذات السالسل ط1، 1401/هـ1981م(، ص 114.  (16(
«، صحيفة الرياض، 2008/10/28م، العدد 14736.  �� ي الشعر الشع�ج �� »منديل الفهيد أحد مصادر املؤلفات الحديثة �ف  (17(

ي التثقيفية«، صحيفة الرياض، 2014/4/19م، العدد 16735. رامح� ي ال�ج �� ي وتنوعا �ف �ف م أشهر املذيع�� »التلفزيون.. دهشة بداية بثه.. �ف  (18(
، ص10. راث الوط�ف�� ة العامة للسياحة وال�ت ي أعمال فرق املسح والتنقيب«. الهي�ئ ح� »االكتشافات األثرية ونتا�ئ  (19(

<https://mt.gov.sa/ebooks/Documents/p17/ArchDiscoveries/ArchDiscoveries.pdf>
ة عام،  ي ما�ئ �� ة عام« املحرر: دارة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية �ف ي اململكة العربية السعودية خالل ما�ئ �� سعد بن عبد العزيز الراشد »اآلثار �ف  (20(

)الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 2007م(.
ة العامة للسياحة  ا )الرياض: الهي�ئ ي توثيق املقتنيات املتحفية: متحف كلية السياحة واآلثار نموذحج �� معاذ بن عابد املشوخي، استخدام التقنية الرقمية �ف  (21(

واآلثار، 2014م(.
ة العاّمة للّسياحة واآلثار، 2012م(،  لس الشورى )الهي�ئ ة العامة للسياحة واآلثار 1421هـ1434-)2000-2012م( تقرير مقدم ملحج زات الهي�ئ منحج  (22(

ص 56.
املصدر السابق.  (23(

راث  وال�ت للسياحة  العامة  ة  الهي�ئ الشورى«.  لس   إل� محج تقرير مقدم  )2000-2012م(  1421-1434هـ  واآلثار  للسياحة  العامة  ة  الهي�ئ زات  »منحج  (24(
. الوط�ف��

. راث الوط�ف�� ة العامة للسياحة وال�ت .. الحماية واالست�ثمار«. الهي�ئ �� راث العمرا�ف »ال�ت  (25(
 . �� راث العمرا�ف نظام اآلثار واملتاحف وال�ت  (26(

ة امللكية ملدينة الرياض. الهي�ئ  (27(
لة أدوماتو  ربة اململكة العربية السعودية«. محج : تحج �� راث الحر�ف ي إلدارة ال�ت ي املشروع الوط�ف�� �� . »توثيق الحرف والصناعات التقليدية وأهميته �ف �ف فهد الحس��  (28(

ص60 العدد 21 محرم 1431هـ يناير 2010م
ي للسياحة والحرف اليدوية،« صحيفة اليوم، 4/ 6/ 2000م.  ي موقع املؤتمر الدول�� �ف »تدش��  (29(

ي إلنعاش قطاع الصناعات اليدوية«، بارع، �� ة السياحة تؤهل 20 ألف حر�ف »هي�ئ  (30(
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راث. معية السعودية للمحافظة عل� ال�ت الحج  (33(

. ي التحول الوط�ف�� وثيقة برنامح�  (34(
ة للوزارة«، وكالة األنباء السعودية، 2019/4/24م. راث من الهي�ئ ة السياحة توقعان مذكرة تفاهم لإلعداد لنقل ثطاع ال�ت /  وزارة الثقاف وهي�ئ �� »ثقا�ف  (35(
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هوامش الفصل:
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ي اململكة العربية السعودية، )2018/1439). �� ر املادي �ف ي غ�� �� راث الثقا�ف مع ال�ت ة العامة للثقافة، دليل حج الهي�ئ  (38(
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 (47(
املصدر السابق.  (48(
املصدر السابق.  (49(
املصدر السابق.  (50(

. راث الوط�ف�� ة العامة للسياحة وال�ت «. الهي�ئ �� راث العمرا�ف »مبادرة ال�ت  (51(
زيرة. 6/ 10/ 2017م. .. قاعدة معلومات موثقة للمواقع«. صحيفة الحج ي الوط�ف�� �� راث العمرا�ف ل ال�ت »سحج  (52(

ة تطوير بوابة الدرعية. هي�ئ  (53(
ي والحاضر واملستقبل«، وزارة السياحة. �� دة التاريخية.. رحلة املا�ف »حج  (54(

<https://mt.gov.sa/Antiquities-Museums/InternationallyRegisteredSites/Pages/JeddahHistoricalDevelopment.aspx
ملزيد من املعلومات انظر فصل األزياء.  (55(

. 1436هـ/2015م، ص 44-43، 49-48. راث الوط�ف�� ة العامة للسياحة وال�ت ات السياحية السعودية- تنوع وثراء«، الهي�ئ ي واملنتحج رامح� « ال�ج »برامح�  (56(
انات والفعاليات الثقافية. ادة، انظر فصل املهرحج رف لالس�ت  (57(

مركز املعلومات واألبحاث السياحية )ماس(.  (58(
ريدة الشرق األوسط، 2019/2/26م.   ر من 72 دولة«، حج »شتاء طنطورة« تستقطب 37 ألف زا�ئ  (59(

«. وزارة السياحة، 25 /1436/3هـ.   ي الوط�ف�� �� راث العمرا�ف دة التاريخية -النسخة الثانية 2015م، مركز ال�ت ان حج مهرحج  (60(
دة التاريخية«. صحيفة عكاظ. 2017/4/9م.  ان حج ر ملهرحج »نصف مليون زا�ئ  (61(

</https://misk.org.sa/services/historic-jeddah-2019< .رية �� دة التاريخية، مؤسسة مسك الحف مسك حج  (62(
ريدة الشرق األوسط، 2019/8/14م.  ر السعودي، حج ي تراث عس�� �� ي ثراء طوق الورد �ف يب« يحك�� ال الطِّ ان »رحج مهرحج  (63(

انات والفعاليات الثقافية. ملزيد من املعلومات انظر فصل املهرحج  (64(
ملزيد من املعلومات انظر فصل املوسيقى.  (65(

راث الصناعي«. وكالة األنباء السعودية. 2019/12/23م. ي مسابقة ال�ت �� زين �ف ي / وزارة الثقافة تعلن أسماء الفا�ئ �� »ثقا�ف  (66(
«. وكالة األنباء السعودية، 2020/1/16م. �� زين بمسابقة الفلكلور الشع�ج ي / وزارة الثقافة تعلن أسماء الفا�ئ �� »ثقا�ف  (67(

زين بمسابقة فرسان القصيد«، وكالة األنباء السعودية، 3/23/ 2019م. ي الشعراء الفا�ئ ر الرياض يتو�� ب أم�� »سمو نا�ئ  (68(
«. وزارة الثقافة. 12/ 12/ 2019م.  �ف ي السعودي�� �ف زة ثقافية للمبدع�� ا�ئ »سمو وزير الثقافة يعلن تخصيص 14 حج  (69(

ي اململكة العربية السعودية. �� ي �ف �� راث الثقا�ف ي الحفاظ عل� ال�ت �� معية نحن تراثنا �ف هود حج راث باململكة: حج حالة ال�ت  (70(
ي الثالثاء«، وزارة السياحة.  ي روما..غدا� �� ع آثار اململكة( �ف »افتتا� معرض )روا�ئ  (71(

<https://scth.gov.sa/MediaCenter/News/MainNews/Pages/a-m-1-25-11-19.aspx<
زيرة. 2019/11/26م. ي العا�مة الفرنسية«. صحيفة الحج �� زيرة العربية �ف ي الحج �� ب �ف ا�ئ »العال واحة العحج  (72(

راث العاملي«. وزارة السياحة. مة ال�ت ي قا�ئ �� يل �ف »املواقع األثرية املرشحة للتسحج  (73(
<https://scth.gov.sa/Antiquities-Museums/SitesList/Pages/ArchSitesSuggestedRegWHL.aspx<

.<https://www.scth.gov.sa/MediaCenter/Pages/vision2030.aspx< ،ي رؤية 2030«. وزارة السياحة �� راث �ف »السياحة وال�ت  (74(
 . الوط�ف�� راث  وال�ت للسياحة  العامة  ة  الهي�ئ 2018م«.  )1439هـ1440-هـ(  ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسياحة  العامة  ة  للهي�ئ عشر  التاسع  السنوي  »التقرير   (75(

.<https://mt.gov.sa/ebooks/Documents/Reports/r2018/mobile/html5forwebkit.html> .36ص
نة الدولية للصليب األحمر، ي حالة نزاع مسلح وبروتوكولها، اللحج �� اتفاقية عام 1954 لحماية املمتلكات الثقافية �ف  (76(

<https://www.icrc.org/ar/document/protection-cultural-property-event-armed-conflict-model-law<
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واآلثار، 2014م(.

�تماعية. وزارة املوارد البشرية والت�فمية االحج  (81(
ي لنشاط اإلرشاد السياحي«، وزارة السياحة، �ف مة املرخص�� »قا�ئ  (82(

<https://mt.gov.sa/TourismInvestment/TourismLicensing/Pages/Tour_Guid_list.aspx<.
ي اململكة« )2019م(، ص9. �� ي �ف �� راث الثقا�ف ي الحفاظ عل� ال�ت �� معية نحن تراثنا �ف هود حج راث باململكة: حج راث، »حالة ال�ت معية السعودية للمحافظة عل� ال�ت الحج  (83(

. راث الوط�ف�� ة العامة للسياحة وال�ت .. الحماية واالست�ثمار«. الهي�ئ �� راث العمرا�ف »ال�ت  (84(
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<https://mt.gov.sa/ebooks/Documents/p17/SCTHWorkPlan2016-2020/mobile/html5forwebkit.html<
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الفنون البصرية
ي اململكة العربية السعودية ��       ملحة عن تاريخ الفنون البصرية �ف

ي اململكة العربية السعودية ��       واقع الفنون البصرية �ف
ازات ز واإلنحج وا�ئ ال�ج  

ي العامل ��       الفنون البصرية السعودية �ف
      مسح املشاركة الثقافية 2019م

      البنية التحتية واالست�ثمار
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الفنان  1953م، والذي عرض فيه  1373هـ/  ال�كومي سنة  م  التعل�� تاريخ  ي  �� �ف املدرسية  افتتاح أول معرض للنشاطات  ي عل�  ي عاما� �ف ر من ست�� أك�ث ى  م�ف
ي عل� مستوى السعودية، أقامته وزارة املعارف آنذاك  م رضوي أعماله الفنية املبكرة، تال ذلك افتتاح امللك سعود بن عبدالعزيز أول معرض ف�فى� عبدال�ل��
ي واألعمال  �� ط العر�ج م إل� فنون سبقته مثل ال�ف ي السعودي بمفهومه ال�ديث، لين�ف سنة 1378هـ/1958م. وقد كانت هذه البدايات األول� للفن التشكيل��

زيرة العربية. �تمعات ال�ج �تماعية ملحج ي ال�ياة اال�ج �� ي البصري �ف مال�� ي كانت لقرون تمثل البعد ال�ج ال�رفية)1) ال�تى�

�تمع  ي املحج �� ي من أشكال املمارسة الفنية �ف ات ال�ياة اليومية من زخارف وأدوات وزينة ولباس، شكال� ي صبغت بأشكالها املتنوعة منتحج كانت ال�رف اليدوية، ال�تى�
مالية، بل ارتبطت بسبل العيش، �يث  رة ما قبل التحديث. وعل� خالف الفنون ال�ديثة، مل تكن ال�رف اليدوية تقتصر عل� وظيفتها ال�ج ي ف�ت �� السعودي �ف
اوز املمارسة املحلية،  ي رمزية عالية الرتباطه بتدوين القرآن الكريم، وتمتع بتقاليد مستقرة تتحج �� ط العر�ج ي األسواق)2). كما ا�تل ال�ف �� تنشط بشكل موسمي �ف
دة ومكة عام  ي كل من �ج �� م النظامي مع تأسيس مدارس الفالح �ف ي بالتعل�� ازة)3)، باإلضافة إل� كونه أول الفنون ارتباطا� إذ كان ي�تم توارثه عن طريق نظام اإل�ج
ي املعهد العلمي السعودي بمكة  �� ي هذا الفن، وبعدها �ف �� طاط الشيخ محمد طاهر الُكردي الذي ترك كتابات عديدة �ف ي منها ال�ف ي تخرح� 1323هـ/ 1905م، ال�تى�
م الفنية للعمالت  طاط محمد أديب، وهو الذي ُعهد إليه وضع التصام�� ي املعهد آنذاك ال�ف �� ي العهد السعودي، �يث درس �ف �� الذي يعد أول مدرسة نظامية �ف

ي عهد امللك عبدالعزيز))). �� ريدية �ف النقدية والطوابع ال�ج

طوات األول� للفنون البصرية الحديثة الحف

ي وزارة املعارف ملادة الرسم واألشغال  يشكل إدراح�
1377هـ  عام  ي  �ف للبن�� العام  م  التعل�� ي  �� �ف الفنية 
/1957م وللبنات عام 1379هـ/1959م النواة 
ساهم  فقد  اململكة)5).  ي  �� �ف ي  التشكيل�� للفن  األول� 
الرسم  بفن  بالتعريف  بداياته  ي  �� �ف العام  م  التعل��
البشرية،  الفنية واملوارد  األدوات  رغم محدودية 
تدريبية  صيفية  دورات  تعقد  كانت  �يث 
ي  �ف ب�� ما  رة  الف�ت ي  �� �ف الفنية  ربية  ال�ت ملعلمي  مكثفة 
)7-)138هـ/)5-)196م، قام بالتدريس فيها 
ي  �ف انب فنان�� إل� �ج ي العرب،  �ف الفنان�� موعة من  محج
شارك  وقد  رضوي.  م  عبدال�ل�� مثل  ي  �ف سعودي��
ه  ي هذه الدورات بعد تخر�ج �� ي التدريس �ف �� رضوي �ف
بروما)6)،  ميلة  ال�ج الفنون  أكاديمية  من  مباشرة 
ل الستينيات امليالدية  ي أوا�ئ �� عث إليها �ف بعدما اب�تُ
ابتعاث  ي  �� �ف املعارف  وزارة  هودات  محج من  زء  كحج
ي  ي لدراسة الفنون خارح� �ف موعة من السعودي�� محج
اململكة. وكان ممن التحق بدفعات هذه البعثات 
الرواد  ي  �ف السعودي�� ي  �ف الفنان�� من  موعة  محج ي  أيضا�
وضياء  ي  ى� الصقع�ج ومحمد  م  السل�� محمد  مثل 
رهم ممن مثلوا  عزيز ضياء وأ�مد فلمبان وغ��
خالل  من  آنذاك  ديد  ال�ج للفن  األول  ال�ضور 

ماعية والفردية)7). املعارض الفنية ال�ج

الفنية  السا�ة  عل�  السعودي  النشاط  ظهر 
املدارس  ي  �� �ف تقام  كانت  ي  ال�تى� األول�  املعارض  ي  �� �ف
عبدالعزيز  الفنان  كمعرض  الرياضية،  واألندية 

بالدمام  امسة  ال�ف املدرسة  ي  �� �ف األول  ال�ماد 
الفنان  ومعرض  1386هـ/1966م  عام 
عام  بالرياض  النصر  نادي  ي  �� �ف م  السل�� محمد 
1387هـ/1967م)8). كما شهدت الطليعة األول� 
، إذ أقامت الفنانتان صفية بن زقر  يا� ي نسا�ئ �ضورا�
بمقر  األول  ي  �� الثنا�ئ معرضهما  ي  موصل�� رة  ومن��
عام  دة  بحج للبنات  ال�ديثة  ربية  ال�ت دار  مدرسة 
رة ظهور  1388هـ/1968م)9). وصا�ب تلك الف�ت
أو  الثقافية،  من مال�ق الصحف  صحافة فنية �ف
ي تحريرها  �� �ف تخصيص صفحات تشكيلية شارك 
ي عبدالر�من  بار اليحيا، وال�قا� ي مثل عبدال�ج �ف فنان��
ي  �ف للفنان�� كان  كما  املنيف)10).  ومحمد  مان  السل��
املعارض  اوزت  تحج �تمعية  محج مبادرات  ي  أيضا�

الفنون  مركز  املبادرات  هذه  من  الشخصية، 
م  ي تأسيسه عبدال�ل�� �� دة الذي أسهم �ف ميلة بحج ال�ج
رضوي عام 1387هـ/1968م تحت مظلة وزارة 
ي  املعارف)11)، ودار الفنون السعودية بالرياض ال�تى�

ي 1399هـ/1979م)12). �� م �ف أسسها محمد السل��

الوسط  والدة  ي  �� �ف الفارقة  العالمة  أن  ر  غ��
الفنية  ربية  ال�ت ي كانت مع إنشاء معهد  التشكيل��
1385هـ/1965م،  عام  بالرياض  ي  �ف للمعلم��
الفنون  ي  �� �ف املتخصصة  األكاديميات  غياب  فمع 
غرضه  ي  �� �ف مي  التعل�� املعهد  مارس  ميلة،  ال�ج
هذه  دور  الفنية-  ربية  ال�ت معلمي  ي  تخريح� -أي 
ي عرب  �ف مي فنان�� م طاقمه التعل�� األكاديميات، و�ف
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ي شاكر �سن آل سعيد  �ف كبار من أمثال العراقي��
الثقافة  وزارة  والذي نظمت   - ي  ى� الكع�ج وسعدي 
الرياض  ي  �� �ف  » �ف ��� »بعد  باسم  ألعماله  معرض 
عام  دفعاته  أول�  املعهد  ي  خرح� 2020م-.  عام 
العديد  مت  �ف ي  ال�تى� 87-1388هـ/67-1968م، 
ي  عل�� مثل  السعودي  ي  التشكيل�� الفن  رواد  من 
كردي  ومنصور  الرصيص  ومحمد  الرزيزاء 
وعبدهللا  ي  ى� البق�ث وعبدال�ميد  املنيف  ومحمد 
تكوين  ي  �� �ف املعهد  وأسهم  رهم.  وغ�� �ماس 
ي اململكة،  �� ر من فنا�ف لفية الفنية األساسية لكث�� ال�ف
ي معرض سنوي  �� هم �ف كما ساعد عل� نشر إنتا�ج
أسس  أن  وبعد  دراسية.  سنة  كل  نهاية  مه  يق��
الثالث من  يل  ال�ج ي من  زءا� و�ج ي  �� الثا�ف يل  ال�ج املعهد 
أبوابه  أغلق   ، �ف السعودي�� ي  �ف التشكيلي�� ي  �ف الفنان��

عام 10)1هـ/1990م)13).

إدارة  قامت  املركزي،  املعهد  دور  إل�  باإلضافة 
ي  الف�فى� املشهد  ي  �� �ف باملساهمة  الشباب  رعاية 
ي السعودي، فأقامت أول معارضها عام  التشكيل��
وزارة  عن  فصل  �تُ أن  قبل  1389هـ/1969م، 
مستقل  كيان  ي  �� �ف �تماعية  اال�ج والشؤون  العمل 
اسة العامة لرعاية الشباب، لتصبح  يحمل اسم الر�ئ
بتقديم  ي  �ف الفنان�� ألنشطة  يس  الر�ئ ال�اضن  هي 
ز))1)، �يث كان ي�تم  وا�ئ م املعارض وال�ج الدعم وتنظ��
ذلك من خالل اإلدارة العامة للنشاطات الثقافية 
معية  اسة ومن خالل إشرافها ودعمها »للحج ي الر�ئ �� �ف

ي تأسست  العربية السعودية للثقافة والفنون« ال�تى�
ي  معا� كلتاهما  وأصبحت  )139هـ/)197م،  عام 
ال الفنون التشكيلية، بحيث  ي ملحج املحور املؤس�ى�
املادي  الدعم  السعودية  البصرية  للفنون  قدمتا 
ز والشهادات التقديرية.  وا�ئ والرمزي من خالل ال�ج
املعارض  ي  �� �ف اسة  الر�ئ قدمته  الذي  الدعم  برز  إذ 
ي عل� رأسها »املعرض العام  �� مها، يأ�ت ي تق�� املتنوعة ال�تى�
عام  منه  نسخة  أول  مت  أق�� الذي  للمقتنيات« 
ر  أك�ج اقتناء  إل�  »يهدف  وكان  1396هـ/1976م، 
ميع  ل�ج ي  يعا� تشحج الفنية  األعمال  من  ممكن  عدد 
باململكة«)15)،  والفنانات  ي  �ف الفنان�� من  املستويات 
وكذلك »معرض الفن السعودي املعاصر«، الذي 
1399هـ/1979م،  عام  األول�  نسخته  انطلقت 
ي  �� �ف زين  للفا�ئ مالية  ومكافآت  ز  وا�ئ �ج يقدم  وكان 
ي  التشكيل�� والرسم  ي  التشكيل�� التصوير  االت  محج
ي  �� ي كأ�د أهم األ�داث الفنية �ف �� والفن التطبيقي، ويأ�ت

اململكة خالل العام.

دران املعارض  ي �ج الفنون البصرية خار��
واملعاهد

ي  ى� الناسث السعودي  ي  التشكيل�� الفن  ال  ملحج يكن  مل 
رة لال�تكاك  ي عقوده األول� فرص كب�� �� واملحدود �ف
ارب  تحج ي  تحك�� إذ  واسع،  نطاق  عل�  �تمع  باملحج
الزوار،  من  معارضهم  خلت  كيف  الرواد  بعض 

بعض  وه  و�ج االستغراب  نظرات  علت  وكيف 
فكرة  كانت  ال�ظ،  �سن  ومن  مرتاديها)16). 
 - دها محمد سعيد فارسى� ميل املدن« لرا�ئ »تحج
الفنية  لألعمال  ي  منفذا�  - سابقا� دة  �ج ي  �ف أم��
1388هـ/  عام  ففي   ، �ف املتذوق�� نخب  ي  خارح�
شوارع  ي  �� �ف ي  ف�فى� عمل  أول  تنفيذ  تم  1968م، 
أخرى  أعمال  تلته  رضوي)17)،  م  لعبدال�ل�� دة  �ج
ي آخرين، باإلضافة إل� عشرات  �ف ي سعودي�� �ف لفنان��
انب،  أ�ج ي  �ف لفنان�� ي  ال�قا� واملنحوتات  راكيب  ال�ت
الزمن  من  عقدين  خالل  دة  �ج ميادين  لتتحول 
ربة  التحج هذه  ي  ى� وت�ث مفتوح.  ي  ف�فى� معرض  إل� 
بتطور آخر، وهو ظهور شكل من أشكال الرعاية 
ي دعم  �� �ف اص  ال�ف املال  أي مساهمة  للفن،  اصة  ال�ف
هذه  من  ر  الكث�� تنفيذ  تمويل  تم  �يث  الفن، 
مل  دة)18).  �ج مدينة  ار  تحج مساهمات  ر  ع�ج األعمال 
دة، إذ تبعتها أمانات  ربة عل� �ج تقتصر هذه التحج
م وسعد  ملت منحوتات محمد السل�� أخرى، فحج
ي الرزيزاء املنطقة الوسطى، وأعمال  العبيد وعل��
�افظ  وعبدالر�من  الصندل  محمد  ي  �ف الفنان��

وأ�مد املغلوث املنطقة الشرقية)19).

ي  �ف السعودي�� ي  �ف الفنان�� أعمال  اس�تمرت  ثم  ومن 
ي املطارات السعودية  �ف ي تزي�� �� داريات �ف النحتية وال�ج
ي بالرياض، مطار امللك  مثل مطار امللك خالد الدول��
ي  ي بالدمام، ومطار امللك عبدالعزيز الدول�� فهد الدول��
ي ال�ثمانينيات  �� رها من املنشآت ال�كومية �ف دة وغ�� بحج
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السريع  االنتشار  وبرغم  والتسعينيات)20). 
ي  �مات الفنية، إال أن فن التصوير التشكيل�� للمحج
ي  �� ال الطاغي عل� سا�ة الفنون البصرية �ف ظل املحج

السعودية ��تى مطلع األلفية الثالثة)21).

ي ضعف البنية واس�تمرارية اإلنتا��

ي  �� �ف الثقافية  للنشاطات  العامة  اإلدارة  واصلت 
السعودية  العربية  معية  ال�ج انب  �ج إل�  اسة  الر�ئ
بفعالية  للفنون  رعايتها  والفنون،  للثقافة 
ري  يع�ت أن  قبل  الزمان  من  عقد  مدى  عل� 
ال�ثمانينيات  منتصف  الركود  من  ء  ى� سث نشاطها 
ملحوظ  ع  ترا�ج إل�  أدى  الذي  األمر  امليالدية)22)، 
�تمعي،  املحج و�ضورها  البصرية  الفنون  تطور  ي  �� �ف
ربية الفنية،  ي عدد أقسام ال�ت �� �ف ال�فمو  كما مل يرافق 
م  تعل�� ظل  إذ  املشهد،  يواكب  نوعي  تطور 
ي  �� �ف أنه  ر  غ�� ربوي.  ال�ت بالنطاق  ي  محصورا� الفنون 
ال�ثمانينيات/بداية  نهاية  مر�لة  املر�لة،  هذه 
معنية  ر  غ�� عامة  مؤسسات  أدت  التسعينيات، 
خالل  من  ية  رعا�ئ ي  أدوارا� بالفن  مباشر  بشكل 
من   . الف�فى� للنشاط  معقولة  مسا�ات  ر  توف��
ي السعودي الذي نظم  هات ال�رس الوط�فى� هذه ال�ج
ي  التشكيل�� للفن  سنوية  معارض  رة  الف�ت تلك  ي  �� �ف
انطلق  الذي  نادرية  ال�ج ان  مهر�ج فعاليات  من  �ف
طوط  ال�ف أطلقت  كما  عام05)1هـ/1985م، 
مسابقة  مبادرة  السعودية  العربية  وية  ال�ج
أعوام  لعدة  اس�تمرت  ي  ال�تى� السعودية«  »ملون 
قرية  وكذلك  12)1هـ/1992م)23).  من  ي  ابتداء�
ي تم افتتا�ها عام 10)1هـ/ 1989م  املفتا�ة ال�تى�
ي  مرسما� عشر  ي  اث�فى� عل�  ا�توت  �يث  أبها،  ي  �� �ف
محط  اليوم  إل�  تزال  ما  ي  وال�تى� عرض،  وصاالت 

االه�تمام والتطوير من قبل وزارة الثقافة.

رتب عل� ضعف البنية التحتية وقلة الدعم  ومل ي�ت
انعدام املمارسات اإلبداعية، إذ اس�تمرت املواهب 
من   ، �ف الفنان�� من  ديدة  �ج يال  بأ�ج الظهور  ي  �� �ف
ديد  التحج إل� محاوالت  ي  �ف الفنان�� ي  �ف ب�� رة  �ج ال�ف تناقل 
االت الفنية. فمن أعمال صفية  ي األساليب واملحج �� �ف
تعكس  ي  ال�تى� الواقعية  اليحيا  بار  وعبدال�ج زقر  بن 
�تماعية الشعبية إل� التصوير االنطباعي  ال�ياة اال�ج
وأعمال  ر  عس�� لطبيعة  ي  الشل�تى� عبدهللا  عند 
السبعينيات،  ي  �� �ف السريالية  ي  ى� البق�ث عبدال�ميد 
ر  ي األساليب مع توظيف كب�� �� ظهر قدر من التنوع �ف
تأثروا  كما  األول�،  يال  األ�ج لدى  راث  ال�ت لعناصر 
اس�تمرت  ي  ال�تى� العربية  ال�روفية  باملدرسة  كذلك 

ي  ال�تى� يال  لأل�ج املقارب  ال�ثمانينيات  يل  �ج أعمال  ي  �� �ف
ارب  ي التحج �� راكم �ف سبقته))2). ومع هذا التنوع وال�ت
ي  ي تخرح� الفنية، إال أن تطوير األساليب الفردية ال�تى�
ربة  ي العقود األول� من التحج �� عن األنماط العامة �ف
ر�يب  ب�ت ستقبل  ُ�� يكن  مل  السعودية  التشكيلية 

ديدية)25). ود بعض املحاوالت التحج ر، رغم و�ج كب��

ي هذه املر�لة -أي  �� ومن أبرز ما يمكن مال�ظته �ف
ما بعد منتصف ال�ثمانينيات امليالدية إل� منتصف 
السعودي  الفنان  هودات  محج هو  التسعينيات- 
الوسط  تطوير  محاولة  ي  �� �ف ماعية  وال�ج الفردية 
ة الداعمة له رغم شح املوارد  ر البي�ئ ي وتوف�� الف�فى�
هذا  د  نحج مهور.  ال�ج من  املعنوي  والدعم  املادية 

الفنية عل� مستوى  موعات  املحج انتشار  ي  �� �ف األمر 
دة، الذي بدأ  ي �ج �� ي �ف �ف اململكة مثل بيت التشكيلي��
ي  نشاطاته عام )1)1هـ/ 1993م)26)، ونظم عددا�
 ، �ف �� ي والناش�ئ �ف من املعارض وورش العمل للفنان��
�يث  اسة،  الر�ئ إشراف  تحت  ي  ال�قا� أصبح  كما 
من  العديد  ذ  �ين�ئ م  الدا�ئ معرضه  ي  �� �ف استقبل 
املدينة  ي  �� فنا�ف ماعة  �ج وكذلك  الدولية)27)،  الوفود 
ماعة درب  املنورة النشطة واملس�تمرة إل� اليوم، و�ج
ماعة عشتاروت  ازان، و�ج ا التشكيلية من �ج النحج
نادي  ي  �� �ف التشكيلية  الفنون  ماعة  و�ج التشكيلية 
ي  موعات ال�تى� رها من املحج الفنون بالقطيف)28)، وغ��
االنقطاعات  رغم   ، �ف للفنان�� مع  تحج أوساط  هيأت 
فاعلية  ظهرت  اس�تمراريتها)29).  رت  اع�ت ي  ال�تى�
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، كاملركز  ما� ر تنظ�� ي مبادرات أهلية أك�ث �� ي �ف الفنان أيضا�
أسسته  الذي  التشكيلية  للفنون  السعودي 
ي  �� �ف ي  ى� القص�ج م�فى  والفنانة  بدر  بنت  نورة  رة  األم��
ي  عددا� نظم  والذي  09)1هـ/1988م،  عام  دة  �ج
ه عل� نشر  رف ي من املعارض، باإلضافة إل� ترك�� را� كب��
ي عن طريق ورش العمل  الوعي والتدريب الف�فى�

املتخصصة)30).

الفنون البصرية
ي مطلع األلفية الثالثة �� �ف

ي  �� �ف بالظهور  ديدة  ال�ج الفنية  ماعات  ال�ج اس�تمرت 
ديدة  سا�ة الفنون البصرية مع مطلع األلفية ال�ج
ف،  الطا�ئ من  التشكيلية  تعاكظ  ماعة  �ج مثل 
مت  �ف ي  ال�تى� التشكيلية  للفنون  ألوان  ماعة  و�ج
موعة  ومحج الرياض،  ي  وخارح� داخل  من  ي  �ف فنان��
الريشة  أصدقاء  ماعة  و�ج التشكيلية،  الرياض 
ي الدمام)31)،  ي من داخل وخارح� �ف معت فنان�� ي �ج ال�تى�
ف  الطا�ئ ي  �� �ف ركة  مش�ت مسا�ات  ماعتا  �ج وكذلك 
ي  �� �ف مهمة  ارب  تحج قدمتا  واللتان  أبها،  ي  �� �ف وشتا 
نشاط  واكب  وقد  املعاصر.  السعودي  الفن 
لفنون  ر  أك�ج �ضور  هذه،  التشكيلية  ماعات  ال�ج
والفنون  ي  �� الضو�ئ التصوير  مثل  أخرى،  بصرية 
اء  ي العامل �ينها. لذا �ج �� ي بدأت تنتشر �ف الرقمية ال�تى�
العربية  معية  للحج الثالث  اإلدارة  لس  محج قرار 
انها  ل�ج أسماء  ر  بتغي�� والفنون  للثقافة  السعودية 
حدثت  )32)، كما اس�تُ �� نة التصوير الضو�ئ ي ل�ج وإدراح�
معية  ال�ج انب  �ج إل�   (33( �� الضو�ئ التصوير  معية  �ج
السعودية  معية  ي وال�ج التشكيل�� للفن  السعودية 
عبدالعزيز  الدكتور  ي  تول�� بعد  ي  �� العر�ج للخط 
واإلعالم  الثقافة  وزارة  وكيل  منصب  السبيل 
وانتقال  )2)1هـ/2003م،  عام  تأسيسها  ي  �ف ���
اسة  مسؤولية الشؤون الثقافية والفنية من الر�ئ

العامة لرعاية الشباب إل� الوزارة.

، الذي  �� البارز لفن التصوير الضو�ئ تعزز الصعود 
ي  �� �ف �تمع  املحج من  رة  كب�� ة  ف�ئ اه�تمام  محل  أصبح 
ي  �� م التصوير �ف بداية األلفية الثالثة، مع صدور تنظ��
األماكن العامة واملناطق السيا�ية بأمر سام عام 
26)1هـ/2005م))3)، وظهرت آثار هذا االه�تمام 
ملتقى  �ضروا  الذين  الزوار  كثافة  ي  �� �ف العام 
العامة  ة  الهي�ئ أطلقته  الذي  السعودية«  »ألوان 
ي عام 33)1هـ/2012م والذي  �� للسيا�ة واآلثار �ف
ي  �� بلغ عشرات اآلالف من الزوار)35)، كما انعكس �ف
ز  وا�ئ ي ل�ج �ف ر من املصورين السعودي�� �ْصد أعداد أك�ج
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من  الرغم  وعل�  ال)36).  املحج ي  �� �ف وعربية  عاملية 
رة انحسار طويلة  ي بف�ت �� مرور فن التصوير الضو�ئ
�تماعية  واال�ج الدينية  التحفظات  بعض  بسبب 
ر  ع�ج ي  مكانا� له  د  يحج أن  �اول  أنه  إال  ذلك،  قبل 
مها مؤسسات كبيت  ي تق�� الصحافة واملعارض ال�تى�
عام  تأسس  الذي  ي  �ف السعودي�� ي  �ف الفوتوغرافي��

08)1هـ/1987م)37).

مسا�ات  وقلة  الفنية  املتا�ف  غياب  ورغم 
إال أن نشاط عدد  رة،  الف�ت ي تلك  �� �ف املهيأة  العرض 
عوض  قد  ارية  والتحج الشخصية  الصاالت  من 
ي ازدياد عدد  �� ي من هذا النقص، كما أسهم �ف ا� شي�ئ

 130-100 ي  بـحوال�� يقدر  بما  الفنية  املعارض 
من  األول  العقد  بدايات  ي  �� �ف ي  سنويا� ي  فنيا� ي  معرضا�
رة افتتاح دارة  األلفية الثالثة)38). كما شهدت الف�ت
ي  را� مه كب�� ي �حج �� ي �ف را� ي صغ�� دة متحفا� صفية بن زقر بحج
2000م)39)،  عام  وذلك  التاريخية،  أهميته  ي  �� �ف
ي هذه املر�لة وكالة الشؤون الثقافية  �� وواصلت �ف
املعنية  ال�كومية  هة  ال�ج واإلعالم،  الثقافة  بوزارة 
العامة  اسة  الر�ئ بدأته  ما  آنذاك،  الفنون  برعاية 
رأسها  عل�  املعارض،  إقامة  من  الشباب  لرعاية 
معرض الفن السعودي املعاصر الذي اس�تمر ��تى 

دورته الرابعة والعشرين عام 2018م)0)).

ي بعد عقود التحديث �� ط العر�ج الحف

من  ال�ظ  ذات  ي  منفردا� ي  �� العر�ج ط  ال�ف فن  ينل  مل 
الطالبية  ط  ال�ف ملسابقات  كان   . املؤس�ى� االه�تمام 
ربية  ال�ت وزارة  -ثم  املعارف  وزارة  مها  تق�� ي  ال�تى�
دت  ُو�ج كما  املواهب،  اكتشاف  ي  �� �ف دور  م-  والتعل��

ط مثل ملتقيات  بعض املبادرات املعنية بفن ال�ف
املدينة  ي  �� �ف تقام  ي  ال�تى� الدورية  ر  غ�� ي  �� العر�ج ط  ال�ف
إل�  ترق  مل  املبادرات  هذه  أن  إال  املنورة)1))، 
بهذا  تع�فى  مية  تعل�� ي  برامح� أو  مدارس  تأسيس 
ي عن  �� ط العر�ج الفن. وقد ظل عنصر توارث فن ال�ف
ي  �ف طاط�� ي والدة ال�ف �� ي �ف ي أساسيا� طريق التلمذة عامال�
ي  �ف طاط�� ماعات ال�ف ��تى وقتنا ال�اضر، فأسهمت �ج
التقليدية  م  التعل�� طرق  عل�  باالع�تماد  ي  �ف رف�� املح�ت
الفنية  املمارسة  اس�تمرارية  ي  �� �ف ازة-  اإل�ج –مثل 
ي  �ف ي ال�رم�� �� �ف ط  . فدروس ال�ف �� ط العر�ج إلبداعات ال�ف
أهم  ي  تخريح� ي  �� �ف مس�تمرة  تزال  ما  ي  �ف الشريف��
ي  �� �ف رضا  عبدهللا  طاط  ال�ف يد  عل�   ،((2( �ف طاط�� ال�ف
د  ي املسحج �� ي �ف ي ال�قا� �� م العرا�ف د النبوي وإبراه�� املسحج
البارزين  ي  �ف طاط�� ال�ف من  عدد  شق  ما  ف�� ال�رام، 
ودراسة  ي  �� الذا�ت بالتعلم  طريقهم  اآلخرين 
مثل  اإلسالمي،  العامل  ي  �� �ف ط  ال�ف أعالم  كراسات 
ي  معا� از �ج ي الرياض، الذي أ�ج �� مون �ف طاط ناصر امل�� ال�ف
العديد  رته  ي مس�� �� �ف من خطاطي اململكة، و�صد 

ز العاملية والعربية)3)). وا�ئ من ال�ج
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مشهد »الفن املعاصر«
ي اململكة العربية السعودية �� �ف

يل  �ج برز  األلفية،  من  األول  العقد  بدايات  منذ 
اختلفت  الذين  ي  �ف والفنان�� الفنانات  من  ديد  �ج
أشكال  �يث  من  سبقهم  عمن  فنونهم 
املمارسات الفنية ومسا�ات نشاطه، إذ �صدوا 
�يث  العاملية،  الفن  أوساط  ي  �� �ف ي  ملحوظا� ي  اه�تماما�
ذبت انتباه الصحافة))))،  ة �ج رف أقاموا معارض م�تم��
واقتنيت أعمالهم من قبل متا�ف عاملية كاملتحف 
ديدة  موعة ال�ج ي هذه املحج )5)). ويت�م إنتاح� �� ريطا�ف ال�ج
والتقنيات  اهات  االتحج ي  �� �ف بتنوع  ي  �ف الفنان�� من 
ية  رف ه�� والتحج مية  املفاه�� األعمال  مثل  الفنية 
ط  وسا�ئ عدة  وظفوا  كما  والرقمية،  الفراغ  ي  �� �ف
واألعمال  املنحوتات  أشكال  ي  �� �ف برزت  مستحدثة 
ي�تمرد  بأسلوب   ، �� الفوتوغرا�ف والتصوير  النصبية 
دة، كما  عل� التقاليد الفنية املحلية املألوفة والسا�ئ
ديدة  �ج موضوعات  إل�  بعضهم  أعمال  تطرقت 
ر منها إل� الرمزية،  �تماعي ونزع كث�� من النقد اال�ج
الرموز  تأويل  بـ»إعادة  خزندار  م�فى  تصفه  ما  أو 

التقليدية«)6)).

تواصله  ي  �� �ف الذي نشط  ديد  ال�ج ي  الف�فى� املشهد  هذا 
العاملية  مراكزه  ي  �� �ف املعاصر  الفن  مؤسسات  مع 
ي أنفسهم، تحت اسم  �ف صنفه نقاد وأغلب الفنان��
نما  قد  وكان  املعاصر«)7))،  السعودي  »الفن 
السعودية  املؤسسات  مهدتها  ي  ال�تى� األرضية  ي  �� �ف
ي لها،  األهلية الفنية، مثل مؤسسة املنصورية ال�تى�
ي املدينة الدولية  �� ي �ف رف ف�فى� منذ عام 2001م، ُمح�ت
ي  �ف السعودي�� ي  �ف الفنان�� لدعم  بباريس  للفنون 
ري  والعرب عامة، ومعارض خاصة مثل أثر غال��
ال�فمط من  ود رعاة لهذا  دة، باإلضافة إل� و�ج ي �ج �� �ف
األهم  والعنصر  وشركات.  أفراد  من  الفنون 
ي  �ف الذي است�ثمر كل هذه املوارد هي روابط الفنان��
ي  ي أوف أرابيا ال�تى� أنفسهم، من ذلك مؤسسة إيدح�
ماعة شتا  ي من �ج �ف ي فنان�� �ف ب�� كانت وليدة تعاون 
أطلقت  ي  وال�تى�  ، �� بريطا�ف وفنان  بأبها،  التشكيلية 
ي  مدعوما� 2008م،  عام  لندن  ي  �� �ف معارضها  أول 
هات عدة، من بينها وزارة الثقافة واإلعالم  من �ج
�تماعية)8)).  اال�ج للمبادرات  ميل  �ج وعبداللطيف 
33)1هـ/2012م  ي  �� �ف مهمة  معارض  تبعتها 

واقع الفنون البصرية
ي اململكة العربية السعودية �� �ف
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ي  �� �ف اإلسالم«  قلب  إل�  ر�لة   : »ال�ح� كمعرض 
ب  »يحج ومعرض  بلندن)9))،  ي  �� ريطا�ف ال�ج املتحف 
كان  الذي  دة  بحج الفروسية  نادي  ي  �� �ف نتحاور«  أن 
 ،(50( ود هذا املشهد محليا� ي إبراز و�ج �� ال�دث األهم �ف
ي  �ف ي مشاركة الشقيقت�� ي هذا السياق أيضا� �� اءت �ف �ج
البندقية  بدعم من  ي  بينال�� ي  �� �ف اء عامل  شادية ور�ج
كأول  2011م،  عام  ي  �� �ف واإلعالم  الثقافة  وزارة 
ي العاملي)51)،  ي هذا املحفل الف�فى� �� مشاركة سعودية �ف
الفنانة مها ملوح  2017م مشاركة  تبعتها عام 
ي البندقية ليعرض عملها  بدعوة من إدارة بينال��

ي املعرض العام)52). �� �ف

عل�  املعاصر  السعودي  الفن  مشهد  يقتصر  مل 
من  ي  عددا� م  �ف بل  فقط،  الصاعدين  ي  �ف الفنان��
الفنية  شيخون  بكر  كمشاركات  األول�،  يال  األ�ج
ي األساليب وفيصل سمرة وزمان  �ف الذي تنقل ب��
ة من الفن املعاصر  اسم. وقد �فزت هذه املو�ج �ج
، وشقت  ال الف�فى� ي املحج �� ديد �ف ظهور قطاع واسع �ج
الذين  الشباب  من  رة  كب�� موعة  ملحج الطريق 
ي  �ف ي من الرعاة وامله�تم�� ي وشبكهت� ي �اضنهت� هت� دوا بي�ئ و�ج
امتازت هذه  دة. كما  ي مدينة �ج �� �ف ابتداء  تركزت 
ذب انتباه السا�ة  ديدة بقدرتها عل� �ج ة ال�ج املو�ج
السعودية  املشاركات  فتتابعت  العاملية،  الفنية 

رتهم الفنية. ي مقتبل مس�� �� ي �ف �ف العاملية لفنان��
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اح هذه هي ذاتها ما قاد إل� تفاوت  عوامل النحج
املعاصر  الفن  مشهد  اه  تحج النقدية  النظرة 
الفنية  ات  املو�ج مع  ال�تماهي  مخاوف  من   ، املحل��
واستيعاب معها  نقدي  دل  �ج دون   العاملية، 
املمارسة  ي  �� �ف النسبية  ال�داثة  إل�  لفياتها)53)،  ل�ف
عل�  الهواة  من  ي  �ف الال�ق�� ي  �ف القادم�� لدى  الفنية 
باستخدام  بعضهم  واكتفاء  ديد،  ال�ج املشهد 
�داثة  ولعل   . مثال� الصنع  اهزة  ال�ج األشكال 
أشكال  عل�  وتمردها  املعاصر  الفن  أساليب 
بينهم  وة  فحج �دوث  ي  �� �ف سبب  املألوف  الفن 
التواصل  انقطاع  ي  �� و�ف السابقة  يال  األ�ج ي  �ف وب��
ي �ف ب�� ي  الف�فى� راكم  ال�ت يضعف  وقد  بينهم،  ما   ف��
اءت  املثال، �ج يال))5). ومن هنا، عل� سبيل  األ�ج
ملوضوع  للفنون  مسك  معهد  تحديد  أهمية 
املعهد فعاليات  اختتام  ي  �� �ف يال«  األ�ج  »�وار 

لعام 2018م)55).

الفن  اه  تحج النقدية  املواقف  اختالف  ورغم 
ديناميكية  �الة  ولد  أنه  إال  اململكة،  ي  �� �ف املعاصر 
ي  التشكيل�� النقدي  التداول  من  املزيد  تحفز  قد 
أعطى  كما  السعودي،  ي  الف�فى� للمشهد  ري  امل�ث
إن  ملحوظ.  بشكل  له  ديدة  �ج دفعة  ي  أيضا�
وزارة  نظمته  الذي  الداخل«  »من  معرض 
يعكس  1))1هـ/2019م  عام  نهاية  الثقافة 
العاملية،  الفنون  سا�ة  مع  التواصل  ي  �� �ف الرغبة 
عل  يحج عما  ي  التخل�� دون  نفسه  الوقت  ي  �� �ف لكن 
لذا كان  ته،  ابن داخله وبي�ئ السعودي  الفن  من 
خارطة  عل�  الدرعية  لوضع  أول�  خطوة  املعرض 
من ذلك  إليه  يرمز  وما  العاملية  املعاصر   الفن 
اآلخر  عل�  منفتح  مستقل  ي  محل�� ي  ف�فى� مشهد 
ي �� و�ف املقابلة،  هة  ال�ج عل�  فيه)56).  ي  ى� التالسث  دون 

ة  و�ا�ج السعودي  الفن  تاريخ  تقدير  سياق 
ربته،  تحج ثمرة  من  االستفادة  إل�  املشهد 
عام  أنشطة  للفنون  مسك  معهد  ي  توح�
ر  األم�� صالة  افتتاح  بإعادة  0))1هـ/2019م 
ي ظهور  �� ي �ف ي تأسيسيا� ي أدت دورا� فيصل بن فهد ال�تى�
ها  إنشا�ئ عند  اململكة  ي  �� �ف ال�ديث  ي  التشكيل�� الفن 
. وصا�ب إعادة افتتاح  ي عاما� �ف قبل خمسة وثالث��
الصالة وتطوير مرافقها معرض »�كاية مكان« 
منها  ، من �ف ة عمل ف�فى� ر من م�ئ الذي ا�تفى بأك�ث
األول،  لها  رف م�ف الصالة  كانت  ي  ال�تى� الفنية  األعمال 
إل�  05)1هـ/1985م  من  رة  الف�ت ي  �� �ف خاصة 

15)1هـ/)199م)57).

توسع املشاركة
ال الفنون البصرية ي محج �� �ف

ال  محج ي  �� �ف الراهنة  اللحظة  مالمح  أبرز  من  إن 
هي  عامة  اململكة  اء  أر�ج ي  �� �ف البصرية  الفنون 
ونمو  الفنية  والنشاطات  املعارض  عدد  رة  ك�ث
دول 10-1(، وال  االه�تمام العام بالفنون )انظر �ج
ة الفن  ي ال�راك الذي أ�دثته مو�ج �� �ف ل ذلك  رف خ�ت ُ��
ي  �� �ف واضح  نشاط  مع  ال�فمو  تزامن  فقد  املعاصر، 
العقد  خالل  الثقافة  االت  محج من  االت  محج عدة 
إذ  للتقرير،  األخرى  الفصول  ي  �ف تب�� كما  ي  ى� املا�ف
ر النخب. ي دوا�ئ الثقافية خارح�  توسعت املشاركة 
الفنون  ال  محج ي  �� �ف ذلك  عل�  املؤشرات  من 
البصرية مستوى اإلقبال الذي تحظى به املحافل 
فعاليات  �ضر  املثال،  سبيل  فعل�  الفنية، 
 2 أكتوبر-   29 ي  �� �ف 2019م  الفنون«  »مسك 
 2(0 بمشاركة  ر  زا�ئ ألف   27 من  ر  أك�ث ر  نوفم�ج
ركز ي�ت بالفن  االه�تمام  أن  ويلحظ   .(58(  فنانا�

ي  ال�تى� مية،  التعل�� املرا�ل  ي  �� �ف الشابة  ات  الف�ئ لدى 
ر عن الذات، وتربت  ي الفنون طريقة للتعب�� �� د �ف تحج
ي منصات  �� �ف البصري  الرصيد  تحت مظلة كثافة 
املال�ظة  هذه  د  وتحج رونية.  اإللك�ت التواصل 
الثقافية« املشاركة  »مسح  ي  �� �ف يسندها   ما 

 41.64% أن  د  و�ج �يث  2019م،  لعام 
ي  اه�تماما� يبدون  امعية  ال�ج املر�لة  طالب  من 
ي �ف  بممارسة األعمال الفنية مقابل %34.64 ب��

ات األخرى. الف�ئ

دول 10-1: أعداد املعارض الفنية لبعض املؤسسات عل� مستوى اململكة لعام 2019م)59). �ج

1(5 معية العربية السعودية للثقافة والفنون وفروعها الستة عشر ال�ج

35 أمانات املدن

17 ري أثر غال��

10 معهد مسك للفنون

9 معرض مركز املدينة للفنون املعاصرة

9 ري ال�� مونو �ج

9 املركز السعودي للفنون التشكيلية

5 معرض الفن النقي

( سفت( معية السعودية للفنون التشكيلية )�ج ال�ج

12 هات وصاالت أخرى �ج

255 موع املحج

عدد املعارض الفنية هة ال�ج
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ي ظهور أشكال من املمارسات  �� يبدو أن التوسع �ف
ي  �ف الفنان�� من  ي  �ف �� الناش�ئ استقطب  قد  الفنية 
وعرضها  ارية  تحج ألغراض  فنية  أعمال  ي  إلنتاح�
رة  صغ�� أكشاك  ي  �� �ف مؤقتة  فنية  معارض  ي  �� �ف
الفعاليات  هامش  عل�  ارية  التحج معات  املحج ي  �� �ف
ي  ى� الناسث الفنان  ر  يستأ�ج �يث  انات،  واملهر�ج
اآلخر  بعضهم  أما  الفنية.  أعماله  لبيع  ي  مسا�هت�
دران  اوز �ج ي تحج ي فقد �ققوا انتشارا� �ف من املمارس��
رها عن طريق االستفادة  املؤسسة الفنية ومعاي��
وبي�فما  �تماعي)60).  اال�ج التواصل  منصات  من 
البصري  ر  التعب�� عل�  �تمعي  املحج اإلقبال  يشكل 
�تمع  ي املحج �� ي لشيوع الفنون البصرية �ف ابيا� ي إيحج مؤشرا�
ي ال�ياة اليومية، إال أنه مع غياب  �� ي أنماطها �ف ودمح�
م  تعل�� من  األركان،  مك�تملة  الفنية  املؤسسات 
وتدريب وتقاليد فنية، يصبح �ينها ال�د الفاصل 
املهارة  صا�ب  ارب  وتحج رف  املح�ت ممارسة  ي  �ف ب��
الفرص،  بنية  ي  �� �ف اختالل  وسط  ي  ضبابيا� ة  الناش�ئ
عل�  األ�يان  بعض  ي  �� �ف ينعكس  بدوره  وذلك 
ر بالضرورة  ي اإلبداعي، فإن الكم ال يع�ج ودة املنتح� �ج

عن الكيف.

ر الربحية الدور الفعال للمؤسسات غ��

ي  اإلنتاح� يواكب  نوعي  تطور  بوادر  يمكن مال�ظة 
ر  املؤسسات غ�� ي ظهور عدد من  �� �ف الكمي، تمثل 
من  عال  مستوى  عل�  للفن  الراعية  الربحية 
ي  �ف رافية ووفرة املوارد مل تكن متوفرة للفنان�� اال��ت
هذه  تقوم  قبل.  من  ي  �ف �� والناش�ئ ي  �ف رف�� املح�ت
املسؤولية  ي  برامح� من  تمول  ي  -ال�تى� املؤسسات 
معيات  ال�ج أو  ارية،  التحج للشركات  �تماعية  اال�ج
م  بتنظ�� للفن-  ي  �ف املحب�� األعمال  ال  ر�ج أو  رية،  �� ال�ف
ح  والت معرضية ملختلف شرا�ئ مية و�ج دورات تعل��
مبادرة  ذلك  عل�  األمثلة  أهم  ومن  �تمع؛  املحج
ي  الف�فى� لس  املحج مها  يق�� ي  ال�تى�  »21.39 دة  �ج »فن 
السعودي بشكل سنوي منذ 35)1هـ/)201م 
مدى  عل�  وذلك  بسنة،  لس  املحج تأسيس  بعد 
العمل  ورش  من  ي  عددا� خاللها  ينظم  شهرين 
وزيارات لطالب املدارس ومعارض عدة تساهم 
غدت  وقد  أخرى)61).  ومؤسسات  صاالت  فيها 
دة،  ي �ج �� �ف ي  الف�فى� ي للمشهد  ي مهما� ي فنيا� املبادرة �دثا�
ولهذا السبب قامت وزارة الثقافة بدعم نسخته 

ي الرياض مثال  �� السابعة عام 2020م. كما برز �ف
مسك  معهد  وهو  املؤسسات،  هذه  عل�  آخر 
38)1هـ/2017م  عام  تأسس  الذي  للفنون 
ي  �� �ف املعهد  قدم  رية.  �� ال�ف مسك  مؤسسة  برعاية 
عمل  ورش  من  متنوعة  فنية  أنشطة  2019م 
ي كل من العال وأبها  �� ومعارض وفعاليات عامة �ف
باإلضافة  وتبوك،  والعوامية  والدمام  ف  والطا�ئ

ية. إل� دورات ومعارض خار�ج

املوارد فتح  له  تتيح  املؤسسات  الطيف من  هذا 
للفنان  ي  �ف تمك�� وفرص  عاملي  تواصل  خطوط 
، �يث قام، عل� سبيل املثال،  يا� السعودي خار�ج
ي العاملي )إثراء(، الذي  �� مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف
ومرافقه،  ه  برامحج من  �ف البصرية  الفنون  ي  �� تأ�ت
ي  �� الثقا�ف اإلبداع  لتقديم  سور  �ج ي  برنامح� بإطالق 
2018م، قام  للعامل. فمع �لول عام  السعودي 
100 فنانة وفنان قاموا بعرض  ي بدعم  رنامح� ال�ج
ومؤسسات  متا�ف  ي  �� �ف أعمالهم  من   1(7
باإلضافة  أمريكية)62)،  واليات   8 ي  �� �ف عريقة  فنية 
يونيو  شهر  شهد  كما  فنية.  إقامات  دعم  إل� 
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ول«،  لسي�ئ سور  »�ج فعالية  2019م،  عام  من 
ي  �ف منت معارض لفنان�� نوبية، ت�ف بعا�مة كوريا ال�ج
)63). كما مل تقتصر باملثل أنشطة معهد  �ف سعودي��
نظم  �يث  املحلية،  السا�ة  عل�  للفنون  مسك 
الفنية  العوا�م  ي  �� �ف املعارض  من  العديد  املعهد 
مقر  ي  �� �ف البخور«  »طريق  معرض  مثل  العاملية 
ب:  �قا�ئ »دون  ومعرض  بباريس،  اليونسكو 
ي  �� �ف املتحدة  األمم  مقر  ي  �� �ف  » �ف �� �ئ الال�ج أمتعة 
نيويورك عام 2017م، ومعرض الفن السعودي 
ي عام  �� 2018م، و�ف ي العا�مة األمريكية  �� �ف املعاصر 
»بعد  معرض  م  تنظ�� ي  �� �ف املعهد  شارك  2019م 
البندقية  ي  ببينال�� السعودي  ناح  ال�ج ي  �� �ف توهم« 
هذه  استضافة  ذلك  إل�  يضاف  رها))6).  وغ��
، وهو ما يوفر  ي محليا� �ف ي عاملي�� �ف لفنان�� املؤسسات 

ر للتواصل وتفعيل الصالت. فرصة أك�ج

فنية  ملؤسسات  رها  وغ�� األمثلة  هذه  تقلل  ال 
تأسيسها  -بحكم  السعودي  باملشهد  متصلة 
ميل)65) ومؤسسة  ، مثل فن �ج �ف عل� يد سعودي��
معية  ال�ج تؤديه  الذي  الدور  من  املنصورية-، 

ي  ال�تى� والفنون،  للثقافة  السعودية  العربية 
فظلت  املشهد،  من  مسا�اتها  عل�  �افظت 
بفضل فروعها الستة عشر األقدر عل� الوصول 
الفضل  لها  فيعود  اململكة،  مناطق  ميع  �ج إل� 
ي  ال�تى� الفنية  املعارض  من  ر  األك�ج العدد  م  تنظ�� ي  �� �ف
ي اململكة عام 2019م، ناهيك عن الدور  �� مت �ف أق��
ي اكتشاف وتطوير املواهب الفنية عن  �� الذي أدته �ف
ي  التشكيل�� التصوير  م  لتعل�� ان  ل�ج طريق تخصيص 

. �� ط والتصوير الضو�ئ وفنون ال�ف

ي 2020 �� ط العر�ج وزارة الثقافة وعام الحف

ال  محج بدأ  الذي  األهم  ي  املؤس�ى� التطور  إن 
تأسيس  ي  �� �ف اء  �ج أثره  يتلمس  البصرية  الفنون 
كشفت  �يث  يونيو2018م،  ي  �� �ف الثقافة  وزارة 
متخصصة  كيانات  عن  2019م  عام  ي  �� �ف الوزارة 
البصرية  الفنون  ة  الثقافية، منها هي�ئ االت  للمحج
ي ستشرف  ي تم تأسيسها عام 2020م، وال�تى� ال�تى�
ت�فمية  ي  �� �ف املبادرات  وتنفيذ  طط  ال�ف صياغة  عل� 

ي  �� �ف أولوياتها  الثقافة  وزارة  كرست  وقد  القطاع. 
م  »التعل�� شعار  تحت  مية  التعل�� البنية  تشييد 
توسع  يحول  قد  ما  وهو   ،» را� أخ�� م  التعل�� أوال�.. 
ي األشهر املتبقية من  �� ال من تحد إل� فرصة. �ف املحج
ي  �� �ف ي إعالن املبادرات  �� �ف العام، بدأت وزارة الثقافة 
النوعية.  املعارض  وافتتاح  الفنون،  م  تعل�� ال  محج
رمزية  ذا  ي  إعالنا� 2019م  ر  دي�م�ج ي  �� �ف أعلنت  كما 
 » �� ط العر�ج عالية بت�مية العام 2020م »عام ال�ف
�يث ستصا�به عدد من الفعاليات والنشاطات 

ميع املناطق. الفنية عل� مستوى �ج

ر عل�  م بشكل كب�� ط عل� مشهد قا�ئ يحل عام ال�ف
ي عنها من  ي الفردية وما ينتح� �ف طاط�� هودات ال�ف محج
انب  �ج فإل�  الفن،  هذا  م  لتعل�� ماعية  �ج مبادرات 
د اليوم بعض  اس�تمرار تناقل ال�رفة الفردي، تو�ج
ي  �� �ف الكاتب  ط مثل معهد  ال�ف التدريب عل�  مراكز 
ي  �� العر�ج ط  ال�ف م  لتعل�� البواب  ابن  ومركز  الرياض 
م  تق�� ي  ال�تى� دة  �ج ي  �� �ف �روفيات  ومؤسسة  أبها،  ي  �� �ف
انب  �ج إل�  ط  بال�ف خاصة  ومعارض  فعاليات 
امعات  ال�ج بعض  تساهم  التدريبية)66).  الدورات 
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القرى  أم  امعة  �ج تحتضن  إذ  ال،  املحج ي  �� �ف ي  أيضا�
)67)، كما  �� معية السعودية العلمية للخط العر�ج ال�ج
ي  ا� امعة اإلسالمية باملدينة املنورة برنامحج أطلقت ال�ج

ي بالعربية)68). �ف ر الناطق�� ي لغ�� �� ط العر�ج م ال�ف لتعل��

ديدة وتداخل الفنون ط الحج الوسا�ئ

اليوم  ي  الف�فى� املشهد  فاعلية  ر من  كب�� زء  �ج ي�تمثل 
للتصوير  ديدة  �ج ط  ووسا�ئ أشكال  مزا�مة  ي  �� �ف
السعودي  الفن  مشهد  تسيد  الذي  ي  التشكيل��
منذ أواسط القرن العشرين، إذ شغلت األعمال 
ي  �� الضو�ئ والتصوير  ركيبية-  ال�ت -أو  النصبية 
الفنية  املعارض  ي  �� �ف ي  را� كب�� ي  ا� رف ��� الرقمية  والفنون 
ي 2019م، فقد �وى، عل� سبيل املثال،  �� املهمة �ف
ي  �� �ف الثقافة  وزارة  أقامته  الذي  »نفثة«  معرض 
�تماعي  اال�ج التاريخ  دة  بحج التاريخي  خزام  قصر 
ي وظفت األعمال  ي طيف من األعمال ال�تى� �� للنفط، �ف
ي  �� الفوتوغرا�ف والتصوير  والنصبيات  املركبة 
ملتقيات  �ضور  العام  شهد  كما  والفيديو. 
املحلية، مثل  ديدة عل� السا�ة  خاصة بفنون �ج
ي نسخته الثانية الذي  �� ي �ف ملتقى فن الفيديو الدول��
للثقافة  السعودية  العربية  معية  ال�ج فرع  مه  يق��
ي مثل  ديدة عامليا� والفنون بالدمام)69)، أو فنون �ج
تربط  ي  ال�تى� االصطناعي  الذكاء  آرتاثون  مسابقة 
بالذكاء  م  الت�م�� بتقنيات  الفنية  األعمال  ي  إنتاح�
األول�  دورته  اءت  �ج والذي  ال�ديثة،  االصطناعي 
لتنظم وزارة  0))1هـ/2019م  الرياض عام  ي  �� �ف
هذا  ي  �� و�ف 2020م)70).  عام  الثانية  دورته  الثقافة 
ي  ال، قدمت لولوة ال�مود ودانية الصالح عمال� املحج
ي وعناصر الذكاء  �� ط العر�ج ي فن ال�ف �ف ي ما ب�� ي يمزح� فنيا�
ي معرض الذكاء االصطناعي وال�وار  �� االصطناعي �ف
ي  �� �ف ي  رميتاح� ه�� متحف  أقامه  الذي  الثقافات  ي  �ف ب��

رغ. املدينة الروسية سان بطرس�ج

لألعمال  ي  �ضورا� ي  أيضا� نشهد  اآلخر،  انب  ال�ج عل� 
املعنية  العرض  مسا�ات  ي  �� �ف التقليدية  الفنية 
انات  املهر�ج ي  خارح� أي  نفسها،  املعاصر  بالفن 
ي »بارع«،  رنامح� ك�ج املتخصصة  ي  رامح� ال�ج أو  راثية  ال�ت
»مسك  نظمت  1))1هـ/2019م،  عام  ففي 
استضاف  الذي   » �� العر�ج ط  »ال�ف معرض  آرت« 
ي العا�مة  �� أبرز خطاطي اللغة العربية �ول العامل �ف
للفنون  املدينة  مركز  واستضاف  الرياض)71)، 
ي للخطاط عبدالعزيز  �ف امن�� رف ي م�ت �ف املعاصرة معرض��
من  ت�ف كما  زرعه.  بن  فيصل  واملصور  الرشيدي 
رعاية  تحت  ي  معرضا� السعودي  م  الت�م�� أسبوع 

تع�تمد  ي  معاصرهت� ي  أعماال� يحوي  ميل«  �ج »فن 
عل�  التداخل  يقتصر  ومل  تراثية)72).  م  تصام�� عل� 
ي  �� ي �ف ي األسلوب الف�فى� �� ي �ف ، بل ظهر أيضا� �� اور املكا�ف التحج
ي واصلوا تقليد املدرسة ال�روفية  �ف أعمال تشكيلي��
ي  �� �ف ي  �� العر�ج ط  ال�ف قواعد  عل�  �افظوا  ي  �ف خطاط�� أو 
مشاركات  مثل  معاصرة،  مية  مفاه�� مخطوطات 
وإسبانيا  لندن  ي  �� �ف بمعارض  السامل  ناصر  طاط  ال�ف
زيم  ال�ف ع�ثمان  الفنان  وأعمال  خطية)73)،  بلو�ات 
اليونسكو  ي  �� �ف كلمات«  بدون  »�روف  بمعرض 

بمناسبة اليوم العاملي للغة العربية))7).

ي  الغرافيك�� م  الت�م�� ي تداخل من نوع آخر، برز  �� و�ف
خاصيته  اوز  يتحج إبداعي  كنشاط  الطباعي،  أو 
تحت  م  الت�م�� ي  ويندرح� واالستهالكية.  ية  اإلنتا�ج
الرغم  عل�  البصرية  للفنون  الواسعة  املظلة 
الفنون  مقابل  ي  �� �ف العملية  طبيعته  اختالف  من 

الصرفة.  رية  التعب�� بالوظيفة  املعنية  ميلة  ال�ج
أسبوع  م  �ف 2019م،  عام  من  ر  نوفم�ج ففي 
التخصصات«  متعدد  السعودي  م  »التصام��
ي  �ف سعودي�� ي  �ف /م�مم�� �ف فنان�� م  لتصام�� معارض 
وبرز  مبتكرة)75).  م  تصام�� ي  �� �ف أعمالهم  يوظفون 
الرقمي«  ط  بـ»ال�ف يعرف  ما  الصدد  ي هذا  �� �ف ي  أيضا�
م  الت�م�� وفن  ط  ال�ف ماليات  �ج ي  �ف ب�� ي  يدمح� الذي 
 ، الف�فى� العمل  تنفيذ  مستوى  عل�  الرقمي 
وظف  الذي  ي  �� رو�ف اإللك�ت م«  »كل�� مشروع  مثل 
مكن  �تُ منصة  ي  �� �ف االصطناعي  الذكاء  تطبيقات 
ي عل� �د سواء من استخدام  �ف ي والفنان�� �ف امل�مم��
م  والتصام�� األعمال  ي  �� �ف ي  �� العر�ج ط  ال�ف ماليات  �ج
ط  ال�ف فن  يعطي  قد  الذي  األمر  رونية)76)،  اإللك�ت
ما  وهو  م،  الت�م�� ال  محج ي  �� �ف ر  أك�ج ي  �ضورا� ي  �� العر�ج
ي لو�ات  �� ط �ف ع منذ ال�ضور األول لفن ال�ف قد ترا�ج

ارية)77). املحالت التحج
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ي الحياة العامة �� الفن �ف

ي  ي بعدا� اكتسب توسع االه�تمام العام بالفنون أيضا�
ي  �� �ف املثال  ذلك عل� سبيل  يظهر   ، ي ملحوظا� مكانيا�
األ�ياء  دران  �ج عل�  تظهر  ي  ال�تى� العفوية  األعمال 
بفن  رة  األخ�� السنوات  ي  �� �ف يعرف  ما  ف�� املدن،  ي  �� �ف
-.  �صل هذا  دران -أو الغرافي�تى� الكتابة عل� ال�ج
ي �يث  راف املحل�� النوع من الفن عل� بعض االع�ت
اهه،  مهور ونقاد الفن تحج رت نظرة كل من ال�ج تغ��
أمانات  بعض  محاوالت  ي  أيضا� ذلك  يظهر  كما 
البصري  األفق  تشكيل  ي  �� �ف ه  ودمحج مه  لتنظ�� املدن 
د ممارسون لهذا اللون  للمرافق العامة. كما و�ج
خدماتهم  بتقديم  راف  لال��ت ي  طريقا� الفنون  من 
ي مسا�اتها الداخلية)78). �ف ي�� رف للمطاعم واملقاهي ل�ت
األ�ساء،  ي  �� �ف والفنون  الثقافة  معية  �ج ونظمت 
دارية  العام تنفيذ �ج ي مطلع  �� �ف املثال،  عل� سبيل 
وكذلك   ،(79( فنانا�  50 نفذها  ر  م�ت  300 بطول 
منت  ت�ف داريات  �ج بتنفيذ  تبوك  بلدية  قامت 
ي  �� العر�ج ط  ال�ف بينها  من  مختلفة  تشكيلية  ي  ألوانا�
والبلديات.  األمانات  من  رها  وغ��  ،(80( والغرافي�تى�
اإلعالن  ي  �� �ف الشأن،  هذا  ي  �� �ف األبرز  التطور  وي�تمثل 
عن مشروع »الرياض آرت« الذي سيشارك فيه 
هات  وا�ج ميل  لتحج وعامليون  سعوديون  فنانون 
ومعاملها  وتقاطعاتها  وبواباتها  الرياض  مدينة 

ر  بأك�ث العامة  مواصالتها  ومحطات  هاتها  رف ومت�ف
قد  الثقافة  وزارة  وكانت   ،(81( ف�فى� ألف عمل  من 
مبادرة  عن  هاتها  وتو�ج رؤيتها  وثيقة  ي  �� �ف أعلنت 

ي األماكن العامة. �� تع�فى بالفن �ف

ميل مدن  ي تحج �� ي ُوظفت �ف النحت، أ�د الفنون ال�تى�
انتعاش  ة  ي مو�ج �� �ف ي  اململكة من قبل، كان �اضرا�
الفن العام هذه، �يث تعاون نحاتون سعوديون 
بالدمام  والفنون  الثقافة  معية  �ج فرع  ر  ع�ج
�تماعية  اال�ج املسؤولية  لس  ومحج ر  �ج ال�ف بلدية  مع 
-أو  سمبوزيوم  مبادرة  ي  �� �ف الشرقية  باملنطقة 
ر«  �ج ال�ف »نقوش  للنحت  الشرقية  ملتقى- 
ي  �� �ف الثقافة  وزارة  نقلت  وقد  2018م)82).  عام 
إل�  املبادرة  هذه  2019م  عام  من  مارس  شهر 
مستوى آخر بإقامتها فعالية »سمبوزيوم طويق 
ي  ى� املا�ف العام  مت  ق�� ائُ ي  ال�تى� للنحت،  األول«  ي  الدول��
ي  �ف ي عاملي�� �ف 0))1هـ/2019م، إذ استضافت فنان��
ي لنحت ما يمثل ثقافتهم  عل� مدى عشرين يوما�
ارة السعودية  الوطنية والفنية عل� الرخام وال�حج
وتبعه   ،(83( �ف السعودي�� هم  نظرا�ئ مع  والعمانية 
البحر  الوزارة ل�مبوزيوم  م  ر تنظ�� ي شهر نوفم�ج �� �ف

دة التاريخية. ي �ج �� ي للنحت �ف األ�مر الدول��

عل�  العام  الفضاء  ي  �� �ف الفن  �ضور  يقتصر  ومل 

هناك،  الفنية  األعمال  ود  و�ج أي  العام،  الفن 
الفضاء  ي  �� �ف ذاتها  الفنية  املمارسة  �ضور  بل 
عدة  ي  �� �ف ظهرت  رة،  األخ�� السنوات  ي  �� �ف العام. 
ي  �� �ف الفنية  للممارسة  مسا�ات  سعودية  مدن 
ي  �� �ف الفن«  »شارع  ي  �ف تدش�� فمع  مفتوح،  مكان 
أبها عام 38)1هـ/2017م، �ولت فكرة الفنان 
لهواة  مفتوح  مرسم  إل�  الشارع  زارب  عوض 
فعاليات  لتتبعه   ،(8(( التشكيل�� والتصوير  الرسم 
ي  �� و�ف وتبوك،  دة  و�ج ل  �ا�ئ ي  �� �ف للفن  أخرى  شوارع 
ري  �� البحج سا�ة  تحولت  0))1هـ/2019م  عام 
الهواء  ي  �� �ف للرسم  سا�ة  إل�  التاريخية  بالدرعية 
للفنون  مسك  معهد  شارك  كما  الطلق)85). 
نفسها  الفكرة  تحمل  ي  ال�تى� لت«  »تحج بمبادرة 
كل  ي  �� �ف الطلق  الهواء  ي  �� �ف للرسم  فعاليات  بإقامة 

من العوامية والعال والسودة)86).

ي  �ف ي ذات السياق، مبادرات تربط ب�� �� �ف كما ظهرت 
للفنان  عل  الثقافية، بشكل يحج باملواقع  ي  �ف الفنان��
ها وربما تطويرها، مثلما فعلت عل�  ي إ�يا�ئ �� ي �ف دورا�
دة التاريخية  ي �ج �� سبيل املثال بادرة »زاوية 97« �ف
ي تدريبية عل� فنون ال�فر عل�  ي قدمت ورشا� ال�تى�
ي املوقع لتأهيل شباب  �� ي �ف �ف ال�فشب وصنع الرواش��
التاريخية  دة  �ج م  ترم�� ي  �� �ف للمساهمة  املنطقة 

ي األثرية فيها)87). �� واملبا�ف
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عام  نسخة  ي  الف�فى� السعودي  لس  املحج نظم  كما 
ي �ملت  دة 21.39«، وال�تى� 2019م من »فن �ج
ي  �ف فنان�� ي  �ف ب��  ، فنانا�  25 مت  و�ف »العبور«،  عنوان 
عرب  ي  �ف وفنان�� مختلفة  يال  أ�ج من  ي  �ف سعودي��
إكس،  ديزرت  معرض  ي  رف وتم��  .(88( �ف وأوروبي��
طنطورة«  »شتاء  فعاليات  من  �ف م  أق�� الذي 
ي  �� �ف ُعرضت  ي  ال�تى� املعاصرة  ركيبية  ال�ت باألعمال 
واألثرية  التاريخية  املواقع  ي  �� �ف الطلق  الهواء 
كل  ا�تل  العام،  معارض  ي  �ف ب�� ومن  بالعال)89). 
معهد  نظمه  الذي  مكان«  »�كايا  ي  ى� معر�ف من 
ديد  ي »صالة مسا�ة« -االسم ال�ج �� مسك للفنون �ف
ر فيصل بن فهد بعد إعادة افتتا�ها-  لصالة األم��
الفن  مؤسسة  نظمته  الذي   »23 و»معرض 
ي  �ف ب�� مهمة  مكانة  املعهد،  مع  بالتعاون  النقي 
والفنية  التاريخية  مة  للق�� ي  نظرا� العام،  معارض 
ي  �� �ف دة  را�ئ يال  أل�ج ي  �ف املعرض�� أعمال  تحملها  ي  ال�تى�

ر  األخ�� م  �ف �يث  ال�ديث)90)،  السعودي  الفن 
ي  �ف للمعلم�� الفنية  ربية  ال�ت معهد  ي  خريحج أعمال 
اس�تمرت  كذلك  )1965م-1990م(.  بالرياض 
»تراثنا  معرض  م  تنظ�� ي  �� �ف النقي  الفن  مؤسسة 
الطينية  البيوت  ي  �� �ف امسة  ال�ف نسخته  ي  �� �ف �بنا« 

ي الرياض)91). �� بمركز امللك عبدالعزيز التاريخي �ف

العربية  اململكة  ي  �� �ف املعارض  مشهد  رقب  ي�ت
واملبادرات  املعارض  من  العديد  السعودية 
أعلنتها  كما  البصرية  الفنون  ي  �� �ف العالقة  ذات 
الفن  الدرعية« و»معرض  ي  »بينال�� الوزارة مثل 

املعاصر«.

ي نظمتها وزارة الثقافة 2019م. دول 10-2: املعارض الفنية البارزة ال�تى� �ج

-13 مارس -20  أبريلالقصر األ�مرالرياضالقصر األ�مر

معرض الفنون
ة العام للثقافة( بيل)الهي�ئ -26-)1 مارسمركز امللك عبدهللا ال�ضاريال�ج

وخ ي – فان �ج املعرض التفاعل��
ة العامة للثقافة( ي العاملي الظهران)الهي�ئ �� مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف

مركز امللك عبدالعزيز17مارس – 11  ابريل)إثراء(
ي العاملي )إثراء( �� الثقا�ف

يالرياضمدن دمرها اإلرهاب ي بباريس17 ابريل – 17 مايواملتحف الوط�فى� �� معهد العامل العر�ج

دةالقصر األ�مر -8 يونيو – 18 يوليوقصر خزام�ج

نفثة )مصا�ب ملعرض
دةالقصر األ�مر( 8 يونيو – 18 يوليوقصر خزام�ج

يالرياضبينالسور الرياض راملتحف الوط�فى� ر – 5 دي�م�ج 5 نوفم�ج
يونيفرسيداد ناسيونال 
دي ترس دي فابريرو - 

ي �ف نت�� األر�ج

اكس(محافظة الدرعيةمن الداخل راملنطقة الصناعية )�ج -26-8  دي�م�ج

الشركاء التاريخ مكان العرض املدينة املعرض

ي 2019م �� معارض فنية بارزة �ف

ذكر  الذي  الداخل«  »من  معرض  إل�  باإلضافة 
معرض  الثقافة  وزارة  نظمت  العرض،  ثنايا  ي  �� �ف
ي تاريخ  ي يحك�� »القصر األ�مر«، وهو معرض ف�فى�
التاريخي  خزام  قصر  ي  �� �ف م  أق�� العريق  القصر 

»نفثة«  معرض  انب  �ج إل�  دة،  �ج بمدينة 
وزارة  أشرفت  كما  الذكر.  سابق  املصا�ب 
زء  الثقافة عل� معرض »بينالسور الرياض« كحج
شارك  ول،  متحج عاملي  ي  نتي�فى� أر�ج معرض  من 
منهم  �ف من  متعددة،  دول  من  فنانون  فيه 
عنوان  املعرض  و�مل   ، �ف سعودي�� ي  �ف فنان�� ثالثة 

ي  �� و�ف يال«.  ال�ف استعادة  القصص،  »استعادة 
ي بباريس،  �� ي الوزارة ومعهد العام العر�ج �ف تعاون ب��
»مدن  ملعرض  الثانية  املحطة  الرياض  كانت 
 ، الوط�فى� املتحف  ي  �� �ف م  أق�� الذي  اإلرهاب«  دمرها 
دمرت  عربية  مدن  إل�  رين  الزا�ئ نقل  والذي 

. �� ال�روب تراثها الثقا�ف
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ي محطات �� الفنون البصرية السعودية �ف

1953
أول معرض للنشاطات املدرسية 
� تـــاريـــخ الــتــعــلــيـــــم الــحــكــومــي  ـــــى� ڡ�

م رضوي. للفنان عبدالحلى�

1957
مادة  تدخل  املعارف  وزارة 
 � ى� ڡ� الفنية  الرسم واألشغال 
ـــم الـــعـــام  � الـــتـــعـــلـــى� ــح� ــاهــ ــنــ مــ

. ں� للبنى�

1958
امللك سعود بن عبدالعزيز 
فنـي  مــعــرض  أول  يفتتح 
من  اململكة  مستوى  على 

م وزارة املعارف. تنظى�

1959
مادة  تدخل  املعارف  وزارة 
 � ى� ڡ� الفنية  الرسم واألشغال 
� الــتــعــلــيـــــم الــعــام  ــح� ــاهـ ــنـ مـ

للبنات.

2019
فـي مـــارس: اإلعـــالن عــن مــشــروع «الــريــاض آرت» كأحد 
يــشــارك فيها فنانون  ــذي  ــ الــكــبـــــرى وال الــريــاض  مــشــاريــع 
من  ر  ºبأكى الــريــاض  مدينة  لتٜحميل  وعــاملــيــون  ســعــوديــون 

. 1000 عمل فى�ى�

2019
� ديسمٜىر:وزارة الثقافة تعلن عن تسمية  ى� ڡ�

.« ط العرٜىى� عام 2020م بـ « عام الح�

الــثــقــافــة  وزارة  تــأســيــس 
األول  الــــــراعــــــي  لـــتـــصـــبـــح 

� اململكة. للفنون ڡ�ى�

مسك  معهد  ديسمٜىر:  فـي 
افتتاح صالة  يعيد  للفنون 
 � الى ى� ر فيصل بن فهد  األمى�
فـي  تــأســيــســيــًا�  دورًا�  أدت 
ــن الــتــشــكــيــلـــــي  ــفـ ــور الـ ــهـ ظـ

� اململكة. ى� �الحديث ڡ

إعالن وزارة  � أغسطس:  ــى� �ڡ
ــن تـــأســـيـــس  ــ ــة عــ ــافــ ــقــ ــثــ ــ ال
ــون  ــنــ ــفــ ــ ــل أكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة لــ
مــتــخــصــصــة فـــــي الــتـــــراث 
والــــــفــــــنــــــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 

والحرف.

 � بينالى� فـي  السعودي   � الوطى�ى� ناح  الحٜ مشاركة  أكتوبر:   � ى� �ڡ
الغامدي  زهــرة  للفنانة  تــوهــم»  «بعد  بعمل  البندقية 
ويــديــره معهد مسك  الــثــقــافــة  وزارة  بــدعــم مــن  وذلـــك 

للفنون. 

2014
انطالق النسخة األولـى من 

مبادرة فن ٜحدة 21،39.

201820192019

2019

2015
ــدة  ــ تــدشــيـــــن «مـــتـــحـــف ٜح

للمٜحسمات».

2017
تـــأســـيـــس مـــعـــهـــد مــســك 
ــريـــاض تحت  ــالـ بـ لــلــفــنــون 
مظلة مؤسسة محمد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عــبــدالــعــزيــز 

رية (مسك). ى� �الح

2017
للفنون  إثراء  ٜحأىزة  إطالق 
دبـي»  «آرت  مع  بالتعاون 
ــة لـــلـــفـــنـــانـــات  ــصــ ــصــ ــخــ ــ وامل

. ں� � السعوديى� ں� والفنانى�

2000
� ٜحدة. ى� ة بن زقر ڡ� افتتاح دارة صفى�ّ

2003
انتقال مسؤولية الشؤون الثقافية والفنية من الرٔىاسة 
ويتبعه  ــالم  ــ واإلعـ الــثــقــافــة  وزارة  إلـــــى  لــلــشــبــاب  الــعــامــة 
معية  والحٜ العربـي  للخط  السعودية  معية  الحٜ استحداث 
للفن  السعودية  معية  والحٜ  � الضؤىى� للتصوير  السعودية 

. التشكيلى�

2011
ورٜحـــاء  شــاديــة  الشقيقتان 
ــا· يــشــاركــن فـــــي مــعــرض  عــ
بـــيـــنـــالـــــــي الـــبـــنـــدقـــيـــة كــــأول 
هذا  فـي  سعودية  مشاركة 

. املحفل الفى�ى�

2012
إطــــــــــالق مـــلـــتـــقـــى ألــــــــوان 
ــذي  ــ ال األول  ــة  ــوديـ ــعـ الـــسـ
ـــى بـــــالـــــتـــــصـــــويـــــر  ــ ــــ ــ ــ ــن ــ ــعــ ــ ــ ي
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2000
� ٜحدة. ى� ة بن زقر ڡ� افتتاح دارة صفى�ّ

2003
انتقال مسؤولية الشؤون الثقافية والفنية من الرٔىاسة 
ويتبعه  ــالم  ــ واإلعـ الــثــقــافــة  وزارة  إلـــــى  لــلــشــبــاب  الــعــامــة 
معية  والحٜ العربـي  للخط  السعودية  معية  الحٜ استحداث 
للفن  السعودية  معية  والحٜ  � الضؤىى� للتصوير  السعودية 

. التشكيلى�

2011
ورٜحـــاء  شــاديــة  الشقيقتان 
ــا· يــشــاركــن فـــــي مــعــرض  عــ
بـــيـــنـــالـــــــي الـــبـــنـــدقـــيـــة كــــأول 
هذا  فـي  سعودية  مشاركة 

. املحفل الفى�ى�

2012
إطــــــــــالق مـــلـــتـــقـــى ألــــــــوان 
ــذي  ــ ال األول  ــة  ــوديـ ــعـ الـــسـ
ـــى بـــــالـــــتـــــصـــــويـــــر  ــ ــــ ــ ــ ــن ــ ــعــ ــ ــ ي
مـــن قبل  الـــفـــوتـــوغـــرافـــــــي 
للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــٔىــة 

واآلثار.

1979
الـــرٔىـــاســـة الــعــامــة لــرعــايــة 
الـــشـــبـــاب تــقــيـــــم الــنــســخــة 
األولــى من  «معرض الفن 
ــودي املــــعــــاصــــر»  ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ ال

بالرياض.

1987
تـــــــــــــأســـــــــــــيـــــــــــــس بـــــــيـــــــت 
الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــيــــــيـــــــــــــن 
يعى�ى  الــــذي  الــســعــوديــيـــــن 

. ى� بالتصوير الفوتوغراڡ�

1989
 « ى� افتتاح قرية «املفتاحة» ڡ�
على  احــتــوت  والتـي  ر  عسى�
12 مرسمًا» وصاالت عرض.

1992
السعودية  وية  الحٜ طوط  الح�
تــطــلــق مــــبــــادرة مــســابــقــة 
التـي  السعودية»  «ملّون 

اسىÁمرت لعدة أعوام.

1965
ربية الفنية  Áإنشاء معهد الى

» الرياض. ى� » ڡ� ں� للمعلمى�

1968
ــانـــة صـــفـــيـــة بــــن زقـــر  ــنـ الـــفـ
موصلـي  منيـرة  والفنانة 
رك  Áمان معرضهما املشى تقى�
مــدرســة  مــقــر  فـــــي  األول 

» ٜحدة . ى� ربية الحديثة ڡ� Áالى

1968
فـي  فنـي  عمل  أول  تنفيذ 
شـــــــــــوارع ٜحـــــــــدة لـــلـــفـــنـــان 
مـن  ص� رضــــوي  عــبــدالــحــلــيـــــم 

مشروع «تٜحميل ٜحدة».

1974
العربية  معية  الحٜ تــأســيــس 
السعودية للثقافة والفنون.

1953
أول معرض للنشاطات املدرسية 
� تـــاريـــخ الــتــعــلــيـــــم الــحــكــومــي  ـــــى� ڡ�

م رضوي. للفنان عبدالحلى�

1957
مادة  تدخل  املعارف  وزارة 
 � ى� ڡ� الفنية  الرسم واألشغال 
ـــم الـــعـــام  � الـــتـــعـــلـــى� ــح� ــاهــ ــنــ مــ

. ں� للبنى�

1958
امللك سعود بن عبدالعزيز 
فنـي  مــعــرض  أول  يفتتح 
من  اململكة  مستوى  على 

م وزارة املعارف. تنظى�

1959
مادة  تدخل  املعارف  وزارة 
 � ى� ڡ� الفنية  الرسم واألشغال 
� الــتــعــلــيـــــم الــعــام  ــح� ــاهـ ــنـ مـ

للبنات.

2019
فـي مـــارس: اإلعـــالن عــن مــشــروع «الــريــاض آرت» كأحد 
يــشــارك فيها فنانون  ــذي  ــ الــكــبـــــرى وال الــريــاض  مــشــاريــع 
من  ر  ºبأكى الــريــاض  مدينة  لتٜحميل  وعــاملــيــون  ســعــوديــون 

. 1000 عمل فى�ى�

2019
� ديسمٜىر:وزارة الثقافة تعلن عن تسمية  ى� ڡ�

.« ط العرٜىى� عام 2020م بـ « عام الح�

الــثــقــافــة  وزارة  تــأســيــس 
األول  الــــــراعــــــي  لـــتـــصـــبـــح 

� اململكة. للفنون ڡ�ى�

مسك  معهد  ديسمٜىر:  فـي 
افتتاح صالة  يعيد  للفنون 
 � الى ى� ر فيصل بن فهد  األمى�
فـي  تــأســيــســيــًا�  دورًا�  أدت 
ــن الــتــشــكــيــلـــــي  ــفـ ــور الـ ــهـ ظـ

� اململكة. ى� �الحديث ڡ

إعالن وزارة  � أغسطس:  ــى� �ڡ
ــن تـــأســـيـــس  ــ ــة عــ ــافــ ــقــ ــثــ ــ ال
ــون  ــنــ ــفــ ــ ــل أكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة لــ
مــتــخــصــصــة فـــــي الــتـــــراث 
والــــــفــــــنــــــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 

والحرف.

 � بينالى� فـي  السعودي   � الوطى�ى� ناح  الحٜ مشاركة  أكتوبر:   � ى� �ڡ
الغامدي  زهــرة  للفنانة  تــوهــم»  «بعد  بعمل  البندقية 
ويــديــره معهد مسك  الــثــقــافــة  وزارة  بــدعــم مــن  وذلـــك 

للفنون. 

2014
انطالق النسخة األولـى من 

مبادرة فن ٜحدة 21،39.

201820192019

2019

2015
ــدة  ــ تــدشــيـــــن «مـــتـــحـــف ٜح

للمٜحسمات».

2017
تـــأســـيـــس مـــعـــهـــد مــســك 
ــريـــاض تحت  ــالـ بـ لــلــفــنــون 
مظلة مؤسسة محمد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عــبــدالــعــزيــز 

رية (مسك). ى� �الح

2017
للفنون  إثراء  ٜحأىزة  إطالق 
دبـي»  «آرت  مع  بالتعاون 
ــة لـــلـــفـــنـــانـــات  ــصــ ــصــ ــخــ ــ وامل

. ں� � السعوديى� ں� والفنانى�

2000
� ٜحدة. ى� ة بن زقر ڡ� افتتاح دارة صفى�ّ

2003
انتقال مسؤولية الشؤون الثقافية والفنية من الرٔىاسة 
ويتبعه  ــالم  ــ واإلعـ الــثــقــافــة  وزارة  إلـــــى  لــلــشــبــاب  الــعــامــة 
معية  والحٜ العربـي  للخط  السعودية  معية  الحٜ استحداث 
للفن  السعودية  معية  والحٜ  � الضؤىى� للتصوير  السعودية 

. التشكيلى�

2011
ورٜحـــاء  شــاديــة  الشقيقتان 
ــا· يــشــاركــن فـــــي مــعــرض  عــ
بـــيـــنـــالـــــــي الـــبـــنـــدقـــيـــة كــــأول 
هذا  فـي  سعودية  مشاركة 

. املحفل الفى�ى�

2012
إطــــــــــالق مـــلـــتـــقـــى ألــــــــوان 
ــذي  ــ ال األول  ــة  ــوديـ ــعـ الـــسـ
ـــى بـــــالـــــتـــــصـــــويـــــر  ــ ــــ ــ ــ ــن ــ ــعــ ــ ــ ي
مـــن قبل  الـــفـــوتـــوغـــرافـــــــي 
للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــٔىــة 

واآلثار.

1979
الـــرٔىـــاســـة الــعــامــة لــرعــايــة 
الـــشـــبـــاب تــقــيـــــم الــنــســخــة 
األولــى من  «معرض الفن 
ــودي املــــعــــاصــــر»  ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ ال

بالرياض.

1987
تـــــــــــــأســـــــــــــيـــــــــــــس بـــــــيـــــــت 
الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــيــــــيـــــــــــــن 
يعى�ى  الــــذي  الــســعــوديــيـــــن 

. ى� بالتصوير الفوتوغراڡ�

1989
 « ى� افتتاح قرية «املفتاحة» ڡ�
على  احــتــوت  والتـي  ر  عسى�
12 مرسمًا» وصاالت عرض.

1992
السعودية  وية  الحٜ طوط  الح�
تــطــلــق مــــبــــادرة مــســابــقــة 
التـي  السعودية»  «ملّون 

اسىÁمرت لعدة أعوام.

1965
ربية الفنية  Áإنشاء معهد الى

» الرياض. ى� » ڡ� ں� للمعلمى�

1968
ــانـــة صـــفـــيـــة بــــن زقـــر  ــنـ الـــفـ
موصلـي  منيـرة  والفنانة 
رك  Áمان معرضهما املشى تقى�
مــدرســة  مــقــر  فـــــي  األول 

» ٜحدة . ى� ربية الحديثة ڡ� Áالى

1968
فـي  فنـي  عمل  أول  تنفيذ 
شـــــــــــوارع ٜحـــــــــدة لـــلـــفـــنـــان 
مـن  ص� رضــــوي  عــبــدالــحــلــيـــــم 

مشروع «تٜحميل ٜحدة».

1974
العربية  معية  الحٜ تــأســيــس 
السعودية للثقافة والفنون.
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يات                   الفنون البصرية ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

املعاصر  السعودي  الفن  معرض  زة  ا�ئ �ج كانت 
الفنون  ال  ي محج �� �ف املحلية  ز  وا�ئ ال�ج أهم  لعقود من 
السعودية  ألوان  تصدرت  كما  التشكيلية)92)، 
راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ تقدمها  ي  ال�تى�
ي األهمية،  �� ي �ف �� ز فنون التصوير الضو�ئ وا�ئ ي �ج الوط�فى�
ز سوق عكاظ  وا�ئ ي �ج �ف ال�� ي املحج �� �ف ي  أضيف لهما ال�قا�
ي  �� �ف زها  وا�ئ �ج آخر  ميعها  �ج منحت  وقد  الثقافية، 

العام 2018م.

ز،  وا�ئ وإن كان العام 2019م قد خال من هذه ال�ج
الثقافية  ز  وا�ئ ال�ج انطالق  رقب  ي�ت ال  املحج فإن 
ي أعلنت عنها وزارة الثقافة، الراعي  الوطنية، ال�تى�
يختص  ي  وال�تى� تأسيسها،  منذ  للثقافة  األول 

ال الفنون البصرية. ي محج �� أ�دها �ف

هات  ي تقدمها �ج ز البارزة ال�تى� وا�ئ وهنا عدد من ال�ج
االت الفنون البصرية املختلفة: ي محج �� أخرى �ف

زة إثراء للفنون ا�ئ �ج

ي  �� الثقا�ف عبدالعزيز  امللك  مركز  يقدمها  زة  ا�ئ �ج
العاملي )إثراء( التابع ألرامكو السعودية بالتعاون 
مخصصة  وهي   ،»Art Dubai- �� د�ج »آرت  مع 
منحت  ي  ال�تى�  . �ف السعودي�� ي  �ف والفنان�� للفنانات 
أيمن  للفنان  2018م  عام  األول�  دورتها  ي  �� �ف
الثانية  ي نسختها  �� �ف زة  ا�ئ ال�ج ، و�صلت عل�  �� زيدا�ف
بعملها  الصالح  دانية  الفنانة  2019م  عام 
زة  ا�ئ �ج نايف  بن  فهد  �صد  ما  ف�� »صوتم«)93)، 

الدورة الثالثة  عام 2020م.

زة »خطنا من تراثنا« ا�ئ �ج

للمسؤولية  تراثنا  شركة  مع  بالتعاون 
والفنون  الثقافة  معية  �ج نظمت  �تماعية،  اال�ج
زة خطنا من  ا�ئ ي عام 1))1هـ/2019م �ج �� دة �ف بحج
ر من 700 خطاط �يث  ي استقبلت أك�ث تراثنا ال�تى�
زة  ا�ئ ي منهم. قدم ال�ج تم قبول أعمال 60 متنافسا�
مكة  منطقة  ر  أم�� ريال  مليون  نصف  تبلغ  ي  ال�تى�
فروع  ي  �� �ف زين  للفا�ئ الفيصل  خالد  ر  األم�� املكرمة 
خط  النسخ،  خط  الثلث،  »خط  الثالثة  املسابقة 

.(9((» �� الديوا�ف

ازات ز واإلنحج وا�ئ الحج
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2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

ي املعارض العاملية عام 2019م. �� دول 10-3: بعض املشاركات السعودية �ف �ج

ي السعودي -  ناح الوط�فى� عمل »بعد توهم« - ال�ج
ي البندقية  ان بينال�� مهر�ج

وزارة الثقافة ومعهد مسك زهرة الغامدي
للفنون

البندقية، إيطاليا

ي بوينس آيرس �� ي �ف �� ي بينالسور الثا�ف فاطمة بنوي، فيصل سمرة، أيمن بينال��
ي �� يوزارة الثقافةزيدا�ف �ف نت�� بوينس آيرس، األر�ج

ي  �ف ي معرض »الذكاء االصطناعي وال�وار ب�� �� مشاركة �ف
ي  م متحف هارميتاح� رغ، روسياوزارة الثقافةدانية الصالح، لولوة ال�مودالثقافات« من تنظ�� سانت بطرس�ج

ي اليونسكو  �� زيممعرض »�روف بدون كلمات« �ف باريس، فرنسااليونسكوع�ثمان ال�ف

ال�ديثة  الفنون  ي  �� �ف األول�  املحاوالت  �ضور  بدأ 
الفن  رواد  ابتعاث  مع  ي  يا� خار�ج السعودية 
مسينيات والستينيات  ي ال�ف �� ي �ف ارح� ي إل� ال�ف التشكيل��
ر املسابقات العاملية أو املعارض  ي ع�ج امليالدية، سواء�
ي أقاموها أثناء دراستهم)95)، وقد  الشخصية ال�تى�
ي  �� �ف الفردية  ي  �ف السعودي�� ي  �ف الفنان�� هود  �ج كانت 
الشخصية  املعارض  ر  ع�ج العامل  إل�  فنهم  تقديم 
ي  ال�قا� امتدت  رة  مس�� نحو  طوات  ال�ف أول�  هي 

بدعم املؤسسات ال�كومية ومن ثم األهلية.

للفنون  ية  ار�ج ال�ف املعارض  نة  ل�ج تشكيل  ومع 
نظمت  1396هـ/1976م،  عام  ي  �� �ف التشكيلية 
البلدان  ي  �� �ف السعودية  الثقافية  األسابيع  نة  اللحج
ال�ثمانينيات  خالل  والعاملية  العربية  والعوا�م 
ي  �� العر�ج ي  ليح� ال�ف دول  ي  �� �ف امليالدية،  والتسعينيات 
وأملانيا)96).  والسويد  واملغرب  ر  زا�ئ وال�ج والعراق 
الفن  معارض  بإقامة  نة  اللحج قامت  كما 
ي  زءا� �ج بعد  ما  ف�� صارت  ي  ال�تى� املعاصر،  السعودي 
من  واليوم«  األمس  ي  �ف ب�� »اململكة  معرض  من 
أملانيا  ي  �ف ب�� ما  تنقل  والذي  الرياض،  إمارة  م  تنظ��
والواليات  ومصر  وفرنسا  املتحدة  واململكة 
ي  �ف ب�� ما  األعوام  ي  �� �ف والقاهرة  األمريكية  املتحدة 
10)1هـ/1990م)97).  إل�  01)1هـ/1981م 
ي  �� �ف الصلة  وثيقي  السعوديون  الفنانون  كان 
عدد  قام  كما   ، �� العر�ج ي  الف�فى� باملحيط  رة  الف�ت هذه 
املعارض  إطار  ي  خارح� أوروبية  بمشاركات  منهم 

ماعية. ال�ج

نقطة  السعودية  البصرية  الفنون  عاشت 
أدت  فقد  العامل،  إل�  تقديمها  أسلوب  ي  �� �ف تحول 
الفنان  تقديم  ي  �� �ف ر  أك�ج ي  دورا� األهلية  املؤسسات 

ي العامل �� الفنون البصرية السعودية �ف

أطلقتها  ي  ال�تى� املبادرات  ي  �� �ف وذلك  السعودي، 
رية  �� ال�ف ومسك  املنصورية  مثل  مؤسسات 
ر من ذي قبل-  وإثراء. واليوم، أصبح لعدد -أك�ج
ي  �� �ف معروفة  أسماء  ي  �ف السعودي�� ي  �ف الفنان�� من 
ي  خارح� من  معارض  تستقطبها  الفنية  األوساط 

ال  ما  التقرير  رصد  فقد   ، املؤس�ى� الدعم  رة  دا�ئ
ماعية أو فردية  ية �ج يقل عن 25 مشاركة خار�ج
ي  �ف ويب�� النشط،  الصاعد  يل  ال�ج من  بأسماء  ي  تمتل��
ي دعمتها  دول 10-3(، أبرز هذه املشاركات ال�تى� )�ج

وزارة الثقافة. 

مكان املعرض هة الداعمة املعرض/ال�ج الفنانون املشاركون املشاركة
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مسح املشاركة الثقافية 2019م
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2019م  الثقافية« لعام  ر »مسح املشاركة  يش��
ملرة  ولو  �ضر  ي  �ف البالغ�� ثلث  يقارب  ما  أن  إل� 
إ�دى  املاضية  ي  شهرا� عشر  ي  االث�فى� خالل  وا�دة 
ي  سواء� البصرية،  بالفنون  تتعلق  ي  ال�تى� الفعاليات 
ي  �� ي أو التصوير الضو�ئ زيارة معارض الفن التشكيل��

مقارنة  عال  معدل  وهو  اليدوية،  ال�رف  أو 
عن  يرتفع  إذ  أخرى،  دول  ي  �� �ف ال�ضور  بمعدالت 
والواليات  اليابان  مثل  دول  ي  �� �ف ال�ضور  معدالت 
عل�  إضافية  ل  دال�ئ يقدم  الذي  األمر  املتحدة، 
توسع االه�تمام العام بالفن )انظر شكل 1-10(. 

)من  اليدوية  ال�رف  أو  التشكيلية  الفنون  أو  ي  �� الضو�ئ التصوير  معارض  �ضور  نسبة   :1-10 شكل 
ي املاضية(. ي عشر شهرا� ، خالل االث�فى� �ف البالغ��

مل يحضر أي معرض

�ف �ضر معرض أو معرض��

�ضر من 3 إل� ) معارض

ر من 5 معارض �ضر أك�ث

0.00%       10.00%       20.00%       30.00%       40.00%       50.00%       60.00%       70.00%

24.20%

4.20%

2.70%

68.90%

)من  اليدوية  ال�رف  أو  التشكيلية  الفنون  أو  ي  �� الضو�ئ التصوير  معارض  �ضور  نسبة   :2-10 شكل 
نس. ي املاضية(، �سب ال�ج ي عشر شهرا� ، خالل االث�فى� �ف البالغ��

أن�ثى

ذكر

27                   28                    29                    30                    31                   32                   33                   34

29.1%

33.29%
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بل  الفنون،  تلقي  عل�  االه�تمام  هذا  يقتصر  ال 
 18% إن  �يث  املمارسة،  عل�  ي  أيضا� ينعكس 
الفنون  االت  محج بممارسة  يقومون  أنهم  ذكروا 
هاو،  بشكل  نحت  أو  تشكيل  من  ال�ديثة 
وهي   . �ف رف�� املح�ت من  أنفسهم  يعدون  و4.8% 
ال�رفية  الفنون  يمارس  ملن  مقاربة  نسبة 
لت نسبة  ، �يث سحج رافا� ي أو ا��ت التقليدية هوايهت�
ي %21.70 )%15.60 من الهواة  املمارسة �وال��
(. وهي أرقام ملفتة لالنتباه  �ف رف�� و %6.10 مح�ت
ي يمكن  �تمعية ال�تى� ي مدى اتساع القاعدة املحج �ف وتب��

ال. ست�ثمر فيها لت�فمية املحج أن ��ُ

هو  املؤشر  لها  سحج ي  ال�تى� األخرى  املهمة  املال�ظة 
لدى  الفنون  بتلقي  االه�تمام  مستوى  ارتفاع 
ي  �� �ف أوضح  بشكل  وتظهر  بالذكور،  مقارنة  اإلناث 
اإلناث  من   28.25% نسبته  ما  ذكر  املمارسة، 
بي�فما  الفنون،  من  عدة  االت  محج يمارسن  أنهن 
ي  �ف ب�� ي  الف�فى� للعمل  ي  �ف املمارس�� نسبة  انحصرت 
الذكور إل� %16.99. وتؤكد هذه النسب أهمية 
ال الفنون البصرية، الذي  ي محج �� ي �ف �� العنصر النسا�ئ
للفنون  األول�  البدايات  منذ  ال  املحج منه  يخل  مل 

ي اململكة. �� ال�ديثة �ف

ي املاضية()98). ي عشر شهرا� شكل 10-3: نسبة �ضور املعارض الفنية )مرة وا�دة عل� األقل، خالل االث�فى�

شكل 10-4: نسبة ممارسة األعمال الفنية كالنحت والرسم.

�� را�ف نعم وبشكل ا��ت

نعم وبشكل هاوي

ي أرغب بذلك ال، لكن�فى�

ي ذلك مطلقا� �� ال، ومل أفكر �ف

0.00%         10.00%         20.00%         30.00%         40.00%         50.00%         60.00%         70.00%

13.30%

64.60%

4.20%

18.00%

نس. (، �سب ال�ج �ف رف�� مل الهواة واملح�ت شكل 10-5: نسبة ممارسة األعمال الفنية )ت�ث

أن�ثى

ذكر 16.99%

0.00%         5.00%         10.00%         15.00%        20.00%       25.00%        30.00%

28.25%

0.00%         5.00%         10.00%         15.00%        20.00%       25.00%        30.00%      35.00%     40.00%

23.70%

19.40%

31.00%

39.00%

السعودية

فرنسا

الواليات املتحدة

اليابان
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شكل 10-6: نسبة ممارسة ال�رف اليدوية.

�� را�ف نعم وبشكل ا��ت

نعم وبشكل هاوي

ي أرغب بذلك ال، لكن�فى�

ي ذلك مطلقا� �� ال، ومل أفكر �ف

0.00%         10.00%         20.00%         30.00%         40.00%         50.00%         60.00%         70.00%

12.50%

65.80%

6.10%

15.60%

نس. (، �سب ال�ج �ف رف�� مل الهواة واملح�ت شكل 10-7: نسبة ممارسة ال�رف اليدوية )ت�ث

أن�ثى

ذكر 18.64%

0.00%         5.00%         10.00%         15.00%        20.00%       25.00%        30.00%

25.41%
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ي م األكاديمي والتدريب امله�ف�� التعل��

إرهاصات  بدأت   ، ال�ال�� العقد  مطلع  منذ 
اململكة،  ي  �� �ف الفنون  م  تعل�� ي هيكلة واقع  �� �ف ر  التغي��
01)1هـ/1981م  عام  ي  �ف ب�� ما  رة  الف�ت ففي 
ربية  ي لل�ت و23)1م/2002م تم تأسيس 28 ق�ما�
ود  و�ج عدم  ظل  ي  �� �ف ربية)99)،  ال�ت كليات  ي  �� �ف الفنية 
ميلة. وبحلول العام  ي أو أقسام للفنون ال�ج برامح�
فقط   8 إال  األقسام  هذه  من  يتبق  مل  38)1هـ، 
الفنون  ي  �� �ف متخصصة  أقسام   7 انب  �ج إل�  منها 
ي والنحت وتاريخ  -من الرسم والتصوير التشكيل��
مخصصة  ميعها  �ج التطبيقية-  والفنون  الفنون 
كانت   . �كومية)100)  امعات  �ج أربع  ي  �� �ف للطالبات 
كليات  تأسيس  ي  �� �ف التحول  هذا  محطات  أول� 
امللك  امعة  �ج من  كل  ي  �� �ف والفنون  م  للتصام��
امعة  و�ج )30)1هـ/2009م()101)،  عبدالعزيز 
وافق  ي  ال�تى� عبدالر�من  بنت  نورة  رة  األم��
عام  هيكلتها  إعادة  عل�  ي  العال�� م  التعل�� لس  محج
من  التقليل  دون  ومن  32)1هـ/2011م)102). 
اللبنة  وضع  ي  �� �ف ربية  ال�ت كليات  أدته  الذي  الدور 
وأهمية  اململكة  ي  �� �ف البصرية  للفنون  األول� 
أقسام  عدة  اليوم  د  تو�ج تخصصها،  اس�تمرار 
م  ميلة والت�م�� معنية بشكل مختص بالفنون ال�ج
يمر  ي  �ف ��� ي  �� و�ف السعودية،  امعات  ال�ج من  عدد  ي  �� �ف
ي  يح�ى� هيكلة،  إعادة  مر�لة  ي  �� �ف الفنون  م  تعل��

ي منها: دول أدناه عددا� ال�ج

البنية التحتية واالست�ثمار
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امعات السعودية  ال�ج ي  �� �ف ي »الطباعي«  الغرافيك�� م  البصرية والت�م�� الفنون  10-4: من أقسام  دول  �ج
ال�كومية)103).

ف امعة الطا�ئ الفنون�ج

ازان امعة �ج الفنون التطبيقية�ج

رة نورة بنت عبدالر�من امعة األم�� الفنون البصرية�ج

رة نورة بنت عبدالر�من امعة األم�� ي �ج م الغرافيك��  الت�م��

دة امعة �ج م الغرافيك�ج ت�م��

دة امعة �ج الرسم والفنون�ج

امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ط املتعددة�ج الغرافيكس والوسا�ئ

امعة أم القرى م املطبوعات واإلعالن/الفنون البصرية�ج ت�م��

ل امعة �ا�ئ ميلة�ج الفنون ال�ج

ر عبدالر�من بن فيصل امعة األم�� م املطبوعات�ج ات / ت�م�� م املنتحج ت�م��
ط املتعددة والوسا�ئ

القسم امعة ال�ج

ي شهدها العام2019م  ر أن أهم التطورات ال�تى� غ��
ما أطلقته  اء ف�� م الفنون البصرية �ج ال تعل�� ي محج �� �ف
ر  ي قد تغ�� يات وبرامح� راتيحج وزارة الثقافة من اس�ت

: م الفنون، أهمها ما يل�� مالمح تعل��

وطنية 	  أكاديميات  غياب  من  عقود  بعد 
عن  الثقافة  وزارة  أعلنت  متخصصة، 
مه�تمة  إ�داها  فنية،  أكاديميات  تأسيس 
ي  �� �ف وأعلن  التقليدية،  والفنون  راث  بال�ت
استقبال  عن  نفسه  العام  من  أغسطس 
عام  بها  االلتحاق  ي  �� �ف ي  �ف الراغب�� طلبات 

1))1هـ/2020م.

ي مطلع عام 	  �� ي لالبتعاث الثقا�ف تم إطالق برنامح�
ي  �ف املوهوب�� يمنح  والذي  1))1هـ/2020م، 
ميع مناطق اململكة فرصة  واملوهوبات من �ج
تخصصات  عدة  ودراسة  ي  ار�ج ال�ف االبتعاث 
البصرية الفنون  منها  �ف من   ثقافية، 

ميع املرا�ل. ل�ج

وزارة 	  تسعى  م،  التعل�� وزارة  مع  بالتعاون 
م،  التعل�� ي  مناهح� ي  �� �ف الفنون  ي  إدراح� إل�  الثقافة 

التصاريح  بإصدار  منوطة  أصبحت  كما 
امعات واملدارس األهلية لكل ما  للمعاهد وال�ج
ي من  ي الثقافة والفنون، سواء� �� هو مستحدث �ف

ديدة. مية �ج ي ومعارض أو صروح تعل�� برامح�

الشق  يغذي  الذي  ي  املنهحج م  التعل�� إل�  باإلضافة 
د اليوم بعض  ي من ممارسة الفنون، تو�ج �� را�ف اال��ت
ال  ي االلتحاق باملحج �� ي �ف �ف يارات املحدودة أمام الراغب�� ال�ف
ي  التق�فى� للتدريب  العامة  املؤسسة  وتع�تمد   . الف�فى�
تدريبية  دورات  تقديم  ي  �� �ف مؤسسة   21 ي  وامله�فى�
م تتوزع عل�  ال الفنون التشكيلية والت�م�� ي محج �� �ف
أو  املعاهد  هذه  من  أي  يتخصص  وال  مناطق،   9
 ، �� را�ف ال الفنون البصرية بشكل ا��ت ي محج �� �ف املراكز 
باستثناء معهد املهارات والفنون بالرياض، والذي 
رز  ي الفنون البصرية))10). وت�ج �� ة الدبلوم �ف يقدم در�ج
مثل  ال  باملحج ر  األك�ج الصلة  ذات  املؤسسات  هنا 
دة، والذي  املركز السعودي للفنون التشكيلية بحج
ي تقديم الدورات الفنية عل� مدى  �� اس�تمر وما يزال �ف
ي  �� ي �ف ثالثة عقود. كما تمارس مؤسسات أخرى دورا�
املقدمة  الفنية  العمل  التدريب من خالل ورش 
مهور العام، مثل معهد مسك للفنون، الذي  للحج
ي 7 مناطق)105)،  �� قدم )2 ورشة عمل فنية عامة �ف

من  معية الثقافة والفنون �ف باإلضافة إل� إثراء و�ج
ي الفروع. برامح�

سوق العمل والتخصصات الفنية

2019م،  لعام  العمل  وزارة  بيانات  بحسب 
ذات  مي-  التعل�� النطاق  ي  -خارح� املهن  ي  �� �ف يعمل 
 ، 6272 شخصا� البصرية  الفنون  ال  بمحج العالقة 
ويوفر   .15.4% منهم  ي  �ف السعودي�� نسبة  تبلغ 
ي  �� �ف للتوظيف  ي  فرصا� واإلعالن  الدعاية  ي  �� �ف م  الت�م��
 2938 النصف  يقارب  ما  عمل  ركز  ي�ت إذ  ال،  املحج
ل  تسحج وال  واإلعالن،  الدعاية  م  ت�م�� ال  محج ي  �� �ف
ط  ي ال�ف �� البيانات منهم أي سعودي أو سعودية. و�ف
ال اإلعالن، يعمل 1629  ي بمحج والرسم املرتبط أيضا�
ي  �ف السعودي�� نسبة  اوز  تتحج ال   ، ورساما� ي  خطاطا�
2019م،  بيانات  ي  �� �ف امللفت  ومن   .1.5% منهم 
�صة  تنال  ي  ال�تى� معرض  دليل  ملهنة  منها  ت�ف هو 
ي من  ال، كلهم تقريبا� ي املحج �� رة من التوظيف �ف معت�ج
ي )%96(، وهو ما يتواكب مع التوسع  �ف السعودي��
ال  محج صلب  ي  �� �ف واملشاركة  املعارض  ي  �� �ف الراهن 

ي الدعاية واإلعالن-. الفنون -أي خارح�
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نسية. نس وال�ج ي بمهنة »دليل معرض« �سب ال�ج �ف شكل 10-8: أعداد العامل��

ميلة الفنون الحج

الفنون  ي  �� �ف مهنتهم  ي  شخصا�  19(3 ل  يسحج
وتطغى  سعوديون،  منهم   12( التشكيلية، 
الرقم  هذا  يعكس  وال  وخطاط«.  »رسام  مهنة 
راف  اال��ت ة  در�ج بل  ال،  املحج ي  �� �ف ي  �ف املمارس�� عدد 
التوظيف  بيانات  إن  وبالعموم،  املنخفضة. 
املمارسة  م  �حج عن  دقيق  بشكل  ر  تع�ج ال  هذه 
البعد  مفهوم  الختالف  وذلك  رافية،  اال��ت الفنية 
البعض  يعدها  ال  ي  ال�تى� الفن  ملمارسة  �تماعي  اال�ج
أو  ي  �ف �� الناش�ئ قبل  من  ذلك  أكان  سواء  كمهنة، 
اقتصادية  أنشطة  ي  �� �ف ينخرطون  الذين  ي  �ف رف�� املح�ت
ي  �ف ل�� املسحج ي  �ف السعودي�� أغلب  أن  ويلحظ  أخرى. 
مع  يتوافق  ما  وهو   ،)76.6%( اإلناث  من  هم 
ال. ي املحج �� ي �ف ر تأهيال� ر واألك�ث مية األك�ج ات التعل�� املخر�ج

نس. ال الفنون البصرية، �سب ال�ج ي محج �� ي �ف �ف ي والسعوديات العامل�� �ف شكل 10-10: أعداد السعودي��

»خطاط  بمهنة  ي  �ف العامل�� أعداد   :9-10 شكل 
ورسام«.

ر سعوديسعودي غ��
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ي �� ي أو الضو�ئ �� التصوير الفوتوغرا�ف

ي  �وال�� يعمل   ، �� الفوتوغرا�ف التصوير  ال  محج ي  �� �ف
ي )%49.5( من  1008 أشخاص، نصفهم تقريبا�
وهو  نفسه،  السابق  ال�فمط  ويتأكد   . �ف السعودي��
الدعاية  مهن  ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� مشاركة  ضعف 

واإلعالن ذات العالقة.

السوق الفنية واملقتنيات

األرقام  إل�  الفنية  املقتنيات  سوق  يفتقر 
مستقرة  ر  معاي�� ود  و�ج إل�  وكذلك  ية،  اإل�صا�ئ
ه  تو�ج عل�  ينعكس  مما  للتحقق،  أو  م  للتقي��
ي إل� أسواق أخرى لالقتناء  �ف ي املحلي�� �ف بعض املقتن��
يعرضون  ي  �ف سعودي�� ي  �ف فنان�� ألعمال  ي  -أ�يانا�
املزاد  أهمية  ي  �� تأ�ت أخرى-. وهنا  ي دول  �� �ف أعمالهم 
منطقة  ي  �� �ف الثقافة  وزارة  نظمته  الذي  ري  �� ال�ف
2019م،  عام  من  يونيو  ي  �� �ف التاريخية  دة  �ج
للفنون،  العاملية  الدور  أ�د  مع  بالتعاون  وذلك 
ري،  غال�� �افظ  صالة  مع  بالشراكة   ، رف كريست��
خمسة ي  �وال�� إل�  مبيعاته  وصلت   والذي 

ي ريال. �ف مالي��

التقليدية بعض  والصناعات  ال�رف  ال  �قق محج
بالتسويق  اإلبداعية  العملية  ربط  ي  �� �ف ا�ات  النحج
مك�تملة  تقليدية  �رف  لسوق  بوادر  ي  �� �ف ي  واإلنتاح�
ي  برنامح� ر  ع�ج  ، �ف للحرفي�� توفرت  إذ  األركان، 
 19 ي  �� �ف 2019م،  عام  ي  �� �ف للبيع  منافذ  »بارع«، 
 ، ي عدد من مدن اململكة لـ 297 �رفيا� �� ي �ف انا� مهر�ج
 ،(106( �ف السعودي�� ي  �ف ال�رفي�� سوق  أنعشت  ي  وال�تى�
إل�  الفردي  ة  ز�ئ التحج بيع  املنافذ  هذه  اوز  وتتحج
ربة  التحج مثل  بها،  والشركات  املؤسسات  تزويد 
فندق  مع  ي  �ف السعودي�� ي  �ف للحرفي�� ة  رف املم��
افتتح  الذي   Radisson Blu بلو«  »راديسون 
1))1هـ/2019م عام  ي  الدبلوماسى� ال�ي  ي  ��  �ف

غرب العا�مة)107).

الدعم املادي واملعنوي
االت الفنون البصرية ملحج

للفنان  الدعم  من  مختلفة  أشكال  اليوم  تتوفر 
من مبادرة  السعودي، منها اإلقامات الفنية، ف�ف
وزارة  أعلنت  للفنان«،  املادي  ر  غ�� »الدعم 
ي بـ»إقامة  ي إقامات فنية، بدءا� الثقافة عن برنامح�

نسية. ، �سب ال�ج �� ي مهن التصوير الفوتوغرا�ف �� ي �ف �ف شكل 10-11: أعداد العامل��

. �� ي مهن التصوير الفوتوغرا�ف �� ي �ف �ف ي والسعوديات العامل�� �ف شكل 10-12: أعداد السعودي��

�� ي تصوير  فوتوغرا�ف اختصا�ى�

ارية ي لإلعالنات التحج �� مصور فوتوغرا�ف

ي للصحافة �� مصور فوتوغرا�ف
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(3

رت منطقة »رباط  التاريخية واخت�� دة  البلد« بحج
اوز  يتحج تاريخ  ذو  صرح  وهو  لها،  ي  مقرا� ي«  نحج ال�ف
ي  ال�تى� الفنية  اإلقامة  دورة  تتيح  عام.  ي  �تى� ما�ئ
واال�تكاك  التواصل  أسابيع  ستة  ملدة  تس�تمر 
املحلية  الفنية  رات  �ج وال�ف املواهب  ي  �ف ب�� املباشر 
للفنون  مسك  معهد  رعى  ي  أيضا� والعاملية)108). 
موعة من املواهب  ي عام 1))1هـ/2019م محج �� �ف
ي  « الذي تخلله برنامح� �فْ ي »ف�ف من برنامح� الشابة �ف
أشهر  لثالثة  اس�تمرت  فنية  ور�الت  إقامة 
 ،(109( الف�فى� ر«  التفك�� »أعد  معرض  عنها  ي  نتح�
إقامة  ي  برنامح� للفنون  مسك  معهد  أطلق  كما 
الذي  فكرة  مؤسسة  مع  بالتعاون  م  للت�م��

ي  �ف وإماراتي�� ي  �ف سعودي�� ي  �ف فنان�� ي  �ف ب�� ما  مع  سيحج
بشكل دوري ومس�تمر)110).

ي  مؤخرا� بال�فمو  أخذت  ي  ال�تى� الدعم  أشكال  ومن 
خصبة  ة  بي�ئ توفر  ي  ال�تى� الثقافية  املراكز  تأسيس 
، �يث ينتظر عام 2020م تأسيس  لإلبداع الف�فى�
مؤسسة  قبل  من  اإلبداع«  ملتقى  »�ي  مركز 
معهد  مركز  وافتتاح  دة)111)،   �ج ي  �� �ف ميل  �ج فن 
الرياض، ومركز معهد  ي  �� �ف ي  �� الثقا�ف مسك للفنون 
للفنون«  املفتا�ة  »قرية  ي  �� الثقا�ف للفنون  مسك 
لإلقامة ي  برامح� سيقدم  الذي  أبها  مدينة  ي  ��  �ف

الفنية كذلك)112).
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هوامش الفصل:

ي تركز على إبداع مصنفات ذات طابع بصري  ي لليونسكو« العام للفنون البصرية: »أشكال الفنون ال�ت�� ى� يع�تمد هذا الفصل تعريف »إطار اإلحصاء الثقا�ف  (1(
ي حدود عالقته بالفنون البصرية.  ى� ي �ف م الغرافيكى� ذب الحس البصري«، وسي�تم تناول واقع التصم�� يسية تهدف إلى حج بصورة ر�ئ

مي للنشر والتوزيع، 1430هـ(. ي اململكة العربية السعودية )الرياض: دار العص�� ى� مي، الحرف والصناعات التقليدية �ف أحمد بن مساعد الو�ش  (2(
دالوي للنشر والتوزيع، 2000). ي )القاهرة: دار م�ج ى� ط العر�ج ي فن الحف ى� ازة �ف نصار م�مد منصور، اإلحج  (3(

معية العربية السعودية للثقافة والفنون، 1402هـ( ص 419, 424.   ط وآدابه )الرياض: الحج م�مد بن طاهر الكردي، تاريخ الحف  (4(
ي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، 2010م(. م�مد الرصيص، تاريخ الفن التشكيلى�  (5(

ي السعودي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، الطبعة الثانية، 2012م(. رة الفن التشكيلى� مان، مس�� عبدالرحمن السل��  (6(
ي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، 2010م(. م�مد الرصيص، تاريخ الفن التشكيلى�  (7(

املصدر نفسه.  (8(
(9(  Eman Aljebreen، »Image making: representations of women in the art and career of Safeya Binzagr from 

1968-2000”, PhD Dissertation, )University of Sussex, 2015(.
ي السعودي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، الطبعة الثانية، 2012م(. رة الفن التشكيلى� مان، مس�� عبدالرحمن السل��  (10(

املصدر السابق.  (11(
رتيب. ي 1970م و1986م على ال�ت ى� ، �ف �ف كالهما توقف بعد بضع سن��  (12(

ي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، 2010م(. م�مد الرصيص، تاريخ الفن التشكيلى�  (13(
اسة العام لرعاية الشباب )تقرير، 1411هـ(.  إدارة اإلعالم والنشر، الر�ئ  (14(

ي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، 2010م(، ص 75. م�مد الرصيص، تاريخ الفن التشكيلى�  (15(
ي السعودي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، الطبعة الثانية، 2012م(. رة الفن التشكيلى� مان، مس�� عبدالرحمن السل��  (16(

دة: دار البالد للطباعة والنشر، 1409). دة )حج ي حج ى� عبدهللا مناع، قصة الفن �ف  (17(
ع السابق. ار. انظر: املرحج ي نسب املؤلف تمويلها إلى ت�ج ي من األعمال ال�ت�� انظر عددا�  (18(

امعة أم  ر منشورة )حج ر غ�� ست�� ي اململكة العربية السعودية: دراسة ت�ليلية تتبعية،«رسالة ماحج ى� اهات الن�ت املعاصر �ف م�مد عيضه الثقفي، »ات�ج  (19(
القرى(، )2018).

ران آنذاك. كان ذلك من مبادرات وزارة الدفاع والط��  (20(
ي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، 2010م(. م�مد الرصيص، تاريخ الفن التشكيلى�  (21(

، الرياض 2019/11/19 م. ، الرياض 2019/11/17 م، ومقابلة مع سعد العبيد، فنان تشكيلى� مقابلة مع م�مد املنيف، فنان وم�رر تشكيلى�  (22(
ي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، 2010م(. م�مد الرصيص، تاريخ الفن التشكيلى�  (23(

ي السعودي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، الطبعة الثانية، 2012م(. رة الفن التشكيلى� مان، مس�� عبدالرحمن السل��  (24(
ي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، 2010م(. م�مد الرصيص، تاريخ الفن التشكيلى�  (25(

ي حوار لص�يفة )روافـد(«، ص�يفة روافد العربية، 2012/6/6 م. ى� دة �ف ي ب�ج �ف ي التشكيلي�� �ف يس بيت الفنان�� »ر�ئ  (26(
«، ص�يفة الشرق األوسط، 12/ 2002/4 م. �ف ي الصيني�� �ف دة يستقبل الفنان�� ي حج ى� ي �ف �ف »بيت التشكيلي��  (27(

ي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، 2010م(. م�مد الرصيص، تاريخ الفن التشكيلى�  (28(
، الرياض. 2019/11/19 م. مقابلة مع سعد العبيد، فنان تشكيلى�  (29(

ي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، 2010م(. م�مد الرصيص، تاريخ الفن التشكيلى�  (30(
، الرياض 2019/11/17م. مقابلة مع م�مد املنيف، فنان وم�رر تشكيلى�  (31(

معية العربية السعودية للثقافة والفنون، 1431هـ(. معية العربية السعودية للثقافة والفنون، التقرير السنوي 1431هـ )لحج الحج  (32(
، التقرير السنوي 1431هـ )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، وكالة الشؤون الثقافية، 2008م(. ى� معية السعودية للتصوير الضو�ئ الحج  (33(

ق وامل�فوظات. ي للوثا�ئ املركز الوط�ف��  (34(
  >http://colors.sa/About/2012/Pages/default.aspx< ،ألوان السعودية 2012«، ألوان السعودية«  (35(

ازاتهم انظر: 100 مصور سعودي )دار الص�راء، 2013م(. ي وإن�ج �ف للتعرف على عدد من املصورين السعودي��  (36(
من االحتفال بالرياض عاصمة للثقافة العربية«، ص�يفة  ي باململكة صالح عقباوي: عشرات املصورين يشاركون بأعمالهم صف �ف يس بيت الفوتوغرافي�� »ر�ئ  (37(

زيرة، 8/ 2000/12م. الحج
ي )الرياض: وزارة الثقافة واإلعالم، 2010م(. م�مد الرصيص، تاريخ الفن التشكيلى�  (38(

>/http://daratsb.com/ar/safeya< رة الذاتية للفنانة صفية بن زقر«، دارة صفية بن زقر الس��  (39(
ز مسابقة معرض الفن السعودي املعاصر 24،« وزارة اإلعالم، 30/ 2018/10 م، وا�ئ زون ب�ج »الفا�ئ  (40(

<https://www.media.gov.sa/news/2502<
املنورة  املدينة  تطوير  ة  ثم هي�ئ 2011م  عام  الشريف  املص�ف  ي ألشهر خطاطي  الدولى� كامللتقى  الشريف  املص�ف  لطباعة  فهد  امللك  مع  م م�ج بتنظ��  (41(
السعودية،  األنباء  وكالة  املنورة«،  باملدينة  العامل  ي  ى� �ف الشريف  املص�ف  خطاطي  ألشهر  »ملتقى  انظر:  2017م.  ي  ى� �ف للخط  ي  دوليا� ي  مؤتمرا� أقامت  ي  ال�ت��

> https://www.mda.gov.sa/ND/460 < ة تطوير منطقة املدينة املنورة، 1439/8/17هـ 2011/1/25م. وهي�ئ
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دة 2020/2/4م. ، حج ى� ي عالف، خطاط ومؤسس حروفيات للخط العر�ج مقابلة مع سرا��  (42(
2008/14/4م. مون«  امل�� السعودي:  الفن  »رواد  منها:  انظر  والتلفزيونية،  الص�فية  اللقاءات  من  عدد  ي  ى� �ف رته  مس�� مون  امل�� ناصر  طاط  الحف ي  ي�كى�  (43( 
ي »بسملة«، ص�يفة الرياض، 2007/4/2م. ى� ي �ف ى� مون: قمة سعاد�ت > https://www.youtube.com/watch?v=fUPndm2Rpzc > و« ناصر امل��
(44( Myrna Ayad, Contemporary Kingdom: The Saudi Art Scene Now )Dubai: Canvas Central, 2014( p.13. 

ع السابق، ص 303. ي وفنانات سعوديات انظر: املرحج �ف ي سعودي�� �ف ي من أعمال لفنان�� ى� ريطا�ف لالطالع على أمثلة مما يقتنيه املت�ف ال�ج  (45(
املصدر السابق.  (46(

ي فنون ما  ى� اهات الفنية �ف موعة من االت�ج ي يطلق على م�ج ى� ي تاريخ الفن الغر�ج ى� دل �ف ر إلى ت�قيب م�ل حج قصد املعاصرة هنا باملع�ف� اللغوي، إنما تش�� ال �تُ  (47(
ي  �ف رة ما ب�� ذورها تعود إلى ف�ت وع لكسر قواعد الفن املألوفة، وبالرغم من أن حج رف مع بينها ال�ف رها، ي�ج مية والتقليلية وفن األداء وغ�� بعد الحداثة مثل املفاه��

ي من مؤسسات »الفن املعاصر«. ي العاملية األولى والثانية، إال أن صيتها قد ذاع منذ الستينيات امليالدية ونبع فعليا� �ف الحرب��
ي اوف آرابيا، »Edge of Arabia Jeddah: We Need To Talk«، ايد��  (48(

 <http://edgeofarabia.com/exhibitions/edge-of-arabia-london<
(49(  Exhibiting Hajj, British Museum <https://research.britishmuseum.org/research/research_projects/all_

current_projects/exhibiting_hajj.aspx<
ي اوف آرابيا، 2012/1/20م، »Edge of Arabia Jeddah: We Need To Talk«، ايد��  (50(

<http://edgeofarabia.com/exhibitions/we-need-to-talk-jeddah<
(51(  54th Venice Biennale 2011, Universe in Universe <https://universes.art/en/venice-biennale/2011/info/

saudi-arabia<
(52(  57th Venice Biennale 2011, Universe in Universe <https://universes.art/en/venice-biennale/2017/viva-
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االه�تمام الرسمي باملتاحف  بوادر  تعود أولى 
شاركت  إذ  1364هـ/1945م،  للعام  األثرية 
ربية  ي تأسيس منظمة األمم املتحدة لل�ت ى� اململكة �ف
والعلوم والثقافة )اليونسكو(، تبع ذلك مشاركة 
امعة  حج إطار  ي  ى� �ف ثقافية  معاهدة  ي  ى� �ف اململكة 
ضرورة  العاشرة  مادتها  ي  ى� �ف ي  م� ت�ف العربية  الدول 
وعقد  العربية،  املنطقة  ي  ى� �ف اآلثار  ال  بمحج االه�تمام 
املتاحف  موضوع  ِكر  دفُ حيث  اآلثارية.  املؤتمرات 
ي أقامتها املنظمة  ي مباحثات مؤتمرات اآلثار ال�ت�� ى� �ف
)األلكسو(  والعلوم  والثقافة  ربية  لل�ت العربية 
اآلثار)1(.  ملؤتمرات  األولى  ال�فمس  اللقاءات  ي  ى� �ف
ي  ى� �ف أسبق  تاريخ  إلى  األهلية  املبادرات  تعود  بي�فما 
مطلع القرن العشرين 1320هـ/1902م، حيث 
دة أول  ي حج ى� �ف له  رف أسس محمد صالح باعشن بم�ف
مع قطع أثرية وتراثية  ي اململكة حج ى� متحف خاص �ف
أنشأت  وآسيوية)2(.  عربية  دول  ومن  دة  حج من 
مهام  لتؤدي  السعودية  العامة  املتاحف  ي  الحقا�
طويلة  رة  لف�ت ارتبطت  تخزينية  تثقيفية  مية  تعل��
ي »حافظة للهوية التاريخية  راث الوط�ف�� باآلثار وال�ت
واملتاحف  اآلثار  نظام  ف  يعر� والثقافية«)3(. 
عام  ي  امللكى� باملرسوم  الصادر  ي  ى� العمرا�ف راث  وال�ت
الذي  املكان   « بأنها  املتاحف  1436هـ/2014م 
أو  ثقافية  أو  فنية  أو  أثرية  مواد  فيه  تعرض 
عرضها  ويحقق  م،  دا�ئ بشكل  علمية  أو  تاريخية 
ويفتح  ترفيهية،  أو  تربوية  أو  ثقافية  ي  أهدافا�
تنوع  لكن  ثابتة.«)4(  مواعيد  ي  ى� �ف مهور  للحج أبوابه 
رز مراحل  ة االه�تمام الرسمي بها وكيفيتها ي�ج درحج
دة تطور خاللها مفهوم  متعددة ذات سمات سا�ئ

مؤسسة املتحف.

املتاحف كمخازن
 

سعودي  عام  متحف  أول  بأن  املصادر  تذكر 
ألي  واآلثار  املتاحف  ي  � الى� محج إسناد  قبل  ي  �� ن�ش ائُ
األثرية  القطع  حفظ  بهدف  حكومية؛  هة  حج
ت هذه سمة  )5(، وظل� �ف �� ختص� ي املُ �ف وفتحها للباحث��
الستينيات  رة  ف�ت أنشأت  ي  ال�ت�� القليلة  املتاحف 
املتحف  هذا  على  طلق  ائُ امليالدية.  والسبعينيات 
دة للعاديات« وشغل قاعة  األول اسم »متحف حج
املعدنية،  روة  لل�ش الفنية  الشؤون  مب�ف�  ي  ى� �ف رة  كب��
واملعادن.  رول  الب�ت لوزارة  تابعة  أصبحت  ي  ال�ت��

والنقوش  الكتابات  من  بالعديد  املتحف  ي  امتلى�
فخارية  ي  وأوا�ف� والقديمة،  اإلسالمية  رية،  ال�حج
ي عام 1961م،  ما� وخزفية، وعمالت. وقد كان قا�ئ
األنصاري ووصف  عبد القدوس  زاره  عندما 

راث«. ي اآلثار وال�ت �ف ي كتابه »ب�� ى� ة �ف وداته بد�ت� موحج

بصدور قرار  بدأ  ي  الفعلى� الرسمي  االه�تمام  لكن 
1383هـ/  عام   727 رقم  الوزراء  لس  محج
1964م بإنشاء إدارة لآلثار ترتبط بوزارة املعارف 
ي  ى� (، فبدأت ممارسة مهامها �ف م حاليا� )وزارة التعل��
بالرياض،  ي  ال�فموذحج العاصمة  معهد  صاالت  أحد 
ي  ى� �ف املتاحف  إلنشاء  خطة  تأسيسها  منذ  ي  راسمهت�
واملتاحف  اآلثار  ارتبطت  وقد  اململكة)6(،  مناطق 
والتاريخ  م  بالتعل�� اآلثار  لعالقة  املعارف  بوزارة 
كافة  ي  ى� �ف فروع  املعارف  لوزارة  وألن  غرافيا،  وال�ج
يتيح  مما  والبوادي  القرى  ح�ت�  اململكة  مناطق 
ي  ى� و�ف املناطق)7(،  كافة  ي  ى� �ف لآلثار  أقرب  تكون  أن  لها 
أول  تأسيس  بوادر  بدأت  هذه  التأسيس  رة  ف�ت
اآلثار  إدارة  موقع  من  رز  ت�ج رسمي  ي  وط�ف�� متحف 
وصدرت  ي،  ال�فموذحج العاصمة  بمعهد  السعودية 
اآلثار  إدارة  م  تسل�� بضرورة  الدولة  يهات  توحج
واملؤسسات  ال�كومية  املؤسسات  حوزة  ي  ى� �ف ما 

ي  قطع� من  واألفراد  األخرى  والقطاعات  ات  والهي�ئ
وتراثية  أثرية  موعات  محج بذلك  لتتشكل  أثرية، 
مرحلة  ي  ى� �ف ي  الوط�ف�� املتحف  تأسيس  نواة  كانت 

التأسيس)8(.

دور  ظهر  1966م  عام  أي  ي  �ف بسنت�� ذلك  بعد 
ي  ى� �ف العربية  اللغة  ق�م  افتتح  عندما  امعات،  ال�ج
امعة  -حج سعود  امللك  امعة  حج ي  ى� �ف اآلداب  كلية 
مع  ل�ج  ، �� الشع�ج راث  لل�ت متحفا  آنذاك-  الرياض 
للحفاظ  السعودي  ي  �� الشع�ج راث  ال�ت من  قطع 
رات  التغ��� تسارع  بسبب  االندثار  من  عليها 
زيرة العربية حينها)9(، تبعه بسنة  ال�ج ي  ى� �ف ال�ياتية 
زء من نشاط  امعة كحج ي ال�ج ى� افتتاح متحف اآلثار �ف
التاريخ  لق�م  التابعة  واآلثار  التاريخ  معية  حج
ي  ال�ت�� األثرية  القطع  ل�فظ  حينها،  اآلداب  كلية  ي  ى� �ف
ر  وغ�� رحالتهم  ي  ى� �ف معية  ال�ج أعضاء  عليها  ر  يع�ش
ذلك، تحت إشراف َعاِلي اآلثار عبد الرحمن الطيب 
ابة  واستحج معية  ال�ج إلنشاء  ي  تبعا� األنصاري)10(، 
تم  املعارف  بوزارة  واملتاحف  اآلثار  إدارة  لرغبة 
ي  لتخريح� التاريخ؛  ق�م  ي  ى� �ف لآلثار  شعبة  افتتاح 
تطورت  ثم  ال)11(،  املحج ي  ى� �ف السعودية  الكفاءات 
لتكون  1978م  1398هـ/  عام  الشعبة  هذه 
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والق�م  اململكة)12(،  ي  ى� �ف واملتاحف  لآلثار  ق�م  أول 
الوحيد فيها ح�ت� افتتاح أقسام السياحة واآلثار 
ل عام 2009م، افتتحت  ازان وحا�ئ ي حج امع�ت�� ي حج ى� �ف
ر والدكتوراه  ست�� ة مسارات للماحج بعد ذلك بمد�
أعمدة  من  وه  خريحج فصار  الق�م)13(،  داخل 

أنشطة إدارة اآلثار واملتاحف.

مسية للمملكة عام  طط الت�فموية ال�ف مع بداية ال�ف
رقم  ي  امللكى� املرسوم  صدر  1972م،  1392هـ/ 
واملوافقة  لآلثار  األعلى  لس  املحج بتشكيل  م/26 
م  تنظ�� أي  على  يحتوي  ل  الذي  اآلثار  نظام  على 
ية لها ارتباط بالقطع  ز�ئ خاص باملتاحف ما عدا حج
واس�تمر  املتحفي)14(.  النشاط  وليس  األثرية 
ي ح�ت�  العمل بهذا النظام ملدة تقارب من 45 عاما�
 ، ى� العمرا�ف راث  وال�ت واملتاحف  اآلثار  نظام  صدور 

. كما سيوضح الحقا�

ُمستقل  َمقر  اآلثار إلى  إدارة  انتقال  ذلك  تبع 
املتحف  بها  ق  ل�ِ ائُ ، حينها  مي��� ال�ش ي حي  ى� �ف بها)15( 
-السابق ذكره- وافتتح عام 1978م/ 1397هـ 
 » الوط�ف�� ي  �� الشع�ج راث  وال�ت اآلثار  »متحف  باسم 
املتحف  ملحتويات  -باإلضافة  على  ي  محتويا�
ي تكونت بعد  ال�ت�� موعات  السابق- املزيد من املحج
وما  1976م  1396هـ/  الشامل  األثري  املسح 

يع  لتشحج باإلضافة  أثرية،  حفريات  من  رافقه 
الناس لتقديم ما لديهم من قطع أثرية)16(، هذا 

. ي للمتحف الوط�ف�� �ف املتحف يتحول بعد سن��

الدراسات  من  ر  بالكث�� أيضا  رة  الف�ت هذه  ت  رف تم���
تناولت  ي  ال�ت�� واألدبية«  والتاريخية  غرافية  »ال�ج
العديد  فيه  َكتب  حيث  واآلثار  املتاحف  موضوع 
ال)17(،  املحج ي  ى� �ف ي  �ف �� امله�تم� ي  �ف واملحقق�� الرحالة  من 
اسر ومحمد  كعبد القدوس األنصاري وحمد ال�ج
ي  ى� �ف سواء  رهم)18(،  وغ�� البالدي  وعاتق  ي  العقيلى�
من نطاق اه�تمامها. ال صف ر املحج الت تعت�ج كتب أو محج

متاحف اآلثار

ي  رة من انتقال إدارة اآلثار واملتاحف ملقر خاص� بعد ف�ت
واملتاحف،  لآلثار  مساعدة  وكالة  إلى  تحولت  بها، 
ي تنفيذ خطط طويلة املدى للنهوض  ى� حينها بدأت �ف
ي  ال�ت�� املناطق  ي  ى� �ف املتاحف  إنشاء  وبدأ  بالقطاع)19(، 
ي  مللى� الكاف  بالشكل  األثرية  املواقع  رة  بك�ش ي  رف ت�تم��
وار املواقع األثرية املهمة، وكان  ي بحج متحف، تحديدا�
إدارات  الوقت  ذات  ي  ى� �ف تكون  أن  الهدف منها هو 
ي املناطق  ى� ساعدة لآلثار واملتاحف �ف تابعة للوكالة املُ
 ، �ف للمتخصص�� بحثية  ومراكز  فيها  نشأت  ائُ ي  ال�ت��

ران  اق�ت على  ي  را� س�� متاحف)20(،  لكونها  باإلضافة 
ي ستس�تمر  ال�ت�� النظرة  اآلثار، وهي  املتاحف بقطاع 
هود الوكالة -باإلضافة  ي حج رة مركزهت� طوال هذه الف�ت
بحثية  ومراكز  لآلثار  كإدارات  املتاحف  لبناء 
املحلية-  باملتاحف  ُسمي  ما  وهي  ملتخصصيها 
ليصبح  ملتاحف  لتحويلها  أثرية  ي  ى� مبا�ف م  ترم�� على 
يسية  مية -متاحف املدن الر�ئ بعضها متاحف إقل��
ي مناطقها. فافتتحت  ى� ي املناطق- وإدارات لآلثار �ف ى� �ف
ماء،  وف، والهفوف، وت�� ي ال�ج ى� املتاحف املحلية الستة �ف
ي عام  ى� ازان، والعال عام 1987م)21(. و�ف ران، وحج ونحج
مة كمتاحف  1995م تم افتتاح ثالث قصور ُمرم�
ل  شك� الذي  الرياض  ي  ى� �ف امل�مك  متحف  وهي 
االنطالقة األولى للملك عبدالعزيز لتوحيد اململكة 
مي بقصر  اإلقل�� دة  السعودية، ومتحف حج العربية 
را  ش�ج بقصر  مي  ف اإلقل�� الطا�ئ ومتحف  خزام، 
معة  متحف املحج م  ترم�� اك�تمل  ما  ف�� التاريخي)22(، 
املنورة  ، ومتحف املدينة  ى� را�ش ال�ت بيت الربيعة  ي  ى� �ف

از عام 1998م)23( . بمحطة سكة ال�حج

ال�شمانينيات  أي  رة،  الف�ت هذه  شهدت  ذلك  رغم 
املتاحف  ظهور  بداية  امليالدية،  والتسعينيات 
موعات هذه  ي مواضيع معينة -محج ى� املتخصصة �ف
 - ي��� آثارية أو تراثية بشكل ر�ئ املتاحف ليست 
امعية،  حج كليات  أو  حكومية  هات  حج طريق  عن 
ي السعودي  ى� حيث افتتحت مؤسسة النقد العر�ج
شركة  »متحف العمالت« بالرياض، وافتتحت 
بمدينة الظهران)24(،  الزيت«  »متحف  أرامكو 
سعود  امللك  امعة  بحج العلوم  كلية  وافتتحت 
ال�يوان«)25(، كما ظهر أول إصدار  »متحف علم 
بمناسبة  واملتاحف  باآلثار  متخصص  امعي  حج
اآلثار  ق�م  تأسيس  على  سنوات  عشر  مرور 
كان  وإن  سعود)26(،  امللك  امعة  بحج واملتاحف 
قبل  طويلة  ي  �ف سن�� بعده  مضت  ي   وحيدا� ي  إصدارا�
امعية سعودية محكمة عن  صدور أول دورية حج

امعة. نفس الق�م وال�ج

ذلك  -وقبل  واملتاحف  اآلثار  وكالة  تعاونت  وقد 
والقارية  مية  اإلقل�� املنظمات  كافة  مع  اإلدارة- 
ي  ليح� ال�ف لدول  التعاون  لس  محج خاصة  والدولية، 
 ، ليح� ال�ف لدول  ي  ى� العر�ج ربية  ال�ت ومكتب  العربية، 
والعلوم،  والثقافة  ربية  لل�ت العربية  واملنظمة 
ومنظمة  والثقافة،  ربية  لل�ت اإلسالمية  واملنظمة 
من  العديد  على  وقعت  كما  العاملية،  اليونسكو 
على  وحرصت  ال،  املحج ي  ى� �ف الدولية  االتفاقيات 
حضور املناسبات املهمة فيه، واستفادت اململكة 
راء  ر من هذا التعاون من ذلك أن زارها خ�ج الكث��
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باإلضافة  املتحفي،  والتطوير  م  رم�� ال�ت ال  محج ي  ى� �ف
املتقدمة الدول  ملشاريع  مختصيها   لزيارة 

ال)27(. ي املحج ى� �ف

ي وقطاع املتاحف املتحف الوط�ف��
ي نهاية األلفية الثانية �� �ف

فهد  امللك  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� خادم  برعاية 
عبد  امللك  مركز  افتتاح  من  وصف هللا-  -رحمه 
على  عام  ة  م�ئ مرور  بمناسبة  التاريخي  العزيز 
1999م،  عام  الرياض  العزيز  عبد  امللك  دخول 
كان  والذي  بالرياض)28(،  ي  الوط�ف�� املتحف  ُافتتح 
ود  ي ألهمية وحج تبعا� ال،  املحج ي  ى� �ف بالغ األهمية  ي  حدثا�
اململكة  تاريخ  يحتضن  الذي  املتحف  هذا  مثل 
الطراز  ي  ى� �ف املتحف  يتوافق  وانبه.  حج ميع  بحج
العزيز  عبد  امللك  مركز  ي  ى� مبا�ف مع  املعماري 
على  أقسامه  من  صف احتوى  وقد  التاريخي)29(، 
الذي  الق�م  وهو  رات؛  الزا�ئ دمة  ل�ف ي  ى� نسا�ئ ق�م 
ي السنوات  ى� �ف ي  ي تطوير املتحف الوط�ف�� ى� �ف سيساهم 
ي  ال�ت�� املتحفية«  ربية  »ال�ت ي  رامح� ب�ج خاصة  القادمة، 
األسر  وخاصة  �تمع  املحج أفراد  الستقطاب  هدفت 
املتحف  افتتاح  واكب  وقد  املدرسية  والزيارات 
ي  ى� )املر�ئ اإلعالم  ل  وسا�ئ ي  ى� �ف به  للتعريف  ر  كب�� هد  حج
من  أقل  التوقعات  وكانت  واملقروء(،  وامل�موع 
ة  نتيحج وذلك  الزوار،  استقبال  ي  ى� �ف املنشود  األمل 
م باملتحف، وهو ما يطلق  ي التعل�� عدم ربط مناهح�
مساندة  ود  وحج وعدم  املتحفية«،  ربية  »ال�ت عليه 

ي للسياحة الثقافية)30(. �تمعية، وبرامح� محج

الكوادر  ونقص  املالية  املوارد  ضعف  ورغم 
اآلثار  وكالة  افتتحت  رة)31(،  الف�ت تلك  ي  ى� �ف البشرية 
ال�فماص/  متحف  2000م  عام  كذلك  واملتاحف 
»متحف  بعام  وبعدها  راث،  لل�ت ال�فماص  قصر 
وهو   » �� الشع�ج راث  وال�ت لآلثار  القنفذة  مدينة 
وكالة  إدارة  تحت  تأسست  ي  ال�ت�� املتاحف  آخر 
مشاريع  لديها  كان  ي  وال�ت�� واملتاحف،  اآلثار 
هات ال�كومية  متحفية الحقة)32(. كما واصلت ال�ج
تتبع  إنشاء متاحف متخصصة  اصة  وال�ف األخرى 
وزارة  افتتحت  حيث  هات،  ال�ج تلك  نشاط  ي  غالبا�
ة عام  املناسبة -مرور م�ئ بهذه  ران  والط�� الدفاع 
األول،  متحفها  الرياض-  املؤسس  دخول  على 
بالرياض،  ران  للط�� زيرة  ال�ج صقر  متحف  وهو 
د  املسحج لشؤون  العامة  اسة  الر�ئ وافتتحت 
ي  �ف ال�رم�� عمارة  معرض  النبوي  د  واملسحج ال�رام 
ملتاحف  باإلضافة  املكرمة)33(،  مكة  ي  ى� �ف ي  �ف الشريف��

كلياتها  متاحف  أو  ال�ربية  أو  اآلثارية  امعات  ال�ج
الطبية والعلمية)34(.

املتاحف كروافد سياحية

م  1424هـ/2003م ب�ف صدر األمر السامي عام 
العليا  ة  الهي�ئ إلى  واملتاحف  اآلثار  وكالة 
ما  كل  عن  مسؤولة  للسياحة، لتصبح 
باعتبارهما  واآلثار؛  املتاحف  بقطاع  يتعلق 
م  تدع�� خطط  مكونات  من  مهمان  مكونان 
من  كل  السنة  هذه  ي  ى� �ف وافتتح  السياحة)35(، 
و«متحف  راث«،  وال�ت لآلثار  الباحة  »متحف 
تبوك«  و«متحف  ي  �ف مؤقت�� ي  �ف مبني�� ي  ى� �ف ل«  حا�ئ
ربية  ال�ت بإدارة  العروض  صالة  داخل  -الواقع 
اآلثار  ومتحف  باملنطقة-  حينها  م  والتعل��
ي ى� �ف م«  رم�� ال�ت بعد  البسام  »بيت  ة  رف بعن�� راث   وال�ت

.)36( العام التالى�

ي قطاع  م� بعد استكمال صف 2008م)37(،  العام  ي  ى� و�ف
ة العامة للسياحة  اآلثار واملتاحف)38(، بدأت الهي�ئ
ي تنفيذ خطتها ال�فمسية، ورغم  ى� واآلثار -آنذاك- �ف
ع  موس� ي  »برنامح� على  ي  ا� ُمنص�ج� كان  اه�تمامها  أن 
من  زء  كحج لتقديمه  الثقافية«  املوارد  لت�فمية 
اآلثار  قطاع  ي  أ�ف� إال  الوطنية«،  السياحة  »خطة 
وإنشاء  العلمي  البحث  بدعم  ي  �� ُع�فِ واملتاحف 

مة)39(،  القا�ئ املتاحف  وتطوير  ديدة  ال�ج املتاحف 
ي عهد  ى� ي التاريخية للدولة �ف ى� وتأهيل عدد من املبا�ف
ي  ى� ي األثرية �ف ى� امللك عبد العزيز، واست�شمار بعض املبا�ف
وتنفيذ  مها،  ترم�� بعد  متاحف  لتكون  املحافظات 
هات  مشاريع ملتاحف متخصصة بالتعاون مع ال�ج
لتطوير  خطة  إلعداد  باإلضافة  األخرى،  ال�كومية 

.)40( املتحف الوط�ف��

اءت  حج رة  الف�ت هذه  ي  ى� �ف ديدة  ال�ج املتاحف  غالبية 
أو  السياحية  املواقع  ة  تهي�ئ مشاريع  من  صف
حيث   ، ى� العمرا�ف راث  ال�ت قرى  تطوير  مشاريع 
السبيعي«  بيت  راث  وال�ت اآلثار  »متحف  تح  اف�تُ
وهو  2009م)41(  عام  م  رم�� ال�ت بعد  بشقراء 
شقراء  مدينة  عل  حج ي  ى� �ف ساهم  الذي  املتحف 
نبية  األحج السياحية  موعات  هة سياحية للمحج وحج
عام  ي  ثم� سواء)42(،  حد  على  ي  �ف م�� واملق�� ي  �ف واملواطن��
م  2012م افتتح متحف محافظة الغاط بعد ترم��
القرية  ت�فمية  مشروع  من  صف حواه  الذي  البناء 
ي  ال�ح� طريق  ومتحف  الغاط،  بمحافظة  راثية  ال�ت
ر  ال�حج ي  ى� �ف اإلسالمية  القلعة  ي  ى� �ف املقام  الشامي 
القرية  ت�فمية  مشروع  من  صف صالح«  ن  »مدا�ئ
م   2013 عام  رَاي  أخ�� العال،  بمحافظة  راثية  ال�ت
ي ورشة إصالح  ى� از �ف أفتتح متحف سكة حديد ال�حج
باملدينة  از  ال�حج حديد  سكة  محطة  ي  ى� �ف القاطرات 
ي املب�ف�  ى� املنورة باإلضافة لتنفيذ عروض متحفية �ف

ي للمحطة)43(. ي��� الر�ئ
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واقع املتاحف
ي اململكة العربية السعودية �� �ف

ديدة ديدة وآفاق حج سياسات حج

رة  كب�� بتحوالت  اململكة  ي  ى� �ف املتاحف  قطاع  يمر 
رة، حيث ارتبط تطوير  خالل ال�فمس سنوات األخ��
عطي  ي �تُ القطاع بعدد من السياسات العامة ال�ت��
تنشيط  سياق  ي  ى� �ف ليس  بالغة،  أهمية  املتاحف 
ي كمؤسسات ثقافية  السياحة فحسب، إنما أيضا�
ي  ى� الثقا�ف الواقع  وت�فمية  الهوية  تعزيز  ي  ى� �ف سهم  �تُ

ودة ال�ياة. ي حج �ف وتحس��

األمر  صدر  2014م)44(،  1435هـ/  عام  ففي 
ي  »برنامح� على  باملوافقة   )28863( رقم  السامي 
راث  بال�ت للعناية  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� خادم 
ال�ضاري للمملكة«)45( الذي يع�ف� بحماية وت�فمية 
لتعزيز  بها،  والعناية  ي  ى� الثقا�ف راث  ال�ت مكونات 
ي  �ف املواطن�� وعي  ورفع   ، حضاريا� اململكة  مكانة 
الت�فمية  ي  ى� �ف راث  ال�ت باستخدام  يه�تم  هم، كما  وان�تما�ئ
بصناعة  ربطه  خالل  من  الشاملة  االقتصادية 
ي  رنامح� ال�ج ومبادرات  مسارات  من  تت�ف السياحة. 
املتاحف)46(.  وتطوير  إنشاء  تخص  مشاريع  عدة 
ي خادم  وبعد قرابة ستة أشهر من اع�تماد برنامح�
املوافقة  ذلك  قبل  ، وصدرت  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم��
عام  ي  ى� العمرا�ف راث  وال�ت واملتاحف  اآلثار  نظام  على 
رقم)م/3(،  السامي  باألمر  1436هـ/2014م 
الفصل  باملتاحف وهو  ي  ي خاصا� من فصال� ت�ف والذي 

السابع )47(.

طلقت رؤية اململكة  ي عام 1437هـ/ 2016م، ائُ ى� و�ف
ية  راتيحج )48(2030، محتوية على ستة أهداف اس�ت

م  الق�� »تعزيز  أحدها  األول-  املستوى  -أهداف 
ي تحته  اإلسالمية والهوية الوطنية«، الذي يندرح�
 - ى� الثا�ف املستوى  -أهداف  فرعية  أهداف  ثالثة 
ي تحته ثالثة  م� أحدها »تعزيز الهوية الوطنية«، ي�ف
أهداف تفصيلية -أهداف املستوى الثالث- منها 
ي  ى� والعر�ج اإلسالمي  اململكة  تراث  على  »املحافظة 
الرؤية  هذه  ولتحقيق  به«.  والتعريف  ي  والوط�ف��
ذات  ي  برامح� ثالثة  منها  صف من   ، ا� برنامحج  12 اع�تُمد 
ي تحته املتاحف،  ي الذي تندرح� راث الوط�ف�� عالقة بال�ت
2020م،  ي  الوط�ف�� التحول  ي  »برنامح� وهي: 
الشخصية  تعزيز  ي  برنامح� ال�ياة،  ودة  حج ي  برنامح�
التحول  ي  برنامح� تب�ف��  وعليه،  الوطنية«)49(. 
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ي  ي »برنامح� �ف من مبادراته الثالث والثالث�� ي صف الوط�ف��
راث  بال�ت للعناية  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� خادم 
ال�ياة  ودة  حج ي  برنامح� حدد  وقد  ال�ضاري«)50(، 
مختلف  ي  ى� �ف ي  106متحفا� بافتتاح  ي  طموحا� ي  هدفا�

مناطق اململكة.

ي  ى� ي �ف وقد عملت اململكة على تنشيط التعاون الدولى�
ال املتاحف، من خالل تفعيل عضوية اململكة  محج
اآليكوم(   /ICOM( للمتاحف  العاملي  لس  املحج ي  ى� �ف
للمتاحف/  ي  ى� العر�ج لس  واملحج لليونسكو،  التابع 
�تماعاتهما  احج حضور  طريق  عن   ، ى� العر�ج اآليكوم 
األولى،  نشاطات  من  واالستفادة  الدورية، 
ي الثانية)51(، باإلضافة لتفعيل  ى� واملشاركة بفعالية �ف
اآليكوم  للمتاحف/  السعودية  نة  اللحج عضوية 
ي نشأت عام 2015م تحت مظلة  السعودي ال�ت��
راث)52(،  ال�ت على  للمحافظة  السعودية  معية  ال�ج
ظهرت آثار هذا السعي هذا العام 2019م عندما 
إدارته  لس  محج ي  ى� �ف ممثال  ي  ى� العر�ج اآليكوم  أنتخب 
بن  بدر  ر  األم�� سمو  2022م(    –  2019( لدورة 
يس الفخري  فرحان آل سعود، وزير الثقافة، الر�ئ

يسا له)53(. ر ر�ئ لآليكوم السعودي، ليص��

: �� املتاحف كقطاع ثقا�ف
ة املتاحف وزارة الثقافة وهي�ئ

ي بنقل  لس الوزراء مطلع 2020م قرارا� أصدر محج
من   - املبدأ  حيث  من   - ي  الوط�ف�� راث  ال�ت نشاط 
)وزارة  ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسياحة  العامة  ة  الهي�ئ
نقل  تبعه  الثقافة)54(،  وزارة  إلى   ) حاليا� السياحة 
ي إلى الوزارة وتكليف  اإلشراف على املتحف الوط�ف��
بن فرحان  بدر بن عبدهللا  ر  األم�� ال�مو  صاحب 
لس أمناء  آل سعود، وزير الثقافة، بتشكيل محج
بيل الكشف عن تأسيس  اء ذلك �تُ املتحف)55(. حج
ة  هي�ئ بالقطاع  متخصصة  ة  لهي�ئ الثقافة  وزارة 
ي  يسا� ر�ئ ي  ى� كابو�ف ستيفانو  الدكتور  ي  �ف وتعي�� املتاحف 
رة تطويره وت�فميته. كما  ي لها، تواصل مس�� تنفيذيا�
عن  الدرعية  بوابة  تطوير  ة  وهي�ئ الوزارة  أعلنت 
ي اململكة،  ى� ي عام �ف ي إنشاء أول متحف ف�ف��� ى� الشروع �ف
املزمع  املعاصر«  للفن  السعودي  »املتحف  وهو 

ري بمحافظة الدرعية)56(. �� ي حي البحج ى� إنشاؤه �ف

راث  وال�ت للسياحة  العامة  ة  الهي�ئ أكملت  كما 
ر،  وعس�� تبوك،  متاحف  مشروعات  ي  الوط�ف��
 ، متها لوزارة الثقافة لتفتتحها قريبا� وف وسل� وال�ج
ل  نيت هذه املتاحف - باإلضافة ملتحف حا�ئ وقد �جُ
واملعمارية  راثية  ال�ت للهوية  محاكية   - مي  اإلقل��
ي  ى� و�ف العاملية،  املواصفات  أحدث  وفق  ملناطقها، 
راعي  املُ املتحفي  للعرض  متشابه  تسلسل 
ود قاعة للعروض  ت بوحج رف ألحدث التقنيات، وتم��
ثقافية  منارة  علها  حج ويزمع  واملؤقتة،  رة  الزا�ئ
وداعمة  حولها،  ي  املحلى� �تمع  للمحج اذبة  حج �تماعية  احج

للحركة الثقافية والسياحية فيه)57(.

ي ي ونوعا� املتاحف العامة: نمو مّطرد كما�

العامة  ة  الهي�ئ ي  تولى� منذ  املتاحف  من  ُافتتح 
 26 القطاع،  شؤون  ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسياحة 
أو  اآلثارية  امعات  ال�ج متاحف  بخالف  ي  متحفا�
والعلمية،  الطبية  كلياتها  متاحف  أو  ال�ربية 

وشبه  األخرى  ال�كومية  هات  ال�ج ومتاحف 
ثلثها  ي  حوالى� نشاطها)58(،  تتبع  ي  ال�ت�� ال�كومية 
ي  فك� على  داللة  ي  ى� �ف راث،  ال�ت أو  باآلثار  مختصة  ر  غ��
مؤسسة  ارتباط  فبعد  باآلثار.  املتاحف  ران  اق�ت
ي لعقود طويلة بمتاحف اآلثار -على  املتحف محليا�
مي إداري،  أهميتها- وهو ما يعود إلى ارتباط تنظ��
مل للمتاحف  رب القطاع اليوم من مفهوم أسش يق�ت

ي نوع واحد من أنواعها. ى� ال ينحصر �ف

العقد  ي  ى� �ف افتتحت  ي  ال�ت�� املتاحف  هذه  ي  �ف ب�� من 
رز متحف إثراء بمركز امللك عبد العزيز  ، ي�ج �� املاصف
لشركة  التابع  الظهران  مدينة  ي  ى� �ف العاملي  ي  ى� الثقا�ف
أرامكو الذي افتتح عام 1440هـ/ 2018م، وهو 
ي وفق أحدث املواصفات العاملية  �ف�� �جُ املتحف الذي 
للزوار)68(،  تفاعلية  ارب  تحج ر  توف�� على  ي  زا� ُمرك�
باختصاصات  عروض  قاعات  أربع  ي  نا� م� مت�ف
قام فيها معارض ذات صلة باختصاص  متنوعة �تُ
بالفن  املختصة  )فنون  وهي:  باس�تمرار،  القاعة 
والثقافة  راث  بال�ت املختصة  يال  وأحج املعاصر، 
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وشعر  وموسيقى  أزياء  من  السعودية  والهوية 
ورحالت  اإلسالمي،  ي  بالف�ف� املختصة  وكنوز  وفن، 
زيرة  ال�ج لشبه  الطبيعي  بالتاريخ  املختصة 
()69(، تبع ذلك افتتاح متحف إثراء للطفل  ى� العر�ج
بنفس  ل  شعف� واملُ السياسة  نفس  وفق  ي  املب�ف��

الطريقة)70(.

ي  أّما عام 2019م، فقد شهد نشاطا�
ال افتتاح املتاحف، ي محج �� ي �ف را� كب��

: �� حيث افتتح فيه اآل�ت

بعد . 	 باألحساء  األثري  م  إبراه�� قصر  متحف 
م)71(. رم�� ال�ت

موسم . 	 مع  امن  رف بال�ت مي  اإلقل�� ل  حا�ئ متحف 
ل)72(. حا�ئ

مدينة . 	 ي  ى� �ف الطريف  بحي  متخصص  متحف 
بقصر  الدرعية  »متحف  وهو:  الدرعية، 
السعودية  الدولة  بتاريخ  ي  املختص� سلوى« 
الرياض  ملدينة  امللكية  ة  الهي�ئ افتتحته  األولى، 

امن مع موسم الدرعية)73(. رف بال�ت
رة 	.  امعة األم�� »متحف للمرأة السعودية« بحج

نورة بنت عبد الرحمن بالرياض)74(.
ي . 	 »متحف قصة املكان« وهو متحف يوفر عرضا�

 )3D( األبعاد  ي  ى� ثال�ش التصوير  بتقنية  ي  يا� سي�فما�ئ
رة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم  لس��
واإلسالمية  التاريخية  القصص  من  رها  وغ��
املدينة،  تطوير  ة  هي�ئ افتتحته  لغات،  ب�شمان 
ي  ى� رو�ف إلك�ت ملوقع  امتالكه  املتحف  هذا  ي  رف م��� و��ُ

خاص به)75(.

اصة املتاحف ال�ف

ر  غ�� هات  حج قبل  من  اململوكة  املتاحف  هي 
منذ  اآلثار  نظام  أتاح  وقد  أفراد)76(،  أو  حكومية، 
متاحف  إقامة  واملؤسسات  لألفراد  صدوره 
واملتاحف  اآلثار  نظام  صدور  وبعد  خاصة)77(، 
ي  ديد، اس�تمر الوضع ذاته، لك�ف� ي ال�ج ى� راث العمرا�ف وال�ت
ي وفق  ديد أتاح دعم هذه املتاحف ماديا� النظام ال�ج
م االمتالك  شروط معينة. كما احتوى مواد تنطف�

راثية)78(. ار بالقطع األثرية وال�ت واالتحج

اصة وإن كان الغالب  تتنوع مقتنيات املتاحف ال�ف
أغلبها  ه  ويواحج  ، �� الشع�ج راث  ال�ت قطع  عليها 
حفظ  ي  ى� �ف ي  وقصورا� املتحفي،  العرض  ي  ى� �ف مشكالت 

رة من 2007م وح�ت� 2018م. ي الف�ت ى� مة باملتاحف الـُمفتتحة �ف دول 11-1: قا�ئ حج

مي مالية عام 2007م)59(.1إقل�� ال�دود ال�ش

تاريخي »قصور 
مرممة«، ومتاحف 
ي  ى� ي �ف محافظات غالبا�
املتاحف التاريخية 

وقصور امللك عبد العزيز

17

ه، شقراء، طريق  الزلفي)60(، الدوادمي، وادي الدواسر، ضبا، الوحج
القطارات  بورشة  از  ال�حج حديد  سكة  ر،  ال�حج بقلعة  الشامي  ي  ال�ح�
معة، البديعة، الغاط، قلعة تبوك، سكة ال�ديد بتبوك،  ر، املحج بال�حج
دة إلى  القريات، الهفوف، األحساء، باإلضافة لتحويل قصر خزام بحج

راث اإلسالمي يحمل اسم امللك عبدالعزيز)61( متحف لل�ت

مات 1مكشوف/ مفتوح �� املحج من  لعدد  ي  ف�ف��� متحف  وهو  �مات،  للمحج دة  حج متحف 
دة منذ الستينيات امليالدية)62( ي زينت مدينة حج واملنحوتات ال�ت��

ي �� راصف ع آثار اململكة«)63(.1اف�ت ي لروا�ئ �� راصف كتيب »املتحف االف�ت

6ُمتخصص

امعة امللك عبدهللا للعلوم  ي اإلسالم« ل�ج ى�  »متحف العلوم والتقنية �ف
»متحف  به-)64(،  خاص  ي  ى� رو�ف إلك�ت بموقع  ي  رف ي�تم��  - بثول  والتقنية 
سعود  بن  محمد  اإلمام  امعة  ل�ج اإلسالم«  ي  ى� �ف والتقنية  العلوم 
ملركز  اإلسالمي«  ي  ى� العر�ج الفن  »متحف  بالرياض)65(  اإلسالمية 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض)66(، »متحف 
ي  ى� الثقا�ف العزيز  عبد  امللك  ملركز  للطفل«  إثراء  و«متحف  إثراء«، 
العليا«  بحي  للعلوم  سلمان  امللك  و«واحة  بالظهران،  العاملي 
»متاحف  ثمانية  أصل  من  واحدة  وهي  الرياض  منطقة  ألمانة 
للعلوم،  سلمان  امللك  بواحات  ُسم�يت  تفاعلية«  وتقنية  علمية 
ي أحياء الرياض، كما ستكون إحدى الواحات مخصصة  �ف ستتوزع ب��

لألطفال)67(

األماكن العددنوع املتحف
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املحافظة  كيفية  ي  ى� �ف ي  هال� وحج املقتنيات،  وتوثيق 
منازل  عن  مستقلة  مقرات  توفر  وعدم  عليها، 
للزوار«،  اذبة  »ال�ج األنشطة  توفر  مالكيها، وعدم 
وضوح  عدم  بسبب  ودها  بوحج الزوار  هل  وحج
األمنية)79(  ال�راسة  ود  وحج وعدم  مواقعها، 
ي  ى� باإلضافة إلى الصعوبات املالية. رغم ذلك ال تعا�ف
اصة من ضعف املستوى، حيث  كافة املتاحف ال�ف
ع أو ندرة مقتنياته  ه وتنو� ي بنا�ئ ى� ي القليل منها �ف رف ي�تم��
ل  أه� الذي  بالشكل  املتحفي،  العرض  ودة  وحج
ة لتكون منارات  رف اصة امل�تم�� بعض هذه املتاحف ال�ف
فيها،  د  توحج ي  ال�ت�� املحافظات  أو  املدن  ي  ى� �ف ثقافية 
على  ومنها  والفعاليات)80(،  املناسبات  فيها  قام  �تُ

راث  لل�ت املدينة  دار  ال�صر متحف  ال  املثال  سبيل 
ي  ى� �ف القهوة  ومتحف  باملدينة  وال�ضاري  ي  ى� العمرا�ف
ي  ى� �ف راث  لل�ت والفلوة  وهرة  ال�ج ومتحف  األحساء 
د بعض املتاحف  الدمام ومتاحف أخرى. كما توحج
راث، مثل املتاحف الفنية  ال ال�ت ر محج ي غ�� ى� اصة �ف ال�ف
والذي  دة  حج ي  ى� �ف خليل«  الرؤوف  »عبد  كمتحف 
ي قاعات مختصة بالفنون)81(، باإلضافة لذلك  م� ي�ف
عام  زقر  بن  صفية  التشكيلية  الفنانة  افتتحت 
زقر«  بن  صفية  »دارة  دة  حج مدينة  ي  ى� �ف 2000م 
يكن  ل  وإن  بلوحاتها  خاص  ي  ف�ف�� متحف  وهو 
للدارة  م�ت  صف خاص،  متحف  وترخيص  بم�م�ى 

اصة)82(. بعد ذلك مكتبتها ال�ف

راث  وال�ت واملتاحف  اآلثار  »نظام  مل  أحج وقد 
هة املنظمة لهذه املتاحف  « مسؤولية ال�ج ى� العمرا�ف
تصنيفها  رخيص،  ال�ت »منح  اآلتية:  وانب  ال�ج ي  ى� �ف
حسب مستوى العروض املتحفية وتنوع األنشطة 
(، منحها شعار »متحف  ات )أ، ب، ح� إلى ثالث ف�ئ
لها،  واإلدارية  الفنية  املساعدة  تقديم  سعودي«، 
من املسار السياحي للمناطق واملحافظات  علها صف حج
تطوير  على  أصحابها  مساعدة  لها،  التابعة 
التأهيلية،  ي  رامح� ال�ج خالل  من  املتحفية  عروضهم 
للمتاحف  رة  �ج ال�ف استطالع  رحالت  منها  صف ومن 
ة، وكذلك  ي مطبوعات الهي�ئ ى� ي لها �ف رويح� العاملية، وال�ت
على  املتاحف  بهذه  خاصة  رونية  إلك�ت نافذة  من  صف

شكل 11-1: توزيع املتاحف العامة بحسب املناطق.
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من معلومات أساسية  ي تت�ف ى� رو�ف ة اإللك�ت موقع الهي�ئ
ي  وصورا� إليه  الوصول  وطريقة  متحف  كل  عن 
باملتاحف  ع�ف�  �تُ رونية  إلك�ت بوابة  تنفيذ  به،  خاصة 
ة العامة  اصة«)83(، باإلضافة لذلك أقامت الهي�ئ ال�ف
ي »ملتقى دعم أصحاب  الوط�ف�� راث  للسياحة وال�ت
اصة« لدعم نمو االست�شمارات فيها)84(.  املتاحف ال�ف
ألبناء  ي  التأهيلى� ي  رنامح� »ال�ج م  أق�� 2019م  عام  ي  ى� و�ف
املتحف  ي  ى� �ف صة«  املرحف� اصة  ال�ف املتاحف  أصحاب 
ي  ى� �ف هم  آبا�ئ بمتاحف  للعناية  لتأهيلهم   ، الوط�ف��
املتحف ينتهي  ي  أال� على  حرصا  إليهم  انتقلت   حال 

بوفاة صاحبه)85(.

زيارات  وصول  عن  السابقة  هود  ال�ج أثمرت 
ي�تم  عام  أول  وهو  2018م،  عام  اصة  ال�ف املتاحف 
إلى  اصة،  ال�ف للمتاحف  الزيارات  عدد  رصد  فيه 
املتاحف  عدد  بلغ  كما   ،)86( شخصا�  303,162
 ،)87( متحفا�  217 2019م  لها  ص  املرحف� اصة  ال�ف
ورأى  التام،  رضاهم  زوارها  من   67% أبدى 
ي استطالع  ى� ة باملعروضات �ف %74 منهم بأنها غن���
رأي قام به مركز املعلومات واألبحاث السياحية 

ي عام 2019م)88(. ي خاصا� مل 14 متحفا� وسش

توزيع املتاحف

و)2-11(   )1-11( ي  �ف الشكل�� خالل  من  يتضح 
من  اململكة  مناطق  من  منطقة  أي  تخلو  ال  أنه 
متاحف، إذ هنالك على األقل متحف خاص واحد 
منطقة.  كل  ي  ى� �ف األقل  على  واحد  عام  ومتحف 
ي  ى� �ف اصة  ال�ف للمتاحف  ر  الكب�� د  التواحج يلحظ  كما 

ر ومنطقة الرياض، يليهما  كل من منطقة عس��
ر  يش�� كما  م.  القص�� فمنطقة  الشرقية  املنطقة 
العامة  املتاحف  من  ر  كب�� عدد  تركز  إلى  التوزيع 
-11( الشكل  هذا  أن  يذكر  الرياض.  منطقة  ي  ى� �ف
ذلك  ي  ى� �ف بما  اململكة  ي  ى� �ف املتاحف  ميع  حج مل  ي�ش  )1
املثال  سبيل  على  امعات  ال�ج كليات  متاحف 
امللك  امعة  بحج الصيدلة  بكلية  ر  العقاق�� متحف 
هات ال�كومية  ميع متاحف ال�ج سعود، باإلضافة ل�ج
متحف  املثال:  سبيل  على  باختصاصها  املتعلقة 
ريدي،  ال�ج واملتحف  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة 

ومتاحف وزارة الزراعة)89(.

ية  ارحج رة وال�ف املعارض املحلية والزا�ئ

ي وبعض املتاحف كمتحف  ي املتحف الوط�ف�� ى� قام �ف ُ��
املحلية  املعارض  من  العديد  بالظهران،  إثراء 
للمعارض  باإلضافة  رها  وغ�� والفنية  األثرية 
التعاون  خالل  من  عاملية  متاحف  من  رة  الزا�ئ
ي  مع هذه املتاحف)90(، وقد بلغ عدد املعارض ال�ت��
ي منذ افتتاحه بداية من  ي املتحف الوط�ف�� ى� مت �ف ق�� ائُ
ي 217 معرض)91(،  عام 1420هـ/ 2000م حوالى�
للمعارض  االست�شماري  انب  ال�ج تفعيل  تم  كما 
املتحف  م  نطف� وقد  معينة)92(،  قواعد  وفق  فيه 
ي واستضاف املعارض اآلتية عام 2019م:  الوط�ف��
معرض عهد الوفاء لفنانة النحت وفاء القنيبط 
والثقافة  التاريخ  معرض   ، الوط�ف�� املتحف  ي  ى� �ف
ي  ى� �ف الكورية«  ال�ضارة  الى  آسرة  »رحلة  الكورية 
، استضافة معرض »مدن دمرها  املتحف الوط�ف��
 ، الدولى� بينالسور  معرض  استضافة  اإلرهاب«، 

ي  ى� �ف العربية  زيرة  ال�ج ي  ى� �ف ارة  التحج طرق  ومعرض 
من  »ثقافتنا  ومعرض  ف،  بالطا�ئ عكاظ  سوق 
ي بانوراما مول بالرياض بمناسبة اليوم  ى� وطن« �ف
قاعة  ي  ى� �ف م  نطف� فقد  إثراء  متحف  ا  أم�  ،)93( الوط�ف��
ينا« وهو معرض  فنون هذا العام »معرض مرا�ئ
يتناول  والفيديو  ي  ى� الفوتوغرا�ف التصوير  لفن 
م الهوية العربية وتاريخها وثقافتها«)94(. »مفاه��

مت  نطف� رة،  والزا�ئ املحلية  املعارض  على  عالوة 
ة امللكية للعال هذا العام 2019م، معرض  الهي�ئ
ي  ى� �ف العربية«  زيرة  ال�ج ي  ى� �ف ب  ا�ئ العحج واحة  »العال 
من  صف ي  ومعرضا� بباريس،  ي  ى� العر�ج العال  معهد 
ي  ى� و�ف لندن  ي  ى� �ف العاملي«  السفر  سوق  »معرض 
بمعرض  ي  الوط�ف�� املتحف  شارك  كما   ،)95( �ف الص��
ي  ى� �ف ي  الصي�ف�� ي  الوط�ف�� باملتحف  اآلسيوية  ال�ضارات 
ع آسيا«، باإلضافة إلقامة  ي تحت شعار »روا�ئ �ف بك��
ي  ى� �ف العصور«  ر  ع�ج اململكة  آثار  ع  »روا�ئ معرض 
ي أثينا باليونان)96(، وهو املعرض  ى� �ف ي  متحف بيناكى�
وما  2010م  عام  من  بداية  العال  دار  الذي 
اململكة)97(،  بحضارة  التعريف  ي  ى� �ف مس�تمرا  زال 
امللك  ملركز  التابعة  سور  حج مبادرة  م  تنطف� كما 
ة  واملعن��� )إثراء(،  العاملي  ي  ى� الثقا�ف عبدالعزيز 
السعودي  ي  �ف الشعب�� ي  �ف ب�� ي  ى� الثقا�ف بالتواصل 
ي  �ف السعودي�� والفن  الثقافة  وإيصال  ي  واألمريكى�
السعودية«،  الفنية  »املعارض  ي  برنامح�  ، للخارح�
ي  ى� م معارض فنية سعودية �ف الذي يقوم على تنظ��
ي الواليات املتحدة  ى� املتاحف واملراكز الفنية البارزة �ف
م ح�ت� اآلن »5 معارض فنية،  ق�� األمريكية، حيث ائُ
م فيها 147 عمل ل100 فنان  د� ي 9  واليات، �تُ ى� �ف

ر من 19 ألف شخص«)98( سعودي، حضرها أك�ش

اصة بحسب املناطق. شكل 11-2 : توزيع املتاحف ال�ف
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ي محطات �� املتاحف السعودية �ف

ي أرقام 2019م �� املتاحف السعودية �ف
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الثقافة املتحفية ومسح املشاركة
الثقافية 2019م

ي املتاحف لتطويرها، فتقوم  ى� ة لرفع مستوى الثقافة املتحفية لزيادة عدد الزيارات -بالطبع-، الذي به تتحقق ت�فمية الفرص االست�شمارية �ف هات املعن��� تسعى ال�ج
)99(، ملا  راث الوط�ف�� ، لتعزيز االن�تماء، ولرفع الوعي بال�ت ف وفرص العمل، وأيضا� ي والسياح، وزيادة عدد الوظا�ئ �ف راث للمواطن�� ي إبراز ال�ت ى� بدورها بشكل أفضل �ف
ي استطالع  ى� از باململكة« �ف رف ي به %51 من زوار املتاحف العامة من أنها »تزيد من الفخر واالع�ت ي بناء الهويات الوطنية لألمم، وهو ما أقر� ى� لهذا الوعي من دور �ف

مل7 متاحف حكومية)100(. راه مركز املعلومات واألبحاث السياحية عام 2019م، سش أحج

ه املتاحف السعودية)101(. فإذا ما قسنا  ي تواحج ر التحديات ال�ت�� ، من أك�ج �تمع املحلى� فلطاملا كان انخفاض الثقافة املتحفية، وانخفاض تفاعل املتاحف مع املحج
ي األنشطة الثقافية  مالى� د أن املتاحف واملعارض الفنية شكلت %22.4 من إحج اإلقبال على املتاحف من حيث حصتها من األنشطة الثقافية والسياحية، نحج
ي السنة الالحقة لتصل إلى %14.4، مع  ى� وف، انخفضت �ف ي كافة متاحف اململكة باستثناء متاحف ال�ج �ف عة ب�� يون عام 2017م مورف� اح املحل� ي قام بها الس��� ال�ت��
اذبية هذه املتاحف أو ضعف التوعية بها - فلم  ي داللة على ضعف حج ى� وف، األمر الذي ينطبق على السياح الوافدين أيضا - �ف اس�تمرار قلة الزيارات ملتاحف ال�ج
ي قاموا بها، مقتصرة على متاحف أربع  ي زيارات األنشطة الثقافية ال�ت�� مالى� تبلغ زياراتهم املكررة للمتاحف واملعارض الفنية عام 2017م سوى %2 من إحج
هاتهم، وهي  م�ت متاحف مناطق أخرى لوحج مناطق، أغلبها ملتاحف الرياض فمكة فاملدينة فاملنطقة الشرقية، زادت عام 2018م لتصل إلى %3.9، وان�ف

ران)102(. ازان ونحج ر وحج متاحف عس��
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املتاحف  قطاع  ي  ى� �ف الفاعلة  هات  ال�ج بعض  تقوم 
ي الساعية لرفع مستوى الثقافة  رامح� بعدد من ال�ج
ة االستشارية باملتحف  هود الهي�ئ املتحفية، مثل حج
املتحفية  ربية  »ال�ت ي  برنامح� بتأسيس  ي  الوط�ف��
2005م  1426هـ/  عام   » الوط�ف�� املتحف  ي  ى� �ف
تطبيقية«  ي  »دروسا� عقد  الذي  ذكره-،  -السابق 
ي  املنهح� ي  �ف ب�� تربط  دروس  وهي   ، الوط�ف�� باملتحف 
بعام  بداية  املتحفية  واملعروضات  ي  الدراس��
ي  »برامح� تشعبت  ثم  2007م)104(،  1428هـ/ 
مها املتحف، لتصل إلى  ي ينطف� ربية املتحفية« ال�ت�� ال�ت
مية من رياض األطفال  ي لكافة املرحل التعل�� برامح�
ي  برنامح� إلى  باإلضافة  امعية،  ال�ج املرحلة  ح�ت� 
متنوعة  ي  وبرامح� اصة)105(،  ال�ف ات  االحتياحج لذوي 
عدد  يصل  أن  ي  ى� �ف ذلك  كل  أسهم  أخرى)106(. 
 ،)107( 902 مدرسة سنويا� الزيارات املدرسية إلى 
راثية والندوات  كذلك إقامة املعارض الفنية وال�ت
واألمسيات  والفعاليات،  ي  رامح� وال�ج واملحاضرات 
ي  ال�ت�� واملتاحف   ،)108( الوط�ف�� املتحف  ي  ى� �ف والورش 
رة مثل متحف إثراء  لديها قاعات للمعارض الزا�ئ
التدريبية  للدورات  باإلضافة  الظهران)109(،  ي  ى� �ف
املتحفي)110(،  ر  الزا�ئ مع  للتعامل  ي  �ف للموظف��
ود  ووحج  ،)111( الوط�ف�� املتحف  ي  ى� �ف التطوع  وإتاحة 

ولة  حج ر  يو�ف� ي  الوط�ف�� للمتحف  ي  ى� رو�ف إلك�ت موقع 
خاص  تطبيق  وإعداد  داخله)112(،  راضية  اف�ت
راث ال�ضاري  لل�ت ، ووضع منصة  الوط�ف�� باملتحف 
�تماعي)113(،  االحج التواصل  ل  وسا�ئ على  للمملكة 
اه  تب�ف� -الذي  السعودية«  عيش  ي  و«برنامح�
حيث  مبادراته-  من  صف ي  الوط�ف�� التحول  ي  برنامح�
م رحالت للشباب إلى مختلف مناطق اململكة  نطف� ُ��
ومن  والطبيعي،  ي  ى� الثقا�ف راث  ال�ت مواقع  تحديدا 

من ذلك املتاحف)114(. صف

راثية  الثقافية وال�ت يضاف إلى ذلك دعم األنشطة 
القصور  من   15 وتشغيل  األخرى،  املتاحف  ي  ى� �ف
منها قصور  انات - من صف راثية من خالل املهرحج ال�ت
طط  ال�ف حسب  ملتاحف  تحويلها  على  العمل  ي�تم 
 ،» رح� املسبقة - مثل »قصر امللك عبد العزيز بال�ف
التوعوية كاملشاركة  هود  ال�ج للعديد من  باإلضافة 
باليوم  واالحتفال   ،)115( الوط�ف�� باليوم  باالحتفال 
2018م والذي  العاملي للمتاحف بداية من عام 
رنت، مقاربات  اء بعنوان »املتاحف وفضاء االن�ت حج
ر  ديد«)116(، هذا االحتفال تطو� مهور حج ديدة وحج حج
ي »اليوم العاملي للمتاحف« عام 2019م الذي  ى� �ف
كان بعنوان »املتاحف كمراكز ثقافية.. مستقبل 

مع  محج ي  ى� �ف �تماعية  احج ربة  تحج ي  م� صف حيث  التقاليد«، 
بعنوان  الرياض،  ي  ى� �ف اري  التحج بارك«  »الرياض 
فيها  مهور  ال�ج ف  ُعر�  » الوط�ف�� املتحف  آثار  »كنوز 
أشخاص  طريق  عن  املتحف  ي  ى� �ف األثرية  بالقطع 
القطع)117(،  هذه  من  مستوحاة  أزياء  يرتدون 
ر  نوفم�ج شهر  احها  لنحج ربة  التحج هذه  عيدت  ائُ ثم 
وطن«)118(،  »إرثنا  بعنوان  نفسه  مع  املحج ي  ى� �ف
والتسويقية  التوعوية  هود  ال�ج من  ذلك  ر  غ�� إلى 
واإلعالمية)119(، باإلضافة لتطوير املتاحف األخرى 
رة حيث  بحيث يكون فيها قاعات للمعارض الزا�ئ

ح أعاله-. علها منارات ثقافية -كما وصف� زمع حج ُ��

ي  ثقافيا� ي  سياحيا� ي  نشاطا� العام  هذا  شهد  كذلك 
منت  ي ت�ف بإقامة العديد من املواسم السياحية ال�ت��
إقامة  أو  للمتاحف،  وزيارات  ثقافية  فعاليات 
فعاليات  مثل  املتاحف،  مناطق  ي  ى� �ف الفعاليات 
م املتحف  ي حي املربع -الذي ي�ف ى� ة �ف ال�ديقة املضي�ئ
حضرت  حيث  الرياض،  موسم  ي  ى� �ف  - الوط�ف��
العديد من املطاعم العاملية والعروض املوسيقية 

ذبت الزوار)120(. ي حج ال�ت��

ي بحسب نوعها )2013-2019م()103(. شكل 11-3: زيارات املتحف الوط�ف��
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البنية التحتية واالست�ثمار
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مية األطر التنظ��

ي  ى� العمرا�ف راث  وال�ت واملتاحف  اآلثار  نظام  يخصص 
ق  ويتطر� بأنواعها،  للمتاحف  ي  كامال� ي  فصال� ديد  ال�ج
راثية،  وال�ت األثرية  املواد  وشراء  بيع  م  لتنظ��
املعلومات  مركز  ر  يو�ف� كما  أعاله)121(،  كر  دفُ كما 
ي  مس�تمرا� ي  رصدا� )ماس(  السياحية  واألبحاث 
بالنسبة   ، را� أخ��  ،)122( ى� الثقا�ف السياحي  للنشاط 
القطع  كافة  ل  سحج� �تُ واآلثارية،  راثية  ال�ت للمتاحف 
اآلثار  ل  سحج ي  ى� �ف اململكة  ي  ى� �ف راثية  وال�ت األثرية 
اصة  ال�ف موعات  املحج يل  تسحج ويتاح   ،)123( الوط�ف��

.)124( لدى األفراد واملؤسسات فيه أيضا�

املشاريع املنتظرة

للبنية  التأسيس  أولويات  من  صف املتاحف  ي  ى� تأ�ت
ي  ودة ال�ياة، خصوصا� ي حج �ف التحتية للثقافة وتحس��
سابقة  املتحفية  الثقافة  تنامي  مؤشرات  مع 
على  الطلب  بازدياد  ع  التو�ت� ظل  ي  ى� و�ف الذكر، 
بسبب  املتاحف،  منها  صف ومن  الثقافية  املرافق 
%60 تحت سن  ي مع غالبية شابة  ى� ال�فمو السكا�ف
ي 2030م، وارتفاع مستويات التعلم،  ى� ي �ف �ف األربع��
وارتفاع  الثقافية،  املرافق  على  اإلنفاق  وازدياد 
بنسبة  الوافدة  الثقافية  السياحة  ي  ى� �ف متوقع 
ح مقارنة  ي سا�ئ �ف %165 ليصل العدد إلى 4 مالي��
يمكن  الطلب  هذا  2020م،  عام  ح  سا�ئ  1.6 بـ 
رغبات  ي  ى� يال�ت الذي  التشغيل  م  بت�م�� ى  غط� ُ�� أن 

املستفيدين بتنوعه.

ي  ى� �ف واملبادرات  ي  رامح� ال�ج من  العديد  رك  وتش�ت
تب�ف��  كما  متاحف،  عدة  الفتتاح  التخطيط 
ي  �ف ال�رم�� ي خادم  ي »برنامح� الوط�ف�� التحول  ي  برنامح�
ال�ضاري«)125(،  راث  بال�ت للعناية  ي  �ف الشريف��
2020م،  عام  إلى  تمتد  ي  ال�ت�� األولى  مرحلته  ي  ى� �ف
2030م،  عام  إلى  الثانية  املرحلة  تمتد  حيث 
مليون   1951 األولى  مرحلته  ي  ى� �ف له  ص  ص� حفُ
مل  وت�ش 2017م،  عام  ي  مليونا�  335 منها  ريال، 
مل تأهيل  ما يتعلق باملتاحف ت�ش املرحلة األولى ف��
افتتاح إلى  باإلضافة  املتاحف  من  عدد   وتشغيل 

ديدة)126(. متاحف حج

الثقافة  لوزارة  عليه  اإلشراف  انتقال  ومع 
القطاع  ينتظر  املتاحف،  ة  هي�ئ وتأسيس 
رة  مس�� تواصل  ي  ال�ت�� يات  راتيحج واالس�ت املشاريع 

أوسع  حضور  ي  �ف وتأم�� النامي  القطاع  تطوير 
الثقافية الساحة  ي  ى� �ف املتحف  ملؤسسة   وأرسخ 

السعودية.

م ي الكوادر والتعل�� �� النقص �ف

ي الكوادر املؤهلة  ى� ي قطاع املتاحف من نقص �ف ى� يعا�ف
ي  رامح� ال�ج غياب  من  ينبع  الذي  األمر  املتخصصة؛ 
ي  ى� �ف املتخصصة  السعودية  امعات  ال�ج ي  ى� �ف مية  التعل��
ي  ى� �ف امعات  حج ثالث  د  توحج حيث  املتاحف،  ال  محج
والسياحة،  اآلثار  تخصصات  س  در� �تُ السعودية 
امللك سعود  امعة  بحج السياحة واآلثار  وهي كلية 
امعة  وحج ل  حا�ئ امعة  بحج واآلثار  السياحة  وق�ما 
ي  مسارا� توفر  ال  الكليات  هذه  أن  ر  غ�� ازان)127(،  حج
طالبها  يتوزع  حيث  املتاحف؛  ي  ى� �ف ي  متخصصا�
مواد  وإدارة  اآلثار  تخصصات  ي  �ف ب�� وطالباتها 
ينطبق  نفسه  األمر  السياحي،  واإلرشاد  راث  ال�ت
د  توحج الفنون، كما ال  م  بتعل�� املعنية  الكليات  على 

ال املتاحف)128(،  ي محج ى� �ف ي تدريب متخصصة  برامح�
ي تخصص املتاحف للعام  ى� �ف ا الطالب املبتعثون  أم�
ي 1438-1439هـ، فهم 8 ذكور يتوزعون  الدراس��
طالب  املتاحف،  دراسات  ر  ست�� ماحج )طالب  على 
ر اآلثار  ست�� ر مهن املتاحف، 3 طالب ماحج ست�� ماحج
3 طالب دكتوراه اآلثار واملتاحف()129(،  واملتاحف، 
-الذي  ي  مستقبال� التخصص  لهذا  ي  االحتياح� رغم 
من  اتضح  كما  املستقبلية  طط  ال�ف ي  ى� �ف يظهر 
للوصول  السعي  ي�تم  حيث  السابق-،  العرض 
ي بحلول ي عاما�  إلى 300 متحف خاص، و61 متحفا�

عام 2030م.

ي  ى� الثقا�ف االبتعاث  ي  برنامح� أهمية  تنبع  هنا  من 
ي املتاحف  الذي أطلقته وزارة الثقافة والذي يدرح�
وهناك  املطلوبة)130(.  التخصصات  من  صف من 
ة  الهي�ئ أطلقته  الذي  ي  املحلى� �تمع  املحج ت�فمية  ي  برنامح�
ي  ى� �ف مبتعثيه  عدد  ووصل  العال،  لتطوير  امللكية 
من  وطالبة،  طالب   500 إلى  الثانية  مرحلته 

ي املتاحف)131(. ى� منهم متخصصون �ف صف
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»املتا�ف الحكومية«، وزارة السيا�ة. 6/ 11/ 2019م  )21(
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<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/MuseumsAwarenessWindow/MuseumsAwarenessWindow.pdf>
»املتا�ف الحكومية«، وزارة السيا�ة. 6/ 11/ 2019م  )24(

<https://scth.gov.sa/Museums/Pages/MuseumsDirectory2.aspx>
وزارة السيا�ة.  )25(

ي  �ي ي �ف �ف موعة دراسات لعدد من األكاديمي�ي ّمت محج ي �ف امعة امللك سعود عام 1992م، وال�ت�ي ي �ج �ي ي اآلثار( الصادرة عن قسم اآلثار واملتا�ف �ف �ي لة )دراسات �ف محج  )26(
امعة امللك سعود(، 1 )1992م(. ي اآلثار )�ج �ي امعة، عبد الر�من بن محمد الطيب األنصاري، دراسات �ف الحج

ة عام،  ي ما�ئ �ي ة عام«، املحرر: دارة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية �ف ي اململكة العربية السعودية خالل ما�ئ �ي سعد بن عبد العزيز الراشد، »اآلثار �ف  )27(
)الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 2007م(.

، 30/ 9/ 2019م راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت »املتا�ف..نافذة للتوعية والتثقيف والتعريف بحضارات اململكة«، إصدارات الهي�ئ  )28(
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/MuseumsAwarenessWindow/MuseumsAwarenessWindow.pdf>

يه وإشراف مباشر  ذ بتو�ج �فّ ي بمنطقة املربع التاريخية برفقة املرافق األخرى قبلها بعام، و�فُ يهات املقام السامي بتنفيذ مشروع املتحف الوط�ف�ي صدرت تو�ج  )29(
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، 30/ 9/ 2019م راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت »املتا�ف..نافذة للتوعية والتثقيف والتعريف بحضارات اململكة«، إصدارات الهي�ئ  )41(
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https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/MuseumsAwarenessWindow/MuseumsAwarenessWindow.pdf
https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/vision/النشرة_التفصيلية_لبرامج_تحقيق_الرؤية.pdf
https://pressfile.scth.gov.sa/Home/Details?id=218626&tableid=1
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يات                   املتاحف ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

ة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الثقافة تؤسسان املتحف السعودي للفن املعاصر«، وكالة األنباء السعودية، 26/ 3/ 2020م /هي�ئ �ي »ثقا�ف  )56(
، 7/ 2/ 2020م، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ة«، الهي�ئ »أخبار وأنشطة الهي�ئ  )57(

<https://pressfile.scth.gov.sa/Home/Details?id=220349&tableid=1>
وزارة السيا�ة.  )58(

، 2007م(، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ي )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت التقرير السنوي الثامن للهي�ئ  )59(
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/Reports/r2007/r2007.pdf>

، 2007م(، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ي )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت التقرير السنوي الثامن للهي�ئ  )60(
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/Reports/r2007/r2007.pdf>

ر إل� متحف للصور  ي البديعة، ��ت� اآلن، لكن يزمع تحويل األخ�ي �ي ي قصر األمارة بوادي الدواسر، وقصر امللك عبد العزيز �ف �ي مل ي�تم تنفيذ عروض متحفية �ف  )61(
العامة  ة  الهي�ئ )الرياض:  اململكة«،  بحضارات  والتعريف  والتثقيف  للتوعية  نافذة  »املتا�ف..   ، الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ التاريخية. 

،) راث الوط�ف�ي للسيا�ة وال�ت
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/MuseumsAwarenessWindow/MuseumsAwarenessWindow.pdf>

>https://www.jeddah.gov.sa/Projects/OpenMusem/index.php> ،دة، 7/ 2/ 2020م »املتحف املفتوح«، موقع أمانة �ج  )62(
ي أن  �ي را�ف ي املتحف االف�ت اص به وتحميل برنامح� ع آثار اململكة مع شرح لكل قطعة، يمكن عند مسح الباركود الحف يحتوي عل� قطع أثرية من معرض روا�ئ  )63(
ة العامة  ع اآلثار«، )الرياض: الهي�ئ ي لروا�ئ �ي را�ف ، »املتحف االف�ت راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت هات بتقنية الواقع املعزز، الهي�ئ شاهد القطع من كل الحج �تُ

،) راث الوط�ف�ي للسيا�ة وال�ت
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p18/SCTH_ROA_AR_Book/SCTH_ROA_AR_Book.pdf>

>https://museum.kaust.edu.sa> ،امعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية، 7/ 2/ 2020م »About the Museum«، موقع �ج  )64(
امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 7/ 2/ 2020م، ي لحج �ي رو�ف ي اإلسالم«، املوقع اإللك�ت �ي »نبذة أولية �ول متحف تاريخ العلوم والتقنية �ف  )65(

<https://units.imamu.edu.sa/colleges/iaish/circulations/Pages/default.aspx>
>https://kfcris.com/ar/view/8> ،متحف الفن اإلسالمي«، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 7/ 2/ 2020م«  )66(

)67( »فيصل بن بندر يفتتح وا�ة امللك سلمان للعلوم بحي العليا«، أمانة مدينة الرياض، 7/ 2/ 2020م،
<https://www.alriyadh.gov.sa/ar/news/Pages/1601181-.aspx>

ي لوكالة األنباء السعودية، 26/ 3/ 2020م. �ي رو�ف /متحف«إثراء«يفتح أبوابه للزوار بأربعة معارض فنية »، املوقع االلك�ت �ي »ثقا�ف  )68(
>https://www.ithra.com/ar/about/museum/> ،ي ملركز إثراء، 7/ 2/ 2020م �ي رو�ف »متحف إثراء«، املوقع اإللك�ت  )69(

>https://www.ithra.com/ar/about/childrens-museum1/> ،ي ملركز إثراء، 7/ 2/ 2020م �ي رو�ف »متحف الطفل«، املوقع اإللك�ت  )70(
راث  ة العامة للسيا�ة وال�ت ، »املتا�ف.. نافذة للتوعية والتثقيف والتعريف بحضارات اململكة«، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )71(

،) الوط�ف�ي
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/MuseumsAwarenessWindow/MuseumsAwarenessWindow.pdf>

>https://www.hailseason.sa/ar/event/hail-museum> ،ل ي ملوسم �ا�ئ �ي رو�ف ل«، املوقع اإللك�ت »متحف �ا�ئ  )72(
>https://diriyahseason.sa/ar/discover-diriyah.html> ،ي ملوسم الدرعية �ي رو�ف املوقع االلك�ت  )73(

وزارة السيا�ة.  )74(
>https://www.qisatalmkan.com> ،ي لقصة املكان �ي رو�ف املوقع اإللك�ت  )75(

،) راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت اصة وتطويرها«، )الرياض: الهي�ئ ، »العناية باملتا�ف الحف راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )76(
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/PrivateMuseumsDevelopment/PrivateMuseumsDevelopment.pdf>

ة عام،  ي ما�ئ �ي ة عام«، املحرر: دارة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية �ف ي اململكة العربية السعودية خالل ما�ئ �ي سعد بن عبد العزيز الراشد، »اآلثار �ف  )77(
)الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 2007م(.

،) راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت اصة وتطويرها«، )الرياض: الهي�ئ ، »العناية باملتا�ف الحف راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )78(
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/PrivateMuseumsDevelopment/PrivateMuseumsDevelopment.pdf>

املصدر السابق.  )79(
، الرياض 21/ 10/ 2019م. راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ي الهي�ئ �ي اصة �ف مقابلة مع خالد آل مريع، مسؤول املتا�ف الحف  )80(

ي السعودية«، صحيفة الشرق األوسط، 26/ 3/ 2020م. �ي ي فريد �ف �ي ي و ترا�ث �ي »متا�ف عبدالرؤوف خليل معَلم ثقا�ف  )81(
>https://daratsb.com/ar/> ،ي لدارة صفية بن زقر �ي رو�ف املوقع االلك�ت  )82(

املصدر السابق.  )83(
ة االست�ثمار السيا�ي«،  ي وتطوير بي�ئ �ف ال تحس�ي ي محج �ي ي �ف راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت زات الهي�ئ هود ومنحج ، »�ج راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )84(

، 2015م(، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت )الرياض: الهي�ئ
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p15/Efforts/Investment/Investment.pdf>

راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ )الرياض:  املرخصة«،  اصة  الحف املتا�ف  أصحاب  ألبناء  ي  التأهيل�ي ي  رنامح� »ال�ج  ، الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ  )85(
، الرياض 21/ 10/ 2019م. راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ي الهي�ئ �ي اصة �ف ، 2019م(؛ مقابلة مع خالد آل مريع، مسؤول املتا�ف الحف الوط�ف�ي

https://diriyahseason.sa/ar/discover-diriyah.html
https://daratsb.com/ar/
https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p15/Efforts/Investment/Investment.pdf
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2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

ة العامة لإل�صاء، 2018م(. ة العامة لإل�صاء، »عدد املتا�ف واملواقع األثرية وعدد الزوار«، )الرياض: الهي�ئ الهي�ئ  )86(
العامة  ة  الهي�ئ )الرياض:  السعودية«،  العربية  اململكة  ي  �ي �ف املرخصة  اصة  الحف املتا�ف  وعناوين  مالك  »أسماء   ، الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ  )87(

، 2019م(.  راث الوط�ف�ي للسيا�ة وال�ت
 .)2019 ، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ، »األنشطة الثقافية«، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )88(

هات عام 2019م. مة بمتا�ف الحج ، قا�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )89(
2018م(؛   ، الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ )الرياض:   ،» الوط�ف�ي راث  ال�ت ذاكرة  من  زء  �ج »املتا�ف   ، الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ  )90(

>https://www.ithra.com/ar/about/museum/> ،ي العاملي، 7/ 2/ 2020م �ي »متحف إثراء«، مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف
 ، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ي منذ افتتا�ه«، )الرياض: الهي�ئ ي املتحف الوط�ف�ي �ي �ف مت  ي أق�ي ، »املعارض ال�ت�ي راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )91(

2019م(.
، 2018م(. راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت «، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي زء من ذاكرة ال�ت ، »املتا�ف �ج راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )92(

ي عام 2019م. املتحف الوط�ف�ي  )93(
>https://www.ithra.com/ar/funoon-gallery/> ،ي العاملي، 26/ 3/ 2020م �ي »معرض فنون«، مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف  )94(

ة امللكية ملحافظة العال. الهي�ئ  )95(
، 2019م(. راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت مية املصا�بة للمعرض«، )الرياض: الهي�ئ ي التعل�ي رامح� ، »تقرير ال�ج راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )96(

ي أشهر املتا�ف األوربية واألمريكية واآلسيوية«، )الرياض:  �ف ول ب�ي ر العصور يتحج ع آثار اململكة ع�ج ، »معرض روا�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )97(
،) راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ

<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/ROAAmongFamousMuseums/ROAAmongFamousMuseums.pdf>
>https://www.ithra.com/ar/bridges-initiative/> ،ي العاملي �ي سور«، مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف »مبادرة �ج  )98(

راث  ة العامة للسيا�ة وال�ت راث الحضاري للمملكة، )الرياض: الهي�ئ ي للعناية بال�ت �ف ي الشريف�ي �ف ي خادم الحرم�ي ، برنامح� راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )99(
>https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/CHP/index.html> ،) الوط�ف�ي

استكمال  نحو  2016-2020م   / 1437-1441هـ  ي  الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ عمل  خطة   ، الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ  
، 2018م(، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ازات، )الرياض: الهي�ئ اإلنحج

<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/SCTHWorkPlan20162020-/index.html>
.) راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ، »األنشطة الثقافية«، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )100(

 Al-Rawaf, R )2016(. Building a museum culture in saudi arabia: where are we now and what needs to be done?(  )101(
ي اململكة العربية  �ي م املتحفي واملتا�ف �ف Doctoral dissertation, The California Santa Barbara University, 2016(؛ بكر برناوي، »التعل�ي

28 ع1 )2016م( ، 10-1. امعة امللك سعود( مح� لة السيا�ة واآلثار )�ج السعودية« محج
2017م(؛  السيا�ية،  املعلومات واألبحاث  )الرياض: مركز  السعودية«،  العربية  اململكة  ي  �ي �ف الثقافية  السيا�ية، »السيا�ة  املعلومات واألبحاث  مركز   )102(

ي اململكة العربية السعودية«، )الرياض: مركز املعلومات واألبحاث السيا�ية، 2018م(. �ي مركز املعلومات واألبحاث السيا�ية، »السيا�ة الثقافية �ف
، 2019م(. راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ، »تقرير عام 2019م«، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ي 2019م؛ الهي�ئ املتحف الوط�ف�ي  )103(

ازات، )1431هـ(. : النشأة واألهداف واإلنحج ي املتحف الوط�ف�ي �ي ربية املتحفية �ف ، ال�ت �ي ي القحطا�ف �ي دليل بنت مطلق شا�ف  )104(
راث  ة العامة للسيا�ة وال�ت ، »املتا�ف.. نافذة للتوعية والتثقيف والتعريف بحضارات اململكة«، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )105(

) الوط�ف�ي
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/MuseumsAwarenessWindow/MuseumsAwarenessWindow.pdf>

 ، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت «، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ي الهي�ئ ، »تقارير برامح� راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )106(
2019م(.

ي 2019م. املتحف الوط�ف�ي  )107(
، 2018م(. راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت «، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي زء من ذاكرة ال�ت ، »املتا�ف �ج راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )108(

>https://www.ithra.com/ar/about/museum/> ،ي العاملي �ي »متحف إثراء«، مركز امللك عبدالعزيز الثقا�ف  )109(
 ، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت «، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ي الهي�ئ ، »تقارير برامح� راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )110(

2019م(.
، 2018م(. راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت «، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي زء من ذاكرة ال�ت ، »املتا�ف �ج راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )111(

>http://nationalmuseum.org.sa/> . املتحف الوط�ف�ي  )112(
، 2015م(، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت راث الحضاري للمملكة )الرياض: الهي�ئ ي للعناية بال�ت �ف ي الشريف�ي �ف ي خادم الحرم�ي رنامح� التقرير السنوي ل�ج  )113(

<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p16/CHP-Rep2015/index.html>
استكمال  نحو  2016-2020م   / 1437-1441هـ  ي  الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ عمل  خطة   ، الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ  )114(

، 2028م(، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ازات، )الرياض: الهي�ئ اإلنحج
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/SCTHWorkPlan2016-2020/index.html>

https://www.ithra.com/ar/funoon-gallery/
https://www.ithra.com/ar/bridges-initiative/
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يات                   املتاحف ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

، 2018م(، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ي )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت التقرير السنوي التاسع عشر للهي�ئ  )115(
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/Reports/r2018/index.html>

ة  ديد )الرياض: الهي�ئ مهور �ج ديدة، �ج رنت مقاربات �ج 2018م: املتا�ف وفضاء االن�ت ، اليوم العاملي للمتا�ف  راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )116(
، 2018م(، راث الوط�ف�ي العامة للسيا�ة وال�ت

<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p18/MuseumsDay2018AR/index.html>
 ، الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ )الرياض:  للمتا�ف«،  العاملي  اليوم  ي  �ي �ف ي  الوط�ف�ي اليوم  »مشاركة   ، الوط�ف�ي راث  وال�ت للسيا�ة  العامة  ة  الهي�ئ  )117(

2019م(.
، 2019م(. راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ، »إرثنا وطن«، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )118(

،2018م(، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ي )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت التقرير السنوي التاسع عشر للهي�ئ  )119(
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/Reports/r2018/index.html>

«، وزارة السيا�ة ، 16/ 1/ 2020م، <https://pressfile.scth.gov.sa/Home/Details?id=217182&tableid=1<؛ راث الوط�ف�ي »أخبار ال�ت  )120(
>https://www.visitsaudi.com/en/calendar> ،ي ملواسم السعودية، 7/ 2/ 2020م �ي رو�ف يسية«، املوقع اإللك�ت »الصفحة الر�ئ  

ة العامة  ح«، )الرياض: الهي�ئ ي تطوير مسار األنظمة واللوا�ئ �ي ي �ف راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ربة الهي�ئ ، »تحج راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )121(
، 2015م(، راث الوط�ف�ي للسيا�ة وال�ت

<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p15/Efforts/SystemsDevelopmentPath/SystemsDevelopmentPath.pdf>
>http://www.mas.gov.sa/open-data> ،ي ملركز املعلومات واألبحاث السيا�ية، 7/ 2/ 2020م �ي رو�ف »البيانات املفتو�ة«، املوقع اإللك�ت  )122(

،) راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت «، )الرياض: الهي�ئ �ي راث العمرا�ف ، »نظام اآلثار واملتا�ف وال�ت راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )123(
<https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/Others/P14/AntiqMuesHeirRegulation/AntiqMuesHeirRegulation.pdf>

 ، راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت «، )الرياض: الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت ، »دليل خدمات الهي�ئ راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )124(
>https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/ServicesDirectory/index.html> ،)2017

ي 2018-2020«، )موقع رؤية اململكة العربية السعودية 2030(، ي التحول الوط�ف�ي رنامح� طة التنفيذية ل�ج رؤية اململكة العربية السعودية 2030، »الحف  )125(
<https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/NTP%20Arabic%20Public%20Document%202810_0.pdf>

راث  ة العامة للسيا�ة وال�ت راث الحضاري للمملكة، )الرياض: الهي�ئ ي للعناية بال�ت �ف ي الشريف�ي �ف ي خادم الحرم�ي ، برنامح� راث الوط�ف�ي ة العامة للسيا�ة وال�ت الهي�ئ  )126(
>https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/CHP/index.html> ،) الوط�ف�ي

ازان. امعة �ج ي لحج �ي رو�ف ديدة للقسم«، املوقع اإللك�ت ل، »الرؤية والرسالة الحج امعة �ا�ئ ي لحج �ي رو�ف افتتحتا عام 2009م، »عن قسم السيا�ة واآلثار«، املوقع اإللك�ت  )127(
م. وزارة التعل�ي  )128(

م،(. ي 1438-1439هـ«، )الرياض: وزارة التعل�ي ي لتخصصات املتا�ف واآلثار والسيا�ة الفندقية للعام الدراس�ي ارح� ي الحف �ي م، »الطالب املقيدون �ف وزارة التعل�ي  )129(
>https://engage.moc.gov.sa/scholarships> .وزارة الثقافة ،» �ي ي االبتعاث الثقا�ف »برنامح�  )130(

ة امللكية ملحافظة العال. الهي�ئ  )131(

https://pressfile.scth.gov.sa/Home/Details?id=217182&tableid=1
https://scth.gov.sa/ebooks/Documents/p17/ServicesDirectory/index.html
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وامع والكتاتيب، وإن كانت مختلفة عن املفهوم العصري  ي القصور وال�ج �� �تمع، إذ انتشرت املكتبات بأشكالها املختلفة �ف ي من ثقافة املحج زءا� لطاملا كانت املكتبات �ج
ي  �ف ي ال�رم�� �� ي والعلمي وخدمة طلبة العلم والعلماء))). وربما كانت املكتبات الوقفية خاصة �ف �� ي تنشيط ال�راك الثقا�ف �� للمكتبة اليوم، إال أنها كانت تؤدي دورها �ف
ها إل� عام 60)هـ، وقد سميت باسمها  ي تعود نواة إنشا�ئ ي ال�ت�� ي مكة املكرمة واملدينة املنورة من أقدم املكتبات وأهمها، ومنها مكتبة ال�رم املك�� �� ي �ف �ف الشريف��
رها من العراق والشام  رة ورود الكتب الشرعية وغ�� د لك�ث ي عموم نحج �� ي عهد امللك عبد العزيز))). كما انتشرت املكتبات �ف �� ي الشريف« �ف ي »مكتبة ال�رم املك�� ال�ال��
ي زيادة عدد  �� رة طلبة العلم فيها، مما ساهم �ف ي أن تنقل كتب العامل بعد وفاته إل� الرياض لك�ث �� ي �ف �ف رت العادة كما ذكر بعض املؤرخ�� من، وقد �ج واملغرب وال��

رها. ي كانت غنية بنوادر املخطوطات، ومكتبة الشيخ �مد بن فارس)))، وغ�� اصة مثل مكتبة الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف آل الشيخ ال�ت�� املكتبات ال�ف

ملحة عن تاريخ املكتبات
ي اململكة العربية السعودية �� �ف

ي الدولة للمكتبات تب�ف��
وظهور املكتبة الحديثة

مفهوم  تأخذ  اململكة  ي  �� �ف املكتبات  بدأت  وقد 
م  هزة والتنظ�� ي املحج �� املكتبة ال�ديثة من نا�ية املبا�ف
ي وقت مبكر بعد تأسيس  �� دمات املتخصصة �ف وال�ف
ال  املحج بهذا  ال�كومي  االه�تمام  يكن  مل  إذ  اململكة، 
عل�  ي  مقتصرا� الدولة  عمر  من  األول�  العقود  ي  �� �ف
وتطويرها  ودة  املو�ج املكتبات  عل�  املحافظة 
بأنواعها  املكتبات  إنشاء  مل  سث بل  فحسب، 
املكتبات  ي  وخصوصا� البالد،  اء  أر�ج ي  �� �ف املختلفة 
ي مدن وقرى مختلفة من  �� ي انتشرت �ف العامة ال�ت��
امللك  ي عهد  �� �ف العامة  املكتبات  أبرز  اململكة. ومن 

عبدالعزيز ))):
عام 	  وتأسست  بالظهران،  العامة  املكتبة 

7)))هـ.
داخل 	  وتقع  )5))هـ،  ي  �� املد�ف ال�رم  مكتبة 

ي  ال��� وزارة  عليها  تشرف  وكانت   ، �� املد�ف ال�رم 
اإلشراف  مسؤولية  انتقلت  ثم  واألوقاف، 
د  املسحج لشؤون  العامة  اسة  الر�ئ إل�  عليها 

د النبوي)5) . ال�رام واملسحج
الر�من، 	  عبد  بن  مساعد  ر  األم�� مكتبة 

وتأسست عام )6))هـ.
مكتبة مكة املكرمة، وضع لبنتها األول� الشيخ 	 

عندما  70))هـ  عام  قطان  مان  سل�� عباس 
إل�  وأهداها  الكردي،  محمد  مكتبة  رى  اش�ت

املكتبة.
عام 	  ي  �� �ف وتأسست  بشقراء،  العامة  املكتبة 

)7))هـ.
عام 	  ي  �� �ف وتأسست  العامة،  ة  رف عن�� مكتبة 

)7))هـ.
عام 	  ي  �� �ف تأسست  السعودية،  الرياض  مكتبة 

ي الديار السعودية  )7))هـ بتوصية من مف�ت��
الشيخ. وظلت  آل  م  إبراه�� بن  الشيخ محمد 
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املكتبات النوعية
م املكتبات العامة وتنظ��

امليالدية  ال�ثمانينيات  ي  �� �ف املكتبات  قطاع  شهد 
وأبرز  النوعية.  املكتبات  من  عدد  تأسيس 
عبدالعزيز  امللك  مكتبة  افتتاح  ذلك  عل�  مثال 
)0))هـ/)98)م،  ي  �� �ف املنورة  باملدينة  العامة 
الشؤون  لوزارة  التابعة  املكتبات  ر  أك�ج من  عد  و�تُ
وهي  واإلرشاد،  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية 
ص  خصا�ئ ي  �ف ب�� مع  تحج علتها  �ج خاصة  سمة  ذات 
ومركز  املخطوطات،  ومركز  العامة،  املكتبة 
من  موعة  محج مبناها  ي  �� �ف م  وت�ف العلمي،  البحث 
العام  ي  �� و�ف املنورة.  املدينة  ي  �� �ف الوقفية  املكتبات 
ت مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث  نفسه أنش�ئ

والدراسات اإلسالمية بالرياض.

قطاع  ي  �� �ف األبرز  والت�فموي  ي  �� الثقا�ف ال�دث  ولكن 
امللك  مكتبة  تأسيس  كان  اململكة  ي  �� �ف املكتبات 
نبعت  ي  ال�ت�� الرياض،  مدينة  ي  �� �ف الوطنية  فهد 
هات  ال�ج تبنتها  أهلية  بادرة  من  تأسيسها  فكرة 
الرسمية، فبدأ تنفيذ املشروع عام 06))هـ تحت 
إشراف أمانة مدينة الرياض، وبعد ثالث سنوات 
ي العام 09))هـ/988)م اك�تمل بناء املشروع،  �� �ف
وال  املستفيدين،  لعموم  أبوابها  املكتبة  وفتحت 
وهو  آخر،  �دث  ال�دث،  هذا  أهمية  عن  يقل 
تأسيس مكتبة امللك عبدالعزيز العامة بالرياض 

ي عام 08))هـ/987)م. �� �ف

مسية  ي خطط الت�فمية ال�ف �� د نواتها �ف رة تحج هذه الف�ت
إل�  التفتت  ي  ال�ت�� السعودية  العربية  للمملكة 
أهمية قطاع املكتبات منذ وضعها عام 90))هـ، 
رة  الف�ت ي  �� �ف الثالثة  ة  مس��ّ ال�ف طة  ال�ف قت  ��تّ �يث 
عدد  زيادة  هدف  و05))هـ  00))هـ  ي  �ف ب�� ما 
املكتبات العامة، فقد تم �ينها إنشاء 9 مكتبات 
 ، معلوماتيا� ي  وعاء�  8(8(( إضافة  مع  عامة، 
املدرسية  املكتبات  إدارة  م  تنظ�� قرار  وأصدر 
ي تتبع  ر تابعة لإلدارة العامة للمكتبات ال�ت�� لتص��
للعالقات  املساعد  املعارف  وزارة  وكيل  بدورها 
مسية  ال�ف طة  ال�ف ومع  ية)7).  ار�ج وال�ف الثقافية 
و0)))هـ  05))هـ  ي  �ف ب�� ما  رة  الف�ت ي  �� �ف الرابعة 
تحتوي  مكتبة،   59 العامة  املكتبات  عدد  أصب� 
ويقوم   ، معلوماتيا� ي  وعاء�  ((((979 عل� 

الت�فمية  خطط  اس�تمرت  كما   ، موظفا�  (6( عليها 
تطوير  ر  ع�ج املكتبات  بقطاع  العناية  ي  �� �ف ذلك  بعد 
وتزويدها  وتحديثها  العامة  املكتبات  مرافق 
 � شرا�ئ خدمة  إل�  وااللتفات  الالزمة،  بالتقنيات 
إقامة  يع  والطفل، وتشحج كاملرأة  املختلفة  �تمع  املحج

معارض الكتب)8).

5)))هـ  السادسة  مسية  ال�ف طة  ال�ف ومع 
مكتبة،   7( العامة  املكتبات  عدد  بلغ  -0)))هـ 
بشؤون  تقوم  كانت  ي  ال�ت�� املعارف  وزارة  وأقّرت 
حة »املكتبات العامة: قواعد  هذا القطاع آنذاك ال�ئ
تنص  ي  ال�ت�� 7)))هـ  عام  ي  �� �ف  » الداخل�� م  التنظ��
�تماعي  عل� تطوير القطاع والتعزيز من دوره اال�ج

.(9( �� والثقا�ف

اإلشراف  انتقل  أن  إل�   ، املف�ت�� إشراف  تحت 
اسة إدارة البحوث  عليها إل� دار اإلفتاء، ثم ر�ئ

العلمية واإلفتاء.

م والتوسع مرحلة التنظ��

اءت  �ج ال�ديث،  بمعناها  املكتبات  انتشار  بعد 
هات اإلشراف  مها و�ج ي تنظ�� �� �ف مر�لة إعادة النظر 
أهدافها،  تحقيق  عل�  قادرة  تكون  ي  ك�� عليها؛ 
املدينة  أوقاف  بإدارة  املحمودية  املكتبة  ل�قت  فائُ
العام  ي  �� و�ف 80))هـ/960)م.  العام  ي  �� �ف املنورة 
إدارة  إل�  �كمت  عارف  مكتبة  مت  �فُ نفسه 
سعود  امللك  عهد  ي  �� �ف ت  نش�ئ ائُ كما  األوقاف. 
بعد  املعارف  بوزارة  للمكتبات  العامة  اإلدارة 
بتاريخ   (0 رقم  الوزراء  لس  محج قرار  صدور 
وزارة  بتكليف  ي  �� القا�ف 79))هـ/959)م 
مناطق  مختلف  ي  �� �ف مكتبات  بإنشاء  املعارف 
املكتبات  من  أخرى  موعة  محج م  و�ف اململكة، 
أن  قبل  مؤسسات،  أو  ألفراد  تابعة  كانت  ي  ال�ت��
عام  ي  �� �ف واإلعالم  الثقافة  وزارة  إل�  تبعيتها  تنقل 
ال�رم  مكتبة  قلت  �فُ كما  ))))هـ/)00)م)6). 
ل عام 99))هـ/978)م إل� مقرها  ي أوا�ئ �� ي �ف �� املد�ف
مالية من  هة ال�ث ي ال�ج �� طاب �ف ي علو باب عمر بن ال�ف �� �ف

ال�رم النبوي الشريف.

بل  املر�لة،  هذه  سمة  هو  فقط  م  التنظ�� يكن  مل 
ي  �� �ف العامة  املكتبات  إنشاء  ي  �� �ف توسع  هناك  كان 
مكتبة  فتأسست  املختلفة،  اململكة  مناطق 
80))هـ/960)م  عام  ي  �� �ف العامة  املنورة  املدينة 
الشريف،  النبوي  ال�رم  من  نوبية  ال�ج هة  ال�ج ي  �� �ف
مكتبات  من  فيها  بما  بعد  ما  ف�� قلت  �فُ ي  وال�ت��
وقفية إل� مكتبة امللك عبد العزيز العامة باملدينة 
أول  بتأسيس  املر�لة  هذه  ت  رف تم�� كما  املنورة. 
عام  وذلك  ة،  رف عن�� ي  �� �ف للنساء  مخصصة  مكتبة 
رية  �� معية ال�ف 79))هـ/960)م تحت إشراف ال�ج
ي هذه املر�لة عل�  �� الصال�ية. ومل يقتصر االه�تمام �ف
رة، بل ظهر اه�تمام بتأسيس املكتبات  املدن الكب��
سدير  روضة  مكتبة  مثل  رة،  الصغ�� القرى  ي  �� �ف
أشيقر  ومكتبة  77))هـ/958)هـ،  العامة 
م  تم�� ي  ب�ف�� �وطة  ومكتبة  )7))هـ/955)م، 

76))هـ/957)م.
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امعية ومكتبات  ي 9))) مكتبة تشكل قطاع املكتبات بمختلف أنواعها من مكتبات عامة ومكتبات خاصة ومكتبات �ج ي اململكة العربية السعودية �اليا� �� �ف
دول ))-)))0)). ويواكب قطاع من  ي مكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض )انظر �ج �� وقفية ومكتبات متخصصة، باإلضافة إل� مكتبة اململكة الوطنية ممثلة �ف
ي تطوير  �� �ف ي الشوط الذي قطعته بعض املكتبات  �� �ف ، ويتض� ذلك  ال املكتبات واملعلومات عامليا� ي محج �� �ف ي �دثت  املكتبات السعودية التطورات املتسارعة ال�ت��
ر نشاط  �تمعية، إذ يظهر ذلك ع�ج ي واملشاركة املحج رام�� ة عل� مستوى ال�ج رف ارب مم�� ال تحج ي املحج �� رز �ف ي تنويع مصادر املعلومات، كما ت�ج �� ف الفنية والتقنية و�ف الوظا�ئ
ي  ي معرفيا� ي تفّعل من دور املكتبة بصفتها مركزا� �تمع السعودي ال�ت�� ي املحج �� ي تواكب وتحفز ظاهرة االه�تمام بالقراءة املتنامية �ف دة ال�ت�� عدد من املكتبات العامة الرا�ئ

ر الفعاليات واملبادرات املختلفة. ي ع�ج ثقافيا�

واقع املكتبات
ي اململكة العربية السعودية �� �ف
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عدد  ي  �� �ف العامة  املكتبات  قطاع  تطّور  ل�  ويتحج
مس�تمر  بدعم  تحظى  ي  ال�ت�� املكتبات  من  محدود 
فهد  امللك  مكتبة  مثل  مية،  تنظ�� واستقاللية 
العامة  عبدالعزيز  امللك  ومكتبة  دة،  بحج العاّمة 
امللك  ملركز  التابعة  إثراء  ومكتبة  بالرياض، 
ظلت  ما  ف�� بالظهران،  العاملي  ي  �� الثقا�ف عبدالعزيز 
املعارف  لوزارة  تابعة  ي كانت  ال�ت�� العامة  املكتبات 
واإلعالم  الثقافة  وزارة  ثم   ) �اليا� م  التعل�� )وزارة 
اململكة  مدن  ي  �� �ف املنتشرة   ) �اليا� اإلعالم  )وزارة 
ي  �� تعا�ف مكتبة   8( عددها  يبلغ  ي  ال�ت�� ومحافظاتها، 
ات،  رف ه�� والتحج الفاعلية  ي  �� �ف شديد  نقص  من 
ي انخفاض أعداد زوارها. كذلك  �� �ف وينعكس ذلك 

ي  �� ي يمتلكها األفراد �ف اصة ال�ت�� هو واقع املكتبات ال�ف
مهور العام  ي الوقت نفسه للحج �� منازلهم واملتا�ة �ف
ع  ترا�ج يعكس  �يث  اململكة،  مدن  من  عدد  ي  �� �ف
املقابل، تحظى  ي  �� �ف أعدادها ومحدودية تطويرها. 
ر  ع�ج ي  تاريخيا� نمت  ي  ال�ت�� الوقفية،  املكتبات  بعض 
أو  �ياتهم  أثناء  اصة  ال�ف األفراد  مكتبات  إهداء 
إدارتها  �سن  ي�تم  ي  لك�� كأوقاف؛  لها  وفاتهم  بعد 
مستقلة،  مؤسسات  بدعم  عليها،  واملحافظة 
مظلة  تحت  ي  مؤخرا� أصبحت  ي  ال�ت�� املكتبات  مثل 
الوقفية  للمكتبات  عبدالعزيز  امللك  مع  محج

باملدينة املنّورة.

ي الضوء عل� واقع املكتبات  يلقي هذا الفصل أيضا�
من  �ف ي  رف ت�تم�� إذ  العام.  م  التعل�� ومكتبات  امعية  ال�ج
م  �حج ي  �� �ف السعودية  امعات  ال�ج مكتبات  القطاع 
ي املتسارع،  ي مواكبتها للتحول التق�ف�� �� مقتنياتها و�ف
وقت  ي  �� �ف اراته  محج �اولت  الذي  التحول  وهو 
ربة  تحج من  �ف املدرسية  املكتبات  ي  نسبيا� مبكر 
رز عدد  تأسيس مصادر التعلم. وبشكل عام، ت�ج
ه تحدي ثورة  ي توا�ج من املشاريع املعلوماتية ال�ت��
مشروع  أبرزها  من  املكتبات،  قطاع  ي  �� �ف الرقمنة 
املكتبات  يخدم  الذي  السعودية  الرقمية  املكتبة 

ي املقام األول. �� امعية �ف ال�ج

ي اململكة العربية السعودية. �� دول 12-1: أنواع املكتبات �ف حج

املكتبة
الوطنية

ي تكون وظيفتها األساسية »اقتناء  هي املكتبات ال�ت��
مه وضبطه وتوثيقه  ي وتنظ�� ي الفكري الوط�ف�� اإلنتاح�

والتعريف به ونشره«)))).
ي اململكة بمكتبة امللك فهد الوطنية �� ت�تمثل املكتبة الوطنية �ف

املكتبات
املدرسية

م العام، ي تتبع مدارس التعل�� هي املكتبات ال�ت��
�تمع املدرسة من الطالب وتقدم خدماتها ملحج

. �ف ي واإلداري�� �ف واملعلم��

من مشروع ي اململكة إل� مركز مصادر التعلم �ف �� تحّول اسم املكتبة املدرسية �ف
م عام 8)))هـ لتفعيل املكتبات املدرسية وتطويرها. تبنته وزارة التعل��

املكتبات
امعية ال�ج

امعات والكليات املستقلة  ي تتبع ال�ج هي املكتبات ال�ت��
امعة من الطالب وأعضاء  ي ال�ج �� بهدف خدمة منسو�ج

. �ف ي واإلداري�� �ف ة التدريس والبا�ث�� هي�ئ

ر من مكتبة د أك�ث امعة، وقد تو�ج ي اململكة مكتبة لكل �ج �� �ف
ي لها فروع. امعات ال�ت�� ي بعض ال�ج �� �ف

املكتبات
اصة ال�ف

ي انشأها وينفق عليها أفراد، سواء  هي املكتبات ال�ت��
ي مقرات خاصة بها. وقد يتي� بعض  �� ي منازلهم أو �ف �� �ف

مالكها إمكانية االستفادة منها لعامة الناس.

رة اصة الكب�� ي مدن اململكة عشرات املكتبات ال�ف �� د اليوم �ف يو�ج
مهور العام)))). مة للحج ي تتي� محتوياتها الق�� ال�ت��

املكتبات
العامة

�تمع ميع أفراد املحج ي تخدم �ج هي املكتبات ال�ت��
دون استثناء، وتتلقى الدعم من ال�كومة

.(((( �� �تمع املد�ف أو مؤسسات املحج

ي تشرف عليها ، فهنالك املكتبات الوقفية ال�ت�� ميا� تتنوع املكتبات العامة تنظ��
ر  هات غ�� وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، ومكتبات تقوم عليها �ج

ي انتقلت تبعيتها ي املكتبات ال�ت�� �� ر من املكتبات العامة ي�تمثل �ف ربحية، والعدد األك�ج
م إل� وزارة الثقافة واإلعالم آنذاك عام )00)م. ربية والتعل�� من وزارة ال�ت

املكتبات 
املتخّصصة

ي  �� وهي مكتبات تتخصص مواردها ومقتنياتها �ف
ي �ف � محددة من امله�تم�� ي تخدم شرا�ئ �ف موضوع مع��

ي تتبع وزارات ي اململكة عشرات املكتبات املتخصصة ال�ت�� �� �ف
ي  �� ية ومكتبة مؤسسة النقد العر�ج ار�ج ومؤسسات �كومية كمكتبة وزارة ال�ف

ارية  هات أهلية مثل املكتبة االقتصادية بالغرفة التحج السعودي، وأخرى تتبع �ج
ي املكتبات الطبية �� دة. وي�تمثل قطاع واسع من هذه املكتبات �ف الصناعية بحج

ي عدد من مدن اململكة. �� ي املستشفيات والكليات الصحية، �ف �� �ف

ي اململكة �� املكتبات �ف التعريف نوع املكتبة
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املكتبة الوطنية:
ة  مكتبة امللك فهد الوطن��ّ

لتكون  الرياض  ي  �� �ف فهد  امللك  مكتبة  إقرار  تم 
السعودية  العربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة 
و�فظ  اقتناء  إل�  األول  املقام  ي  �� �ف تهدف  ي  ال�ت��
والتعريف  السعودي  الفكري  ي  اإلنتاح� وتوثيق 
أقّري  عندما  0)))هـ/989)م  عام  ذلك  كان  به. 
مع  وطنية،  مكتبة  إل�  تحويلها  الوزراء  لس  محج
اململكة،  داخل  لها  أخرى  فروع  إنشاء  ة  إمكان��ّ
الوزراء)))).  لس  محج اسة  ر�ئ بديوان  ي  إداريا� ترتبط 
مكتبة  معت  �ج فقد  غرضها،  تحقيق  سبيل  ي  �� و�ف
أبناء  ينشره  ما  مختلف  الوطنية  فهد  امللك 
ي  �� �ف أصدرت  �يث   ، ارح� وال�ف الداخل  ي  �� �ف اململكة 
زء  ال�ج 7)))-8)))هـ/5)0)-6)0)م  عام 
الوطنية،  الببليوغرافية  من  ي  �ف والثالث�� السادس 
تغطية  ي  �� �ف 6)))هـ/995)م  عام  بدأ  والذي 
ي  �� �ف الطباعة  بداية  منذ  ي  الوط�ف�� الفكري  ي  اإلنتاح�
امليالدي)5)).  عشر  التاسع  القرن  نهاية  اململكة 
الدوريات  وتحليل  بضبط  ي  أيضا� املكتبة  وتقوم 
الذي  السعودي  ي  الوط�ف�� الكشاف  ر  السعودية ع�ج
موعه  محج ما  ))))هـ/9)0)م  عام  ي  �� �ف ل  سحجّ
يلة )6)). وبشكل عام، توفر املكتبة  75)9)) تسحج
أبرزها  املعلومات،  مصادر  من  العديد  الوطنية 
ال�معية  ل  امعية، والوسا�ئ ال�ج ل  الكتب، والرسا�ئ
واملخطوطات  ق،  والوثا�ئ الت،  واملحج والبصرية، 
اوز عدد  األصلية واملصورة، واملايكروفيلم؛ فقد تحج
وعاء  ي  �� مليو�ف ))))هـ/9)0)م  عام  مقتنياتها 
بتقديم  الوطنية  املكتبة  تقوم  كما   . �� معلوما�ت

وإقامة  اصة  وال�ف ال�كومية  ات  للهي�ئ دمات  ال�ف
الداخل،  ي  �� �ف واللقاءات  واملؤتمرات  املعارض 

ي املحافل الدولية. �� باإلضافة إل� تمثيل اململكة �ف

للمواطن  ي  أيضا� يصل  الوطنية  املكتبة  دور  إن 
خدماتها  ميع  �ج من  االستفادة  له  تتاح  الذي 
عام  املستفيدين  أعداد  بلغ  �يث  املكتبية، 
 ((05(5 7)))-8)))هـ/5)0)-6)0)م 
عل�  املكتبة  بوابة  زوار  عدد  وبلغ   ، مستفيدا�
)7))، وقد  را� ي العام نفسه 7)8)77 زا�ئ �� رنت �ف اإلن�ت
أفضل  زة  ا�ئ �ج عل�  بحصوله  املكتبة  موقع  ي  رف تم��ّ
من املؤتمر  ي ملؤسسات املعلومات �ف �� رو�ف موقع إلك�ت
السعودية  واملعلومات  املكتبات  معية  ل�ج الثامن 
ر  أك�ج املكتبة  تتي�  إذ  9)))هـ/7)0)م)8))،  عام 
قواعد البيانات العربية ملكتبة وا�دة عل� شبكة 
ي من  )))0)6 عنوانا� رنت من خالل تغطية  اإلن�ت
العناوين  نصيب  يبلغ  نبية،  واأل�ج العربية  املواد 

ي )9)). ر من 56076) عنوانا� السعودية منها أك�ث

ي مكتبة امللك فهد  رف يسية ل�تم�� أ�د أهم العوامل الر�ئ
دمات  ال�ف ي  �� و�ف ي  الوط�ف�� بدورها  القيام  ي  �� �ف الوطنية 
مبناها  تحديث  هو  ملستفيديها  تقدمها  ي  ال�ت��
مسا�ة  من  5)))هـ/))0)م،  عام  وتوسيعه 
ألف   87 بـ  تقدر  مسا�ة  إل�  مربع  ر  م�ت ألف   ((
ي قلب  �� دة �ف ة را�ئ ر مربع، ليصب� تحفة معمار��ّ م�ت
ي ال�سبان كل ما  �� العا�مة)0)). أخذ هذا التوسع �ف
ص  وخصا�ئ قدرات  من  املكتبات  ي  �� مبا�ف ه  تحتا�ج
لفت�  ي  مؤهال� فقط  ليس  عله  تحج �ديثة  وتقنيات 
ره لقاعة  �تمع كتوف�� � املحج ميع شرا�ئ أبوابه أمام �ج

من  ر  أك�ث خدمة  من  تمكنت  متكاملة  ية  نسا�ئ
7)))-8)))هـ/5)0)- عام  با�ثة   (0(59

بالعديد  القيام  ي قدرته عل�  6)0)م))))، بل أيضا�
ي تعزز من دور قطاع  ي ال�ت�� رام�� ات وال�ج من الفعال��ّ
ات  كالفعال��ّ  ، �تمع معرفيا� باملحج االرتقاء  ي  �� �ف املكتبات 
املكتبة  �ديقة  ي  �� �ف السنة  مدار  عل�  تقام  ي  ال�ت��
ة. لقد �قق مب�ف� مكتبة امللك فهد الوطنية  رف املم��
ميد  زة  ا�ئ �ج أبرزها  من  ز،  وا�ئ ال�ج من  العديد 
 MEED Quality Awards( ة رف للمشاريع امل�تم��
�تماعية عل�  ي فرع املشاريع اال�ج �� for Projects( �ف
ي  لي�� ال�ف لدول  التعاون  لس  محج دول  مستوى 

ي عام افتتاح مشروع توسعته)))). �� العربية �ف

اصة واقع املكتبات الحف

مكتبة  تملك  ي  ال�ت�� السعودية  األسر  نسبة  تبلغ 
 (-(( دول  �ج )انظر   (((( لها 5%)  رف م�ف ي  �� �ف خاصة 
اإلدارية(،  املناطق  �سب  النسبة  هذه  لتوزيع 
تحتويها  ي  ال�ت�� الكتب  االت  محج مقدمة  ي  �� �ف ي  �� وتأ�ت
والكتب  الدينية  الكتب  لية  رف امل�ف املكتبات  هذه 
)انظر  واألدب  الشعر  كتب  تليها  األكاديمية، 
املكتبات  األرقام  هذه  وتعكس   .)(-(( دول  �ج
ة  نس والف�ئ ي تمتلكها األسر بشكل ال يحدد ال�ج ال�ت��
ر  العمرية للفرد املالك للمكتبة، فهي بذلك ال تع�ج
ي  بالضرورة عن اه�تمامات األفراد بنوع الكتب ال�ت��
يل،  ال�ج باختالف  سيختلف  ربما  الذي  يقتنونها، 
رين  ي العقدين األخ�� �� ي �ف ي مع التحول التق�ف�� خصوصا�

ي مصادر املعلومات)))).   �� �ف
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لية �سب املناطق اإلدارية)5)). رف ي لديها مكتبة م�ف وية لألسر ال�ت�� دول 12-2: النسبة امل�ئ حج

40.58 الرياض

34.72 مكة املكرمة

30.39 املدينة املنورة

33.57 م القص��

37.72 املنطقة الشرقية

37.56 ر عس��

27.5 تبوك

26.76 ل �ا�ئ

15.3 مالية ال�دود ال�ث

35.16 ازان �ج

30.61 ران نحج

23.9 البا�ة

13.77 وف ال�ج

35.36 ي اململكة مال�� إحج

مستوى  عل�  لية  رف م�ف مكتبة  لديها  ي  ال�ت�� األسر  لدى  الكتب  االت  ملحج وية  امل�ئ النسبة   :3-12 دول  حج
اململكة)6)).

47.86 كتب أكاديمية

4.46 كتب غموض/ إثارة / رعب

30.64 كتب تاريخ/ سياسة

19.7 رة الذاتية كتب الس��

70.61 كتب دينية

6.94 يال يال العلمي/ ال�ف كتب ال�ف

13.29 كتب واقعية

5.93 كتب الرياضة/ اللياقة البدنية

41.24 كتب شعر/ أدب

9.43 كتب تقنية

6.82 كتب الفنون

7.75 أخرى

ي منطقة وسطى  �� زء من مكتبات األفراد �ف ويقع �ج
إتا�ة  ظاهرة  تس�تمر  إذ  والعام،  اص  ال�ف ي  �ف ب��
لعامة  رة  الكب�� املقتنيات  ذات  اصة  ال�ف املكتبات 
الناس، وتكاد ال تخلو منطقة من مناطق اململكة 
ي  �ف مثقف�� أو  علماء  أو  ألعيان  خاصة  مكتبة  من 
االستفادة  أو  للزيارة  مكتباتهم  أبواب  يفتحون 
. ومع صعوبة �صر هذا  املحل�� �تمع  املحج من قبل 
ميدانية  دراسة  �اولت  اص/العام،  ال�ف النشاط 
واقع  عل�  التعرف  6)))هـ/5)0)م  عام 
النشاط من خالل دراسة واقع 0)) مكتبة من 
ي مدن سعودية،  �� ثما�ف ي  �� �ف ة  رف امل�تم�� اصة  ال�ف املكتبات 
ي مكة املكرمة، وكذلك  �� منها ما نسبته %29.2 �ف
ي املدينة املنورة، تالهما الرياض  �� النسبة نفسها �ف
املكتبات)7)).  هذه  عدد  من   17.6% بنسبة 
 (0(86( موعه  محج ما  املكتبات  هذه  م  وت�ف
مخطوطة)8)).  و8)7  ي  كتابا� و)6))))  ي  ّلدا� محج
ي  �� ي ي�تم إنشاؤها �ف اصة ال�ت�� ر أن عدد املكتبات ال�ف غ��
عام  ي  �ف ب�� ما  رة  الف�ت شهدت  فبي�فما  ر،  كب�� تناقص 
مل  خاصة،  مكتبة   (6 إنشاء  و09))هـ  00))هـ 
ي  �ف ب�� ما  رة  الف�ت ي  �� �ف خاصة  مكتبات   ( سوى  تنشأ 
أسباب  أهم  أ�د  ولعل  و))))هـ.)9))  0)))هـ 
ة  رف وامل�تم�� رة  الكب�� اصة  ال�ف املكتبات  ظاهرة  ع  ترا�ج
إل�  املكتبات  هذه  ة  �ا�ج هو  نموها  ي  �� �ف والتباطؤ 
موارد مادية وأيادي عاملة متخصصة وتقنيات 
تفتقر  كما  األفراد؛  قدرات  اوز  تتحج ة  مكتب��ّ
ي  سواء� �تمعي  املحج يع  التشحج إل�  اصة  ال�ف املكتبات 
ي  ر االه�تمام البح�ث�� ل اإلعالم أو ع�ج عن طريق وسا�ئ
�تمع  املحج إثراء  ي  �� �ف ودورها  هودها  ومحج بمحتوياتها 
.)0)) يضاف إل� ذلك ما قد يحدثه التفاوت  �� املعر�ف

ي االه�تمامات.  �� ي من اختالف �ف يل�� ال�ج

�تمع ة الفرد للمحج اصة: هد��ّ املكتبات الحف

ي  �� �ف دورها  اصة  ال�ف املكتبات  إهداء  ظاهرة  تعكس 
�تمع  تغذية قطاع املكتبات بشكل خاص وإثراء املحج
ي  ي��� ي بشكل عام، وتعد هي العامل الر�ئ معرفيا�
اندثارها،  ضد  اّصة  ال�ف املكتبات  عل�  املحافظة  ي  �� �ف
األثر  وأبرز مثال عل�  خاصة بعد وفاة أصحابها. 
تركته  ما  املكتبات هو  ركه مثل هذه  ت�ت قد  الذي 
مكتبات العديد من علماء ومثقفي وأعيان مكة 
ي أهديت ملكتبة ال�رم  املكرمة واملدينة املنورة، ال�ت��
الشريف  النبوي  د  املسحج ومكتبة  الشريف  ي  املك��
منها  ليستفيد  وفاتهم؛  بعد  أو  �ياتهم  أثناء 
وزوارهما  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� ي  �� �ف العلم  طلبة 
هذه  تحتويه  ما  خاّصة  العامل،  أقطار  ميع  �ج من 

% املناطق اإلدارية

% االت الكتب م�ج
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ال العلوم الشرعية  ي محج �� لدات �ف املكتبات من محج
مخطوطات  من  ي  وأ�يانا� والتاريخية  واللغوية 
اصة  ال�ف املكتبات  هذه  من  ونادرة)))).  مهمة 
� املعلمي  املهداة مكتبة الشيخ عبدالر�من يح��
أ�د  ومكتبة   ، املك�� ال�رم  ملكتبة  ي  مديرا� كان  الذي 
الدهلوي،  عبدالستار  الشيخ  مكة  علماء  أبرز 
 ومكتبة الشيخ عبدالوهاب الدهلوي أ�د علماء

د ال�رام)))). املسحج

ي  عمليا� اصة  ال�ف املكتبات  إهداء  ظاهرة  سد  تتحج
فهد  امللك  مكتبة  تربط  ي  ال�ت�� الوثيقة  العالقة  ي  �� �ف
أصب�  �يث  اصة،  ال�ف املكتبات  بأصحاب  الوطنية 
أو  مهداة  خاصة  مكتبة   (8 يفوق  ما  �وزتها  ي  �� �ف
مكتبة  مقدمتها  ي  �� �ف راة،  مش�ت أو  كوقف  مقدمة 
ّمت  �ف ي  ال�ت�� املانع  عبدالعزيز  بن  محمد  الشيخ 
ومراسالت  برقيات  من  ل  وسحج وثيقة  ألف 
عبدهللا  الشيخ  ومكتبة  والعلماء،  امللوك  ي  �ف ب��
مل  ت�ث ي  كتابا�  77(0 نحو  مت  �ف ي  ال�ت�� خميس  بن 
ومكتبة  والنوادر،  املخطوطات  من  العديد 
ي  عددا� �وت  ي  ال�ت�� ال�قيل  �مد  بن  ع�ثمان  الشيخ 
امعات  ال�ج مكتبات  تحظى  كما   .(((( أيضا� ي  مقاربا�

من  اصة،  ال�ف املكتبات  من  موعة  بمحج السعودية 
مكتبة  إل�  املهداة  ي  الزركل�� العالمة  مكتبة  ذلك 
اصة  رها من املكتبات ال�ف امعة امللك سعود، وغ�� �ج
القرى أم  امعة  و�ج فيصل  امللك  امعة  ل�ج  املهداة 
سبيل  عل�  سعود  بن  محمد  اإلمام  امعة  و�ج
املكتبات  نغفل عن بعض  ال�صر)))). وال  ال  املثال 
كمكتبة  السعودية،  األدبية  لألندية  املهداة 
نصيب  من  كانت  ي  ال�ت�� عرب  ي  �ف �س�� الشاعر 

ي مكة املكّرمة.)5)) �� ي �ف �� النادي األد�ج

املكتبات املدرسية
ومراكز مصادر التعلم

الفعلية  البداية  تحديد  الصعب  من  يكون  قد 
ي اململكة، وذلك لعدم  �� لنشأة املكتبات املدرسية �ف
املتفق  ولكن  املوضوع،  لهذا  دقيق  توثيق  ود  و�ج
ي مرا�ل  �� �ف د  عليه أن هذا النوع من املكتبات و�ج
مبكرة من تاريخ اململكة. �يث يذكر أن املدرسة 
مكتبة  أقدم  وهي   - املكرمة  مكة  ي  �� �ف الصولتية 
عام  مكتبة  بها  أل�قت   - اململكة  دت  و�ج نظامية 

الدرس  أوقات  ر  غ�� ي  �� �ف الطالب  يرتادها  ))))هـ 
ي املعهد  �� للقراءة واستعارة الكتب. كما افتتحت �ف
سميت  مكتبة  58))هـ  عام  السعودي  العلمي 
مدرسية  مكتبات  افتتحت  ثم  التلميذ.  بمكتبة 
مية  ي بعض املدارس لدعم العملية التعل�� �� أخرى �ف
املعرفية  النا�ية  من  ي  �ف واملعلم�� الطالب  وخدمة 
ي  �� ية. ويعد عام 79))هـ مر�لة انتقالية �ف والقرا�ئ
ت  أنش�ئ عندما  وذلك  املدرسية،  املكتبات  تاريخ 
ككيان  املعارف  بوزارة  للمكتبات  العامة  اإلدارة 
النوع  هذا  مظلته  تحت  �تمع  تحج مستقل  مي  تنظ��

من املكتبات.)6))

م  ي العام 8)))هـ/997)م، قررت وزارة التعل�� �� �ف
مصادر  مراكز  إل�  املدرسية  املكتبات  تحويل 
ي  �� �ف ي  التق�ف�� التطور  عن  نابع  قرار  وهو  التعلم، 
ها الذي  ل الوصول إل� مصادر املعرفة وإنتا�ج وسا�ئ
تقديم  رد  محج ي  �� �ف املدرسية  املكتبة  وظيفة  اوز  يتحج
التعّلم  مصادر  مركز  يوفر  إذ  املكتبية.  دمات  ال�ف
مية متكاملة تتي� للمعلم موارد قيادة  ة تعل�� بي�ئ
ر  وغ�� التقليدية  ط  الوسا�ئ ر  ع�ج مية  التعل�� العملية 
تطوير  ي  �� �ف الطالب  منها  يستفيد  ��ت�  التقليدية؛ 
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املعرفية،  اته  ا�تيا�ج وتلبية  البحثية  مهاراته 
املتنوعة  التعلم  مصادر  ر  ع�ج املعلم  يسعى  كما 
العملية  ماعية  �ج ي  �� �ف الطالب  مشاركة  يه  تو�ج إل� 
مهارات  تطوير  عل�  �ثه  إل�  باإلضافة  مية،  التعل��

. �� التعلم الذا�ت

ي اململكة بعّدة  �� لقد مّري إنشاء مراكز مصادر التعلم �ف
مرا�ل إثر استحداث دبلوم مراكز مصادر التعلم 
ة لتأهيل الكوادر  امعات السعود��ّ بالتعاون مع ال�ج
بإنشاء  املرا�ل  هذه  بدأت  إدارتها،  عل�  القادرة 
ي مدينة الرياض عام 0)))هـ تهدف  �� ستة مراكز �ف
مركز  لتأسيس  الالزمة  املتطلبات  معرفة  إل� 
للمدارس  ي  شيوعا� ر  األك�ث ي  �� املبا�ف ي  �� �ف تعلم  مصادر 
استهدفت  رية  تحض�� مر�لة  تبعها  السعودية، 
�ول  ة  عمل��ّ دراسة  ل  أ�ج من  ي  مركزا�  70 إنشاء 
ر األطر والكوادر والتقنيات الالزمة  متطّلبات توف��
مشروع  ُعّمم  ذلك  بعد  مشابهة،  مراكز  إلطالق 
ي والبنات، �ف م البن�� مل تعل��  مراكز مصادر التعلم لي�ث
00)) مركز ملصادر  �يث تم تنفيذ ما يزيد عن 

((7(. التعلم �اليا�

ي يختلف �سب  التعلم �اليا� واقع مراكز مصادر 
أربع  د  تو�ج بها. �يث  د  تو�ج ي  ال�ت�� املدرسة  طبيعة 
ات من املراكز مصنفة �سب مسا�تها وهي:  ف�ئ
ر  ة ب )0)) م�ت ر(، وف�ئ ر مربع فأك�ث ة أ )50) م�ت ف�ئ
ة  ر(، ف�ئ ر مربع فأك�ث ي )80 م�ت ة ح� ر(، وف�ئ مربع فأك�ث
ر(. وتحتوي هذه املراكز عل�  ر مربع فأك�ث د )0) م�ت
ماعي.  ي وقاعة التعلم ال�ج �� : قاعة التعلم الذا�ت �ف قاعت��
وخدمة  اآللية  بال�واسب  هزة  محج ميعها  و�ج
للتعلم.  وتقنيات  ذكية  وسبورات  رنت  اإلن�ت
ي نظام  �� ي مصادر التعلم �ف ي تم تطبيق برنام�� و�ديثا�
ي  �� مية التعلمية �ف »نور« بهدف دعم العملية التعل��
مصادر  ي  �ف أم�� مهمة  تسهيل  خالل  من  املدارس 
عل مركز مصادر التعلم  ي تأدية مهامه، ل�ج �� التعلم �ف
هات اإلشرافية  وة، ويساعد ال�ج يحقق أهدافه املر�ج
وتقويم  متابعة  عل�  الوزارة  ي  �� و�ف م  التعل�� إدارة  ي  �� �ف
مراكز  لتطوير  املبذولة  هود  ال�ج ومع  املراكز.  أداء 
بعض  كشفت  الدراسات  أن  إال  التعلم  مصادر 
اح  نحج إن  إذ  املأمول.  دورها  أداء  ي  �� �ف الصعوبات 
ر إقبال  ي تحقيق الهدف املناط بها ع�ج �� هذه املصادر �ف
مية  التعل�� العملية  ي  �� �ف استخدامها  عل�  ي  �ف املعلم��
�ديثة  هزة  أ�ج ود  كو�ج عديدة،  عوامل  عل�  يع�تمد 
املعلومة،  إيصال  رنت سريعة تسهل  إن�ت وخدمة 
م  وقدرة املعلم عل� توظيفها ووعيه بأساليب التعل��
ي ملركز  �ف ود أم�� ال�ديثة املرتبطة بها، باإلضافة إل� و�ج
عل�  قادر  ي  ومهنيا� ي  علميا� مؤهل  التعلم  مصادر 

ي املقابل،  �� بناء تواصل فعال ومس�تمر مع املعلم. �ف
وضعف  التقليدية  مية  التعل�� العملية  متطلبات 
ي  رف ي تحف�� البنية التحتية وقلة الدعم وضعف برام��
دور  تفعيل  ي  �� �ف ي  قا� عا�ئ تشكل  ي  �ف واملعلم�� األمناء 

مراكز مصادر التعلم)8)).

مراكز  �ضور  أمام  ق  العوا�ئ من  التقليل  إن 
مية  التعل�� العملية  قلب  ي  �� �ف التعلم  مصادر 
مشاريع  اوز  تتحج ية  راتيحج اس�ت ود  و�ج يتطّلب 
ها،  ألمنا�ئ وتأهيلية  تدريبية  ي  برام�� إل�  اإلنشاء 
ر  ع�ج الطالب  إشراك  تتطّلب  تفعيلية  ي  وبرام��
املبادرات املتنوعة. إذ تقوم مراكز مصادر التعلم 
مبادرة  مثل  واملبادرات،  ي  رام�� ال�ج ببعض  ي  �اليا�
إدارة  قبل  من  ي  �� والذا�ت الفردي  التعلم  تقنيات 
ي  وبرنام�� املنورة،  املدينة  ي  �� �ف املدرسية  ات  رف ه�� التحج
من  التعلم  مصادر  ألمينة  اإلعالمية  األدوات 
ي  التق�ف�� فكرة  وملتقى  الرياض،  م  تعل�� إعداد 
تبوك،  ي  �� �ف املدرسية  ات  رف ه�� التحج إدارة  قبل  من 
تستهدف  ي  ال�ت�� لهم  عون  مصادرنا  ومبادرة 
م  تعل�� إدارة  قبل  من  اصة  ال�ف ات  اال�تيا�ج ذوي 
واملبادرات  ي  رام�� ال�ج من  رها  وغ�� ف،  الطا�ئ
من  ومبادرات  ي  برام�� ود  و�ج ورغم  املتفرقة)9)). 
ما  أنه  إال  م،  والتعم�� الدعم  تستحق  النوع  هذا 
توفر  شاملة  ية  راتيحج اس�ت إل�  ة  �ا�ج هناك  زال 
املبادرات بشكل الالزمة الس�تمرار هذه   الشروط 

مستديم وفعال. 

امعية املكتبات الحج

امللك  امعة  �ج سعودية،  امعة  �ج أول  افتتاح  منذ 
املكتبات  ظهرت  77))هـ/957)هـ،  عام  سعود 
ي  ال�ت�� السعودية،  العربية  اململكة  ي  �� �ف امعية  ال�ج
امعة العلمي  �تمع ال�ج تتعدد أهدافها من خدمة محج
إل�  املعلوماتية  واملصادر  البحثية  املوارد  ر  بتوف��
عملية  ي  �� �ف امعي  ال�ج الصرح  ي  خارح� �تمع  املحج إشراك 
الثقافية  السا�ة  وإثراء  املعرفة  ونشر  م  التعل��
ي  وبرام�� محاضرات  من  املختلفة  األنشطة  ر  ع�ج
رونية  اإللك�ت املنصات  طريق  وعن  ومبادرات 
امعية  مل املكتبات ال�ج �تماعية. وت�ث والشبكات اال�ج
امعة من  ي كل �ج �� ي السعودية املكتبات املركزية �ف �� �ف
مكتبات  ي  أيضا� مل  ت�ث كما  السعودية.  امعات  ال�ج
لكن  املركزية،  املكتبات  عن  املستقلة  الكليات 
عل�  ي  بناء� مواردها  تخصص  ي  �� �ف عنها  املختلفة 
مثل  لها،  التابعة  الكلية  تخصص  متطلبات 
امللك  كمكتبة  العسكرية،  الكليات  مكتبات 
ي تعد أقدم مكتبة عسكرية  عبدالعزيز ال�ربية ال�ت��
ت عام )7))هـ، ومكتبات  �ربية سعودية أنش�ئ
البنات.  كليات  ومكتبات   ، �ف املعلم�� كليات 
عمادة   (6 من  ر  أك�ث اململكة  ي  �� �ف عام،  وبشكل 

امعات السعودية)0)). ي ال�ج �� لشؤون املكتبات �ف

مقتنيات  تفاصيل  ذكر  ي  �� �ف اإلسهاب  يصعب 
من  �ف ي  ي��� الر�ئ مها  و�حج امعية  ال�ج املكتبات  هذه 
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رها  وأك�ج أهمها  من  نذكر  لكن  املكتبات،  قطاع 
مكتبة  مل  ت�ث ي  ال�ت�� سعود  امللك  امعة  �ج مكتبة 
امللك سلمان املركزية والعديد من الفروع، مثل 
املكتبات الطبية كمكتبة كلية الطب بمستشفى 
امعي ومستشفى امللك عبدالعزيز  امللك خالد ال�ج
كمكتبة  �تمع  املحج كليات  مكتبات  ومثل  امعي،  ال�ج
مكتبة  من  وتت�ف للطالب.  بالرياض  �تمع  املحج كلية 
ي  عنوانا�  7((5(9 بفروعها  سعود  امللك  امعة  �ج
ي  �� �ف امعة  ال�ج رك  تش�ت كما   ، لدا� محج و)))7)7) 
يبلغ  نبية،  واأل�ج العربية  الدوريات  من  عدد 
املكتبة  وتحتوي   ، لدا� محج و6)7)  ي  عنوانا�  (60
ال�كومية،  املطبوعات  من   ((975( عدد  عل� 
أصلية،  مخطوطة   ((((( عدد  املكتبة  وتحفظ 
املخطوطات  من   895(5 موعه  محج وما 
مل،  وباملحج واملصورة)))).  ة  األصل��ّ ق  والوثا�ئ
ي  عنوانا�  (065(79 امعة  ال�ج مقتنيات  تبلغ 
انية إنفاق وصيانة  رف من م�� ي �ف لدا� و88)7))) محج
9)))هـ- عام  ي  �� �ف ي  رياال�  5726462.21 بلغت 
سعود  امللك  امعة  �ج مكتبة  وتقّدم  0)))هـ)))). 
امعية السعودية العديد  رها من املكتبات ال�ج كغ��
والبحثية،  واإلرشادية  عية  املر�ج دمات  ال�ف من 
والنسخ  التصوير  مثل  املكتبية  دمات  وال�ف
باملخطوطات  اصة  ال�ف دمات  وال�ف والفهرسة، 
ات  اال�تيا�ج واألرشفة ورقمنتها، وخدمات ذوي 
ر،  هزة التكب�� ي وأ�ج رف هزة برايل سي�ف اّصة مثل أ�ج ال�ف
إل� خدمات اإلعارة، �يث بلغت أعداد  باإلضافة 
ي  �� امعة امللك سعود �ف ي أعارتها مكتبة �ج الكتب ال�ت��
)))). وتقدم  عام 9)))هـ-0)))هـ 67755 كتابا�
ي خدمات اإلهداء والتبادل،  امعية أيضا� املكتبات ال�ج
ة  هي�ئ ألعضاء  واملشورة  التدريب  ي  وبرام��
امعة، والفعاليات الثقافية،  التدريس وطالب ال�ج
واألنشطة  الرسمية،  للوفود  التعريف  والت  و�ج

�تماعية املتفرقة.  مية واال�ج التعل��

املكتبات العامة:
ي املرفق والهوية �� ديد �ف نحو تحج

ميع  �ج تخدم  ي  ال�ت�� املكتبات  هي  العامة  املكتبات 
التبعية  وتتنوع  استثناء،  دون  �تمع  املحج أفراد 
العامة، فمنها ما كان يتبع  مية للمكتبات  التنظ��
 ،) �اليا� م  التعل�� )وزارة  م  والتعل�� ربية  ال�ت لوزارة 
 ،) �اليا� اإلعالم  )وزارة  واإلعالم  الثقافة  وزارة  ثم 
الوقفية  املقتنيات  عل�  اع�تمدت  عامة  ومكتبات 
والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  تديرها 
اسة  للر�ئ تتبع  مكتبات  وكذلك  واإلرشاد، 

باإلضافة   ، �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� لشؤون  العامة 
العامة  املكتبات  بعض  ملكية  تعود  ذلك،  إل� 
وسيتناول  ربحية.  ر  غ�� أهلية  مؤسسات  إل� 
ي ثالثة أقسام،  �� �ف زء واقع املكتبات العامة  هذا ال�ج
مدن  عل�  املتوزعة  العامة  املكتبات  األول   )((
ربية  ال�ت تبعيتها من وزارة  انتقلت  ي  وال�ت�� اململكة 
م إل� وزارة الثقافة واإلعالم -آنذاك- عام  والتعل��
)00)م، وتدير شؤونها إدارة مختصة باملكتبات 
موعة  محج يتناول   )(( ي  �� الثا�ف الق�م  أما  العامة. 
أخرى  ملؤسسات  التابعة  الفاعلة  املكتبات  من 
مكتبة  أمثلتها  ومن  نسبية،  باستقاللية  ت�تمتع 
امللك  بالرياض، ومكتبة  العامة  امللك عبدالعزيز 
امللك  بمركز  إثراء  ومكتبة  دة،  بحج العامة  فهد 
ما يسلط  ي الظهران. ف�� �� ي العاملي �ف �� عبدالعزيز الثقا�ف
الوقفية  املكتبات  عل�  الضوء   )(( الثالث  الق�م 
لشؤون  العامة  اسة  للر�ئ التابعة  واملكتبات 

د النبوي. د ال�رام واملسحج املسحج

املكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة   -1
واإلعالم )وزارة اإلعالم حاليًا(

ي كونها تمثل عصب  �� تكمن أهمية هذه املكتبات �ف
ي اململكة من �يث العدد  �� قطاع املكتبات العامة �ف
األقدر  ي  وبالتال�� رى،  الك�ج املدن  ي  خارح� واالنتشار 
ي�تم  ولذلك   ، املحل�� �تمع  املحج خدمة  عل�  ي  نظريا�
ل  أ�ج ومن  التفصيل.  من  ء  �� ب�ث واقعها  تناول 
 8( ملت  عدت استبانات سث ائُ استعراض واقعها، 

تحليلها  رى  اململكة، و�ج ميع مناطق  �ج ي  �� �ف مكتبة 
)انظر شكل  ي ثمانية عناصر  �� �ف الواقع  م هذا  لتقي��
والتشغيل  التحتية  البنية  أبعاد  ي  تعال��  ،)(-((
أداء  تحدد  ملها  بمحج ي  ال�ت�� �تمعية  املحج واملشاركة 
ي سبيل تحول املكتبة العامة إل�  �� املكتبة وهويتها، �ف
ري  ويع�ت  . املحل�� �تمعه  محج مع  يتفاعل  ي  �� ثقا�ف مركز 
وانب  ي اململكة �ج �� هذا القطاع من املكتبات العامة �ف
علها بعيدة  ميع هذه العناصر، ما يحج ي �ج �� قصور �ف
ي  �� ثقا�ف مركز  أنها  عل�  للمكتبة  التصور  هذا  عن 

. �تمع املحل�� دمة املحج فعال ل�ف

توقف ال�فمو
العامة،  املكتبات  قطاع  ي  �� �ف التوسع  ينعدم  يكاد 
و��ت�  0)))هـ  عام  ي  �ف ب�� ما  ر  األخ�� العقد  ففي 
ي  �� �ف عامة  مكتبات  أربع  سوى  نشأ  �تُ مل  9)))هـ 
السعودية )انظر شكل ))-)(، كان آخرها املكتبة 
ت عام ))))هـ، وبذلك  ي أنش�ئ هام ال�ت�� العامة بحج
ي  ي موزعهت� اوز عدد املكتبات العامة )8 مكتبهت� ال يتحج
الشاسعة  اململكة  مناطق  من  منطقة   (( عل� 
اململكة  ي  �� �ف عامة  مكتبة   8( عدد  ويظل  اء؛  األر�ج
ي مقارنة بعدد سكان  دا� ي �ج ة السعودية قليال� العرب��ّ
عل�  العامة  املكتبات  عدد  مقارنة  فعند  اململكة، 
ي املسا�ة والسكان  �� سبيل املثال مع دولة أصغر �ف
العامة  املكتبات  عدد  أن  د  نحج فنلندا،  دولة  مثل 
870 مكتبة)))). ويظهر هذا النقص  فيها يقارب 
ي مقارنة عدد املكتبات بالنسبة  �� ي أعداد املكتبات �ف �� �ف

ي )شكل ))-)(. �� لعدد السكان �ف
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ري(. ي الفتتاح املكتبات العامة )�سب العقد الهحج شكل 12-1: التوزيع الزم�ف��
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ي واملرافق �� املبا�ف
أن  ي  �� �ف ي  يسا� ر�ئ ي  عامال� املكتبات  ي  �� مبا�ف موقع  يشكل 
عل�  بدوره  يقوم  ي  وثقافيا� ي  �تماعيا� ا�ج ي  مركزا� تصب� 
املكتبات  من  العديد  مواقع  لكن  ه،  و�ج أكمل 
تقع  أو  الدور  هذا  لتحقيق  مة  مال�ئ ر  غ�� تظل 
تنعدم  كما  إليها،  الوصول  يصعب  أماكن  ي  �� �ف
بل  ودها،  و�ج عل�  تدل  ي  ال�ت�� اإلرشادية  اللو�ات 
أو  األثري  ذاب  ال�ج بالشكل  مبانيها  ي  تكت��� ال 
من  التحتية  البنية  ي  وتعّدُ للمكتبات.  العصري 
ات املكان مهمة للعناصر األخرى  رف ه�� مرافق وتحج
مكتبة(   ((( املكتبات  من  ي  را� كث�� لكن  املكتبة،  ي  �� �ف
ظروف  ذات  قديمة  أغلبها  �كومية،  ي  مبا�ف� ي  �� �ف
وغالبها  رة،  مستأ�ج ي  مبا�ف� ي  �� �ف والبقية  ة.  سي�ئ
يفتقر إل� مرافق ذات أغراض محددة مثل غرف 
والدورات  للفعاليات  ومسا�ات  �تماعات  اال�ج
مخصصة  ومعزولة  ة  هاد�ئ وأماكن  التدريبية 
املكتبات من قدم  ي  �� تعا�ف والدراسة؛ كما  للقراءة 

هزة. اتها الداخلية من كتب وأثاث وأ�ج رف ه�� تحج

الكوادر البشرية
 789 العامة  املكتبات  ي  �� �ف ي  �ف العامل�� عدد  يبلغ 
رة متخصصون  ي وموظفة، منهم نسبة كب�� موظفا�
ال املكتبات واملعلومات، �يث إن نسبتهم  ي محج �� �ف
ي املكتبات. ورغم أن  �� ي �ف �ف %67 من العامل�� تبلغ  
التخصصات  ي  �ف ب�� األغلبية  يشكلون  ي  �ف املتخصص��
للتدريب  مس�تمرة  ة  �ا�ج ثمة  أنه  إال  األخرى، 
ف الفنية.  الذي يواكب التطبيقات ال�ديثة للوظا�ئ
عدد  أن  ي  �ف تب�� معها  �ج تم  ي  ال�ت�� البيانات  أن  كما 
فقط،  ي  موظفا�  (9 ي  اآلل�� ال�اسب  ي  �� �ف ي  �ف املتخصص��
ه الوزارة  وهذا بال شك عدد قليل خاصة مع تو�ج
الرقمي  والتحول  املكتبات  أعمال  أتمتة  نحو 
إل�  ي  يحتاح� التحول  وهذا  كافة،  راءاتها  إ�ج ي  �� �ف
أبرزها  مختلفة،  تقنية  االت  محج ي  �� �ف ي  �ف متخصص��

. ال�اسب اآلل��

ات التقنية �ف ه�� التحج
ضعف  من  ي  أيضا� العامة  املكتبات  ي  �� تعا�ف
تطبيق  وعدم  التقنية،  التحتية  البنية  ي  �� �ف
وتواصلها  فها  وظا�ئ ي  �� �ف رونية  اإللك�ت التعامالت 
خدمة  ر  تو�فّ عدم  ذلك  من  املستفيدين،  مع 
ي  سواء�  65.85% قدرها  بنسبة  رنت  اإلن�ت
استخدامها  لتخصيص  أو  البتة  توفرها  لعدم 
ي فقط. ومل يلحق قطاع املكتبات العاّمة  �ف للموظف��
م  تنظ�� ي  �� �ف ي  �� رو�ف اإللك�ت التحول  بركب  السعودية  ي  �� �ف
نسبة إن  �يث  ال�كومية،  املؤسسات   عمل 
إلدارة  ي  آليا� ي  نظاما� تستخدم  فقط   76.83%

شكل 12-2: عدد املكتبات العامة لكل مليون فرد من السكان)5)).

ي اململكة العربية السعودية. �� شكل 12-3: توزيع املكتبات العامة �ف
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ر إدارات  ي أك�ث أعمالها )انظر شكل ))- )(، كما أ�فّ
تستخدم  ة  اآلل��ّ األنظمة  تستخدم  ي  ال�ت�� املكتبات 
الزمان  من  عقدين  قبل  املطور  ر  اليس�� نظام 
م  التعل�� )وزارة  م  والتعل�� ربية  ال�ت وزارة  طرف  من 
ي  �� �ف ر  كب�� بشكل  تطبيقه  ينحصر  �يث   ،) �اليا�
وظيفة الفهرسة اآللية، وتنخفض نسبة املكتبات 
مثل  األخرى  ال�يوية  ف  الوظا�ئ بأتمتة  تقوم  ي  ال�ت��
ي  �� ويد واإلعارة )انظر شكل ))-5(. �ف رف راءات ال�ت إ�ج
�تماعي  ل التواصل اال�ج رز استخدام وسا�ئ املقابل، ي�ج
لدى هذه املكتبات، �يث يقوم ما يقارب 90% 
دمات املكتبة والتعريف  من املكتبات بالتسويق ل�ف
ر  توي�ت ل، ويعد  الوسا�ئ بنشاطاتها من خالل هذه 
لدى  ي  استخداما� �تماعي  اال�ج التواصل  ل  وسا�ئ ر  أك�ث

هذه املكتبات )انظر شكل ))-6(.

فهرسة آلية

إعارة آلية

ي للدوريات  ضبط آل��

راءات تزويد آلية إ�ج
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25.61%

ي إلدارة املكتبات  شكل 12-4: تطبيق النظام اآلل��
العامة.

ي املكتبات العامة. �� ف الفنية �ف شكل 12-5: أتمتة الوظا�ئ

مقتنيات املكتبات
من  القطاع  هذا  موارد  محدودية  تنعكس 
بأنواعها  املعلومات  مصادر  قلة  عل�  املكتبات 
 46.42% إن  �يث  الكتب،  وخاصة  املختلفة 
ي أقل من عشرة آالف كتاب،  تقت�ف�� املكتبات  من 
مصدر  أن  بسبب  �داثتها  عدم  ذلك  إل�  يضاف 
انخفض  وقد   . مركزيا� ي�تم  ي  ي��� الر�ئ ويد  رف ال�ت
عند  املاضية  ال�فمس  السنوات  خالل  ويد  رف ال�ت
 .)7-(( شكل  )انظر  العامة  املكتبات  من  ر  كث��
وعدم  املقتنيات  أعداد  ي  �� �ف القصور  ينحصر  وال 
ي محدودية تنوعها  �� توفر ال�ديث منها فقط، بل �ف
ي  تقت�ف�� ال  �يث   ، �ف للمستخدم�� اذبيتها  �ج ومدى 
أي مواد  العامة  املكتبات  نسبة  %83.75 من 

ية. صوتية أو مر�ئ

�تمع : املكتبة العامة واملحج
ح املستفيدين الزيارات وشرا�ئ

دمات  ر ال�ف ال يقتصر دور املكتبات العامة عل� توف��
ي  رف تحف�� ي  �� �ف وهرية  �ج مسؤولية  لها  بل  املكتبية، 
رك  �تمعية والتعاون املش�ت مستديم للمشاركة املحج
واملؤسسات  ال�كومية  هات  وال�ج األفراد  مع 
�تمع  واملحج اص  ال�ف القطاع  ومؤسسات  األكاديمية 
مدى  ذات  ية  منهحج ية  راتيحج اس�ت إطار  ي  �� �ف ي  �� املد�ف
ي  رام�� ال�ج إقامة  الشراكات  هذه  اوز  وتتحج طويل. 
والفعاليات املوسمية املتفرقة كما هو واقعها إل� 
ي �يوي عل�  �� العامة كصرح ثقا�ف املكتبات  تفعيل 

مدار العام.

ي  �ف ب�� ما  العالقة  وفعالية  �يوية  مدى  ملعرفة 
املشاركة  مس�  قام  �تمع،  واملحج العامة  املكتبات 
ي الربع الرابع من  �� معت بياناته �ف الثقافية الذي �ج
املكتبات  زيارة  معدالت  بقياس  9)0)م  العام 
 � الشرا�ئ ميع  �ج من  فعالياتها  ي  �� �ف واملشاركة 
ي  نوعا� املس�  يخصص  وال  املناطق،  ميع  �ج ي  �� �ف
املكتبات  ميع  �ج مل  ي�ث إذ  املكتبات،  من  ي  معينا�
ممثلة  عينة  االستطالع  مل  سث للعامة،  املتا�ة 
أغلب  أن  االستطالع  يوض�   . فردا�  (((7 من 
بزيارة  يقوموا  مل   61.50% بنسبة  ي  �ف املشارك��
ي املاضية،  ي عشر شهرا� أي من املكتبات خالل االث�ف��
 23.40% البقية  من  ر  األك�ج النسبة  أن  كما 
ي  �� �ف ي  �ف مرت�� اوز  تتحج ال  محدودة  زياراتهم  كانت 

السنة )انظر شكل ))-8(.

وبالنظر إل� معدالت زيارة املكتبات العامة األربع 
فإن  واإلعالم  الثقافة  لوزارة  التابعة  ي  �ف وال�ثمان��
 (9( يبلغ  للمكتبات  الشهري  الزيارة  متوسط 
وهو  الوا�دة)6))،  للمكتبة  فقط  شهرية  زيارة 
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�� رو�ف موقع إلك�ت
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رية. موعاتها �سب السنة الهحج ديدة ملحج ي �ج ي أضافت كتبا� شكل 12-7: نسبة املكتبات العامة ال�ت��

دة  الرا�ئ باملكتبات  مقارنة  ي  دا� �ج منخفض  معدل 
فمتوسط  ر،  بكث�� أعل�  معدالت  تحقق  ي  ال�ت��
امللك  بمكتبة  ي  �� النسا�ئ للق�م  الشهري  الزيارات 
دة و�ده يصل إل� 000) زيارة  ي �ج �� فهد العامة �ف
شهرية)7)). وملعرفة مدى انخفاض معدل زيارة 
موع  محج فإن   ، �ف وال�ثمان�� األربع  العامة  املكتبات 
ألف  لكل  زيارات   5 ي  �وال�� إل�  ر  يش�� األرقام 
شخص مقارنة بـ 80)) زيارة لكل ألف شخص 

ة. ي الواليات املتحدة األمريك��ّ �� �ف

العامة  املكتبات  زيارة  معّدل  انخفاض  إن 
ات  الف�ئ بمحدودية  ي  أيضا� مقرون  ي  �ف وال�ثمان�� األربع 
قطاع  يقدمها  ي  ال�ت�� دمات  ال�ف من  املستفيدة 
املكتبات العاّمة. من ذلك ضعف مشاركة املرأة، 
�يث ال توفر نسبة %40.48 من هذه املكتبات 
العامة أي خدمات للنساء )انظر شكل ))-9(، 
للنساء  املخصصة  القاعات  نسبة  اوز  تتحج ال  كما 
ي  أيضا� اوز  تتحج وال  العاّمة،  املكتبات  ي  �� �ف  28.5%
تتشارك  أن  للمرأة  يمكن  ي  ال�ت�� القاعات  نسبة 
 32.83% نسبة  ل  الر�ج مع  منها  االستفادة  ي  �� �ف
ي هذه  )انظر شكل ))-0)(. رغم أن بعض برام��
رة شريحة  ي السنوات األخ�� �� املكتبات استهدفت �ف
أفضل  وال�ال  خاص،  بشكل  واألطفال  الت  العا�ئ
 79.79% تقدم  إذ  الطفل،  دمات  ل�ف بالنسبة 
دمات  ال�ف هذه  طبيعة  لكن  دمات،  ال�ف هذه  منها 

ي موسمية متقطعة. ي برام�� �� ل� �ف تتحج

ة  بف�ئ بااله�تمام  يتعلق  ما  ف�� بالغ  نقص  إل�  شار  ُ��
اتهم  با�تيا�ج والعناية  اصة  ال�ف ات  اال�تيا�ج ذوي 
من قطاع املكتبات العامة، ذلك أن  املعلوماتية �ف
نسبة قليلة من املكتبات تبلغ %5) فقط توفر 

مصادر معلومات خاصة بهم.
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مل أقم بأي زيارة
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ي املاضية(. ي عشر شهرا� ي )خالل االث�ف�� �ف ي البالغ�� �ف ي اململكة ب�� �� توفر شكل 12- 8: نسبة زيارة املكتبات العامة �ف ي  ال�ت�� العامة  املكتبات  نسبة   :9-12 شكل 
خدمات لإلناث.

ال توفرتوفر خدمات لإلناث

57.14%

40.48%

هوية املكتبات العامة:
املكتبات كمراكز ثقافية

ا�تضان  ر  ع�ج �تمعية  املحج املشاركة  تفعيل  ي  �� يأ�ت
ة  املعرف��ّ واألنشطة  الفعاليات  مختلف 
قلب  ي  �� �ف �تمع  املحج  � شرا�ئ ميع  ل�ج �تماعية  واال�ج
التابعة  العامة  للمكتبات  املنشود  التحول 
 ، ال�ال�� واقعها  ي  �� �ف لكن  واإلعالم.  الثقافة  لوزارة 
العامة  املكتبات  تقدمها  ي  ال�ت�� دمات  ال�ف تقتصر 
د  نحج ي  وتحديدا� ة،  املكتب��ّ دمات  ال�ف عل�  ملرتاديها 
مازال  العاّمة  املكتبات  من  ي  واسعا� ي  قطاعا� أن 
واإلعارة،  االطالع  خدمات  تقديم  عل�  ي  مقتصرا�
املكتبات  من   60% يقارب  ما  م  تق�� ال  �يث 
أو  كتب  معارض  من  فعاليات  أي  العامة 
.)((-(( شكل  )انظر  وندوات   محاضرات 

��ت�  أنه  الثقافية  املشاركة  مس�  أظهر  كما 
ي ترتاد املكتبات العاّمة تعزف  يلة ال�ت�� النسبة الض�ئ
واملحاضرات  والفعاليات  ي  رام�� ال�ج �ضور  عن 
تكاد  فيها  املشاركة  فنسبة  دت،  ُو�ج إن  املتفّرقة 
اذبة  �ج ر  غ�� لكونها  ي  نظرا� معدومة؛  شبه  تكون 
مل  منهم   8(% يقارب  ما  فنسبة  �تمع،  املحج ألفراد 
يسبق أن �ضر وا�دة من هذه الفعاليات )انظر 

شكل ))-))(.

ي فعاليات  �� ي �ف دا� م املشاركة املحدود �ج ومع أخذ �حج
ي  �� �ف للوزارة  التابعة  العامة  املكتبات  ونشاطات 
ال�سبان، أقامت بعض املكتبات العامة فعاليات 
ي العام 9)0)م، من ذلك ما  �� ونشاطات متفرقة �ف
قدمته املكتبة العامة بأبها من فعاليات توعوية 

العامة  اإلدارة  للمياه بمشاركة  العاملي  اليوم  ي  �� �ف
ي  برنام�� لفعاليات  واستضافتها  املياه،  دمات  ل�ف
م  ي املاهر بالتعاون مع اإلدارة العامة للتعل�� القارى�
ي  �� رسث ببلحج العامة  املكتبة  أقامت   ، أيضا� ر.  بعس��
املكتبة  أقامت  كما  العامة،  للقراءة  ي  ا� برنامحج
بإشراف  متنوعة  عمل  ورش  بالزلفي  العامة 
العامة  املكتبة  التقنية للبنات، وأسهمت  الكلية 
وقدمت  بالدم،  رع  الت�ج �ملة  ي  �� �ف القطيف  ي  �� �ف
ثقافية  فعاليات  عدة  ي  باألفالح� الثقافية  نة  اللحج
العامة  املكتبة  وقدمت  بليل�،  العامة  املكتبة  ي  �� �ف
طابة، باإلضافة إل�  ي فن اإللقاء وال�ف بيل برنام�� بال�ج
العامة  املكتبة  وقدمت  الثالث،  ي  �� طا�ج ال�ف املاراثون 
املدينة.  وتاريخ  معامل  عن  ندوة  املنورة  باملدينة 
ات  ي والشراكات والفعال��ّ رام�� هذه األمثلة من ال�ج
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ركة قاعات مش�ت
ال للنساء والر�ج

ية  قاعة نسا�ئ
مستقلة

أيام مخصصة
 للنساء
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32.93%

شكل 12- 10: أنواع خدمات املكتبات العامة املخصصة لإلناث.

تعد  اليوم  واقعها  هو  كما  املتفرقة  املوسمية 
واقع  تعكس  ال  ة  رف م�تم�� عاّمة  مكتبات  من  بوادر 
يات، كما  اال�صا�ئ به  ي  �� تن�ج الذي   ، مال�� اإل�ج ال  املحج
املس�تمرة  ي  رام�� ال�ج ية من  راتيحج أنها ال تتصل باس�ت
تشرك  ي  ال�ت�� املختلفة   � للشرا�ئ بعناية  امل�ممة 

م. ي بشكل دا�ئ �تمع املحل�� املحج

ز املكتبات العاّمة  إن هذا االستعراض يعكس عحج
سيد  تحج عن  واإلعالم  الثقافة  لوزارة  التابعة 
ة  التحت��ّ بنيتها  لضعف  ي  �� ثقا�ف كمركز  وظيفتها 
ومقتنيات  تقنية  ات  رف ه�� وتحج ي  ومبا�ف� مرافق  من 
ة وكوادر مدربة. ال تستطيع املكتبة العامة  مكتب��ّ
يسية أن تؤّدي مهّمتها  بدون هذه العوامل الر�ئ
والكشف  لقدراتهم  األفراد  ت�فمية  سبل  ر  توف�� ي  �� �ف
املعرفة،  االت  محج مختلف  ي  �� �ف منهم  ي  �ف املبدع�� عن 
ي تعمل  ال�ت�� املكتبة  املقام األول من  ي  �� �ف ي تشع  ال�ت��
العاّمة  املكتبات  تقوم  �ي�فما  ميع.  ال�ج ل  أ�ج من 
ه،  و�ج أكمل  عل�  ة  وطن��ّ ة  ثقاف��ّ كمراكز  بدورها 
ر  ع�ج لها  املستديم  الدعم  لتقديم  رّوادها  يتحفز 
راكات الرمزية والتطوع املس�تمر، كما يتطلع  االش�ت
املستفيد إل� عقد املكتبة للشراكات املختلفة مع 
ر وتسهيل  ي توف�� �� املؤسسات ال�كومية واألهلية �ف

�تماعية.  دمات املكتبية ونشاطاتها اال�ج ال�ف

ي املكتبات العامة. �� دمات املكتبية واإلرشادية املقدمة �ف شكل 12-11: ال�ف

دة: مكتبات عامة را�ئ  -2
�تمع ي املحج �� ي لتفعيل دور املكتبة العامة �ف نماذ��  

عل�  عة  املتورفّ العاّمة  املكتبات  واقع  عكس  عل� 
ر من القصور،  ريه الكث�� مناطق اململكة الذي يع�ت
ي اململكة  �� �ف رز عدد من املكتبات العاّمة الفاعلة  ي�ج
مية،  التنظ�� االستقاللية  من  بقدر  ت�تمتع  ي  ال�ت��
�يث  �تمع.  املحج مع  وتواصلها  ها  برامحج ي  �� �ف ت  رف ف�تم��

العامة  املكتبات  من  ي  عددا� املكتبات  قطاع  م  ي�ف
�كومية  مؤسسات  ي  �ف ب�� عياتها  مر�ج تتوزع  ي  ال�ت��
املثال  سبيل  عل�  وأسبقها  أهمها  من  وأهلية، 
ت  أنش�ئ ي  ال�ت�� عبدالعزيز  امللك  دارة  مكتبات 
اململكة  تراث  دمة  ل�ف )9))هـ/)97)م،  عام 
وآداب  غرافيا  و�ج تاريخ  من  ة  السعود��ّ ة  العرب��ّ
واإلسالمي  ي  �� العر�ج راث  وال�ت خاص،  بشكل 
فيصل  امللك  مركز  ومكتبة  عام)8)).  بشكل 

اإلطالع الداخل��

إعارة
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ّسست  ائُ ي  ال�ت�� ة  اإلسالم��ّ والدراسات  للبحوث 
مع تأسيس املركز عام )0))هـ/)98)م، وهي 
راث اإلسالمي بعدد  ي �فظها ملخطوطات ال�ت �� رز �ف ت�ج
أصلية)9))،  ملخطوطات  عنوان  ألف   (8 اوز  يتحج
ة تحت  رف ي بعن�� �� ومكتبة مركز صال� بن صال� الثقا�ف
ي  ال�ت�� ة،  رف بعن�� الصال�ية  رية  �� ال�ف معية  ال�ج إشراف 
مكتبة  وكانت  79))هـ/960)م  عام  تأسست 
ية مستقلة ��ت� أصبحت مكتبة عاّمة عام  نسا�ئ

07))هـ/978)م.

ي نسلط الضوء عل� أبرز املكتبات املستقلة  ما يل�� ف��
وانب  ي العديد من ال�ج �� ة �ف رف هة م�تم�� ي تشّكل وا�ج ال�ت��
ة  مكتب��ّ خدمات  يقدم  كمرفق  باملكتبة  املتصلة 
له  �تماعي  ا�ج وكمركز   ، ا� تقن��ّ ومتطورة  متكاملة 
يع  وتشحج القراءة  ثقافة  ت�فمية  ي  �� �ف ريادي  دور 
ي  �� ي دعم املؤسسات �ف �� ، و�ف �� األفراد عل� التعلم الذا�ت

ة.  مشاريعها البحث��ّ

مكتبة امللك فهد العامة
دة، وتم افتتا�ها بتاريخ  ي مدينة �ج �� �ف تقع املكتبة 
العلمي  الوقف  إل�  وأ�يلت  5)))هـ/))0)م، 
وتعد  عبدالعزيز.  امللك  امعة  �ج أبحاث  لدعم 
اململكة  ي  �� �ف العامة  املكتبات  أبرز  إ�دى  املكتبة 
لتنوع خدماتها وتعدد أقسامها، إذ فيها األقسام 
ع، مكتبة  املرا�ج يسية، مكتبة  الر�ئ املكتبة  التالية: 

)خالل  اململكة  ي  �� �ف العامة  املكتبات  مها  تق�� ي  ال�ت�� واملحاضرات  الفعاليات  �ضور  نسبة   :12-12 شكل 
ي املاضية(. ي عشر شهرا� االث�ف��

مكتبة  املتعددة،  ط  الوسا�ئ مكتبة  الشباب، 
املبصرين، مكتبة املرأة، مكتبة الطفل. 

مكتبة امللك عبدالعزيز العامة
رية تأسست عام 05))هـ/985)م  هي مكتبة خ��
عبدهللا  امللك  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم�� خادم  برعاية 
ما  ف�� أصبحت  لكن  هللا-،  عبدالعزيز-ر�مه  بن 
خدمات تقدم  متكاملة  رية  خ�� مؤسسة   بعد 
�تمع، خاصة  � املحج ميع شرا�ئ مكتبية ومعلوماتية ل�ج

ية ومكتبة  للمرأة والطفل من خالل مكتبة نسا�ئ
الرياض،  مدينة  ي  �� �ف ي  ي��� الر�ئ مقرها  ي  �� �ف أطفال 
ت املكتبة بمبادراتها  رف ي فرع املربع. تم�� �� ومثلهما �ف
وبتنفيذها  التفاعلية،  والثقافية  العلمية 
خادم  زة  ا�ئ �ج مثل  رى  ك�ج ثقافية  مشروعات 
عبدالعزيز  بن  عبدهللا  امللك  ي  �ف الشريف�� ي  �ف ال�رم��
املو�د،  ي  �� العر�ج والفهرس  مة،  ر�ج لل�ت العاملية 
اململكة  وموسوعة  العربية،  الرقمية  واملكتبة 

العربية السعودية.

0% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

ر من 5 أك�ث

من )-5

من )-)

مل أ�ضر

2.00%

12.90%

81.90%

3.20%



327

2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

مكتبة إثراء
ي  �� هي إ�دى مرافق مركز امللك عبد العزيز الثقا�ف
مقتنيات  وتمتلك  الظهران،  مدينة  ي  �� �ف العاملي 
ي  �ف باللغت�� مطبوع  كتاب  ألف   (70 عن  تربو 
ي  �� صو�ت ي  �ف ب�� كتاب  آالف  و0)  والعربية  ية  رف ل�� اإلنحج
ش�ت�  ي  �� �ف طوابق  أربعة  عل�  عة  مورفّ ورقمي 
مكتبة  وتمتلك  البشرية.  املعرفة  موضوعات 
إثراء باقة متنوعة من املصادر الرقمية بالعربية 
ية، منها كتب م�موعة وكتب رقمية،  رف ل�� واإلنحج
مس�تمر.  بشكل  إليها  واإلضافة  التحديث  وي�تم 
العربية  باللغة   60% إل�  املقتنيات  وتنق�م 
ال�تمتع  للزوار  ويمكن  ية.  رف ل�� اإلنحج باللغة  و0%) 

ها. بقراءتها داخل املكتبة أو خار�ج

ي املكتبات فعاليات وبرامح�
دة العامة الرا�ئ

من  ي  مختلفا� ي  ا� نموذ�ج دة  الرا�ئ املكتبات  تقدم 
ي القادرة عل� وصل  رام�� ات وال�ج دمات والفعال��ّ ال�ف
يسد  كمركز  باملكتبة  املتعددة  �تمع  املحج  � شرا�ئ
عصر  ي  �� �ف ددة  واملتحج رة  املتغ�� املستفيد  ات  �ا�ج
املعرفة والتقنية. باإلضافة للخدمات التقليدية، 
دمات  ال�ف موعة من  تقدم محج املكتبات  فإن هذه 
من  متنوعة   � شرا�ئ ذب  تحج ي  ال�ت�� رونية  اإللك�ت
ي تقدمها مكتبة امللك  دمات ال�ت�� املستفيدين، كال�ف
الكتب  املثال من  دة، عل� سبيل  العامة بحج فهد 
رنت  رونية، و شاشات العرض، وخدمة اإلن�ت اإللك�ت

رونية. ، واأللعاب اإللك�ت ر االتصال الالسلك�� ع�ج

استقطاب  عل�  املكتبات  هذه  قدرة  وتمتد 
الفعاليات واألنشطة  إل�  ي  أيضا� املتعددة   � الشرا�ئ
ي تعزيز ثقافة القراءة، من  �� مها، خاّصة �ف ي تنطفّ ال�ت��
عبد  امللك  بمركز  إثراء  مكتبة  أطلقته  ما  ذلك 
ي العاملي بالظهران منذ عام ))0)م  �� العزيز الثقا�ف
ي استقطبت  املسابقة الوطنية للقراءة »اقرأ« ال�ت��
ميع  ألف مشارك ومشاركة من �ج  50 ر من  أك�ث
))0)م.  عام  إطالقها  منذ  الدراسية  املرا�ل 
بالكتاب  الصلة  ديد  لتحج ي  الوط�ف�� املشروع  ي  أيضا�
العاّمة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  تقّدمه  الذي 

بالرياض منذ اع�تماده عام ))))هـ/)00)م.

مثل  لة،  املتن�تّ املكتبات  مبادرات  أيضا  رز  ت�ج كما 
ي  �� �ف تس�تمر  الذي  التعلم  مصادر  �افالت  مشروع 
بالرياض  العاّمة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  إقامته 
اململكة،  مناطق  مختلف  ي  �� �ف رمضان  شهر  خالل 
مصادر  �افالت  مشروع  من  استفاد  �يث 
ر من 870 ألف شخص)50).  التعلم منذ إطالقه أك�ث

ي  �� �ف ي  را� مؤ�فّ ال�رام  د  املسحج مكتبة  أطلقت  ي  أيضا�
املتنقلة  املكتبة  مشروع  ))))هـ/9)0)م  عام 
ر  د ال�رام، الذي يهدف إل� توف�� داخل أروقة املسحج
ة لزوار بيت هللا ال�رام،  ة والنوع��ّ دمات العلم��ّ ال�ف
ويعود  الدينية))5).  بالشؤون  يتعّلق  ما  ف�� خاصة 
ة  ي اململكة العربية السعود��ّ �� لة �ف تاريخ املكتبات املتن�تّ
مبادرة  كانت  �ينها  )0))هـ/)98)م،  عام  إل� 
من مكتبات شركة أرامكو السعودية، لتس�تمر من 
، فقد استفاد  ي خدمة الطالب تحديدا� �� ذلك الوقت �ف
ال�ادي  القرن  األول من  العقد  ��ت�  هودها  �ج من 

ر من 70000) طالب))5). والعشرين أك�ث

 
اسة العامة  ة ومكتبات الر�ئ املكتبات الوقف��ّ  -3

د النبوي د الحرام واملسحج لشؤون املسحج

ي  �� �ف العامة  املكتبات  من  النوع  هذا  أهمية  تكمن 
النادرة،  واملواد  املخطوطات  من  مقتنياتها  مة  ق��
ي  مؤس��� باه�تمام  املكتبات  هذه  �ظيت  وقد 
التطوير  ومشاريع  املبادرات  من  عدد  ي  �� �ف تمثل 
املكتبات  وتتبع  املاضية.  ال�فمس  السنوات  ي  �� �ف
وزارة  ة  السعود��ّ ة  العرب��ّ اململكة  ي  �� �ف ة  الوقف��ّ
عل�  واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون 
باملدينة  العاّمة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  رأسها 
مخطوط   ((000 من  ر  أك�ث تحفظ  ي  ال�ت�� املنّورة، 
، وتحتضن 878) من املصا�ف املخطوطة  أصل��

ي 9000  و5000) كتاب نادر، باإلضافة إل� �وال��
ي مكتبة امللك عبدالعزيز  رف ))5). وت�تم��ّ �� وعاء معلوما�ت
مكتبات  من  ّمه  ت�ف بما  املنّورة  باملدينة  العاّمة 
موعة،  محج  (5 إل�  عددها  يصل  ة  تاريخ��ّ ة  وقف��ّ
مثل  ة  السعود��ّ الدولة  عهد  ي  �� �ف بعضها  تأّسس 
املكتبات  الشريف، وبعض هذه  املصحف  مكتبة 
مثل  أقدم،  تاريخية  رات  ف�ت إل�  تاريخها  يعود 
ة  املحمود��ّ واملكتبة  �كمت  عارف  الشيخ  مكتبة 
ي  آغا ومكتبة كيل�� ر  الشفاء ومكتبة بش�� ومكتبة 
التاريخية  واألربطة  املدارس  ومكتبات  ناظري، 
والقازانية  والعرفانية  اإل�سانية  مكتبة  مثل 
ومثل مكتبة رباط سيدنا ع�ثمان ورباط قرة باش 
مكتبات  بعض  ي  أيضا� م  ت�ف كما  رت.  �ج ال�ج ورباط 
�سن  الشيخ  مكتبة  مثل  املنّورة  املدينة  علماء 

ضر الشنقيطي. ي ومكتبة الشيخ محمد ال�ف �� كت�ج

ر  وتوف�� الوقفية  املكتبات  هذه  م  تنظ�� ل  أ�ج ومن 
تحت  املستفيدين  من  للعديد  مقتنياتها 
ات  رف ه�� التحج بأ�دث  مزود  وا�د  ّمع  محج دران  �ج
امللك  مع  محج بإنشاء  السامي  األمر   � أ�ت املكتبية 
املنّورة  باملدينة  الوقفية  للمكتبات  عبدالعزيز 
ميع  �ج نقل  تّمي  �يث  7)))هـ/6)0)م،  عام 
العاّمة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  محتويات 
امعة  مع املؤقت بال�ج باملدينة املنورة إل� موقع املحج
اإلسالمية ��ت� اك�تمال تشييده، لكن مع املحافظة 
ي  ال�ت�� الوقفية  املكتبات  وهوية  أسماء  عل�  ي  � دف عند�ئ
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خالل  رى  �ج وقد  مع.  املحج مظْلة  تحت  أصبحت 
وضبطها؛  املكتبة  مقتنيات  �صر  النقل  ة  عمل��ّ
 RFID مكن التعّرف عل� موادها عن طريق تقنية ل��
و�فظ و�ماية ما تحتويه من مخطوطات وكتب 
ّمع  املحج ويهدف   .(5((((-(( دول  �ج )انظر  نادرة 
عراقتها  وإبراز  الوقفية  املكتبات  دور  تفعيل  إل� 
يع  العلمي وتشحج البحث  ال�ث عل�  ي  �� �ف ال�ضارية 
ي سياق تحقيق هذا الهدف،  �� . و�ف �ف العلماء والبا�ث��
ي  ي دوليا� ّمع عام ))))هـ/9)0)م مؤتمرا� أقام املحج
ي املكتبات«  �� ديد �ف اهات التحج بعنوان »االبتكار واتحج
خادم  وبرعاية  ة  اإلسالم��ّ امعة  ال�ج مع  بالتعاون 
ي امللك سلمان بن عبدالعزيز.  �ف ي الشريف�� �ف ال�رم��
قطاع  ه  يوا�ج ما  املؤتمر  لسات  �ج ناقشت  وقد 
ي  التق�ف�� التحول  عصر  ي  �� �ف تحّديات  من  املكتبات 
ي شؤون  �� وما تتطلبه من �لول ابتكارية، ليس �ف
التقنيات  بأ�دث  وتزويدها  مها  وتنظ�� إدارتها 
من  القطاع  يتطلبه  ما  ي  أيضا� بل  فقط،  ة  املكتب��ّ
�تمع  ي املكتبات واملحج �ف ي الوصل ما ب�� �� سبل مبتكرة �ف
املشاركة  تقوم عل�  بينهما  وإنشاء عالقة متينة 

اتها)55).  ي املعرفة وسد �ا�ج �� �تمعية �ف املحج

من  العديد  إليها  ّمت  �ف ي  ال�ت�� 70))هـ/)95)م، 
بن  عبدهللا  ومكتبة  بعد،  ما  ف�� العلماء  مكتبات 
ف، ومكتبة الشيخ محمد الصال�  العباس بالطا�ئ
بن  عبدالعزيز  الشيخ  ومكتبة  باملذنب،  املقبل 
املكتبات  أ�دث  من  تعد  ي  ال�ت�� املكّرمة  بمكة  باز 

ة بخدماتها)57). رف العاّمة املتخّصصة وامل�تم��

ي الشريف عن طريق  وقد نمت مكتبة ال�رم املك��
اسة  للر�ئ اليوم  تتبع  وهي  واإلهداء،  الوقف 
النبوي.  د  واملسحج ال�رام  د  املسحج العّامة لشؤون 
ري،  الهحج ي  �� الثا�ف القرن  إل�  تكّونها  نواة  ع  وتر�ج
�يث كانت تحفظ العديد من املصا�ف والكتب 
ي  �ف ال��� ذلك  ومنذ  ال�رام،  د  املسحج ي  �� �ف ة  العلم��ّ
ي شكلها ال�ديث  �� مها �ف توال� االه�تمام بها ��ت� تنظ��
من  العديد  م  ت�ف �يث  75))هـ/955)م،  عام 
ميع  ي تخدم طلبة العلم والزوار من �ج األقسام ال�ت��
ر من 5000  اء العامل. وتحتوي املكتبة عل� أك�ث أر�ج
ر  ي وعدد أك�ث �� ة و000) مصور ور�ت مخطوطة أصل��ّ

املواد  لد وعشرات اآلالف من  00000) محج من 
تالوات  يخص  ما  وبالتحديد  ية،  واملر�ئ الصوتية 
د ال�رام. كما تقدم املكتبة  وخطب ودروس املسحج
البا�ث  ي  �ف تع�� ي  ال�ت�� املكتبية  دمات  ال�ف العديد من 
ة املخطوطات وال�فاظ  عل� تصوير الكتب ومعال�ج
ي  �ف ي الشريف�� �ف عليها)58). إن ارتباط مكتبات ال�رم��
د  املسحج مكتبة  تأسيس  ي  �� �ف ي  أيضا� ي  ل�� �ج باألوقاف 
املدينة  ي  �� �ف األوقاف  مدير  راح  اق�ت ة  نتيحج النبوي 
ي  ال�ت�� )5))هـ/))9)م،  عام  ي  �� مد�ف عبيد  السيد 
لشؤون  العامة  اسة  للر�ئ تابعة  اليوم  أصبحت 
كانت  أن  بعد  النبوي  د  واملسحج ال�رام  د  املسحج
م  وت�ف واألوقاف.  ي  ال��� لوزارة  تابعة  نشأتها  عند 
مثل  املرافق  من  العديد  النبوي  د  املسحج مكتبة 
الكتب  وق�م  املخطوطات  وق�م  املطالعة  ق�م 
النادرة وق�م املكتبة الصوتية وأقسام الفهرسة 
إل�  باإلضافة  والدوريات،  ويد،  رف وال�ت والتصنيف، 
دمة  رة ل�ف مكتبة رقمية، وكل هذه األقسام مسحفّ

ميع أطراف العامل)59). د النبوي من �ج رواد املسحج

ر من  ي منطقة املدينة املنورة بالعدد الكب�� رف إن تم��
ي أن تحظى بإنشاء هذا  �� ة أسهم �ف املكتبات الوقف��ّ
ي  �� �ف تنتشر  الوقفية  املكتبات  أن  ر  غ�� ّمع فيها،  املحج
إل�  ة  �ا�ج ي  �� �ف ي  أيضا� وهي  اململكة،  مناطق  ميع  �ج
و�ماية  تطويرها  ل  أ�ج من  هود  ال�ج هذه  مثل 
املكتبات.  هذه  من  تقادم  ما  خاّصة  مقتنياتها، 
اء  أر�ج ي  �� �ف املنتشرة  ة  الوقف��ّ املكتبات  أمثلة  ومن 
عام  ت  أنش�ئ ي  ال�ت�� املكرمة  مكة  مكتبة  اململكة 

ة)56). مع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقف��ّ دول ))-): مقتنيات محج �ج
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(9000

(0000
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800

(50000

ة مكتبة وقف��ّ

مخطوطة

كتاب نادر

كتاب مطبوع

ة قطعة أثر��ّ

م�توى متنّوع
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ي م�طات �� املكتبات السعودية �ف

1933
تأسيس مكتبة املسٜحد 

النبوي الشريف.
 � ى� � الشريف ڡ� م مكتبة الحرم املكى� تنظى�

شكلها الحديث.
إنشاء مكتبة أول ٜحامعة سعودية، 

ٜحامعة امللك سعود.

ــك عــبــدالــعــزيــز  ــلـ تـــأســـيـــس مــكــتــبــة املـ
الـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــة بـــــــــــــــالـــــــــــــــريـــــــــــــــاض.

ــرار مــكــتــبــة املـــلـــك فــهــد بــالــريــاض  ــ إقــ
للمملكة  الــوطــنــيــة  املــكــتــبــة  لــتــكــون 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة.

ــرار تــحــويــل املــكــتــبــات املـــدرســـيـــة إلــى  ــ قـ
مــــــــــــراكــــــــــــز مــــــــــــصــــــــــــادر الــــــتــــــعــــــلــــــم.

مكتبات  بإنشاء  الـــوزراء  مٜحلس  قــرار 
� مــخــتــلــف مــنــاطــق املــمــلــكــة. ــى� ــ ــ عـــامـــة ڡ�

مــخــصــصــة  مـــكـــتـــبـــة  أول  ــاح  ــتــ ــتــ افــ
إشـــراف  تــحــت  عنيـزة  فـــــي  للنساء 
الـــــٜحــمــعــيــة الـــــخــيـــــريــة الــصــالـــــحــيــة.

مــبــادرة   � ــى� ــ ڡ� املتنقلة  املــكــتــبــات  بــدايــة 
السعودية. أرامكو  لشركة  مٜحى²معية 

السعودية. الرقمية  املكتبة  العامة تأسيس  فهد  املــلــك  مكتبة  افــتــتــاح 
بٜحدة.

ــك عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــلــ ــ ــاء مـــٜحـــمـــع امل ــ ــشـ ــ إنـ
املــنــورة. بــاملــديــنــة  الــوقــفــيــة  للمكتبات 

ــادرة «تـــطـــويـــر املــكــتــبــات  ــ ــب اإلعــــــالن عـــن مــ
ــة. ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  قـــبـــل  مـــــن  الــــعــــامــــة» 

19551957

195919601982

198519891997

201020142016

2016
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البنية التحتية للمكتبات
واملشاريع املعلوماتية

ي املكتبات، وما  �ف ي ب�� ة إل� الربط الشبك�� ال مصادر املعلومات، وال�ا�ج ي محج �� ي �ف ي عن التقدم التق�ف�� هها القطاع ككل هو ما ينت�� ي يوا�ج إن من أبرز التحديات ال�ت��
املشاريع، مثل مشروع  ود بعض  لتكاملها برغم و�ج القطاع يفتقر  ي ما زال  ال�ت�� للفهرسة،  ر قياسية  الرقمي ومعاي�� للتحول  يتطلبه ذلك من سياسات 

ي املو�د، والفهرس السعودي املوّ�د. �� تأسيس الفهرس العر�ج

ة وتطوير قطاع املكتبات، وذلك ألهميته من �يث توزيع املوارد وتقليل التكاليف  ي املكتبات كأ�د أبرز األولويات لتهي�ئ �ف ي ب�� تتصّدر مشاريع الربط الشبك��
األربع  العاّمة  املكتبات  ي  �ف ب�� ي  الشبك�� الربط  يظل  لكن  القطاع.  ي  �� �ف األضعف  ات  الف�ئ تطوير  ي  �� �ف أثره  ي  وأيضا� ميع،  للحج رها  توف�� وسهولة  استخدامها  ة  وفعال��ّ
ي قطاع  �ف ي ب�� هود لتفعيل الربط الشبك�� ي املكتبات التابعة ملؤسسة وا�دة من نا�ية، ومن نا�ية أخرى هناك �ج �ف ي عل� أهّميته القصوى ب�� ي  مفقودا� �ف وال�ثمان��
ددة  ة كميات ضخمة من املعلومات املتحج ة إل� معال�ج ي هذا العصر الرقمي، ستكون املكتبات أمام ال�ا�ج �� ميع مؤّسساته. وبشكل متصاعد �ف املكتبات ككل و�ج
ر املزيد من قواعد البيانات ملستفيديها  ي تتطلب فهرسة رقمية، كما يتطلب منها توف�� ر من املقتنيات ال�ت�� االتها، باإلضافة إل� عدد كب�� بمختلف أشكالها ومحج

دمات املكتبية والفهرسة. ي مشاريع أتمتة ال�ف ر تب�ف�� ومستفيدي املكتبات األخرى، ويكون ذلك ع�ج
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ي مشاريع الربط الشبك��
ي املكتبات والفهارس املوحدة �ف ب��

ود  املو�ج ي  الشبك�� الربط  مشاريع  مقدمة  ي  �� �ف ي  �� يأ�ت
املو�د،  ي  �� العر�ج الفهرس  اليوم مشروع تأسيس 
عبدالعزيز  امللك  مكتبة  برعايته  قامت  الذي 
بناء  عل�  يعمل  ي  �� تعاو�ف مشروع  وهو  العامة، 
ي تبادل املعارف واملعلومات  �� قاعدة بيانات تسهم �ف
ي  �� العر�ج العامل  ي  �� �ف ي مؤسسات املعرفة والثقافة  �ف ب��
متقدمة  تحتية  ب�ف�  إلرساء  تسعى  رؤية  من  �ف
ي املعرفة وتوفر  �� �ف ومعيارية تسهل من املشاركة 
لتوصيف  منخفضة  بتكاليف  ي  مو�دا� ي  فضاء�
من  األول�  املر�لة  بدأت  وقد  العربية.  املعارف 
ي عام 007)م، وامتدت  �� ي املو�د �ف �� الفهرس العر�ج
�تمع الفهرس مما  عشر سنوات تكّون خاللها محج
هة من  500 �ج إل�  تن�تمي  5000  مكتبة،  يقارب 
بيانات  قاعدة  وتأسست  مختلفة،  دولة   (7
ببليوغرافية عربية قياسية وموسوعية تحتوي 
إل�  باإلضافة  يل،  تسحج ي  �� مليو�ف من  ر  أك�ث عل� 
واالستنادية  الببليوغرافية  األدلة  عشرات  نشر 
7)0)م  عام  ي  �� و�ف والتأليف،  مة  ر�ج ال�ت طريق  عن 
وهي  املشروع،  من  الثانية  املر�لة  انطلقت 
إل�  املو�د  ي  �� العر�ج الفهرس  تحويل  إل�  تهدف 
ي  �� املعر�ف األثر  ي  �ف تحس�� ي  �� �ف تسهم  معرفية  منصة 

ه من املكتبات املختلفة)60). ي ألعضا�ئ �� والثقا�ف

ومسؤولو  املكتبات  عمداء  نة  ل�ج أقرت  ي  أيضا�
ومؤسسات  امعات  ال�ج ي  �� �ف املكتبات  شؤون 
عام  ي  �� �ف التعاون  لس  محج بدول  ي  العال�� م  التعل��
))))هـ/0)0)م مشروع إنشاء فهرس مو�د 
ي  �� ية، قدمه مركز الفهرس العر�ج ليحج امعات ال�ف للحج
العّامة.  عبدالعزيز  امللك  ملكتبة  التابع  املو�د 
ة  التعاون��ّ ة  البي�ئ تعزيز  إل�  املشروع  ويسعى 
ي  �� �ف املشاركة  ر تسهيل  ع�ج ة  ّ�� ليحج ال�ف امعات  ال�ج ي  �ف ب��
للمكتبات  ي  ليحج ال�ف الفهرس  خالل  من  املعرفة 
ة أرضية  ة، كما يطم� املشروع إل� تهي�ئ األكاديم��ّ
البحث  ودعم  ي  �� املعر�ف ي  اإلنتاح� لتبادل  ركة  مش�ت

يع مبادرات الوصول ال�ر))6). العلمي وتشحج

الصعيد  عل�  ولكن  نفسها،  األهداف  ولتحقيق 
إل�  الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  تسعى   ، املحل��

بحصر  يقوم  موّ�د  سعودي  فهرس  إنشاء 
مقتنيات  وتوثيق  السعودي  الفكري  ي  اإلنتاح�
ميع أنواعها. باإلضافة إل�  ة بحج املكتبات السعود��ّ
ي عل� أ�دث  ة بناء� ة سعود��ّ بناء قاعدة ببليوغراف��ّ
ر الفنية والتقنية وإطالق املبادرات املتعلقة  املعاي��
ذلك  خالل  من  املكتبة  تسعى  إذ  الشأن،  بهذا 
ومؤسسات  السعودية  املكتبات  ميع  �ج م  �ف إل� 
من هذا الفهرس، وربطها باملستفيد  املعلومات �ف
من  تمكنه  رونية  إلك�ت متوفرة  خدمة   (( من  �ف
املعرفية))6).  املوارد  هذه  من  املثل�  االستفادة 
 59 از  ))))هـ/0)0)م تم إنحج ومع �لول عام 
�يث  املو�د،  السعودي  الفهرس  مشروع  من 
واستكمال  واملعيارية  مية  التنظ�� أطره  وضع  تم 

يلة ببليوغرافية))6). ي 700 ألف تسحج نقل �وال��

امعية ومشاركة املعرفة املكتبات الحج
� املكتبة الرقمية السعودية ع�ج

السعودية  ي  �� �ف امعية  ال�ج املكتبات  ي  أيضا� تواكب 
ي  املكتبات عامليا� ي الذي يعيشه قطاع  التق�ف�� التطور 
شبكات  عل�  و�ضورها  ة  رون��ّ اإللك�ت بخدماتها 
مساهمة  تنعكس  كما  �تماعي.  اال�ج التواصل 
ربة  ر تحج ي املعرفة ع�ج �� امعية باملشاركة �ف املكتبات ال�ج
ت  نش�ئ ائُ ي  ال�ت��  )SDL( السعودية  الرقمية  املكتبة 
بشكل  تهدف  ي  ال�ت�� ))))هـ/0)0)م،  عام  ي  �� �ف
امعات  للحج ي  �ف واملنتسب�� ي  �ف البا�ث�� دمة  ل�ف ي  أساس��

من  ي  العال�� م  التعل�� ومؤسسات  السعودية 
وزارة  ي  �� ومنسو�ج تدريس  ة  هي�ئ وأعضاء  طالب 
املعلومات  مصادر  م  �ف خالل  من  وذلك  م،  التعل��
وإتا�تها  امعية،  ال�ج ل  والرسا�ئ واملقاالت  الرقمية 
الرقمية  املكتبة  لقد �ققت  املستفيدة.  هات  للحج
ي  ال�ال�� رصيدها  ي  �� �ف ي  مس�تمرا� ي  ونموا� ي  واضحا� ي  ا�ا� نحج
العربية  باللغة  خاّصة  رونية،  اإللك�ت املصادر  من 
توفر  أنها  عل�  إ�صاءاتها  ر  تش�� ية.  رف ل�� واإلنحج
ي  كتابا�  ((60(( إل�  الوصول  إمكانية  للمستفيد 
الكامل،  بالنص  لة  محج  (((670  ، رونيا� إلك�ت
ي  بحثا�  65(8(50 امعية،  �ج ل  رسا�ئ  5(((((0
ط  ، )00)6) وسا�ئ ي مؤتمر، 669)06) تقريرا� �� �ف

متعددة.

من  دة  الرا�ئ الرقمية  املكتبة  ربة  تحج مكنت  وقد 
االتحاد  زة  ا�ئ �ج عل�  تأسيسها  عام  ي  �� �ف ال�صول 
ي للمكتبات واملعلومات »اعلم« للمشاريع  �� العر�ج
و�صلت   ، �� العر�ج العامل  مستوى  عل�  ة  رف امل�تم��
مؤسسة  من  املعرفة«  »قمة  زة  ا�ئ �ج عل� 
ي  �� �ف 8)0)م  للمعرفة  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الرقمية  املكتبة  إلسهام  وذلك  امسة،  ال�ف دورتها 
زة أفضل  ا�ئ ي نقل ونشر املعرفة، و�ج �� السعودية �ف
الثانوي  بعد  وما  ي  العال�� م  التعل�� دمات  ل�ف مقدم 
م  التعل�� و�لول  ملستلزمات  العاملي  املعرض  ي  �� �ف
املكتبة  أطلقت  انبها،  �ج ومن   .(0(9  GESS
ي  رف زة ال�تم�� ا�ئ 9)0)م �ج ي عام  �� الرقمية السعودية �ف

امعات السعودية. ي العلمي للحج لإلنتاح�



332

يات                   املكتبات ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

امعات السعودية ال�كومية. ي ال�ج �� دول رقم 12-5: أقسام علم املعلومات واملكتبات �ف حج

امعة أم القرىعلم املعلومات   �ج

امعة امللك عبدالعزيزعلم املعلومات    �ج

امعة امللك سعودعلم املعلومات     �ج

رة نورة بنت عبدالر�من املكتبات واملعلومات امعة األم��  �ج

امعة طيبةاملعلومات ومصادر التعلم �ج

امعة اإلمام عبدالر�من بن فيصلاملكتبات واملعلومات   �ج

دةإدارة املعلومات  امعة �ج  �ج

امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةإدارة املعلومات �ج

امعات ال�ج األقسام األكاديمية

اّصة الرقمنة وربط املكتبات الحف
بقطاع املكتبات

فرصة  املو�د  السعودي  الفهرس  از  إنحج يشّكل 
ودة عملها،  ي �ج �ف لربط املكتبات السعودية وتحس��
مثل   ، �� الكا�ف االه�تمام  تلق  مل  ي  ال�ت�� املكتبات  خاّصة 
ر  ي يع�جّ ي مهّما� ي وطنيا� ي تعد تراثا� ال�ت�� اصة  املكتبات ال�ف
ر  ي هذا القطاع، وذلك ع�ج �� ة �ف �تمع��ّ عن املشاركة املحج
واإلسالمي  ي  �� والعر�ج ي  الوط�ف�� ي  �� املعر�ف راث  ال�ت �فظ 
ما  بنوادر  املكتبات  قطاع  وتغذية  السابق،  ي  �� �ف
ي املكتبات  �� . لكن تعا�ف ي الوقت ال�ال�� �� يحفظ خاّصة �ف
أو  لعددها  �صر  ود  و�ج عدم  من  اليوم  اّصة  ال�ف
إل�  باإلضافة  عليها،  ي  �ف م�� للقا�ئ مستديم  دعم 

. غياب رقمنة محتوياتها عل� املستوى الوط�ف��

مقتنيات  لفهرسة  محدودة  محاوالت  وهناك 
تنحصر  لكن  بالقطاع،  وربطها  اصة  ال�ف املكتبات 
ي فهرسة وربط عدد محدود من  �� هذه املحاوالت �ف
فهد  امللك  مكتبة  هود  �ج من  �ف اصة  ال�ف املكتبات 
ة تطوير منطقة املدينة  هود هي�ئ من �ج الوطنية و�ف
الشيخ  مكتبة  مقتنيات  ي  إدراح� تم  فقد  املنورة. 
الشيخ  ومكتبة  املانع  عبدالعزيز  بن  محمد 
ي فهرس مكتبة امللك فهد  �� عبدهللا بن خميس �ف
ي ملكتبة  ة، كما فهرست املكتبة )9)) كتابا� الوطن��ّ
7)))-8)))هـ/5)0)- عام  خاّصة  ة  سعود��ّ
من  اقتنته  ما  موع  محج من  وذلك  6)0)م، 
ي  �� �ف اإلهداء  أو  الشراء  ر  ع�ج اّصة  ال�ف املكتبات 
 .(6(( ي  كتابا�  (6790 بلغ  الذي  نفسه،  العام 
عام  املنورة  املدينة  منطقة  إمارة  أطلقت  كما 
ودراسات  بحوث  مركز  ر  ع�ج ))))هـ/0)0)م 
ملقتنيات  شامل  فهرسة  مشروع  املنورة  املدينة 
من نظام مركزي موّ�د يّسهل  اصة �ف املكتبات ال�ف

للعديد  رها  وتوف�� مقتنياتها  إدارة  املكتبات  عل� 
�ديثة  رونية  إلك�ت أنظمة  ر  ع�ج املستفيدين  من 
املزيد  ي  إلدراح� ي  تطّلعا� هناك  أن  ر  غ�� قة)65).  ومو�ثّ
من  االستفادة  تسهل  ي  لك�� اّصة؛  ال�ف املكتبات  من 
من  أصحابها  إليه  يتطلع  ما  وتحقيق  مقتنياتها 
ملا  ومشاركتهم  بمكتباتهم  �تمع  املحج أفراد  تعريف 

ي معرفية. معوه من كنورف� �ج

الكوادر والتأهيل

العامل األّول خلف ترسيخ قواعد قطاع املكتبات 
الكوادر  تأهيل  هو  يتطّلبها  ي  ال�ت�� املشاريع  از  وإنحج
ي تتطّلبها  ي تملك املهارات الالزمة ال�ت�� ة ال�ت�� البشر��ّ
ما  املهارات  هذه  من  ال�ديثة،  املكتبة  ف  وظا�ئ
م  تنظ�� عمليات  فهم  مثل   ، الف�ف�� انب  بال�ج يرتبط 
مهارات  ومنها  وإدارتها،  املعلومات  مصادر 
رونية واملصادر  تقنية للتعامل مع األنظمة اإللك�ت

من  العديد  السعودية  امعات  ال�ج ي  �� و�ف الرقمية. 
تؤهل  مختلفة  بم�ميات  األكاديمية  األقسام 
ي يملكون املهارات الالزمة إلدارة العمليات  �ف �� خريحج

ي املكتبات واملعلومات. �� الفنية والتقنية �ف

امعات  ال�ج ي  �� �ف ة  العلم��ّ األقسام  ي  رف ترك�� يعد  بي�فما 
املعلومات  علوم  تخّصصات  عل�  ة  السعود��ّ
ملواكبة  ي  نظرا� املكتبات؛  لقطاع  ي  يا� مغدفّ ي  عامال�
ال  محج ي  �� �ف املس�تمر  للتسارع  التخّصصات  هذه 
ة إل�  ي �ا�ج �� املعلومات ومصادرها، يظل القطاع �ف
ي  ي تملك مهارات �وسبية من خريحج الكوادر ال�ت��
البيانات،  علوم  وأقسام  ي  اآلل�� ال�اسب  ات  كل��ّ
إدارة  عل�  تقوم  اليوم  القطاع  بنية  ي  إ�فّ �يث 
ألوعية  ي  اآلل�� ويد  رف وال�ت واالختيار  الرقمي  املحتوى 
املكتبات  ي  �� �ف املعلومات  وخدمات  املعلومات 

رها. ومراكز املعلومات وغ��

ة وأدلة املكتبات م��ّ األطر التنظ��

إل� أطر وسياسات  العاّمة  يفتقد قطاع املكتبات 
ي عمله وتسهل من  �ف ال املعلومات تق�ف ة ملحج م��ّ تنظ��
بالسياسات  صل  ي�تّ ما  ذلك  من  تطّوره.  مسار 
مثل  القطاع  يعيشها  ي  ال�ت�� للتقنية  الضابطة 
مصادر  استبعاد  أي  التعشيب،  سياسات 
رقمنة  تربط  ي  ال�ت�� السياسات  ومثل  املعلومات، 
الفكرية  امللكية  �قوق  بسياسات  القطاع 
العربية  اململكة  ي  �� �ف ي  ملحوظا� ي  تطّورا� تشهد  ي  ال�ت��
السياسات  إل�  ة  �ا�ج ي  أيضا� وهناك  السعودية. 
ي  �� املبا�ف كسياسات  ة  التحت��ّ القطاع  ببنية  اصة  ال�ف
واإلعارة،  االستخدام  وسياسات  واملرافق، 
املكتبة  داخل  موعات  املحج إدارة  وسياسات 
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استكمال  عند  املتعددة  املكتبات  ي  �ف وب�� الوا�دة 
د غياب لتو�يد  ما بينها، كما يو�ج ي ف�� الربط الشبك��
ووصف  وتصنيف  فهرسة  ي  �� �ف الفنية  راءات  اإل�ج
األنظمة  أهمية  إل�  باإلضافة  املعلومات.  مصادر 
توظيف  من  البشرية  باملوارد  املتعّلقة   � واللوا�ئ
مهّمة  تحدد  وأخالقية  ة  فن��ّ ر  ومعاي�� وتدريب 
من  تمكنهم  ي  ال�ت�� األطر  وتوفر  املكتبات  أمناء 

از مهمة خدمة هذا القطاع)66). إنحج

األطر  هذه  وتطبيق  استحداث  يمكن  وال 
هات  للحج املكتبات  قطاع  �صر  دون  والسياسات 
ميع  �ج ي  �� �ف به  املرتبطة  واملكتبات  واملؤّسسات 
هات  مناطق اململكة، باإلضافة إل� التعاون مع ال�ج
دمات املكتبية  وانب ال�ف ي �ج �� واملؤّسسات األخرى �ف
�تمعية.  دمات التوعوية املتعلقة باملشاركة املحج وال�ف
ود  و�ج هو  القطاع  م  وتنظ�� �صر  ة  فعال��ّ ونواة 
عل�  ة  السعود��ّ املكتبات  ميع  بحج محّدث  دليل 
ميع  ل�ج ي  تفاعل�� بشكل  وإتا�ته  أنواعها،  اختالف 
املستفيدين من مؤّسسات وأفراد. وعل� الرغم 
ود دليل توفره مكتبة امللك فهد الوطنية،  من و�ج
وتفاعلية  التحديث  الدليل  هذا  ينقص  زال  فما 
ي عن  ر دقة وتفصيال� العرض، وربما معلومات أك�ث

املكتبات ومواردها.

وزارة الثقافة والتطلعات املستقبلية

 (0(0 اململكة  رؤية  أهداف  تحقيق  ل  أ�ج من 
وزارة  أطلقت   ،(0(0 ي  الوط�ف�� التحّول  ي  وبرنام��
8)))هـ  عام  ي  �� �ف -آنذاك-  واإلعالم  الثقافة 
العاّمة،  باملكتبات  للنهوض  ة  ّ�� راتيحج اس�ت خطة 
شؤونها  انتقال  قبل  إشرافها  تحت  كانت  ي  ال�ت��
طة  ال�ف وتهدف  9)))هـ.  عام  الثقافة  وزارة  إل� 
تطوير  إل�  العامة  للمكتبات  ة  ّ�� راتيحج االس�ت
ي  ا� معرف��ّ �تمع  املحج هة  و�ج لتصب�  العامة  املكتبات 
من  العديد  عل�  ي  رف رك�� ال�ت ر  ع�ج وذلك   ، �تماعيا� وا�ج
بنية  من  القطاع،  هذا  فيها  ع  ترا�ج ي  ال�ت�� االت  املحج
للكوادر  وتأهيل  مية  تنظ�� وسياسات  ة  تحت��ّ
ة إل� تحديث مقتنياته ومواكبته للتقنية  البشر��ّ

ة)67). �تمع��ّ وتوسيع املشاركة املحج

ي  �� �ف تأّسست  ي  ال�ت�� الثقافة،  وزارة  تتأهب  واليوم، 
8)0)م،  يونيو   ( املوافق  9)))هـ  رمضان   (7
تطوير  رة  مس�� ي  �� �ف واملواصلة  القطاع،  لقيادة 
ية  راتيحج منت اس�ت املكتبات وتوسيع دورها، إذ ت�ف
9)0)م،  مارس  ي  �� �ف عنها  ُكشف  ي  ال�ت�� الوزارة 
مبادرة »تطوير املكتبات العامة«، إذ تعمل عل� 
وتحديث  املكتبات  لتطوير  ية  راتيحج اس�ت وضع 

�تمع  املحج ات  ا�تيا�ج لتلبية  العامة  املكتبات  قطاع 
من  وذلك  املكتبات،  استخدام  وزيادة  املعاصرة 
لتؤدي  العامة  املكتبات  وبناء  م  ت�م�� إعادة  خالل 
للمعرفة  ي  را� من�ج ولتكون  للثقافة،  بيوت  دور 

�تمعية. وتهدف هذه املبادرة إل�: واملشاركة املحج
الالزمة  واملوارد  املعارف  إل�  الوصول  ر  توف��  -(

ر. �تمع مستن�� ة محج لتنش�ئ
اإلثراء  لتعزيز  الثقافية  املشاركة  ي  رف تحف��  -2
ي  �� ابية �ف رات إيحج ي تغي�� الفكري وال�ث عل� تب�فّ��

السلوكيات.
ي  �� �ف للمساهمة  ال�ياة  مدى  التعلم  تسهيل   -3

�تمع مهاري. ت�فمية محج
والتعايش  التفاعل  عزز  ُ�� كمركز  العمل   -(

�تمع. ي املحج �� وال�تماسك �ف
الهوية  رسيخ  ل�ت راث  وال�ت الثقافة  تعزيز   -5

الوطنية.

مختصة  ة  هي�ئ تأسيس  عن  الوزارة  أعلنت  كما 
يسها التنفيذي  ة املكتبات بقيادة ر�ئ باملكتبات هي�ئ
زمام  تتسلم  العا�م،  عبدالر�من  الدكتور 
ة  بي�ئ بناء  عل�  تعمل  كما  التطوير،  مبادرات 

محفزة للقراءة.

ي أرقام �� املكتبات السعودية �ف

35%479773

1400 2329

38.50%
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حمد عبدهللا العنقري، مكتبات الدولة السعودية األولى املخطوطة: دراسة تحليلية لعوامل انتقالها واندثارها بعد سقوط الدرعية )الرياض: دارة امللك   (1(
عبدالعزيز، 1430هـ/2009م(.

اسة العامة لرعاية الشباب، 1408هـ/1988م(. م أحمد كيفي، مكة املكرمة “سلسلة هذه بالدنا” )الرياض: الر�ئ ابراه�ي  (2(
ر أطوار التاريخ )الرياض: دارة امللك عبدالعزيز، 1422هـ(. اسر، مدينة الرياض ع�ب حمد ال�ب  (3(

ي عهد امللك عبدالعزيز )الرياض: دارة امللك عبدالعزيز، 1419هـ/1999م(. ىي سامل محمد السامل، املكتبات �ف  (4(
من فعاليات االحتفال بمكة املكرمة عاصمة الثقافة  ما بينها )بحث مقدم صف ي مكة املكرمة ومقومات تحقيق التعاون ف�ي ىي �ف فاتن بامفلح، املكتبات العامة   (5(

اإلسالمية، 1425هـ(.
ي امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود  �ف ي الشريف�ي �ف ي عهد خادم ال�رم�ي ىي ي اململكة العربية السعودية �ف ىي سامل محّمد السامل، تطور حركة املكتبات واملعلومات �ف  (6(

ة، 2002م(، ص 58. امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�يّ - حب م العالىي )الرياض: وزارة التعل�ي
املصدر السابق، ص 85، 89.  (7(

املصدر السابق، ص 85.  (8(
املصدر السابق، ص 59-58.  (9(

 ،>https://kfnl.gov.sa/Ar/About/Pages/LibraryAccomplishments.aspx< ة ازات عام 1437-1438هـ، مكتبة امللك فهد الوطن�يّ إنحب  (10(
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ي للمملكة  التكوين الطبيعي والبي�ئ��
العربية السعودية

عامل  ي  �� �ف خاصة  ب�ثمن،  تقدر  ال  الطبيعية  روات  ال�ث
ي  ية من تصحر� ايد فيه األخطار البي�ئ رف اليوم الذي ت�ت
ي املناخ، لذلك فإن  �� ر �ف ي املياه وتغ�� �� درة �ف ي و�فُ وتلو�ث�
حماية  هي  األخطار  هذه  من  ي  � الطبيعهت حماية 
ي  ال�ت�� واإلنسان  والحيوانات  النباتات  حياة  ملنابع 
الحيوان، ويفقد  ر، وينقرض  الشحج بدونها يموت 
ر.  الكب�� بيته  الطبيعة  األول:  موروثه  اإلنسان 
العاملي  راث  ال�ت لحماية  اليونسكو  اتفاقية  عّرف  �تُ
1392هـ/1972م  عام  ة  املقّرَ والطبيعي  ي  �� الثقا�ف
ي  ي والبي�ئ�� �� غرا�ف مل التشكل الحج راث الطبيعي لي�ث ال�ت
مة  الحية ومواطنها وق�� نات  للكا�ئ ي  �� األحيا�ئ والتنوع 
مالية)1).  والحج والعلمية  املادية  العناصر  هذه 
ية  االستثنا�ئ مته  ق�� الطبيعي  املوروث  يس�تمد  ال 
عيش  سبل  توفر  ي  ال�ت�� املادية  روة  ال�ث كونه  من 
ثروة  ي  أيضا� هو  بل  فحسب؛  الرغيد  اإلنسان 
من  املختلفة  الحية  نات  الكا�ئ مواطن  ي  �� �ف التنوع 
هذه  تنوع  إن  وبحرية.  برية  وحيوانات  نباتات 
ي الذي يقيس به  �� املواطن هو شرط التنوع األحيا�ئ
علومهم  ي  ترتكرفُ عليه  بل  العالية،  متها  ق�� العلماء 
مال  للحج مكمن  أنه  كما  ية،  والبي�ئ ية  يولوحج الحج
ي عالقته مع الطبيعة  �� الذي يستشعره اإلنسان �ف

ي حله وسياحته. �� �ف

ي  �� غرا�ف حج بموقع  السعودية  العربية  اململكة  ت�تمتع 
زيرة العربية، فهي  ي مساحة شبه الحج يغطي ثل�ث��
وتراكيب  مناخ  مع  تحج خاصة  ية  بي�ئ مكانة  ذات 
م  واإلقل�� اآلسيوي  ي  �� األورو�ج م  اإلقل�� من  كل 
معروف  ي  �� االستوا�ئ م  واإلقل��  . �� االستوا�ئ اإلفريقي 
تشتهر  أن  ي  �� �ف غرابة  ال  لذا   ، �� األحيا�ئ بتنّوعه 
الغربية  نوبية  الحج املنطقة  ي  �� �ف املرتفعة  ي  �� األرا�ف
مليون   2.7 بنحو  قدر  �تُ مساحة  ي  �� �ف بالغابات 
من  العديد  ر  عس�� منطقة  ي  �� �ف د  نحج إذ  هكتار، 
ويستفيد  اللبخ،  رة  شحج مثل  املعمرة،  ار  األشحج
ي مطبخهم  �� �ف املنطقة  أهل  ثمارها وأخشابها  من 
از  الححج بال  حج أن  كما  املوروثة)2).  صناعاتهم  ي  �� و�ف
بمحاذاة  ر  تس�� »السروات«  ر  عس�� ومرتفعات 
ي بعض املناطق   �� البحر األحمر الذي يصل عمقه �ف
ر، وتزدان بعض املناطق عل� سواحله  2500 م�ت

روف« وي�فمو  ية البحرية »املانحج بالغابات االستوا�ئ
)ي�مى  الشورى  هما:  النباتات  من  نوعان  فيها 
( والقندل و250  �� ي العر�ج لي�� القرم عل� ساحل الحف
من  ي  نوعا� و1280   انية  املرحج الشعب  من  ي  نوعا�
ي الذي  �� ي العر�ج لي�� األسماك البحرية، عل� عكس الحف
ي ضحل، فعل� الرغم  يحّدي اململكة من الشرق كبحر�
انية  ي من الشعب املرحج ه يحوي  524 نوعا� من أ�فّ
أن  إال   ، �� األحيا�ئ التنوع  نشوء  ي  �� �ف تساعد  ي  ال�ت��
ي األول� والثانية  لي�� الحف ي  �� ان حر�ج إ�جّ النفطي  التلّوث 
ال�مكية. كذلك فإن من  انحسار ثروته  إل�  أّدى 
ات  ية بي�ئ ية ذات الحساسية البي�ئ ات املا�ئ أهم البي�ئ
اململكة  سواحل  عل�  املمتّدة  الرطبة  روف  املانحج
بال والبحار؛  ة. وباإلضافة إل� الحج ة السعود��ّ العرب��ّ
وهضبة  د  نحج كهضبة  هضاب  اململكة  ي  �� �ف د  توحج
وهضبة  والوديان  والحماد  رة  والححج الدبدبة 
ران، ورمال كصحاري  ر ونحج از وهضبة عس�� الححج
افورة  والحج والدهناء  ر  الكب�� والنفود  ي  ال�� الحف الربع 
الثويرات والسر  إل� رمال داخلية كنفود  إضافة 
رها،  وغ�� سبيع  وعروق  والدحي  املظهور  وعرق 
ي  لي�� الحف ي  ساحل�� عل�  كالسباخ  ساحلية  وسباخ 
كسبخة  قارية  وسباخ  األحمر،  والبحر  ي  �� العر�ج

وينتشر  أرن.  وسبخة  الشقة  وسبخة  القصب 
ي توفر  ي فطريا� ي نباتيا� ر من 2284 نوعا� ي اململكة أك�ث �� �ف
ة  ر��ّ املأوى والغذاء ألنواع عديدة من الحيوانات ال�ج
نوع،   55 تبلغ  ي  ال�ت�� ي  �ف الثعاب�� مثل  ة،  ّ�� رما�ئ وال�ج
ي  ال�ت�� ات  والثدي��ّ  ، نوعا�  44 تبلغ  ي  ال�ت�� ي  والسحال��
يتغذى  رة  األخ�� وهذه  اململكة،  ي  �� �ف ي  نوعا�  86 تبلغ 
 500 من  ر  أك�ث د  يوحج كما  بدوره.  اإلنسان  عليها 
الطيور  منها  ي  نوعا�  250 منها  الطيور  من  ي  نوعا�
ة  يس��ّ املتكاثرة، باإلضافة إل� أن اململكة محطة ر�ئ
لقاّرات  والعابرة  رة  املهاحج الطيور  من  للعديد 

ا وإفريقيا)3). آسيا وأورو�جّ

ية حماية الحياة الطبيعية والبي�ئ

راث  »ال�ت ي مدخل  �� �ف ُري كلمة »الطبيعة«  بي�فما تش��
غرافية  الحج التشكاّلت  مختلف  إل�  الطبيعي« 
ي  ال�ت�� نات  الكا�ئ من  يستوطنها  وما  الطبيعية 
كلمة  ر  ع�جِّ �تُ  ، مهما� ي  ا� ّ�� بيولوحج ي  تنّوعا� تعكس 
ومن  بالطبيعة،  اإلنسان  عالقة  عن  راث«  »ال�ت
ي  �ف وتأم�� تنوعها  عل�  الحفاظ  اه  تحج ته  مسؤول��ّ ثم 
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ي اململكة العربية السعودية)7). �� مة �ف دول13-1: شبكة املحميات الفطرية القا�ئ حج

ندلية1 14151188.9هـمحمية الحج

بل شدا األعل�2 ة حج 142268.62هـمحم��ّ

ا وأم الرمث3 14156528.2هـمحمية سحج

14154272.2هـمحمية التيسية4

14152036.1هـمحمية نفود العريق5

ي معارض6 141312787هـمحمية عروق ب�ف��

امع الهضب7 14132256.4هـمحمية محج

ة الّطبيق8 140912105هـمحم��ّ

زر فرسان9 14095408هـمحمية حج

رف ريدة10 14099.33هـمحمية حج

ة الوعول11 14081840.9هـمحم��ّ

زيرة أم القماري12 ة حج 14084.03هـمحم��ّ

ة محازة الّصيد13 14082553هـمحم��ّ

نفة14 ة الحف 140719339هـمحم��ّ

ة حّرة الحرة15 140713775هـمحم��ّ

بيل لألحياء البحرية16 ة الحج يمحم��ّ ر معلنة رسميا� 2410.69غ��

ة ي مساحة املناطق املحم��ّ مال�� 86582.37إحج

مة إل� مساحة اململكة ة القا�ئ %4.33نسبة مساحة املناطق املحم��ّ

ي  قديما� العالقة  هذه  تحكم  كانت  اس�تمراريتها. 
اإلنسان  قدرات  اوز  تتحج ي  ال�ت�� ية  ارحج الحف العوامل 
التأقلم  عل�  دوره  ليقتصر  حوله،  ما  ر  تسي�� ي  �� �ف
األخرى  العوامل  ككل  املحدود  ر  والتأث�� ف  والتك��ّ
التطور  أن  ر  غ��  . البي�ئ�� الفضاء  تشكل  ي  ال�ت��
ي الحديث أكسب اإلنسان قدرته  الصناعي والتق�ف��
رها ألغراضه ليصب�  ر الطبيعة وتسخ�� عل� تسي��
ي  ة ال�ت�� ي تحديد مسار تطّور البي�ئ �� ي �ف ي��� العامَلي الر�ئ
بالنظام  الرسمي  ي  الدول�� راف  االع�ت أن  إال  يعُمرها. 
املحافظة  ب  تحج ي  ماليا� وحج ي  طبيعيا� ي  موروثا� ي  البي�ئ��
اليونسكو  اتفاقية  مع  ي  متأخرا� إال  يبدأ  مل  عليه 
ة  املقّرَ والطبيعي  ي  �� الثقا�ف العاملي  راث  ال�ت لحماية 
ي تعهدت بها اململكة  عام 1392هـ/1972م، ال�ت��
ب املرسوم  كإضافة مع نظام اآلثار الصادر بموحج

الذي  1392هـ/1972م  عام  م/26  رقم  ي  امللك��
راث الطبيعي. يفتقر إل� ذكر ال�ت

ي  �� راث الطبيعي �ف مل يبدأ االلتفات لضرورة حماية ال�ت
ة ومعامل  ة من حياة فطر��ّ ّ�� اململكة ومكّوناته البي�ئ
ة  ّ�� البي�ئ واألنظمة  ي  �ف القوان�� إرساء  ر  ع�ج مالية  حج
يع البحث العلمي  وإقامة املناطق املحمية وتشحج
معدودة،  عقود  قبل  إاّلي  �تمعي  املحج الوعي  ونشر 
لألرصاد  العامة  ة  املدير��ّ هيكلة  إعادة  مع  وذلك 
1370هـ/1950م  عام  ت  نش�ئ ائُ ي  ال�ت�� ة  و��ّ الحج
عام  ة  البي�ئ وحماية  األرصاد  مصلحة  لتصب� 
العاّمة  اسة  الر�ئ ثّمي  )ومن  1401هـ/1981م 
ة  الهي�ئ ذلك  وبعد  ة،  البي�ئ وحماية  لألرصاد 
د إليها  ة(، حيث ُعه� العاّمة لألرصاد وحماية البي�ئ

 .(4( ي وعامليا� ي محليا� ة مواكبة العمل البي�ئ�� مسؤول��ّ
للحياة  ة  السعود��ّ ة  الهي�ئ تأسيس  ذلك  تبع 
1406هـ/1986م  عام  نظامها  وإعالن  ة  الفطر��ّ
ة الوطنية لحماية الحياة الفطرية  آنذاك باسم الهي�ئ
ملعرفة  الشامل  املس�  بدأ  حينها  ها)5).  وإنما�ئ
اململكة وتطوير وتنفيذ  ي  �� �ف الطبيعي  راث  ال�ت كنوز 
ي عام  �� ما يخص مستقبلها. و�ف طط واملشاريع ف�� الحف
رة  بخ�ج اململكة  استعانت  1412هـ/1991م، 
هذه  تحصيل  ي  �� �ف الطبيعة  لصون  العاملي  االتحاد 
ي عن ذلك تحديد الشبكة املعلنة من  املعرفة، ونت��
ة اليوم، منها اثنتا عشرة محمية  املناطق املحم��ّ
-13 دول  حج )انظر  ة  بحر��ّ محميات  وثالث  برية 

عية  ملرحج ي  وفقا� ية  املنهحج ر  املعاي�� اتبعت  وقد   (6((1
ي هذه املحميات.  ي قرابة ثل�ث�� �ف ي تعي�� �� االتحاد العاملي �ف

ة املساحة )كم2(املحم�يّ سنة اإلعالن
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د مناطق فطرية  باإلضافة إل� هذه املحميات، توحج
بيل وينبع، وهي  ة امللكية بالحج محمية تتبع للهي�ئ
زيرة  زيرة القرمة وحج محميات سبخة الفصل وحج
ي تشرف عل� إدارة  ر بمساحة 13 كم2 ، ال�ت�� الفنات��
ي  �� ة �ف ما تتبع للهي�ئ بيل، ف�� ة امللكية بالحج حمايتها الهي�ئ
روف  ار الشورى )املانحج ينبع ثالث محميات ألشحج
مساحة  ي  مال�� بإحج  ،)avicennia marina  -
محميات  خمس  اع�تماد  تم  كما   .(8( كم2   3.62
ي محافظة العال وهي وادي نخلة وحرة  �� طبيعية �ف
الزبن وحرة عويرض والغراميل وشرعان لتكون 
كما  العال.  ملحافظة  امللكية  ة  الهي�ئ إشراف  تحت 
ة  رحة من قبل الهي�ئ د عدد من املحميات املق�ت توحج
هات)9). رها من الحج ة وغ�� السعودية للحياة الفطر��ّ

ة السعودية للحياة الفطرية،  ومنذ تأسيس الهي�ئ
ي  ي الفضاء البي�ئ�� ولقرابة عقدين من الزمان، حظى�َ
ة،  الرسم��ّ املؤّسسات  باه�تمام  الطبيعي  وموروثه 
الدولية  االتفاقيات  موعة  محج ذلك  عل�  ر  واملؤسثّ
التنوع  لحماية  صدرت  ي  ال�ت�� املحلية  مات  والتنظ��
عام  ففي  ة.  ّ�� البي�ئ واطر  الحف ومكافحة  ي  �� األحيا�ئ
العربية  اململكة  مت  رف ال�ت 1411هـ/1991م، 
الحيوانات  أنواع  حفظ  باتفاقية  السعودية 
ي  �� �ف ي صدرت  ال�ت�� رة )معاهدة بون(  ة املهاحج الفطر��ّ
ع�ف� هذه  1399هـ/1979م. و�تُ بأملانيا عام  بون، 
والبحرية  الفطرية  الحيوانات  بحماية  االتفاقية 
دراستها  يع  وتشحج مواطنها،  وصون  رة  املهاحج
خطر  ضد  تها  بي�ئ وتأهيل  بأهميتها  والتوعية 

1415هـ/1995م  عام  ي  �� �ف ذلك  تال  انقراضها)10). 
ة،  الفطر��ّ للحياة  ة  املحم��ّ املناطق  نظام  صدور 
ها،  الذي يهدف إل� »حماية الحياة الفطرية، وإنما�ئ
األنواع  إعادة  عل�  والعمل  عليها،  واملحافظة 
الطبيعية،  مواطنها  إل�  باالنقراض  املهّددة 
السياحية،  األغراض  ي  �� �ف منها  اإلفادة  م  وتنظ��
يليه  الذي  العام  ي  �� و�ف رها«)11).  وغ�� ة،  ّ�� والبي�ئ
العاملية بأصناف  ارة  التحج ّمت اململكة ملعاهدة  ان�ف
الحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض )سايتس 
بالواليات  واشنطن،  ي  �� �ف برمت  ائُ ي  ال�ت��  )CITES  -
1393هـ/1937م.  عام  منذ  األمريكية  املتحّدة 
ي الحياة  �ف ي الوصل ما ب�� �� ة هذه املعاهدة �ف ي أهم��ّ �� وتأ�ت
عل�  تنص  فهي  اري،  التحج واالستهالك  ة  الفطر��ّ
ي النباتات والحيوانات الفطرية  راف بدور� وم االع�ت لرفُ
الطبيعة،  نظام  داخل  تعويضه  يستحيل  الذي 
الوعي  وغرس  القادمة  يال  لألحج حمايته  ب  وتحج
ة  رفيه��ّ وال�ت والثقافية  والعلمية  مالية  الحج مته  بق��

واالقتصادية)12).

و1421هـ/  1420هـ/1999م  العــــاميـــن  ي  �� �ف
والطيور  الحيوانات  صيد  نظام  اع�تمد  2000م 
الفطرية  نات  بالكا�ئ ار  االتحج ونظام  الفطرية)13) 
 . التوال�� عل�  اتها)14)  ومنتحج باالنقراض  املهددة 
ة  الهي�ئ صالحيات  من  األنظمة  هذه  ز  عرفِّ و�تُ
راءات  السعودية للحياة الفطرية، وتنص عل� إحج
ار واألحكام املتعلقة  إصدار تصاري� الصيد واالتحج
تبع  لها.  ي  �ف املخالف�� تلحق  ي  ال�ت�� والعقوبات  بهما 

اململكة  توقيع  1422هـ/2001م  عام  ي  �� �ف ذلك 
ريو  ي  �� �ف ي  �� األحيا�ئ للتنوع  حدة  امل�تّ األمم  التفاقية 
1412هـ/  عام  الّصادرة  رازيل  بال�ج رو  ان�� حج دي 
تطور  ة  نتيحج االتفاقية  هذه  وتعد  1992م. 
العشرين  القرن  نهاية  مع  الحيوية  التقنية 
ي  �ف ة لتقن�� وبداية القرن الحادي والعشرين والحاحج
ي  �� األحيا�ئ التنوع  صيانة  ل  أحج من  استخدامها 
ل مستقبل  ي املحيط الحيوي من أحج �� واس�تمراريته �ف
العادلة  واالستفادة  الحيوية  للموارد  ُمستدام 
األهداف  أحد  من  وتت�ف الشعوب)15)،  ي  �ف ب�� منها 
 »Aichi Target 11« املنضوية تحت االتفاقية
من  األقل  عل�   17% بحماية  اململكة  ام  رف ال�ت
املناطق  من  و10%  الداخلية،  واملياه  ي  �� األرا�ف
ت�تمتع  ي  ال�ت�� تلك  ي  خصوصا� والبحرية،  الساحلية 
، وذلك بحلول عام 2020م)16). أّما  �� بتنوع أحيا�ئ
مت اململكة عام 1424هـ/ 2004م  رف ، فال�ت ميا� إقل��
الفطرية ومواطنها  الحياة  املحافظة عل�  فاقية  با�تّ
ي  لي�� الحف التعاون لدول  لس  ي دول محج �� �ف الطبيعية 
ّدمت من مسقط، بسلطنة ُعمان  ي �تُ العربية، ال�ت��
عام 1422هـ/ 2001م. وتسعى هذه االتفاقية 
ي  لي�� ي دول الحف �ف رك ب�� ي املش�ت ال البي�ئ�� إل� حماية املحج
مة وإدارة  والعمل املوحد عل� سن األنظمة املال�ئ
التلّوث  تهديدات  من  ووقايتها  ة  ّ�� البي�ئ املواطن 
ة  بأهم��ّ ة  االتفاق��ّ تنّوه  ي  أيضا�  . البي�ئ�� والتدهور 
�تماعية  االحج املنظومة  من  �ف ي  البي�ئ�� م  التعل�� ي  إدرا��
ة واالقتصادية  ّ�� ذات االرتباط الوثيق باألبعاد البي�ئ

راث الطبيعي)17). لل�ت
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راث الطبيعي واقع ال�ت
ي اململكة العربية السعودية �� �ف
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راث الطبيعي: ديد بال�ت نحو وعي حج
يات راتيحج أنظمة وإس�ت

املنعقد  املستوى  الرفيع  ي  السياس�� املنتدى  أعلن 
الت�فمية  أهداف  عن  1439هـ/2018م  عام 
ل  املستدامة للمملكة العربية السعودية من أحج
الهدف  يرمي  إذ  ومرنة.  مستدامة  �تمعات  محج
البحري  الطبيعي  راث  ال�ت حفظ  إل�  عشر  الرابع 
ي  شواطى� من  الطبيعية  املناطق  وحماية  ة  وتهي�ئ
الهدف  يتعلق  بي�فما  بحرية)18)  ومحميات  زر  وحج
ي  امس عشر بشكل مباشر بتعزيز الشروط ال�ت�� الحف
راث الطبيعي من االندثار، فهو يهدف  ستصون ال�ت
مها  ة وترم�� ية الفطر��ّ إل� »حماية النظم اإليكولوحج
وإدارة  مستدام،  نحو  عل�  استخدامها  وتعزيز 
التصحر،  ومكافحة  مستدام،  نحو  عل�  الغابات 
ووقف  مساره،  وعكس  ي  �� األرا�ف تدهور  ووقف 
«)19) تبع هذا اإلعالن إعادة  �� فقدان التنوع األحيا�ئ
ة،  هيكلة لبنية املؤسسات املتعلقة بشؤون البي�ئ
لس الوزراء  ففي عام 1440هـ/2019م قّرر محج
ة  ة العامة لألرصاد وحماية البي�ئ إعادة هيكلة الهي�ئ

من  للحد  الفطرية  للحياة  ة  السعود��ّ ة  والهي�ئ
ي  البي�ئ�� ام  رف االل�ت قضايا  اه  تحج بهما  املنوط  الضغط 
ية متخصصة،  من خالل إنشاء خمسة مراكز بي�ئ
ي لت�فمية  ي لألرصاد، واملركز الوط�ف�� هي: املركز الوط�ف��
ي  الوط�ف�� التصحر، واملركز  ي ومكافحة  �� النبا�ت الغطاء 
ي لت�فمية  ، واملركز الوط�ف�� ام البي�ئ�� رف للرقابة عل� االل�ت
ي إلدارة النفايات)20).  الحياة الفطرية واملركز الوط�ف��
من  �ف �تمعي،  واملحج ي  �� الثقا�ف انب  الحج يخص  ما  أّما 
العربية  اململكة  ي  �� �ف الثقافة  وزارة  هات  وتوحج رؤية 
1440هـ/2019م،  عام  املنشورة  السعودية 
ي  �� راث الطبيعي �ف فسي�تم استحداث كيان لقطاع ال�ت
شرف بشكل مباشر عل� ت�فمية هذا  وزارة الثقافة ��ُ
ي  �� ي �ف من تنفيذ الرؤية املنوطة به� القطاع املحوري، وي�ف

الفعاليات املتخصصة)21).

السنوات  ي  �� �ف املؤسسية  رات  التغ�� هذه  رافقت 
واملذكرات  االتفاقيات  من  موعة  محج رة  األخ��
عل�  الضوء  تسليط  ي  �� �ف أسهمت  واإلعالنات 
ي  ال�ت�� ي  البي�ئ�� العمل  هود  وحج الطبيعي  راث  ال�ت
عل�  وتطويره.  عليه  املحافظة  ل  أحج من  بذل  �تُ

عروق  ي  �ت�� محم��ّ را�  اق�ت ات  االتفاق��ّ هذه  رأس 
زر فرسان)23) مع مطلع عام  ي معارض)22) وحج ب�ف��
مة  قا�ئ من  �ف هما  إدراحج لي�تم  1440هـ/2019م؛ 
ي  ر »برنام�� ع�ج العاملي  الطبيعي  راث  لل�ت اليونسكو 
الذي  املحمية  املناطق  ي  وإدرا�� رشي�  ل�ت طمو�« 
الفطرية)24).  للحياة  السعودية  ة  الهي�ئ أطلقته 
راث  بال�ت التعريف  ي  �� �ف يسية  ر�ئ خطوة  وهذه 
لهذا  كامل  غياب  بعد  ي  عامليا� السعودي  الطبيعي 
قبل  من  اليونسكو  م  قوا�ئ مل  ت�ث مل  إذ  القطاع، 

ي السعودي)25). �� راث الثقا�ف سوى بعض مواقع ال�ت

عام  )أ/219(  رقم  ي  امللك�� األمر  يمثل  ي  محليا�
من  موعة  محج بإعالن  1439هـ/2018م 
مل مساحتها نسبة 13.4%  ة ت�ث ات امللك��ّ املحم��ّ
 ،(26((2-13 دول  حج )انظر  اململكة  مساحة  من 
املحميات  مساحة  زيادة  اه  اتحج ي  �� �ف مهمة  خطوة 
ي ببلوغ  ام اململكة الدول�� رف ال�ت هات، وتحقيق  رف واملت�ف
 .17% إل�  ة  الفطر��ّ املحميات  مساحة  نسبة 
ر  حيث تمثل هذه املحميات فرصة لتطبيق معاي��
ي املستقبل)27).  �� زاء منها �ف ة عل� أحج الحماية الفطر��ّ

ي اململكة العربية السعودية)28). �� دول 13-2: شبكة املحميات امللكية �ف حج

1
محمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد

143911300هـ/2018م)روضة خريم(

2
محمية اإلمام سعود بن عبدالعزيز

14392553هـ/2018م)محازة الصيد(

3
ي بن عبدهللا محمية اإلمام ترك��

143991500هـ/2018م)التيسية(

4
محمية امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن

143915700هـ/2018م)روضتا التنهات والحففس(

5
محمية امللك سلمان بن عبدالعزيز

نفة والطبيق وحرة الحرة( 1439130700هـ/2018م)الحف

ر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز6 ي العهد األم�� 143916860هـ/2018ممحمية ول��

ة ي مساحة املناطق املحم��ّ مال�� 268613إحج

مة إل� مساحة اململكة ة القا�ئ %13.3نسبة مساحة املناطق املحم��ّ

ة املساحة )كم2(املحم�يّ سنة اإلعالن
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ي  �� �ف املحميات  شبكة  ي  �� �ف التوسع  هذا  صاحب 
املحمية  املناطق  لنظام  عات  مراحج اململكة 
ونظام  الفطرية  والطيور  الحيوانات  صيد  ونظام 
عام  ففي  اتها.  ومنتحج الفطرية  نات  بالكا�ئ ار  االتحج
املحمية  املناطق  نظام  صدر  1436هـ/2015م 
النظام  محل  ليحل  ديد  الحج الفطرية  للحياة 
1415هـ/1995م  عام  ي  �� �ف صدر  الذي  القديم 
ها،  الذي يهدف إل� »حماية الحياة الفطرية، وإنما�ئ
األنواع  إعادة  عل�  والعمل  عليها،  واملحافظة 
م  ة، وتنظ�� املهّددة باالنقراض إل� مواطنها الطبيع��ّ
ية،  والبي�ئ السياحية،  األغراض  ي  �� �ف منها  اإلفادة 
السعودية  ة  الهي�ئ شاركت  كما  رها«)29).  وغ��
النظام  مشروع  صياغة  ي  �� �ف الفطرية  للحياة 
واملياه  ة  البي�ئ وزارة  إدارة  تحت  ة  للبي�ئ الشامل 
ال  للمحج ة  الهي�ئ أنشطة  وتمتد  والزراعة)30). 
مي من خالل عقد مذكرات  ي واإلقل�� الدول�� ي  البي�ئ��
ي والتنوع  االت الحفاظ البي�ئ�� ي محج �� تفاهم متعددة �ف
ي مع دول متعددة، مثل لبنان وموريتانيا  �� األحيا�ئ

يكستان وروسيا)31). وطاحج

التنوع  عل�  املحافظة  ي  �� �ف هود  الحج هذه  تصب 
م  ي�ف الذي  اململكة،  مناطق  مختلف  ي  �� �ف ي  �� األحيا�ئ
وقد  يات)32).  رما�ئ وال�ج الزواحف  من  ي  نوعا�  87
1424هـ/2004م  عام  الشورى  لس  محج ي  أقّرَ
مذكرة تفاهم دولية للتعاون بشأن حفظ وإدارة 

الهندي  املحيط  ي  �� �ف لها  وموا�ئ البحرية  السالحف 
عام  أملانيا  بون،  ي  �� �ف الصادرة  آسيا  شرق  نوب  وحج
اململكة  تعّهد  ذلك  وقبل  1422هـ/2001م)33). 
ة البحر  مية للمحافظة عل� بي�ئ دة اإلقل�� باتفاقية حج
 (PERSGA  - ا  رسحج )ب�� عدن  ي  وخلي�� األحمر 
وكذلك  1402هـ/1982م)34)،  عام  صدرت  ي  ال�ت��
ة  مية لحماية الحياة البي�ئ ي املنظمة اإلقل�� �� عضويتها �ف
. أّما الطيور  �� ي العر�ج لي�� ي الحف �� البحرية )ROPME( �ف
 .(35( ي والثدييات 86 نوعا� املتكاثرة فتبلغ 250 نوعا�
ها  رة مهّددة باالنقراض، لك�فّ وأنواع من هذه األخ��

دول  حج )انظر  األسر  تحت  اإلكثار  ي  رام�� ل�ج تخضع 
عل�  الحفاظ  طرق  أهم  من  هي  ي  ال�ت��  ،)3-13
نات املهددة باالنقراض)36).  بقاء العديد من الكا�ئ
الفطرية  للحياة  السعودية  ة  الهي�ئ تقوم  كما 
 Birdlife( العاملية  الطيور  معية  حج مع  بالتعاون 
لحفظ  الهامة  املناطق  بمس�   )International
الهامة  للمناطق  وكذلك  اململكة،  ي  �� �ف الطيور 
ي  �� للنباتات بالتعاون مع حديقة النباتات امللكية �ف

رة )اململكة املتحدة(.  أدن�ج

للحياة  السعودية  ة  للهي�ئ التابعة  واإلكثار  األبحاث  بمراكز  ة  الحيوان��ّ ة  الفطر��ّ األنواع   :3-13 دول  حج
ة)37). الفطر��ّ

ي1 �� 14ال�فمر العر�ج

ي2 �� 257املها العر�ج

ي3 �� 340الوعل النو�ج

290ظباء اإلدمي4

1196ظباء الريم5

43ظباء نيومان6

23نعام أحمر الرقبة7

ر الحبارى8 1256طا�ئ

العدد النوع
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النباتات  من  العديد  اململكة  رعت  رف اس�ت كما 
ات  البي�ئ تأهيل  وإعادة  ي  �� النبا�ت الغطاء  لتعزيز 
راع  رف ر اس�ت روف ع�ج ات املانحج ة مثل تأهيل بي�ئ ّ�� املا�ئ
-13 دول  حج )انظر  والقندل  الشورى  ار  أشحج
يعد   ، �� النبا�ت الغطاء  تعزيز  سياق  ي  �� و�ف  .(38((4
محاربة  ي  �� �ف ة  ّ�� البي�ئ األساليب  أهم  من  ر  �� التشحج
ذات  ة  الحضار��ّ املدن  ي  �� �ف خاّصة  بأنواعه،  التلّوث 
من  العديد  انطلقت  لذا  الصحراوي،  املناخ 
اململكة  مدن  من  العديد  ي  �� �ف ر  �� التشحج مشاريع 
ف)41) واملدينة)42)  ازان)40) والطا�ئ ر)39) وحج �ج الحف مثل 
ي  �� �ف ضراء  الحف الرياض  مشروع  من  �ف والرياض، 
وزارة  أطلقت  كما  رها.  وغ��  ،(43(2030 رؤية 
ر«  �� »تشحج ي  برنام�� والزراعة  واملياه  ة  البي�ئ
ي تحت مظّلة مبادرة الت�فمية املستدامة  �� رو�ف اإللك�ت

للغابات واملراعي ومكافحة التصحر)44).

ي اململكة)45). �� رعة �ف رف دول 13-4: أنواع النباتات املس�ت حج

rhizophora mucronataالقندل1

avicennia marinaالقرم، الشورى2

haloxylon salicornicumالرمث3

ي4 rhanterium epapposumالعرف��

salsola tetrandraالفرس5

salsola villosaالروثة6

salsola cyclophyllaالعراد7

schrophularia hypercifoliaالعلقا8

suaeda veraالدويد9

مران10 traganum nudatumال�ف

achillea fragrantissimaالقيصوم11

رم12 anabasis articulataالعحج

artemisia herba-albaالشي�13

ران14 artemisia judaicaالبعي�ث

atriplex canescensالقطف15

atriplex halimusالقطف16

atriplex leucucocladaالرغل17

calligonum comosumاألرطى18

االسم العلمي النوع

هة التحديات  ي مواحج �� هود محلية �ف حج
ي ية عامليا� البي�ئ

ي اململكة العربية السعودية  �� ر �ف �� هود التشحج ي حج �� تأ�ت
يحدق  الذي  ر  األك�ج طر  الحف ملحاربة  محاولة  ي  �� �ف
اململكة،  ي  �� �ف ي  �� األحيا�ئ وتنّوعه  الطبيعي  راث  بال�ت
له  التصّدي  ي  در�� ائُ الذي  املناخي  ر  التغ��ّ وهو 
املستدامة  الت�فمية  ي  برنام�� أهداف  أبرز  من  �ف
امها  رف وال�ت السعودية  العربية  للمملكة 
الشأن،  هذا  ي  �� �ف ة  الدول��ّ ات  االتفاق��ّ من  بالعديد 
بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  مثل 
واتفاقية  كيوتو«،  »برتوكول  املناخي،  ر  التغ��ُّ
التنوع  ه  تواحج ي  ال�ت�� األخطار  ومن  باريس)46). 
الرعوية، ي  �� األرا�ف تدهور  اململكة:  ي  �� �ف ي  ��  األحيا�ئ
فاف  والحج  ، �� العمرا�ف والزحف  املفرط،  واالحتطاب 
املرخصة،  ر  غ�� الزراعية  ي  �� األرا�ف وتوسع  املس�تمر، 
الحديثة،  الزراعية  التقنيات  استخدام  وسوء 
ر،  ا�ئ الحج والرعي  النباتية،  الغطاءات  وتناقص 
الطبيعية،  املواطن  وانكماش  املفرط،  والصيد 
املياه والهواء، وكذلك األثر الضار لألنواع  وتلوث 
ي  األمريك�� الغويف  مثل  نات  الكا�ئ من  الدخيلة 
 opuntia( والبلس   )prosopis juliflora(
ي  ال�ت�� التحديات  أبرز  أحد  أن  كما   .(47((.spp
ة  بي�ئ ي  �� �ف ي  �� األحيا�ئ التنوع  الحفاظ عل�  هود  ه حج تواحج
اف  ي يغلب عليها الطابع الصحراوي الحج اململكة ال�ت��
العذبة؛ املياه  مصادر  ي  �ف تأم�� هو  اف  الحج  وشبه 
ومياه  وفية  حج وعيون  آبار  من  الطبيعية  سواء 
املناطق  وار  بحج نشأت  ي  ال�ت�� تلك  أو  سطحية، 
املأهولة من شبكات الصرف الصحي أو الزراعي 

أو خزانات السدود.

باملنظومة  البحري  الطبيعي  راث  ال�ت يرتبط  ي  أيضا�
ي من املهم التصدي ملشكالتها ية والبحرية ال�ت��  املا�ئ
واملخلفات  ة  البحر��ّ والحموضة  كالتلّوث 
من  البحري،  ي  �� األحيا�ئ والتنوع  البالستيكية 
الفطرية  للحياة  السعودية  ة  الهي�ئ ام  رف ال�ت ذلك 
تفاهم  بمذكرة  1434هـ/2013م  عام  منذ 
)األطوم(  البحر  أبقار  وإدارة  املحافظة  حول 
حيث  ودها)48).  وحج االت  محج كافة  ي  �� �ف لها  وموا�ئ
موعات  املحج ر  أك�ج من  البحرية  الالفقاريات  تعد 
التنوع  حيث  من  البحرية  ة  الفطر��ّ الحيوانية 
مت  رف ال�ت كما  اململكة)49).  ي  �� �ف رة  والك�ث ي  �� األحيا�ئ
باملرفق  والزراعة  واملياه  ة  البي�ئ وزارة  ي  مؤخرا�
السادس من االتفاقيات الدولية ملنع التلوث من 
الدولية  واالتفاقيات  ماربول(،  )اتفاقية  السفن 
من  الصادرة   – السفن  من  االتزان  مياه  إلدارة 
ي  أيضا� صادقت  كما   – الدولية  البحرية  املنظمة 
الصادرة  بق  الز�ئ بشأن  »ميناماتا«  اتفاقية  عل� 
عام  ي  �� و�ف ة)50).  للبي�ئ املتحدة  األمم  ي  برنام�� عن 
مؤتمر  ي  �� �ف اململكة  شاركت  1440هـ/2019م، 
العاملي  البحري  راث  ال�ت مواقع  ملديري  اليونسكو 

وبشكل  ة)51).  األمريك��ّ املتحدة  الواليات  ي  �� �ف
روة  وال�ث البحري  بالتنوع  االه�تمام  لحظ  ُ�� عام، 
ر ظهور مراكز متخصصة مثل: مركز  ال�مكية ع�ج
السعودية  معية  والحج ال�مكية،  روة  ال�ث أبحاث 
امعة  بحج البحار  علوم  وكلية   ، �� املا�ئ راع  رف لالس�ت
ة  ال�مك��ّ روة  ال�ث أبحاث  ومركز  عبدالعزيز،  امللك 
امعة امللك فيصل، ومركز أبحاث البحر األحمر  بحج

امعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية)52). بحج

مبادرات توعوية

ي  �� �ف الرسمية  املؤسسات  هذه  دور  إل�  باإلضافة 
راث الطبيعي، تؤدي  صون شروط الحفاظ عل� ال�ت
ي تهدف إل�  ي إطالق املبادرات ال�ت�� �� ي �ف ي دورا� هي أيضا�
ي  وإدما�� ية  البي�ئ بالقضايا  الوعي  مستوى  رفع 
املحافظة  ال  محج ي  �� �ف املختلفة  ة  �تمع��ّ املحج  � الشرا�ئ
من  له  ترمز  وما  املتنّوعة  ة  الفطر��ّ الحياة  عل� 
تراث طبيعي خاص باململكة العربية السعودية. 
ر من  ة واملياه والزراعة عن أك�ث أعلنت وزارة البي�ئ
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ي اململكة العربية السعودية)59). �� ية �ف ان والفرق التطوعية البي�ئ معيات واللحج دول 13-5: الحج حج

ية1 معية السعودية للعلوم البي�ئ دةالحج حج

ة السعودية2 معية البي�ئ دةحج حج

معية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية3 الرياضالحج

معية السعودية لعلوم الحياة4 الرياضالحج

معية الكشافة السعودية5 الرياضحج

ية6 معية آفاق خضراء البي�ئ الرياضحج

ر7 ة بعس�� معية البي�ئ أبهاحج

معية التعاونية لصيادي األسماك8 صفوىالحج

ية9 معية الكشافة البي�ئ الليثحج

راري10 معية ال�ج الرياضحج

ة باملدينة املنورة11 معية البي�ئ املدينة املنورةحج

معية الوطنية لحقوق اإلنسان12 دةالحج حج

ضراء(13 ة )رابطة تبوك الحف معية حياة البي�ئ تبوكحج

رية14 �� معية ارتقاء الحف رحج �ج الحف

معية السعودية للزراعة العضوية15 الرياضالحج

ية16 ي البي�ئ �ف �� معية أوكسحج املدينة املنورةحج

ر17 معية مواكب األحج دةحج حج

معية السعودية للغوص18 دةالحج حج

مل19 ي أحج معية أمل�� يحج أمل��

ية / فسيل20 معية الت�فمية البي�ئ الرياضحج

ة والحياة الفطرية21 ر سلطان للبي�ئ ي األم�� الرياضكرس��

الرياضاملنتدى السعودي لألبنية الحفضراء22

 ، �� األحيا�ئ والتنوع   ، البي�ئ�� للعمل  مبادرة   60
التصحر)53).  ومحاربة   ، �� النبا�ت الغطاء  وزيادة 
السعودي  ة  البي�ئ أسبوع  الوزارة  أطلقت  كما 
مقدمة  ي  �� و�ف 1440هـ/2019م)54).  عام  األول 
ية  البي�ئ للتوعية  ي  الوط�ف�� ي  رنام�� ال�ج املبادرات  هذه 
التحول  مبادرات  أحدى  املستدامة  والت�فمية 
ة العامة لألرصاد وحماية  م الهي�ئ ي من تنظ�� الوط�ف��
زة اململكة العربية  ا�ئ ة حج ة)55). كما تمن� الهي�ئ البي�ئ
ي العامل اإلسالمي كل  �� ية �ف السعودية لإلدارة البي�ئ
ية  البي�ئ ز  وا�ئ الحج ومن  دوري)56).  بشكل  ي  �ف سنت��
السنوية  ية  البي�ئ املسابقة  زة  ا�ئ حج ي  محليا� ة  الدور��ّ

ة  الهي�ئ م  تنظ�� من  املدارس  وطالبات  لطاّلب 
مع  بالتعاون  ة  البي�ئ وحماية  لألرصاد  العامة 
ي دورتها الثالثة عام  �� ي انطلقت �ف م ال�ت�� وزارة التعل��

1441هـ/2020م)57).

ي مع تزايد  رات الوعي البي�ئ�� وقد بدأت تظهر مؤسثّ
يتعّلق  ما  ف�� �تمعية  املحج والفرق  ان  والّلحج معيات  الحج
ال  ي هذا املحج �� ة �ف ة واألعمال التطوع��ّ بشؤون البي�ئ
دول 13-5(، واألهم من ذلك، كان الدور  )انظر حج
ي نشر  �� ي �ف �ف م�� ي واملق�� �ف الذي لعبه األفراد من املواطن��
غياب  مع  الفردية  رات  �ج الحف برزت  إذ  الوعي،  هذا 

الوظيفة  لتؤدي  راكمة  امل�ت املؤسسية  ربة  التحج
ي التأهيل والتدريب، ونال البعض منهم  �� األهم �ف
العاملي  االتحاد  مثل  العاملية  املنظمات  إشادة 
العام  اإلطار  يصب  وبي�فما  الطبيعة)58).  لصون 
ي  �� �ف ية  البي�ئ �تمعية  واملحج املؤّسساتية  األعمال  لهذه 
ة املوروث الطبيعي للمملكة؛ يظل  مان اس�تمرار��ّ �ف
ة إل� االه�تمام به بوصفه  ي حاحج �� �ف راث الطبيعي  ال�ت
هود  ل حج �تمعي من أحج ي الوعي املحج �� ي �ف ي مستقال� قطاعا�
روة الوطنية  من ال�ث ه وإبرازه �ف ي إحيا�ئ �� متخصصة �ف
وهو  مالية،  والحج والعلمية  الحيوية  مة  الق�� ذات 

الدور الذي تسعى وزارة الثقافة لقيادته.

املدينة ان والفرق ات والّلحج مع�يّ ال�ج
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امعة الدول العربية23 ة التابع لحج ي للشباب والبي�ئ �� ارية واالتحاد العر�ج ي الغرفة التحج �� �تماعية �ف نة املسؤولية االحج املدينة املنورةلحج

دة24 ارية بحج ة بالغرفة التحج نة البي�ئ دةلحج حج

رية25 �� ية الحف معية الفيصلية النسا�ئ ي الحج �� ة �ف نة البي�ئ دةلحج حج

الرياضرابطة سدر التطوعية26

دة27 ي حج دةرابطة غوا��� حج

دةفريق السالم للبحث واإلنقاذ التطوعي28 حج

دةفريق لحظات التطوعي29 حج

ي30 �ف ضراء التطوعي بمدارس الفيصلية للموهوب�� دةفريق املدارس الحف حج

دةفريق إماطة31 حج

دةفريق النبتة التطوعي32 حج

حفر الباطنفريق متطوعي الحياة الفطرية33

ة34 ازاننادي أصدقاء البي�ئ حج

نات البحرية35 م الغوص للكا�ئ دةموسوعة نحج حج

املدينة ان والفرق ات والّلحج مع�يّ ال�ج

ي أرقام �ي راث الطبيعي �ف ال�ت

3419 
� املحميات  �� مهددًا� باالنـــقراض ��
الطبيعية، منها 250 نوعا من 
الطيور املتكاثرة، و 39 نوع من 

الثدييات.

4
�اث الطبيعي  � ال�� صادرة لتنظ��
ومـــا يتــــعلـــق بــه فـي الـمملكة 

العربية السعودية.

� األرصاد  ��  مراكز بئىية متخصصة، ��
� والتصحـر وتـنـمـية  �� والغطــــــاء النبا��

 . ام البي�ٔ�� �� ا��ياة الفطرية واالل��

90
� البحر األحمــــــر سيتـم  ع�� شواطــــى�
تحويـــلها إ�� وٜحهات سياحية عامليــة 
مـــن خالل ممــــارســـــات مستــــدامة 

تحافظ ع�� البئىة.

مراكز بحثية متخصصة5
�وة ال��كية والبحار. � ال�� �� ��

� اململكة، �� مساحة املحميات الطبيعية ��
 موزعة 12 محمية برية و3 محميات بحرية.

كم10.328.5542

268.613 كم2
مساحة املناطق املحمية امللكية.

�ية للمحافظة 7 اتفاقيات عاملية وإقل��
�اث الطبيعي.  ع�� البئىة وال��

26967
 � �� زأىر للمحميات الطبيعية ��
� 2015-2018م. �� �ة ب�� الف��

4

ان تطوعية ��ماية35 ٜحمعية و��ٜ
 البئىة وا��ياة الفطرية.

ٜحــزيـــرة أنظمة مختلفة حيــــــوانـــــًا� 
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مسح املشاركة الثقافية 2019م
ي عشر  االث�ف�� ي ولو ملرة واحدة خالل  ي طبيعيا� موقعا�
املواقع  زيارة  نسبة  بذلك  تفوق  املاضية،  ي  شهرا�
ي اليابان واملقدرة بـ 33.80%،  �� راثية الطبيعية �ف ال�ت
املتحدة  اململكة  ي  �� �ف الزيارات  نسبة  عن  وتقل 
كما   .)1-13 شكل  )انظر   55.80% تبلغ  ي  ال�ت��
بشكل  زار  ي  �ف السعودي�� ي  �ف املواطن�� من   15% ي  أ�فّ
ي اململكة  �� هات الطبيعية �ف رف متكّرر املحميات أو املت�ف
ة عام 1440هـ/2019م )انظر  ة السعود��ّ العرب��ّ

شكل 2-13).

ي  راث الطبيعي البي�ئ�� السياحة وال�ت
ي مال�� والحج

الطبيعية  ات  املحم��ّ زوار  عدد  فإن  مل  باملحج
اململكة  ي  �� �ف الطبيعي  راث  ال�ت أركان  من  هي  ي  ال�ت��
ات  املحم��ّ هذه  زوار  عدد  بلغ  حيث   ، يال� ض�ئ عد  ُ��
إل�  1436هـ/2015م  عام  ي  �ف ب�� ما  رة  الف�ت ي  �� �ف
دول  حج )انظر  ي  را� زا�ئ  26967 1439هــ/2018م 
بعدد  فرسان  زر  حج محمية  تتصّدرها   ،)6-13
ذلك  وسبب   .(60( را� زا�ئ  12592 إل�  وصل  زّوار 

الطبيعي  راث  ال�ت من  زء  كحج عليها  ي  رف رك�� ال�ت ضعف 
ية  البي�ئ للسياحة  يسية  ر�ئ قبلة  اليوم  هو  الذي 
اعتبار  ي  دقيقا� وليس   . �ف �� الدول��ّ وللزوار  املحلية 
والحواضر،  املدن  عن  البعيدة  املحميات  زيارة 
سهولة  عل�  ي  قيودا� حمايتها  أغراض  تفرض  ي  ال�ت��
راثه الطبيعي،  �تمع ب�ت ي عل� عالقة املحج زيارتها، مؤشرا�
هات  رف راث الطبيعي األخرى واملت�ف إذ تظل معامل ال�ت
هات  وحج أهم  من  املدن  أطراف  عل�  ية  البي�ئ
ر مس� املشاركة  ش�� ُ�� إذ  الفرد السعودي،  ترفيه 
الثقافية إل� أن %45.40 من العينة املمثلة زار 
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والسياحة  الطبيعي  راث  ال�ت سياحة  واقع  ه  يواحج
ة  الحاحج رغم  وإنه  التحّديات.  من  ر  الكث�� ية  البي�ئ
ال مفر  ية،  البي�ئ السياحة  لتطوير مشاريع  امللّحة 
ي لعمليات التطوير الحضري عل�  �� من األثر السل�ج
اري املياه بسبب ضعف أنظمة  ة، كتلوث محج البي�ئ

ة،  ة مياه الصرف الصحي للمرافق السياح��ّ معالحج
واملخّلفات،  النفايات  من  التخّلص  ومشكالت 
أو  ة  املحم��ّ للمناطق  الزوار  عدد  رة  ك�ث ي  وأحيانا�
خاّصة  ة)62)،  ّ�� املا�ئ مواردها  كاهل  يثقل  ية  النا�ئ
األداء  ي  �� �ف اململكة  ر  تأحفّ الحسبان  ي  �� �ف أخذنا  ما  إذا 

من  �ف  180 من   86 املركز  ي  �� �ف وتصنيفها  ي  البي�ئ��
 122 املركز  ي  �� �ف وتصنيفها   ، البي�ئ�� األداء  ر  مؤسثّ
ي،  من مؤشر حيوية النظام اإليكولوحج من 180 �ف
ر  من مؤسثّ 180 �ف 143 من  املركز  ي  �� �ف وتصنيفها 

ي ومواطنه)63). �� التنوع األحيا�ئ

ية  البي�ئ للسياحة  ة  التحت��ّ البنية  ضعف  يشكل 
من  �ف الطبيعي  راث  ال�ت ي  إدرا�� أمام  ي  قا� عا�ئ ي  أيضا�
عدم  إل�  باإلضافة  املحلية.  السياحة  ثقافة 
ي التخطيط السياحي،  �� �تمعية �ف ي املشاركة املحج رف تحف��
والقيادية  مية  التنظ�� الهياكل  ي  �� �ف ضعف  هناك 
للقطاعات املعنية بتطوير قطاع السياحة وتكوين 
وفق  ية  والبي�ئ واالقتصادية  �تماعية  االحج توازناته 
التطوير  ي  �� �ف وقصور  املدى،  طويلة  ية  راتيحج إس�ت
ق  راث الطبيعي)64). ومن العوا�ئ الّدوري ملواقع ال�ت
ي  نظرا� الطبيعي؛  راث  ال�ت مواقع  بعض  عد  �جُ كذلك 
إليها  الوصول  عل  يحج اململكة؛ مما  التساع رقعة 
تطور  ي  ال�ت�� التحتية  البنية  توافر  عدم  مع  ي  صعبا�
ة  من خيارات املواصالت نحوها واملرافق السياح��ّ
الطبيعي  راث  ال�ت مواقع  باستثناء  بها،  املحيطة 
فهي  املادي  ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت مواقع  من  القريبة 

تشاركها نصيب االه�تمام والتطوير.

أثر«  رك  ت�ت ي »ال  برنام�� أطلق  السياق،  ي هذا  �� �ف لذا 
ي  �� �ف ي  املحّل�� �تمع  املحج وإشراك  ي  البي�ئ�� األداء  ي  �ف لتحس��
ة الوطنية لحماية  رفع مؤشراته، الذي قادته الهي�ئ
منذ  للسياحة  العامة  ة  الهي�ئ ثم  الفطرية  الحياة 
حينها  هات  الحج من  عدد  فيه  وشاركت  2004م 
معية  ة وحج اسة العامة لألرصاد وحماية البي�ئ كالر�ئ
هات  الحج من  رها  وغ�� السعودية  العربية  الكشافة 
ة العامة  الحكومية واألهلية)65). كما أطلقت الهي�ئ
ي  برنام��  ) حاليا� السياحة  )وزارة  واآلثار  للسياحة 
ة« الذي يهدف إل� تقوية األواصر  »عيش السعود��ّ
ي  �� ي الثقا�ف ي املواطن وموروثه الوط�ف�� �ف ي تربط ما ب�� ال�ت��
السعودية  ة  الهي�ئ اس�تمرت  كما  والطبيعي)66). 
الدورات  من  العديد  تقديم  ي  �� �ف ة  الفطر��ّ للحياة 
ة  الحكوم��ّ هات  للحج العمل  وورش  واملعارض 
التدريب للمحافظة  من أنشطة مركز  اصة �ف والحف
ي 1439هـ/2018م  �ف ة للعام�� عل� املوارد الطبيع��ّ
 4815 استهدفت  ي  ال�ت�� و1440هـ/2019م، 
شركة  به  تقوم  ما  ي  أيضا�  .(67( ومستفيدا� ي  متدّربا�
املواطن  ي تعريف  �� �ف االتصاالت السعودية من دور 
ذات  ية  الدعا�ئ التوعوية  الحملة  ر  ع�ج املوروث  بهذا 

النطاق الواسع »هاذي السعودية«)68).

ي  ي عشر شهرا� االث�ف�� الطبيعي )مرة واحدة عل� األقل، خالل  راث  ال�ت 13-1: نسبة زيارة مواقع  شكل 
املاضية(، حسب الدولة.

ي  ي اململكة العربية السعودية )خالل االث�ف�� �� هات طبيعية �ف رف شكل 13-2: نسبة زيارة محميات أو مت�ف
ي املاضية(. عشر شهرا�

السعودية

اليابان

اململكة املتحدة

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

33.80%

55.80%

45.40%

22.00%

مل أقم بأي زيارة

من  1-2  زيارة

من  5-3  زيارة

ر من 5 أك�ث

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

54.50%

8.40%

15.00%

ي اململكة العربية السعودية)61). �� دول 13-6: عدد زوار املحميات من عام 2015م إل� 2018م �ف حج

رين2015م 5905 زا�ئ

ي2016م را� 7197 زا�ئ

ي2017م را� 6597 زا�ئ

ي2018م را� 7268 زا�ئ

عدد الزّوارالعام



350

راث الطبيعي يات                   ال�ت ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

ي تؤدي إل� املحافظة عليه وتطويره. ومن هذه  ي دراسة ومعرفة الظروف ال�ت�� �� اق العلمي تحت تخصصات متعّددة تصب �ف ي الس��ّ �� راث الطبيعي �ف ي ال�ت يندر��
ة مثل علوم األحياء وعلوم األرض وعلوم  ي بشكل عام، والتخّصصات العلم��ّ �� راث الثقا�ف ي تدرس ال�ت راث الطبيعي التخّصصات ال�ت�� ة بال�ت التخّصصات املعن��ّ
رويحية.  ية ال�ت لوية واألنشطة البي�ئ ية والقيادة الحف ربية البي�ئ ي التخصصية املرتبطة بال�ت رام�� ة وسياساتها وال�ج ي التخّصصات املتعّلقة بعلوم البي�ئ الحياة، أيضا�
م السعودية املؤهلة  ات التعل�� راث الطبيعي لش� كوادر هي�ئ ع�ف� بال�ت ي �تُ ها ال�ت�� زا�ئ ي أحج �� ي اململكة حضور العديد من هذه التخصصات، خاصة �ف �� م �ف وينقص التعل��
ي وإن مل يكن اه�تمامها  معيات امله�تّمة بالشأن البي�ئ�� ود للحج من إطار األكاديمية السعودية، هناك وحج . لكن �ف ة الحديثة نسبيا� هات املعرف��ّ رسيخ هذه التوحجّ ل�ت
معية السعودية لعلوم  معيات الحج ال، من هذه الحج ي املحج �� �ف رة املمارسة العملية  راث الطبيعي، كما ال تتوافر لديها خ�ج ينصب بشكل مباشر عل� محور ال�ت

دول 5-13).  رها )انظر حج ة السعودية، وغ�� غراف��ّ معية الحج ية، والحج معية السعودية للعلوم البي�ئ الحياة، والحج

البنية التحتية واالست�ثمار

راث  مراكز حماية ال�ت
ي اململكة �� الّطبيعي �ف

عل�  باملحافظة  املتعلقة  البحث  مراكز  تتعّدد 
أهم  من  تعد  ي  ال�ت�� اململكة  ي  �� �ف الفطرية  الحياة 
ي ذات العام الذي تأسست  �� موروثاتها الطبيعية. �ف
عام  الفطرية،  للحياة  السعودية  ة  الهي�ئ فيه 
سعود  ر  األم�� مركز  سس  ائُ 1406هـ/1986م، 
ف بمساحة  الفيصل ألبحاث الحياة الفطرية بالطا�ئ
قدرها 35 كم2، ويهدف إل� إعادة تأهيل مواطن 
باالنقراض  املهددة  للحيوانات  الفطرية  الحياة 
ر  التكث�� ي  رام�� ل�ج إخضاعها  بعد  ومتابعتها 
املحافظة عل�  ي  برام�� املركز  ، كما يدعم  �ف والتوط��
عام  ي  �� و�ف والعلمية)69).  اإلدارية  الفطرية  الحياة 
خالد  امللك  مركز  إنشاء  تم  1407هــ/1987م 
ي  ألبحاث الحياة الفطرية بال�ثمامة الذي يشرف أيضا�
إلكثار  السديري  محمد  ر  األم�� مركز  ي  برام�� عل� 

اليوم  خالد  امللك  مركز  ولدى  م.  بالقص�� الظباء 
وظباء  اإلدمي  وظباء  الريم  ظباء  إكثار  ي  برام��
يعد  كما   . �� العر�ج واملها  ي  �� النو�ج والوعل  نيومان 
التنّوع  ذات  ة  الفطر��ّ ات  الظلف��ّ مستودع  املركز 
زيرة العربية للتقليل من تهديد  ي الحج �� ي املهم �ف ي�ف�� الحج
البيانات  مع  حج ي  �� �ف دوره  إل�  باإلضافة  انقراضها؛ 
البحث  ومشاريع  ة  امليدان��ّ الدراسات  وتنفيذ 
املركز  ي  أيضا� يعمل  اإلطار،  ذات  ي  �� و�ف العلمية)70). 
رك ألبحاث الحياة الفطرية التابع ملدينة امللك  املش�ت

عبد العزيزللعلوم والتقنية)71).

الحياة  انب  املراكز عل� حج هود هذه  ركز محج ي�ت بي�فما 
ي الحفاظ عل� األنواع النادرة ومواطنها  �� �ف ة  الفطر��ّ
هود  حج تنصب  الطبيعي،  راث  ال�ت محاور  كأحد 
وأثره  املناخي  ر  التغ��ّ قضايا  ي  �� �ف أخرى  مراكز 
ي  ي فقط، بل أيضا� �� املباشر ليس عل� التنوع األحيا�ئ
ذات  الطبيعية  راثية  ال�ت املعامل  عل�  املحافظة  ي  �� �ف
امللك  مركز  املراكز  هذه  ومن  مالية.  الحج مة  الق��
الذي  رولية  الب�ت والبحوث  للدراسات  عبدهللا 
ر  افتت� عام 1437هـ/2016م كصر� علمي غ��
ربحي لدراسة كل ما يتعلق بالطاقة واقتصادها 
ر  كالتغ�� تحدياتها  وأهم  ة  البي�ئ عل�  وأثرها 
ة  املؤّسسات��ّ الصرو�  أهم  من  ي  أيضا� املناخي)72). 
ة  االست�ثمار��ّ السعودية  الشركة  ال  املحج هذا  ي  �� �ف
عام تأسست  ي  ال�ت�� )سرك(  التدوير   إلعادة 
1438هـ/2017م من قبل صندوق االست�ثمارات 
ل تحقيق هدف  العامة، ودعمه املس�تمر لها من أحج
طمو�، وهو نسبة إعادة تدوير تصل إل� 81%، 
اململكة  أداء  ي  �ف تحس�� من  ذلك  عن  ي  سينت�� وما 

.(73( البي�ئ��

الفرص االست�ثمارية وصناديق الدعم

الوطنية  ية  راتيحج االس�ت توصيات  عل�  ي  بناء�
عام  شهد  1439هـ/2018م،  عام  املقّرة  ة  للبي�ئ

ة،  البي�ئ صندوق  تأسيس  1440هـ/2019م 
يهدف  الذي  واالست�ثماري،  الحكومي  الطابع  ذي 
ودعم  ة،  البي�ئ لقطاع  ي  املال�� األساس  ر  توف�� إل� 
ودراسات  ي  وبرام�� انيات  رف م�� من  به  يتعّلق  ما 
ي  البي�ئ�� باألداء  االرتقاء  ل  أحج من  ومبادرات 
وستحقق  ة)74).  السعود��ّ ة  العرب��ّ للمملكة 
ة  ّ�� م املؤّسسات البي�ئ ة تنظ�� ة صندوق البي�ئ مركز��ّ
دعم  صندوق  مثل  وصناديقها،  ة  السعود��ّ
للحياة  السعودية  ة  للهي�ئ التابع  الفطرية  الحياة 
عام  ه  إلغا�ئ بعد  بأدواره  سيقوم  الذي  الفطرية 
الحياة  لت�فمية  ي  الوط�ف�� املركز  1440هـ/2019م 
ة  ية الوطنية للبي�ئ راتيحج الفطرية)75). وتركز اإلس�ت
إرساء  ر  ع�ج ي  اقتصاديا� ي  البي�ئ�� القطاع  ي  �ف تمك�� عل� 
واملخالفات،  الرسوم  د  عوا�ئ من  يستفيد  نظام 
املعاهد  مع  القطاع  شراكة  لتعزيز  يسعى  كما 
ية  البي�ئ دمات  الحف وشركات  األبحاث  ومراكز 
املتخصصة  األرصاد  شركات  مثل  والهندسية، 

ة النفايات)76).  وشركات معالحج

الذي  الطبيعي  راء  ال�ث ي  �� يأ�ت السياحي،  اإلطار  ي  �� �ف
السياحية  مقدراتها  رأس  عل�  اململكة  به  ت�تمتع 
ي يست�ثمرها، عل�  ر املستغلة، وهي الفرصة ال�ت�� غ��
أعلن  الذي  األحمر  البحر  مشروع  املثال،  سبيل 
االست�ثمارات  صندوق  بملكية  2017م  عام  عنه 
زيرة عل�  مل املشروع تحويل 90 حج العامة. إذ ي�ث
هة  ي إل� وحج ه وأمل�� ي الوحج �ف ي البحر األحمر ب�� شواطى�
مستدامة  ممارسات  خالل  من  عاملية  سياحية 
املشروع  هذا  إل�  يضاف  ة)77).  البي�ئ عل�  تحافظ 
ري  يحج أخرى  طبيعية  سياحية  هات  وحج الضخم، 
بل  الحج مثل  بها،  والعناية  تطويرها  عل�  العمل 
زر فرسان  وحج املنورة،  املدينة  ي منطقة  �� �ف األبيض 
ر، وهما املوقعان  ي عس�� �� �ف بل السودة  ازان وحج بحج
ي  ي للسياحة الداخلية، ال�ت�� ي مقصدا� ما� اللذان كانا دا�ئ
سيضاف إل� أرقامها أعداد أخرى من السيا� من 
رة السياحية  أنحاء العامل، وذلك بعد إطالق التأش��

عام 2019م.
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ي محطات �ي راث الطبيعي �ف ال�ت
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راث الطبيعي يات                   ال�ت ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

هوامش الفصل:

ة اليونسكو لحماية  مالية من اتفاق�يّ ة والعلمية والحج ي املاد�يّ �ي ي والتنوع األحيا�ئ �ي غرا�ف مة التشكل الحج راث الطبيعي الذي ي�تمحور حول ق�ي تّمي استقاء هذا التصّور لل�ت  (1(
ي تعّهدت بها اململكة العربية السعودية عام 1398هـ/1978م، انظر: ي والطبيعي املقرة عام ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م، ال�ت�ي �ي راث العاملي الثقا�ف ال�ت

UNESCO, World Heritage Centre, About World Heritage: The States Parties (9 September 2014(
http://whc.unesco.org/en/statesparties/sa.

مة مع اإلنسان«، وكالة األنباء السعودية، 21/ 3/ 2019م. ر.. عالقة حم�ي ي عس�ي �ي ار املعمرة �ف »تقرير األشحج  (2(
ة، ة السعودية للحياة الفطر�يّ «، الهي�ئ �ي ي للمملكة العربية السعودية انظر: »التنوع األحيا�ئ ركيب البي�ئ�ي لتفاصيل أوسع عن ال�ت  (3(

<http://www.swa.gov.sa/Ar/Wildlife/Biodiversity/Pages/default.aspx.>
https://www.pme.gov.sa/Ar/About/Pages/AboutUS.aspx< ،ة ة العاّمة لألرصاد وحماية البي�ئ ة«، الهي�ئ »نبذة عن الهي�ئ  (4(

http://swa.gov.sa/Ar/Wildlife/ProtectedAreas/Pages/default.aspx< ،ة ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ ة«، الهي�ئ »املناطق املحم�يّ  (5(
املصدر السابق.  (6(

<http://swa.gov.sa/Ar/Wildlife/ProtectedAreas/Pages/default.aspx< ،ة ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ ة«، الهي�ئ »املناطق املحم�يّ  (7(
بيل وينبع، 2014م(. ة امللكية للحج بيل وينبع، »دليل ينبع الصناعية: اإلصدار الرابع« )ينبع: الهي�ئ ة امللكية للحج الهي�ئ  (8(

ة، 2018م(، ص 18. ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ ة )الهي�ئ ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ التقرير السنوي للهي�ئ  (9(
(10( »National Report of Saudi Arabia )COP8(,« Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 

(20 November 2015( <https://www.cms.int/en/document/national-report-saudi-arabia-cop8
لس الوزراء. راء بمحج �ج ة الحف ة، هي�ئ ة للحياة الفطر�يّ نظام املناطق املحم�يّ  (11(

<https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/415d80f3-d9f9-4def-92d9-a9a700f25799/1
(12( Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CITES.

<https://www.cites.org/eng/disc/text.php
لس الوزراء، راء بمحج �ج ة الحف رية«، اململكة العربية السعودية: هي�ئ »نظام صيد الحيوانات والطيور ال�ج  (13(

<https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d0d49e6b-0989-40ae-a889-a9a700f2488c/1
لس الوزراء، راء بمحج �ج ة الحف اتها«، اململكة العربية السعودية: هي�ئ نات الفطرية املهددة باالنقراض ومنتحج ار بالكا�ئ »نظام االتحج  (14(

<https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/233c2b64-6824-4d1a-bd38-a9a700f24fc5/1
https://www.un.org/ar/events/biodiversityday/convention.shtml< ،حدة »اتفاقية التنوع الحيوي«، األمم امل�تّ  (15(

(16( Aichi Targets, Convention on Biological Diversity, <https://www.cbd.int/aichi-targets/target/11
ي، ليحج لس التعاون الحف ي العربية«، محج لي�� لس التعاون لدول الحف ي دول محج �ي »اتفاقية املحافظة عل� الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية �ف  (17(
<https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Pages/Details.aspx?itemid=329

املصدر السابق، ص 134-132.  (18(
ة، ص 136. ة السعود�يّ ي األول 1439هـ/2018م، رؤية 2030 اململكة العرب�يّ ة: االستعراض الطوعي الوط�ف�ي ة السعود�يّ نحو ت�فمية مستدامة للمملكة العرب�يّ  (19(

ة بـاألمان«، وكالة األنباء السعودية، 30/ 3/ 2019م. ي عهد »سلمان«.. 5 قرارات تاريخية تتعهد للبي�ئ �ي »عام / �ف  (20(
ي اململكة العربية السعودية )الرياض: وزارة الثقافة، 2019م(، ص 18. �ي هات وزارة الثقافة �ف رؤية وتوحج  (21(

(22( UNESCO, World Heritage Centre, ‘Uruq Bani Mu’arid Protected Area )3 January 2019(
<https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6369/>

(23( UNESCO, World Heritage Centre, Farasan Islands Protected Area )3 January 2019(
<https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6370/>

ة، 2018م(، ص 15. ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ ة )الهي�ئ ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ التقرير السنوي للهي�ئ  (24(
(25( UNESCO, World Heritage Centre, Saudi Arabia: Properties inscribed on the World Heritage List

 <https://whc.unesco.org/en/statesparties/sa/>
ة، 2018م(، ص 17. ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ ة )الهي�ئ ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ التقرير السنوي للهي�ئ  (26(

املصدر السابق، ص 17.  (27(

املصدر السابق، ص 17.  (28(
لس الوزراء. راء بمحج �ج ة الحف ة، هي�ئ ة للحياة الفطر�يّ نظام املناطق املحم�يّ  (29(

<https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/415d80f3-d9f9-4def-92d9-a9a700f25799/1
ة، 2018م(، ص 39. ة السعودية للحياة الفطر�يّ ة )الهي�ئ ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ التقرير السنوي للهي�ئ  (30(

املصدر السابق.  (31(
ريدة اليوم، 2/ 3/ 2004م. مام إل� اتفاقية حماية السالحف البحرية«، حج »الشورى يقر االن�ف  (32(

ة بـاألمان«، وكالة األنباء السعودية، 30/ 3/ 2019م. ي عهد »سلمان«.. 5 قرارات تاريخية تتعهد للبي�ئ �ي »عام / �ف  (33(
<http://www.persga.org/inner_ar.php?id=32< ،ا رسحج دة، ب�ي مقدمة اتفاقية حج  (34(

ة، الطبعة الثانية 2017م(، ص 156. ة العامة لألرصاد وحماية البي�ئ ة 1437هـ/2016م )الهي�ئ ة السعود�يّ ة: اململكة العرب�يّ تقرير حالة البي�ئ  (35(
ة، 2018م(، ص 24. ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ ة )الهي�ئ ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ التقرير السنوي للهي�ئ  (36(

املصدر السابق.  (37(

https://www.cbd.int/aichi-targets/target/11


353

2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

ة، الطبعة الثانية 2017م(، ص 165. ة العامة لألرصاد وحماية البي�ئ ة: اململكة العربية السعودية 1437هـ/2016م )الهي�ئ تقرير حالة البي�ئ  (38(
اري«، وكالة األنباء السعودية، 12/ 5/ 2019م.  رة خالل النصف األول من العام الحج ر من 3800 شحج ر تزرع أك�ث �ج »عام / بلدية الحف  (39(

ر«، وكالة األنباء السعودية، 30/ 10/ 2019م. �ي ازان ينفذ حملة »تشحج ة واملياه والزراعة بحج »عام / فرع البي�ئ  (40(
«،وكالة األنباء السعودية، 5/ 11/ 2019م. ف الوط�ف�ي ه الطا�ئ رف ر بمت�ف �ي ة واملياه والزراعة بمنطقة مكة املكرمة يدشن حملة التشحج »عام / فرع وزارة البي�ئ  (41(

ديدة باملدينة«، صحيفة مكة، 30/ 12/ 2018م. رى حج ق ك�ج ضراء وحدا�ئ »زيادة املسطحات الحف  (42(
�تمع حيوي«،صحيفة عكاظ، 19/ 3/ 2019م. ية وبناء محج ضراء«.. استدامة بي�ئ »الرياض الحف  (43(

ر««، وكالة األنباء السعودية، 9/ 12/ 2019م.  �ي ة واملياه والزراعة يدشن نظام »تشحج ب وزير البي�ئ »عام / نا�ئ  (44(
ة، الطبعة الثانية 2017م(، ص 165. ة العامة لألرصاد وحماية البي�ئ ة: اململكة العربية السعودية 1437هـ/2016م )الهي�ئ تقرير حالة البي�ئ  (45(

ي األول 1439هـ/2018م، رؤية 2030 اململكة العربية السعودية، ص128. ة السعودية: االستعراض الطوعي الوط�ف�ي نحو ت�فمية مستدامة للمملكة العرب�يّ  (46(
ة، 2010م(، ص 53-30. ة العامة للحياة الفطر�يّ ة )الهي�ئ ة السعود�يّ ي اململكة العرب�يّ �ي ي �ف �ي ة للمحافظة عل� التنوع األحيا�ئ ة الوطن�يّ �يّ راتيحج اإلس�ت  (47(

ة، 21/ 3/ 2013م. س البحر« من االنقراض«، صحيفة االقتصاد�يّ »السعودية تحمي »عرا�ئ  (48(
ة، الطبعة الثانية 2017م(، ص 161. ة العامة لألرصاد وحماية البي�ئ ة: اململكة العربية السعودية 1437هـ/2016م )الهي�ئ تقرير حالة البي�ئ  (49(

ي عدن«، وكالة األنباء السعودية، 22/ 5/ 2019م.  مية للبحر األحمر وخلي�� ة اإلقل�ي هود الهي�ئ ة« تدعم حج ية البي�ئ راتيحج من »إس�ت : 65 مبادرة �ف »عام / الفضل�ي  (50(
ي الواليات املتحدة«، وزارة الثقافة، 8/ 9/ 2019م.  �ي راث البحري العاملي �ف ي مؤتمر اليونسكو ملدراء مواقع ال�ت �ي »اململكة تشارك �ف  (51(

ة السعودية،ص 134. ي األول 1439هـ/2018م، رؤية 2030 اململكة العرب�يّ ة السعودية: االستعراض الطوعي الوط�ف�ي نحو ت�فمية مستدامة للمملكة العرب�يّ  (52(
ي عدن«، وكالة األنباء السعودية، 2019/5/22م. مية للبحر األحمر وخلي�� ة اإلقل�ي هود الهي�ئ ة« تدعم حج ية البي�ئ راتيحج من »إس�ت : 65 مبادرة �ف »عام / الفضل�ي  (53(

ة السعودي األول«، وكالة األنباء السعودية، 21/ 3/ 2019م. ي فعاليات »أسبوع البي�ئ �ف »عام / تدش�ي  (54(
ة، ة العامة لألرصاد وحماية البي�ئ ي للتوعية والت�فمية املستدامة، الهي�ئ ي الوط�ف�ي رنام�� مبادرة ال�ج  (55(

<https://www.pme.gov.sa/Ar/MediaCenter/AwarenessDef/Pages/AwarenessInitiative.aspx<.
ي من 13 دولة إسالمية«، وكالة األنباء السعودية، 4/ 9/ 2019م. ي العامل اإلسالمي تع�تمد فوز 17 مرشحا� �ي ية �ف زة اململكة لإلدارة البي�ئ ا�ئ ي / حج �ي »ثقا�ف  (56(

طلق مسابقتها السنوية لطالب وطالبات املدارس«، وكالة األنباء السعودية، 4/ 2/ 2020م. ة �تُ ة العامة لألرصاد وحماية البي�ئ »عام / الهي�ئ  (57(
(58( International Union for Conservation of Nature, »In Saudi Arabia, one woman’s inspiration and effort grow another 

generation’s leaders through open-air education«, 5/9/2019, <https://www.iucn.org/news/protected-areas/201909/
saudi-arabia-one-womans-inspiration-and-effort-grow-another-generations-leaders-through-open-air-education<

ة، ة العامة لألرصاد وحماية البي�ئ هات التطوعية املشاركة، الهي�ئ معيات والحج الحج  (59(
<https://www.pme.gov.sa/Ar/MediaCenter/CommunityResponsibility/Pages/Participants.aspx<.

ر للمحميات السعودية تتصدرها فرسان«، صحيفة الوطن، 9/ 12/ 2019م. »27 ألف زا�ئ  (60(
املصدر السابق.  (61(

، 2019م(، ص 18. رام�� : قطاع التسويق وال�ج راث الوط�ف�ي ة العاّمة للسياحة وال�ت ة )الهي�ئ �يّ دليل السياحة البي�ئ  (62(
(63( Saudi Arabia, Environmental Performance Index, <https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-country-report/SAU>

املصدر السابق.  (64(
رك أثر«، وزارة السياحة. ي »ال ت�ت برنام��  (65(

<https://scth.gov.sa/Programs-Activities/Programs/Pages/LeaveNoTrace.aspx>
ي راث الوط�ف�ي ة العاّمة للسياحة وال�ت ي »عيش السعودية«، الهي�ئ برنام��  (66(

<https://scth.gov.sa/Programs-Activities/Programs/Pages/LiveSaudi.aspx>
ة، 2018م(، ص 37. ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ ة )الهي�ئ ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ التقرير السنوي للهي�ئ  (67(

</https://unveil.laywagif.com/ar/default< ،ة ة، هاذي السعود�يّ هاذي السعود�يّ  (68(
ة، ة للحياة الفطر�يّ ة السعود�يّ ر سعود الفيصل ألبحاث الحياة الفطرية«، الهي�ئ »مركز األم�ي  (69(

<http://www.swa.gov.sa/Ar/Wildlife/PSFWRC/Pages/default.aspx<
ة السعودية للحياة الفطرية، »مركز امللك خالد ألبحاث الحياة الفطرية بال�ثمامة«، الهي�ئ  (70(

<http://www.swa.gov.sa/Ar/Wildlife/KKWRC/Pages/default.aspx<
رك ألبحاث الحياة الفطرية«، مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، )71)  »املركز املش�ت

<https://www.kacst.edu.sa/arb/rd/pages/content.aspx?dID=86>
رولية خالل أيام«، وكالة األنباء السعودية، 19/ 1/ 2016م. »اقتصادي / افتتاح مركز امللك عبدهللا للدراسات والبحوث الب�ت  (72(

(73( »About us«,SIRC, <https://sirc.com.sa/<
ة، 30/ 3/ 2019م. ة بـ »األمان««، وكالة األنباء السعود�يّ ي عهد »سلمان«.. 5 قرارات تاريخية تتعهد للبي�ئ �ي »عام / �ف  (74(

املصدر السابق.  (75(
ة واملياه والزراعة، 2018م(، ص 52-50.  ة )وزارة البي�ئ ة للبي�ئ ة الوطن�يّ �يّ راتيحج امللخص التنفيذي لإلس�ت  (76(

< https://www.theredsea.sa/ar < شركة البحر األحمر للتطوير  (77(
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ملحة عن تاريخ الطعام وفنون الطهي 
ي اململكة العربية السعودية �� �ف

ذور املطبخ السعودي �ج

التنوع  أحد شواهد  السعودي  املطبخ  تاريخ  يعد 
ويع�تمد  اململكة.  به  تتسم  الذي  ي  �� والثقا�ف ي  �� غرا�ف ال�ج
واللحوم  ال�بوب  عل�  ي  أساس�� بشكل  الطعام 
هذه  وتتفاوت  املحلية؛  والفواكه  وال�فضروات 
ي للوفرة  رها وتوليفها تبعا� ي طرق تحض�� �� العناصر �ف
ي  غرافيا� ي كل منطقة من مناطق اململكة املتسعة حج �� �ف
ي هذا  واملتنوعة من حيث املوارد املحلية، وقد أنت��
ي متنوعة ما تزال ح�ت� اليوم حاضرة  راث أطباقا� ال�ت
والهريس  ريش  ال�ج مثل  السعودي،  املطبخ  ي  �� �ف
إل�  باإلضافة  ا،  والكليحج والعريكة  والسليق 
املأكوالت البحرية مثل مكبوس السمك والروبيان 

ي تشتهر بها املناطق الساحلية. والصيادية ال�ت��

البحر  ر  ع�ج نشط  الذي  اري  التحج التبادل  وبفضل 
ي للمملكة، أو  �� ي والشر�ت �� عل� امتداد الساحل الغر�ج
رية القادمة من بالد الشام  من خالل القوافل ال�ج
ي تأثرت بها  ارة العقيالت ال�ت�� ّما تحج والعراق، ال س��
سرعان   ،((( تحديدا� مالية  والسش الوسطى  املنطقة 
ية  غذا�ئ عناصر  السعودي  املطبخ  اكتسب  ما 
اليومية.  أطباقه  ي من  يسيا� ر�ئ ي  زءا� باتت حج ديدة  حج
العناصر  هذه  رأس  عل�  األرز  كان  وبالتأكيد، 
تقليدية  ألطباق  ي  األساس�� القوام  تشكل  ي  ال�ت��
كالكبسة اليوم  السعودية  د  املوا�ئ منها  تخلو   ال 

والسليق وال�نيذ.

ال�دودية  اململكة  مناطق  مختلف  تأثرت  كذلك، 
رك  ي تش�ت اورة لها ال�ت�� ي البلدان املحج �� بثقافة الطعام �ف
رز  . ي�ج �� غرا�ف ذورها الثقافية ومناخها ال�ج ي حج �� معها �ف
ي  �� �ف املأكوالت الشعبية  ي  �ف ب�� التشابه  ي  �� �ف التأثر  هذا 
. كما يمكن  لي�� ال�ف وبقية دول  الشرقية  املنطقة 
ي  ال�ت�� نوبية  ال�ج املنطقة  ي  �� �ف نفسه  األمر  مالحظة 
منية،  ال�� املأكوالت  مع  أطباقها  بعض  تتشابه 
وكذلك األمر بالنسبة للمنسف الذي يعد الطبق 
وباملثل،  العربية،  زيرة  ال�ج مال  ملناطق سش ي  يس�� الر�ئ
إثراء  ي  �� �ف از  ال�حج ي  �� �ف ي  �� الثقا�ف التنوع  ساهم  فقد 
تعود  ي  ال�ت�� املأكوالت  بمختلف  ازي  ال�حج املطبخ 
أوسطية  وشرق  أوروبية  وشرق  آسيوية  ذور  ل�ج
الذي  البخاري  األرز  أشهرها  كان  ربما  مختلفة، 
ي  زءا� حج وأصب�   ، كافة  اململكة  مناطق  إل�  انتقل 

دتها التقليدية. ي من ما�ئ يسا� ر�ئ
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رنت كتب الطبخ واإلن�ت

ظلت وصفات األطباق السعودية وطرق إعدادها 
العقود،  مر  عل�  شفاهية  يال  األحج ر  ع�ج تنتقل 
التقليدية،  بصبغتها  احتفاظها  من  الرغم  وعل� 
ي  ال�ت�� ي من اإلضافات  الوصفات مل تخل� إال أن هذه 
يل  حج من  الشفهية  تناقلها  رحلة  ي  �� �ف اكتسبتها 
ي  شاقا� ي  أمرا� ذورها  حج تتبع  عل  يحج مما  يل،  حج إل� 
هود فيه. بالرغم من ذلك، فقد ظهرت  تغيب ال�ج
الطبخ  كتب  بعض  املاضية  الثالثة  العقود  ي  �� �ف
وتفصيلها  الوصفات  بتدوين  املعنية  السعودي 
 (((» �� من أمثال »أصول الطبخ السعودي والشر�ت
 ،(((» �� والشر�ت السعودي  الطبخ  ي  �� �ف ي  و»املثال��
تع�ف�  ي  ال�ت�� ية  رف ل�� االنحج الكتب  لبعض  باإلضافة 
والشرق  ي  عموما� ي  لي�� ال�ف منطقة  ي  �� �ف بالطهي 
هذه  أهمية  وتكمن  أوسع))).  بشكل  األوسط 
املخزون  مراكمة  ي  �� �ف املتفرقة  الفردية  املحاوالت 
ر  غ�� أولية.  كمصادر  املس�تمر  الشفاهي  معي  ال�ج
التوثيق  ر  معاي�� تحقق  مل  أهميتها،  عل�  أنها، 
واستهدافها  ارية  التحج طبيعتها  بحكم  ي  املنهحج
معظمها  ي  �� �ف اتسمت  كما   ، �� النها�ئ للمستهلك 

بعدم الدقة))).

ي توسيع هذا  �� ي �ف رنت دورا� ومنذ انتشاره، أدى اإلن�ت
رنت كاليوتيوب  ت منصات اإلن�ت املخزون. فقد عحج
ي  �� واملدونات واملواقع املتخصصة بمحتوى أسهم �ف
وصفات  مع  حج عل�  حرصوا  الذين  الهواة  نشره 
رها  تحض�� أساليب  وتوضي�  السعودية  األطباق 
وسهلة  سريعة  طريقة  وفر  ما  وهو  املتنوعة، 
رها  تحض�� أساليب  وتعلم  عليها  للتعرف 
رونية  اإللك�ت املصادر  هذه  أن  ر  غ��  ، �ف للمه�تم��
إل�  تفتقر  املتوفرة  الكتب  إل�  باإلضافة  املتناثرة 
انب  ال�ج غياب  ذلك،  من  واألهم   ، اإلنتا�� ودة  حج
وأصله  األكل  هوية  عن  يتحدث  الذي  التوثيقي 
ي  رف رك�� ي من ال�ت ذوره والقصص املروية حوله بدال� وحج

ر الطعام فحسب))). انب تحض�� عل� حج

راثية ي املحافل ال�ت �� املطبخ السعودي �ف

املطبخ  بوادر  ترسيخ  عل�  انات  املهرحج عملت 
ي املأكوالت عل�  �� مهور، إذ تأ�ت ي وعي ال�ج �� السعودي �ف

انات  املهرحج هذه  ملرتادي  اذبة  ال�ج العناصر  رأس 
أهم  أحد  كونها  الشعبية  باألكالت  تع�ف�  ي  ال�ت��
انات  دت العديد من املهرحج حج راث. وقد و� عناصر ال�ت
السعودي،  واملطبخ  ي  �� الشع�ج الطعام  تقدم  ي  ال�ت��
انطلق  الذي  نادرية  ال�ج ان  مهرحج رأسها  وعل� 
آنذاك.  ي  الوط�ف�� ال�رس  م من  بتنظ�� )98)م  عام 
ان مساحات مبنية مخصصة  مت قرى املهرحج و�ف
عناصر  فيها  تعرض  اململكة،  مناطق  ملختلف 
ي لكل منطقة، مما أتا� للزوار من  �� راث الثقا�ف ال�ت
ها ومن خالل التغطيات اإلعالمية  الرياض وخارحج
من  بعض  وعل�  الشعبية  األطباق  عل�  التعرف 
تفاصيل هويات املناطق املختلفة من خالل هذه 
األخرى  املحلية  انات  املهرحج منحت  كما  األطباق. 
لألكالت  مساحات  اململكة  مناطق  مختلف  ي  �� �ف
مثل  مهور،  ال�ج من  ي  را� كب�� ي  إقباال� د  وتحج الشعبية، 
مدينة  ي  �� �ف قام  ��� الذي  والفاكهة  الورد  ان  مهرحج
ي  �� �ف م  أق�� الذي  ران  نحج تراث  ان  مهرحج أو  تبوك)))، 

ر. رها الكث�� ران)8)، وغ�� مدينة نحج

ي بوادر تشكل وسط مه�ف��
لفنون الطهي

ي اململكة بشكل تام، فقد  �� �ف م الطهي  مل يغب تعل��
الطالبات عل� مدى عقود مهارات  تعلمت آالف 
وآداب  معارف  من  به  يرتبط  وما  الطعام  إعداد 
ي املدارس والكليات التابعة  �� ي الدراسية �ف ي املناه�� �� �ف
من  وبالرغم  البنات،  م  لتعل�� العامة  اسة  للر�ئ

اص داخل  املطبخ السعودي مل يكن له مساره ال�ف
ساهمت  كونها  من  ذلك  يمنع  مل   ، املناه�� هذه 
ي إثراء ثقافة الطهي  �� ر مباشر �ف بشكل مباشر وغ��

والتعامل مع األغذية.

ممارسات  من  املتفرقة،  العناصر  هذه  أن  ر  غ��
الشعبية  املطاعم  أو  املنازل  ي  �� �ف سواء  يومية 
هود املتواضعة لتدوين أساليب  انات وال�ج واملهرحج
ملطبخ  ي  هويهت� لتشكل  تكفي  تكن  مل  الطهي، 
سعودي ذي مالم� مك�تملة. ومن أهم العوامل 
هو  السعودي  املطبخ  حضور  لتواضع  املسببة 
إل� وسط طهي  رة طويلة -  افتقار املطبخ - ولف�ت
يحملون  ي  �ف رف�� مح�ت ي  �ف سعودي�� طهاة  من  مكون 
عليه.  واملحافظة  إبرازه  مهمة  عاتقهم  عل� 
الطهي  ملهنة  �تماعي  االحج التقدير  قلة  كانت  وربما 
الغياب)9)،  هذا  ي  �� �ف أسهمت  ي  ال�ت�� العوامل  أحد 
م املؤهلة  ي التدريب والتعل�� باإلضافة إل� قلة برام��
وخدمات  ي  إنتا�� ال  محج ي  �� �ف رافية  االح�ت للممارسة 

الطعام.

األمر  هذا  بدأ  العقبات،  هذه  من  وبالرغم 
امليالدي  العقد  أواخر  ي  �� �ف ء  �� السش بعض  ر  بالتغ��
الطهاة  موعة من  هود محج تكللت حج ، فقد  �� املا�ف
معية  »ال�ج تأسيس  ي  �� �ف ا�  بالنحج 009)م  عام 
مهنية  مؤسسة  وهي  للطهاة«،  السعودية 
معيات  ل�ج العاملية  الرابطة  ي  �� �ف وعضو  أهلية، 
انات  مهرحج إقامة  ي  �� �ف وتتخصص  الطهاة، 

ومنافسات الطهي املحلية)0)).



358

يات                   الطعام وفنون الطهي ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

واقع فنون الطهي
ي اململكة العربية السعودية �� �ف
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ي اململكة خالل السنوات القليلة املاضية، حيث شهد  �� بدأت مالم� هوية املطبخ السعودي بالتشكل �ف
بتوثيق  ي  مع�ف�� ي  �� ثقا�ف أحدهما   : �ف متقاطع�� مسارين  خالل  من  برز  ي  ملحوظا� ي  مؤسسيا� ي  نشاطا� القطاع 
من  موعة  محج ظهور  إل�  ذلك  وأدى  والفندقة.  السياحة  بقطاع  مدفوع  اقتصادي  واآلخر  راث،  ال�ت
ال  معيات أهلية لتنشيط املحج ي وحج ي برام�� �ف هودهم لتدش�� ي الذين ركزوا حج �ف رف�� ي املح�ت �ف الطهاة السعودي��

ي رافقت ظهور هذين املسارين)))). ديدة ال�ت�� ابة ملتطلبات الواقع ال�ج واالستحج

 ، �ف املحلي�� ي  �ف واملزارع�� املحلية  املحاصيل  دعم  عل� 
السعودية.  الهوية  حضور  من  كذلك  يعزز  مما 
ي املكثفة  رام�� انب عدد من ال�ج وتقدم األكاديمية بحج
ي الدبلوم السعودي  � والدورات املتخصصة، برنام��
مع  بالتعاون  وذلك  الطهي،  لفن  السويسري 

أكاديمية فنون الطهي بسويسرا)))).

املبادرات  من  عدد  رة  األخ�� اآلونة  ي  �� �ف نشط  كما 
خالل  من  وذلك  اري،  تحج بطابع  املتسمة  الفردية 
السعودي  الطبخ  تحديث  تحاول  ي  ال�ت�� املطاعم 
وهر الهوية، ونقله من املحلية  ر من حج دون التغي��
ي  إل� العاملية، مثل مطعم تكية الذي شّكل حضورا�
، حيث  �� را�ش ي خالل موسم الدرعية ال�ت ي وخصوصا� الفتا�
رة  أعاد ابتكار عدد من األطباق السعودية الشه��
ذابة ملرتادي الفعاليات الذين  بطرق معاصرة وحج

ي اململكة)))).  حضروا من داخل وخار��

املبادرات األهلية
ي �ف ونشاط الطهاة السعودي��

األهلية  هات  ال�ج من  عدد  مبادرات  أسهمت 
ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� الطهاة  فعالية  إل�  باإلضافة 
فعل�  رة،  األخ�� اآلونة  ي  �� �ف القطاع  هذا  تنشيط 
�تمع  سبيل املثال شهد عام ))0)م تأسيس محج
العربية  اململكة  طهاة  تطوير  �تمع  »محج ارتستك 
من  عدد  يد  عل�  دة  حج مدينة  ي  �� �ف السعودية« 
متد  ل�� �تمع  املحج نشاط  يتوسع  أن  قبل  الطهاة، 
�تمع  اململكة. وقد قام محج نوب  لشرق ووسط وحج
ارتستك بتنفيذ عدد من املبادرات، ومن أهمها 
ي  ال�ت�� السعودي«  الطبق  »دبلوماسية  مبادرة 
ي  �ف ل�� املسحج ي  �ف السعودي�� الطهاة  مشاركة  من  تت�ف
الس فنون  ي منافسات محج �� �ف ارتستك  �تمع  ي محج �� �ف
عدد  بلغ  9)0)م،  عام  ي  �� و�ف الدولية.  الطهي 
�تمع ارتستك  ي محج �� ي �ف �ف ل�� ي املسحج �ف الطهاة السعودي��
»مطبخ  أكاديمية  مبادرة  وكذلك   . طاهيا�  ((
مدينة  ي  �� �ف ))0)م  العام  انطلقت  ي  ال�ت�� لولوة« 
الفتيات  م  تعل�� ي  �� �ف األكاديمية  وتتخصص  دة،  حج
فنون الطهي من خالل الدورات وورش العمل، 
ورغم أنها ال تقتصر عل� الطعام السعودي، إال أنها 
التدريب  وتقديم  املطبخ  ثقافة  نشر  ي  �� �ف شاركت 
تال  املوهبة)))).  هذه  تطوير  ي  �� �ف للراغبات  ي  العمل��
عام  ي  �� �ف السعودية  الطهاة  طاولة  تأسيس  ذلك 
شركة  من  اص  ال�ف القطاع  من  بدعم  ))0)م، 
الطهاة ي  �ف ب�� املهنية  الروابط  م  لتدع��  »نستله« 

ي السعودية. �� �ف

األكاديمية  تأسست  9)0)م،  عام  ي  �� �ف ي  الحقا�
ر  �ج ال�ف بمدينة  »زادك«  الطهي  لفن  السعودية 
عدد  ي  تخري�� وتستهدف  الشرقية،  املنطقة  ي  �� �ف
حول  وتثقيفهم  وتدريبهم  ي  �ف املؤهل�� الطهاة  من 
تخصيص  إل�  باإلضافة  املختلفة،  العاملية  املطابخ 
ي حول املطبخ السعودي، وتع�تمد األكاديمية  منه��
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نشر  ال،  املحج ي  �� �ف التأليف  نحو  خطوة  ي  �� و�ف
كتاب  ))0)م  عام  ي  �� �ف مساوي  أحمد  الطاهي 
م  وتقي�� بنقد  مختص  كتاب  وهو  »استذواق«، 
ذلك  بعد  قام  وقد  مبسط،  بشكل  األطعمة 
�تمع  من محج يله �ف بتأسيس نادي استذواق وتسحج
ي اململكة.  �� ي من هواة الطعام �ف م عددا� ارتستك لي�ف
وعل� الرغم من أهمية مثل هذه املبادرات إال أنها 
تها ملزيد من الدعم  ي ظل حاحج �� ي رمزية �ف هودا� تظل حج
ل تطوير هوية املطبخ  ي من أحج �� ال�كومي واملؤسسا�ت

. �ف رف�� ي املح�ت �ف السعودي ودعم الطهاة السعودي��

ة الطهي وزارة الثقافة وهي�ئ

بالطهي  املتنامي  االه�تمام  هذا  وقيادة  ولتعزيز 
ي حفل  �� كممارسة ثقافية، أعلنت وزارة الثقافة �ف
9)0)م عن  ي مارس  �� �ف هاتها  إطالق رؤيتها وتوحج
مام قطاع الطهي إل� اختصاص وزارة الثقافة  ان�ف
أعلنت  كما  األخرى،  الثقافية  القطاعات  انب  بحج
ان  »مهرحج مبادرة  عن  نفسه  ال�فل  ي  �� �ف الوزارة 
سنوي  بشكل  قام  س��� الذي   ،» الوط�ف�� الطهي 

باملأكوالت  التعريف  إل�  تهدف  فعاليات  ليقدم 
ذلك  تبع  كما  الثقافية)))).  ودالالتها  السعودية 
لس الوزراء عل� إنشاء  ببضعة أشهر موافقة محج
بتكليف  الثقافة  وزير  وقيام  ثقافية  ة  هي�ئ  ((
الطهي،  فنون  ة  هي�ئ اسة  لر�ئ بدر  ميادة  الطاهية 
ة عل� إيصال ثقافة املطبخ  ي الهي�ئ رف ي أكدت ترك�� ال�ت��
مما  العامل،  إل�  السعودية  واملأكوالت  السعودي 
املأكوالت  به  الذي تحظى  ر  الكب�� االه�تمام  يعكس 
ي  عامليا� عرف  ��� ما  إل�  الوصول  طور  ي  �� �ف السعودية 
من  ر  كث�� يسعى  ي  وال�ت�� الفاخر،  الطعام  ربة  بتحج
دد إل� محاكاتها من خالل  ي ال�ج �ف الطهاة السعودي��

ارية)))). مبادراتهم الشخصية والتحج

انات واملسابقات  املهر�ج

إحدى  كانت  انات  املهرحج أن  إل�  اإلشارة  سبقت 
ثقافة  تعزيز  ي  �� �ف ساعدت  ي  ال�ت�� العوامل  أهم 
خالل  من  السعودي  املطبخ  وهوية  الطعام 
وقد  املختلفة.  أنشطتها  هامش  عل�  حضوره 
هذا  أداء  ي  �� املا�ف العام  خالل  انات  املهرحج عاودت 

مت  أق�� ، حيث  ر تخصصا� أك�ش ال�يوي بشكل  الدور 
انات املكرسة للطعام وفنون  موعة من املهرحج محج
ملمارسات  القديم  ال�فمط  احتفاظ  مع  الطهي، 
خدمة  ي  �� �ف بدوره  املتنوعة  انات  املهرحج ي  �� �ف الطعام 
انات  املهرحج هذه  بعض  ارتبط  وبي�فما  مرتاديها. 
برز  والسياحة،  الفندقة  بأنشطة  املتخصصة 
كما  وحفظه.  راث  بال�ت االه�تمام  سياق  ي  �� �ف بعضها 
مسابقات  انات  املهرحج هذه  من  العديد  نظمت 
الهواة  الطهي  عشاق  يع  تشحج ل  أحج من  للطهي 
الدولية  ر  كولين�� مسابقة  مثل   ، �ف رف�� املح�ت أو 
فعاليات  من  �ف املقامة  ي  �ف رف�� املح�ت للطهاة 
هة  املوحج مات(  )ألت�� ومسابقة  فوديكس،  معرض 
املعرض  فعاليات  من  �ف واملقامة  ي  �ف رف�� للمح�ت
نات،  واملعحج للمخبوزات  ي  الدول�� السعودي 
ومسابقة  للحبوب،  العامة  املؤسسة  م  بتنظ��
من  دة، �ف ي املا�ئ �ف دة املفتوحة للطهي وفنون تزي�� حج
للمأكوالت  ي  الدول�� السعودي  املعرض  فعاليات 
دة. وتقدم كلية السياحة  والفنادق والضيافة بحج
مسابقة  كذلك  العزيز  عبد  امللك  امعة  حج ي  �� �ف
))0)م عام  منذ  بانتظام  م  النحج  الطاهي 

وح�ت� اآلن)))).

انات والفعاليات املخصصة لثقافة الطعام واملطبخ السعودي. دول رقم 14-1: أبرز املهرحج �ج

ان املذاق السعودي)8)) ةمهرحج يع األسر املنتحج تشحج
راث الطعام السعودي ))0)املدينة املنورةوالتعريف ب�ت

اتمعرض فوديكس)9)) رات وعرض أحدث املنتحج �ج  تبادل األعمال وال�ف
ي قطاع األغذية �� دة�ف ))0) - 9)0)  حج

ان اقلطوا)0)) راثيةمهرحج ان للمأكوالت ال�ت ))0)الرياضمهرحج

ان أكل أول)))) اريمهرحج ان ترفيهي تحج دةمهرحج ))0)حج

دة للمأكوالت)))) ان حج اريمهرحج ان ترفيهي تحج دةمهرحج ))0) – 9)0)حج

ي  املعرض السعودي الدول��
نات)))) للمخبوزات واملعحج

رات �ج تعزيز شبكة العالقات املهنية وتبادل ال�ف
ي قطاع األغذية �� 9)0)الرياض�ف

ي  املعرض السعودي الدول��
للمأكوالت والفنادق والضيافة))))

اري توسيع النشاط التحج
ي قطاعات الفندقة والضيافة �� دة�ف ي عام 8)0)، حج �� مت نسخته الـ)) �ف أق��

ي 9)0) �� ومل يقم املعرض �ف

اتمعرض هوريكا)))) رات وعرض أحدث املنتحج �ج  تبادل األعمال وال�ف
ي قطاعات الضيافة �� 009)-9)0)الرياض�ف

ان الذواقة)))) يمهرحج �ف ي واملحلي�� �ف مع أشهر الطهاة العاملي�� 9)0)الرياضحج

بازين الهواةمسابقة غولدن ويسك)))) يع ال�ف دةمسابقة لتشحج 9)0)حج

املدينةالغرض/الهدف العاماسم الفعالية
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ي محطات �� فنون الطهي �ف
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ازات ز واإلنحج وا�ئ ال�ج
قام داخل اململكة العديد من مسابقات الطهي  �ت�
هذه  من  بعض  ي  �� يأ�ت ما  ف�� عدة،  مستويات  عل� 

زين بها: املسابقات والفا�ئ

· فعاليات 	 من  �ف مت  أق�� ي  ال�ت�� املسابقة  ي  �� �ف
معرض هوريكا الذي استضافته الرياض 
2019م،  ر  نوفم�ب  28  -  26 ي  �ف ب�� رة  الف�ت ي  �� �ف
بامليدالية  الصليهم  هنادي  الشيف  فازت 
ة للطبق الصحي،  ي املسابقة ال���ّ �� �ف رونزية  ال�ج
فاز  ي  �ف ح�� ي  �� �ف ية،  الغذا�ئ السالمة  زة  ا�ئ وحج
ميل  حج محمد  الشيف  الطهاة  يس  ر�ئ
ة الطعام البحري،  رونزية عن ف�ئ بامليدالية ال�ج
للسالمة  بويكر  زة  ا�ئ حج مع  نب  حج إل�  ي  نبا� حج
يس الطهاة  ية. وكذلك حاز مساعد ر�ئ الغذا�ئ
ر الطهاة الشيف  ي وكب�� �� الشيف بندر الزهرا�ف
حة  ي تقدير عن ال�ئ �� ميل، عل� شهاد�ت محمد حج

بة عشاء مؤلفة من ستة أطباق. وحج

· ة 	 الهي�ئ أقامتها  ي  ال�ت�� رفيه  ال�ت تحديات  ي  �� �ف
ي عام 9)0)م، فاز الطاهي  �� رفيه �ف العامة لل�ت

ة الطهي. ي ف�ئ �� راكان العريفي �ف

· مها كلية 	 ي تق�� م ال�ت�� ي مسابقة الطاهي النحب �� �ف
ي  سنويا� العزيز  عبد  امللك  امعة  بحج السياحة 
الطالبة  األول  باملركز  فازت  امعة،  ال�ج لطالب 
الطالبة مياسم  ي  �� الثا�ف وباملركز   ، �� الودا�ف ريناد 
العنود  الطالبة  الثالث  وباملركز   ، ه�ف�� ال�ج

الغامدي.

الوطنية  زة  ا�ئ ال�ج الطهي  فنون  ال  محج وينتظر 
وزارة  عنها  أعلنت  ي  ال�ت�� الطهي  بفنون  املختصة 

ز الثقافية الوطنية. وا�ئ من مبادرة ال�ج الثقافة �ف
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ي العامل �� املطبخ السعودي �ف

أهمية  ارب  التحج هذه  بمثل  االه�تمام  يعكس 
السعودي  املطبخ  هوية  عن  ر  التعب�� ي  �� �ف الطعام 
ي تعريف العامل بالثقافة السعودية وأثره  �� ودوره �ف
.  ولعل أحد أبرز  ي انتشار املطبخ السعودي عامليا� �� �ف
بدور  املتنامي  الوعي  هذا  توض�  ي  ال�ت�� ارب  التحج
الذي  ي  �� الثقا�ف الغداء  هو  الطهي  وفنون  الطعام 
عنوان  تحت  رية  �� ال�ف مسك  مؤسسة  أقامته 
املنتدى  فعاليات  من  زء  كحج سعودية«  »رحلة 
بال  حج ي  �� �ف املقام  »دافوس«  العاملي  االقتصادي 
8)0)م. من خالل تلك  األلب السويسرية عام 
ي وهم راكان  �ف ربة، شارك ثالث طهاة سعودي�� التحج
اليوسف  ي  وعل�� العطيشان  وضحى  العريفي 
) مناطق  من  مستلهمة  أطباق  ستة  إعداد  ي  �� �ف
منتدى  رواد  لتعريف  وذلك  مختلفة،  سعودية 
أقامت  كما  السعودي)9)).  املطبخ  عل�  دافوس 
ي  �� �ف ثقافية مماثلة  للثقافة فعالية  العامة  ة  الهي�ئ
ر  ي العهد األم�� ي مع زيارة ول�� مدينة نيويورك تزامنا�
محمد بن سلمان للواليات املتحدة األمريكية)0))، 
سعودية  أكالت  سعوديون  طهاة  قدم  حيث 
نفسها،  وبالطريقة  عصري.  بأسلوب  معدة 
العهد  ي  ول�� زيارة  أثناء  بدر  ادة  م��ّ الطاهية  برزت 
ر محمد بن سلمان إل� فرنسا، حيث قامت  األم��
ستلهم  وم� مبتكر  بشكل  ال�لوى  أطباق  بإعداد 
من الهوية السعودية، كما نظمت وزارة الطاقة 
ي كيب تاون لتعريف زوار  �� أمسية ثقافية مماثلة �ف
السعودية، حيث قدم  بالثقافة  »اندابا«  مؤتمر 

الطهاة األكل السعودي لضيوف األمسية.

ي  �� ز حقق الطهاة السعوديون �ف وا�ئ وعل� صعيد ال�ج
ارتستك  �تمع  محج من  �ف الدولية  املنافسات  فريق 
ي املحافل الدولية، وذلك بال�صول  �� ي �ف ي بارزا� حضورا�
املسابقات  من  عدد  ي  �� �ف دولية  زة  ا�ئ حج  )((( عل� 

الدولية املختلفة)))).

حضورها  السعودية  األطباق  من  ي  �ّ أى� ل  تسحج مل  الطهي،  ي  �� �ف الدولية  السعودية  ارب  التحج لضعف  ي  نظرا�
انتشار بعض األطباق  إل� محدودية  ر من نقاد الطعام  عه كث�� العاملية، وهو ما يرحج م الطعام  ي قوا�ئ �� �ف
املطاعم  تعد  ذاتها،  للمنطقة  غرافية  ال�ج ال�دود  األحيان  من  ر  كث�� ي  �� �ف تتعدى  ال  ي  وال�ت�� السعودية، 
ينيا بالواليات املتحدة  رحج ي والية ف�� �� ي اململكة معدودة، ولعل أشهرها مطعم »الديرة« �ف السعودية خار��
ي افتت�  �ف رة ح�� مة إضافة أخ�� ي لندن، وقد شهدت هذه القا�ئ �� األمريكية، ومطعم »املطبخ السعودي« �ف
يسعى  الذي   ، �� املا�ف العام  الرياض  موسم  مع  ي  تزامنا� لندن  ية  رف ل�� اإلنحج العا�مة  ي  �� �ف »زاد«  مطعم 
بدوره لتحديث وصفات مأكوالت تقليدية، تعود إل� حقب تاريخية عدة، أثرتها الطاهيات بلمساتهن 

الشخصية دون االبتعاد عن الهوية السعودية)8)).
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البنية التحتية واالست�ثمار
طط  ل�ف أساسية  ة  رف رك�� اململكة  ي  �� �ف الطعام  يعد 
ال السياحة، فبحسب  ي محج �� �ف الت�فمية االقتصادية 
اإليرادات  زادت  لإلحصاء  العامة  ة  الهي�ئ
التشغيلية للمنشآت السياحية باململكة بنسبة 
سبقه،  الذي  العام  عن  8)0)م  عام  ي  �� �ف  4.6%
الطعام  تقديم  نشاط  إيرادات  بلغت  حيث 
نسبته  ما  أي  ريال،  مليون   43.441 والشراب 
ي تلك اإليرادات التشغيلية  مال�� %34.99 من إحج
وتعكس هذه  باململكة)))).  السياحية  للمنشآت 
ثقافية  هة  كواحج بالطعام  االه�تمام  تزايد  األرقام 
هات  وال�ج األعمال  لرواد  يتي�  مما  للمملكة، 
حضور  لتعزيز  است�شمارية  فرصة  ي  معا� الرسمية 
ي  �� ي �ف �ف املطبخ السعودي وإشراك الطهاة السعودي��

هذه الفرصة.

مية الدعم واألطر التنظ��

املطاعم  مل  يسش الذي  روي�  ال�ت قطاع  ي  إدرا�� يعد 
ال�ياة  ودة  حج ي  رنام�� ل�ج املهمة  القطاعات  من  �ف
ي  �� �ف تسهم  أن  شأنها  من  ي  مهمهت� ي  ميهت� تنظ�� ي  خطوهت�
وهو  السعودي،  والطهي  الطعام  ثقافة  تطوير 
خالل  ي  متسارعا� ي  نموا� »يشهد  الذي  القطاع 
لتقديم  اململكة  سعي  إطار  ي  �� �ف رة  األخ�� رة  الف�ت
ي  �� �ف القطاع  شكل  ر  تغي�� ي  �� �ف تسهم  عاملية  خدمات 
هات املختصة  ي ملا بدأته ال�ج املنطقة«)))). واستكماال�
املتنقلة  الطعام  بإصدار تصاري� تشغيل عربات 
ي  �� �ف أسهمت  ي  وال�ت�� ))0)م،  عام  ي  �� �ف مرة  ألول 
الشباب  دعم  خالل  من  الطعام  قطاع  يع  تشحج
العربات  تلك  وتشغيل  القتناء  السعودي 
دخل  كمصدر  أو  الرسمي  عملهم  أوقات  ي  خار��
عام  ي  �� �ف املرخصة  العربات  عدد  بلغ    ،(((( أساس��
ميع أنحاء اململكة)))). ي حج �� 9)0)م )0)) عربة �ف

 
الكوادر املهنية

قطاع  ي  �� �ف ي  �ف العامل�� ي  �ف السعودي�� نسبة  تزال  ما 
 ، نسبيا� منخفضة  واملطاعم  التغذية  خدمات 
نسبة  لرفع  خطة  ود  وحج إل�  ر  تش�� املصادر  أن  إال 
وزارة  وتسعى  باملطاعم،  ي  �ف العامل�� ي  �ف السعودي��
خالل  من  �تماعية  االحج والت�فمية  البشرية  املوارد 
ي لرفع عدد  �ف هات املعنية بالتوط�� التنسيق مع ال�ج
ر  ألك�ش ي  �ف السعودي�� من  املطاعم  بقطاع  ي  �ف العامل��
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(

0

((

(0
((

((

من %0)، ليبلغ عددهم بالقطاع ))),)8«)))). 
فقد  الطهي  مهنة  ي  �� �ف ي  �ف العامل�� يخص  ما  ف�� أما 
عام  ي  �� �ف ي  �ف ل�� املسحج ي  �ف السعودي�� الطهاة  عدد  بلغ 
909 طهاة و))8 طاهية. وعل� الرغم  9)0)م 
ي القطاع  �� ي �ف �ف من أن هذه املساعي لزيادة العامل��
الطعام،  ي  بإنتا�� املرتبطة  املهن  مختلف  مل  تسش
ي  �� الثقا�ف بالشق  املرتبطة  الطهي  ممارسة  أن  إال 
ففي  املهن.  هذه  مقدمة  ي  �� �ف ي  �� تأ�ت الصناعة،  من 
ي هذا املسار، عل� سبيل املثال، تعاونت  �� خطوة �ف
والت�فمية  البشرية  املوارد  )وزارة  العمل  وزارة 
فور  فندق  مع  9)0)م  عام   ) حاليا� �تماعية  االحج
للتوظيف  معرض  إلقامة  بالرياض  ن  رف س��
ي  خريحج من  السعودي  الشباب  الستقطاب 
الفنية  واألكاديميات  والفندقة  السياحة  كليات 
مل  ي تسش االت الفندقية، ال�ت�� ي مختلف املحج �� للعمل �ف
أن  بعد  وذلك  الطعام،  ر  وتحض�� الطهي  فنون 
ي قطاع الفندقة والسياحة  �� ة لهم �ف ارتفعت ال�احج
ي  �� �ف العاملية  املطاعم  افتتا�  ي  �� �ف ر  الكب�� التوسع  مع 
ي  �ف ي عدد السعودي�� �� دول اآل�ت اململكة، يستعرض ال�ج
ي مهن الطهي خالل أربع سنوات)))). �� ي �ف �ف ل�� املسحج

ي عامي ))0)م - 9)0)م. �ف ي مهن الطهي ب�� �� ي �ف �ف ل�� ي املسحج �ف دول رقم 14-2: أعداد السعودي�� �ج

ي عام 1776))20099098))0))0204798)))))80890017089طاه�

ر طهاة 027)))22)))20)))16)))كب��

موع محب أن�ث� ذكر موع محب أن�ث� ذكر موع محب أن�ث� ذكر موع محب أن�ث� ذكر

ر الطهاة«. ي مهنة »كب�� �� ي �ف �ف ل�� ي املسحج �ف ي أعداد السعودي�� �� شكل 14-1: ال�فمو �ف

2019 2018 2017 2016 املهنة
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م والتدريب التعل��

الطهي،  دراسة  اململكة  ي  �� �ف الكليات  بعض  توفر 
م  ي تدّرس مواد لتعل�� امعة امللك عبد العزيز ال�ت�� كحج
الطهي من خالل تخصص الفندقة، وكذلك كلية 
العامة  للمؤسسة  التابعة  والفندقة  السياحة 
ي  ال�ت�� املنورة  باملدينة  ي  وامله�ف�� ي  التق�ف�� للتدريب 
 (00 عل�  يزيد  ما  9)0)م  عام  ي  �� �ف منها  ي  تخر��
تقوم  كما  الطعام،  ي  إنتا�� ي  �� �ف تخصصوا  طالب 
عبدهللا  امللك  بمدينة  الطهي  فنون  أكاديمية 
ي أبريل من عام  �� ي فتحت أبوابها �ف االقتصادية ال�ت��
رية  �� ال�ف مسك  مؤسسة  مع  بالتعاون  8)0)م  
طالب  ة  مسما�ئ ل�ف وتدريبية  دراسية  من�  ر  بتوف��
إلكمال  الشروط  فيهم  تتحقق  ممن  وطالبة 

ي األكاديمية)8)). �� مهم �ف تدريبهم وتعل��

موعة  محج ي  �ف ب�� ية  راتيحج االس�ت الشراكة  أثمرت 
للتدريب  العامة  واملؤسسة  للسياحة،  ر  ال�ك��
ي للسياحة  ي عن إنشاء املعهد العال�� ي وامله�ف�� التق�ف��
الدبلوم  شهادة  يمن�  الذي  والضيافة، 
بالضيافة  متعلقة  مختلفة  تخصصات  ي  �� �ف
ي عل� شهادة  �ف ال�اصل�� للطلبة  والسياحة، ويتي� 
 HTMI امعة  حج ي  �� �ف الدراسة  مواصلة  الدبلوم 

بسويسرا، وللمعهد ثالثة فروع.

ي الباحة،  �� ي للسياحة والضيافة �ف املعهد العال��  -(
مخصص  وهو  ))0)م،  عام  تأسس 

للطلبة الذكور.
ازان،  ي حج �� �ف ي للسياحة والضيافة  املعهد العال��  -(
من  ي  وابتداء� لكنه  ))0)م،  عام  تأسس 
ي  �� �ف الدبلوم  ي  برنام�� اع�تمد  ))0)م  يونيو 
ي  رنام�� ال�ج وهو  الطعام(،  ي  )إنتا�� تخصص 
وإعداد  الطهي  عن  مواد  عل�  يحتوي  الذي 
عدد  بلغ  واحدة،  سنة  ومدته  الطهاة 
 ، شخصا�  (( اآلن  ح�ت�  منه  املستفيدين 
 ،) ا� خريحج  ((  :(0(8 لعام  ي  �ف �� ريحج ال�ف )عدد 

.) ا� ي لعام 9)0): )) خريحج �ف �� ريحج )عدد ال�ف
والضيافة  للسياحة  ي  �� النسا�ئ ي  العال�� املعهد   -(
وهو  8)0)م،  عام  ي  �� �ف تأسس  الرياض،  ي  �� �ف

مخصص للطالبات.

عبد  بنت  نورة  رة  األم�� امعة  حج  استحدثت 
ي  �� �ف نوعية  ي  برام�� ثالثة  8)0)م  عام  ي  �� �ف الرحمن 
الطهي  وفن  الضيافة  إدارة  وهي  �تمع،  املحج كلية 
إدارة  تخصص  مسارات  من  �ف املنشآت  وإدارة 
الضيافة  قسم  يقدم  كما  والفندقة.  الضيافة 

نفسها  امعة  ال�ج ي  �� �ف �تمع  املحج كلية  ي  �� �ف والفندقة 
ما  رة لتعلم فن الطهي السعودي. ف�� دورات قص��
تقدم األكاديمية السعودية لفنون الطهي زادك 
بسويسرا  الطهي  فنون  أكاديمية  مع  بالتعاون 
�تمع تطوير طهاة  شهادة الدبلوم، كذلك يقدم محج
ي  برام�� عدة  ارتستك  السعودية  العربية  اململكة 
مختلف  تستهدف  مع�تمدة  وتطويرية  تأهيلية 

ال. ي املحج �� � �ف الشرا�ئ

ي  �� �ف االبتعاث  حركة  ي  �� �ف ي  نشاطا� القطاع  شهد  كما 
ابتعثت  9)0)م  يوليو  ففي  رة،  األخ�� اآلونة 
»مسك  سلمان  بن  محمد  ر  األم�� مؤسسة 
الطهي  فنون  لتعلم  وطالبة  ي  طالبا�   (0 رية«  �� ال�ف
 (Le Cordon Bleu( ي معهد  لو كوردون بلو �� �ف
ر من العام نفسه  ي سب�تم�ج �� ي فرنسا)9))، و�ف �� العاملي �ف
ي  شابا�   (( العال  ملحافظة  امللكية  ة  الهي�ئ ابتعثت 
الطهي  فنون  لتعلم  العال  محافظة  من  وفتاة 
باريس)0)).   (Ferrandi( راندي  ف�� مدرسة  ي  �� �ف
ر 9)0)م  ي ديسم�ج �� ي أطلقت وزارة الثقافة �ف را� وأخ��
فنون  مل  سش الذي  ؛  �� الثقا�ف االبتعاث  ي  برنام��
من التخصصات املتاحة لالبتعاث، وهو  الطهي �ف
هات  ال�ج توليها  ي  ال�ت�� العناية  يوض�  مهم  ه  توحج
هة أساسية للثقافة  الرسمية للطعام بوصفه واحج

السعودية والسياحة.

مهنة الطهي وقطاع الفندقة

والتدريب  م  التعل�� ملسارات  املتتبع  يالحظ 
ما  هذا  ولعل  بالضيافة،  ي  غالبا� الطهي  ارتباط 
األحيان  من  ر  كث�� ي  �� �ف الطهي  مهنة  ي  إدرا�� يفّسر 
ي  �� �ف نفسه  وال�ال  الفندقة،  تخصصات  من  �ف
ي  �� �ف الطهي  تعلم  تتي�  ي  ال�ت�� مية  التعل�� القطاعات 
تع�تمد  إذ  والفندقة.  السياحة  ومعاهد  كليات 
يتعلق  ما  ف�� صارمة  ر  معاي�� الفندقية  القطاعات 
يسعى  ولهذا   ، �� الفند�ت باملطبخ  املتعلقة  باملهن 
ي  �� الفند�ت القطاع  ي  �� �ف للعمل  الطهاة  من  ر  كث��
ازدهار  ورغم  لديهم،  ي  �� را�ف االح�ت انب  ال�ج لتطوير 
ما  أنها  إال  اتها،  ف�ئ بمختلف  الفنادق  عدد  ونمو 
القادرين عل�  ود الطهاة  ي من قلة وحج �� زالت تعا�ف
ذلك  ورغم  عاملية.  ر  بمعاي�� محلية  أطباق  ي  إنتا��
ي  وإخرا�� رعاية  ي  �� �ف ي  �� الفند�ت القطاع  أسهم  فقد 
ما بعد، ي شقت طريقها ف��  العديد من املواهب ال�ت��
ضحى  الشيف  املثال،  سبيل  عل�  ذلك  ومن 
تقود  طاهية  كأول  عملت  ي  ال�ت�� العطيشان 
كما  الرياض،  مدينة  فنادق  أحد  ي  �� �ف طبخ  فريق 
السعودية  األطباق  إعداد  ي  �� �ف ذلك  بعد  شاركت 
ي  �� �ف م  أق�� الذي  العاملي  االقتصادي  املنتدى  ي  �� �ف
قطاعي  ي  �ف ب�� التداخل  هذا  ويشكل  دة.  حج مدينة 
املطبخ  إلبراز  ذهبية  فرصة  والفندقة  الطهي 
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ي اململكة. �� ات املحلية �ف انات املنتحج مة ببعض مهرحج دول رقم 14-3: قا�ئ �ج

ان ال�ريد ازانمهرحج بشكله ال�ديث )00) - اآلنحج

ي �ف ان ال�ج ازانمهرحج ))0) - اآلنحج

ان ال�تمور ممهرحج أغسطس من كل سنةالقص��

ان الزيتون وفمهرحج 008) - اآلنال�ج

ا ان الكليحج ممهرحج 009) - اآلنالقص��

ان العسل ازانمهرحج ))0) - اآلنحج

و ان املانحج ازانمهرحج )00) - اآلنحج

اصة به،  ي فنون الطهي ال�ف �� السعودي واالست�شمار �ف
العاملية  الفنادق  رات  خ�ج من  باالستفادة  وذلك 
زوارها  أعداد  وتنامي  الصارمة،  رها  ومعاي��

الوافدين من أنحاء العامل لزيارة اململكة. 

ارب الطعام الفاخر تعزيز السيا�ة وتحج

تع�تمد السياحة الداخلية عل� ما يعرف بـ »مالم� 
ي  ال�ت�� األساسية  املالم�  وهي   ،» �� الثقا�ف املوروث 
املادي،  ر  وغ�� املادي  املوروث  هوية  تحددها 
وما  الالزمة  واملوارد  األدوات  توفر  ويعززها 
لها  يتي�  ي  بي�ئ�� تنوع  من  املحلية  الثقافة  تحمله 
بشكل  الداخلية  السياحة  قطاع  ي  �� �ف االست�شمار 
املطاعم  ي  )نماذ�� ي  �� �ف االست�شمار  ذلك  ومن  ٍد،  محج
الصحراوية  املساحات   – املزارع   – عات  املنتحج  –
النظرة  هذه  بدأت  وقد  العاملية(.  السياحية 
بعض  بتوليد  سياحي  كعنصر  للثقافة  اصة  ال�ف
ي مشاريع  �� ي يمكن مالحظتها �ف دة ال�ت�� األفكار الرا�ئ
ي تحولت إل�  ال�ت�� ف  محلية صاعدة كمزارع الطا�ئ
ي  ر نتا�� ما يشبه املطعم الصحي، حيث يقدم للزا�ئ
ي  �� �ف وكذلك  فيها،  وال�يوانية  الزراعية  املحاصيل 
عل�  مة  القا�ئ املحلية  انات  املهرحج بعض  تحديث 
مواسم الصيد وال�صاد، وتشكل هذه املساحات 
ديدة فرصة للعمل عل� تطوير أطباق خاصة  ال�ج
املحلية، كما فعل  املكونات  »عصرية« من هذه 
ات  منتحج تطوير  ي  �� �ف ي  �ف السعودي�� الطهاة  بعض 
ويمكن  ال�تمر.  مثل  ي  املحل�� ي  اإلنتا�� من  مختلفة 
انات املحلية وتحويلها لتظاهرة  دعم هذه املهرحج
ي  ان متخصص يع�تمد عل� اإلنتا�� ر مهرحج عاملية ع�ج
دول  من  ي  �ف ومتخصص�� طهاة  وبمشاركة  ي  املحل��
السياحة  هذه  دعم  شأنه  من  ما  وهو  العامل، 
لتطوير  الروافد  أهم  أحد  علها  وحج ية،  الغذا�ئ

واملطبخ  املحاصيل  ي  �ف ب�� العالقة  وتوثيق  الطهي 
ي ثقافة الشعوب. �� ، وتعزيز حضوره �ف الوط�ف��

ي  عموما� السياحة  قطاع  لتطوير  أن  املالحظ  ومن 
أثره  منه  ي  زءا� حج ية  الغذا�ئ السياحة  تكّون  والذي 
الذي  والطهي  الطعام  قطاع  يع  تشحج ي  �� �ف ي  �� ا�ج اإليحج
فت�  أن  شك  وال  روي�،  ال�ت قطاع  تحت  ي  يندر��

دمات  ال�ف ودة  حج من  رفع  س�� السياحية  رة  التأش��
هود وزارة الثقافة  املقدمة، وهو ما سيتكامل مع حج
ليشارك  للعاملية))))،  السعودي  املطبخ  إيصال  ي  �� �ف
العاملية  املطابخ  من  ره  غ�� مع  نب  حج إل�  ي  نبا� حج
فاخرة  طعام  ارب  تحج ر  توف�� ل  أحج من  رة  الشه��
تتي� للعامل التعرف عل� اململكة من خالل أطباقها 

. التقليدية والعصرية معا�

الوقت/التاريخ املنطقة ان املهر�ب

ي أرقام �� عام 2019م �ف
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الكتب والنشر
ي اململكة العربية       �� ملحة عن تاريخ الكتب  والنشر �ف

السعودية
ي اململكة العربية السعودية ��  واقع الكتاب  والنشر �ف

ز الكتاب وا�ئ �ج
ي العامل �� الكتاب السعودي �ف
البنية التحتية واالست�ثمار
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حركة الطباعة والنشر والتأليف
ي بداية العهد السعودي  �� �ف

ة  زيرة العرب�يّ يعود تاريخ دخول املطبعة لشبه ال�ج
ة  ر�يّ امل�ي باملطبعة  املعروفة  املطبعة  تأسيس  إلى 
مكة  ي  ىي �ف 1300هـ/1882م  عام  رية(  أو)األم�ي
املكرمة)1(، تبعها بعد قرابة ثالثة عقود إنشاء أّول 
د الكردي عام  ة على يد محمد ما�ج ار�يّ مطبعة تحج
ي العام نفسه تأسست  ىي 1327هـ/1909م)2(، و�ف
ي كانت تدار من قبل مدرسة  مطبعة اإلصالح ال�ت�ي
آنذاك.  ة  النظام�يّ املدارس  أّول  دة،  بحج الفالح 
ي  ىي بعدها بمّدة توالت املطابع كاملطبعة الشرقية �ف

ة باملدينة املنورة)3(. دة، واملطبعة العلم�يّ �ج

اسم  ُ�ّول  السعودي،  العهد  بداية  ومع 
اسم  على  القرى  أّمي  مطبعة  إلى  ة  ر�يّ امل�ي املطبعة 
عام  من  ي  ابتداء� طباعتها  توّلت  ي  ال�ت�ي ريدة  ال�ج
فيها  الدولة  لتنشر  3)13هـ/)192هـ))(؛ 
ات  رف ه�ي ماتها وأنظمتها، وطورت التحج بالغاتها وتعل�ي
الطباعية لها، فأصبحت تدار بالكهرباء، وابتعثت 
الطباعة،  فنون  لتعلم  ي  �ف السعودي�ي من  ي  عددا�
ال�كومة،  مطابع  عمل  م  تنظ�ي ح  لوا�ئ وأصدرت 
واملطبوعات  للمطابع  نظام  أول  أصدرت  كما 
تعديله  تم  والذي  7)13هـ/1927م))(،  عام 
بإنشاء  ُسمح  �يث  8)13هـ/1939م))(،  عام 
اصة، وأعفي ورق الطباعة من الرسوم  املطابع ال�ف
مكة  ي  ىي �ف املطابع  من  عدد  فظهرت  ة،  مرك�يّ ال�ج
دة واملدينة املنورة، كاملطبعة السلفية،  املكرمة و�ج
والنشر،  للطباعة  العربية  الشركة  ومطابع 
املكرمة،  مكة  ي  ىي �ف الشريف  املصحف  ومطبعة 
املدينة  ي  ىي �ف املنورة  واملدينة  الفيحاء  ومطبعة 

دة)7(. ي �ج ىي املنورة، ومطبعة الشرقية والفتح �ف

املطابع  لهذه  كان  اري،  التحج دورها  إلى  باإلضافة 
سدت  تحج �تماعية  وا�ج ثقافية  آثار  ظهور  ي  ىي �ف دور 
بنية  بقيام  األول  .  ي�تمثل  �ف �ي يس�يّ ر�ئ ي  �ف اه�ي اتحج ي  ىي �ف
صدرت  إذ  السعودية،  للصحافة  ة  أساس�يّ
الت  محج وثالث  صحف  ثالث  املر�لة  تلك  خالل 
صوت  ريدة  و�ج القرى  أم  ريدة  �ج هي  ثقافية 
اإلصالح  لة  ومحج املنورة،  املدينة  ريدة  و�ج از  ال�حج
وي�تمثل  اإلسالمي.  النداء  لة  ومحج املنهل  لة  ومحج

التأليف،  ي  ىي �ف �ديثة  �ركة  بنشوء  ي  ىي الثا�ف اه  االتحج
لعام  ي  �ي الف�ف كتابها  املنهل  لة  محج أصدرت  وقد 
زة  مو�ج دراسة  على  اش�تمل  1379هـ/9)19م، 
ي  منت �صرا� اململكة ت�ف ي  ىي التأليف والنشر  �ف ل�ركة 
ي  �ف املؤلف�ي أسماء  إيراد  على  يقتصر  ي  مختصرا�
رة  الف�ت ي  ىي �ف معها  ي أمكن �ج ال�ت�ي والعناوين لألعمال 
و1379هـ/9)19م،  ))13هـ/)192م  ي  �ف ب�ي ما 
عمل  ي  �ت�ي ما�ئ من  ر  أك�ث مة  القا�ئ ّمنت  ت�ف وقد 
لة  ، أشارت مقدمة كتاب محج �ف ي سعودي�ي �ف ملؤلف�ي
ي  ىي �ف والنشر  التأليف  �ركة  بوادر  ي  أ�فّ إلى  املنهل 
على  يطبع  كان  بما  ابتدأت  السعودي  العهد 
ه  أبنا�ئ العزيز ر�مه هللا وبعض  امللك عبد  نفقة 
ي  ، وسار على النهح� راث الدي�ف�ي األمراء من كتب ال�ت
�تماعية  نفسه عدد من الشخصيات الدينية واال�ج
الشيخ  منهم  البارزة،  واالقتصادية  والثقافية 
والشيخ  زينل  يوسف  والشيخ  نصيف  محمد 
الصبان  سرور  محمد  والشيخ  ي  شربتلىي �سن 
ي  ىي ال�فمنكا�ف محمد  والشيخ  قطان  عباس  والشيخ 
أن  ر  غ�ي رهم،  فدا  وغ�ي الفتاح  عبد  الشيخ  وأبناء 
عن  صدر  ما  كل  مل   ت�ث مل  املنهل  لة  محج مة  قا�ئ
رة تمتد إلى  رة زمنية كب�ي ي ف�ت ىي املطابع السعودية �ف

.)8( ي عاما� �ف خمسة وثالث�ي

ي مطلع العهد السعودي  ىي امتازت �ركة التأليف �ف
ي املؤلفات الدينية  �ف ي موضوعاتها، ما ب�ي ىي بالتوسع �ف
والفتاوى  املناسك  وكتب  والتاريخ  ة  راث�يّ وال�ت
ي  �ي وال�واسث والتعليقات  رة  الصغ�ي ل  والرسا�ئ
األدب  أخذ  وقد  الشعرية،  وزات  األر�ج وبعض 
األولوية  السعودي  العهد  ي  ىي �ف املختلفة  االته  بمحج
املركز  ي  ىي �ف الدين  علوم  اءت  و�ج التأليف،  �ركة  ي  ىي �ف
التاريخ  ي  ىي �ف التأليف  ألعمال  مقاربة  ي  عدديا� ي  التالىي
ي  ال�ت�ي ة  اإلعالم�يّ الكتب  ا�تّلت  ما  ف�ي م،  را�ج وال�ت
ي  ىي �ف الرابعة  املرتبة  ال�كومية  ات  الهي�ئ صدرت عن 
التأليف  االت  محج وتوسعت  العددي،  التصنيف 
واملذكرات  الر�الت  وكتب  السياسة  مل  لت�ث
وأساليب  التأليف  أنماط  رت  تغ�يّ كما  والزراعة. 
لت  تم�ثّ ي  ال�ت�ي اإلبداعية  األعمال  رزت  ف�ج الكتابة، 
وأعمال  والروايات  والقصص  الشعر  ي  دواوين  ىي �ف
ية، فقد تحرر  النا�ية اإلخرا�ج . ومن  ىي األد�ج النقد 
من  ة  السعود�يّ رة  الف�ت ل  أوا�ئ ي  ىي �ف املطبوع  الكتاب 
رات الشكلية للكتاب  املخطوط، إذ إن معظم  التأث�ي
ي  اءت على نمط الكتب ال�ديثة، سواء� اإلصدارات �ج
ي النصوص أو  من �يث أساليب الكتابة أو إخراح�
صفحة  بيانات  �يث  من  للكتاب  العام  الشكل 

رها)9(. العنوان واملقدمة والفهرس وغ�ي
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الطباعة والنشر والتأليف السعودي
ي من القرن العشرين �� ي النصف الثا�ف �� �ف

ي  السعودية سواء� املطابع  ي عدد  ىي �ف ازدياد  مل يحدث 
مسينيات  ال�ف مطلع  ��ت�  ة  األهل�يّ أو  ة  ال�كوم�يّ
ديدة،  ي شهدت إنشاء مطابع �ج ة)10(، وال�ت�ي امليالد�يّ
دة  مثل مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر بحج
اململكة  ي  ىي �ف مصورة  لة  محج أول  أصدرت  ي  ال�ت�ي
1373هـ/))19م،  عام  ي  ىي �ف وذلك  الرياض  باسم 
ي ملطابع  ىي ي األصفها�ف �ف وكذلك تأسيس محمد �س�ي
ي  ال�ت�ي )137هـ/))19م،  عام  دة  �ج ي  ىي �ف ي  ىي األصفها�ف
السعودية  الصحف  ي  طباعة  ىي �ف بارز  دور  لها  كان 
��ت�  منها  العديد  صدور  ي  ىي �ف وساعدت  آنذاك، 
الصحف  ومن  امليالدية)11(.  التسعينيات  مطلع 
ي كانت تطبع فيها: �راء، واألضواء،  الت ال�ت�ي واملحج
لة  ومحج واإلذاعة،  والروضة،  د،  والرا�ئ وعرفات، 
ة  العرب�يّ ي  ليح� ال�ف صحيفة  وكذلك  الزراعة،  وزارة 
الدمام.  مدينة  ي  ىي �ف تصدر  كانت  ي  ال�ت�ي األسبوعية 
اإلصدارات  من  العديد  فيها  تطبع  كانت  كما 
والسبعينيات  الستينيات  ي  ىي �ف ي  واألهليهتّ ال�كومية 
من شركة املدينة للطباعة  ها �ف ة ��تّ� دمحج امليالد�يّ
لألبحاث  السعودية  للشركة  التابعة  والنشر 

والتسويق عام 12)1هـ/1992م)12(.

املطابع  ظهرت  امليالدية  الستينيات  دخول  مع  و 
مؤسس  اسر  ال�ج �مد  خالل  من  الرياض،  ي  ىي �ف
مطابع  عدة  ي  ىي �ف طبع  �تُ كانت  ي  ال�ت�ي مامة  ال�ي لة  محج
دة،  �ج أو  مكة  سواء  ها  وخار�ج اململكة  داخل 
شركة  إلى  طباعتها  فنقل  ولبنان،  مصر  وكذلك 
لهذه  وكان  بالرياض.  الوطنية  والنشر  الطباعة 
وسط  ي  ىي �ف الثقافية  ال�ياة  ي  ىي �ف بارز  ي  دور� املطابع 
عام  ��ت�  ال  املحج ي  ىي �ف الو�يدة  كانت  إذ  اململكة، 
مامة،  لة ال�ي 1379هـ/0)19م، فباإلضافة إلى محج
الت  واملحج الصحف  ميع  �ج فيها  ُطبعت  فقد 
راية  لة  محج ومنها:  �ينذاك،  املنطقة  ي  ىي �ف الصادرة 
م،  القص�ي وصحيفة  زيرة،  ال�ج لة  ومحج اإلسالم، 
لة  ومحج ال،  األنحج معهد  لة  ومحج املعرفة،  لة  ومحج
امعة امللك سعود، إضافة إلى عشرات الكتب.  �ج
زيرة  ال�ج مطابع  الرياض  ي  ىي �ف تأّسست  ذلك  وبعد 
مطلع  د  نحج مطابع  ثم  1379هـ/0)19م،  عام 

ة)13(. السبعينيات امليالد�يّ

ود  و�ج هناك  يكن  فلم  الشرقية  املنطقة  ي  ىي �ف أّما 
أّسس  ي  �ف ��ي )137هـ/))19م  عام  ��تّ�  ملطابع 
مان وعبدهللا امللحوق وعبدالعزيز  ه�ي عبد الكريم ال�ج
ي تولت  ط، ال�ت�ي العي�� وآخرون مطبعة شركة ال�ف
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طباعة صحيفة أخبار الظهران، كما أنشأ الشاعر 
قامت  ي  ال�ت�ي السعودية،  املطبعة  ي  الفرح� خالد 
ديد،  ال�ج ر  الفحج منها:  الصحف  من  عدد  بطباعة 
نوب اململكة  ي �ج ىي ))1(. و�ف ىي ي العر�ج ليح� واإلشعاع، وال�ف
بطلب  ي  أ�مد  العقيلىي بن  محمد  املؤرخ  قام 
ترخيص بإنشاء مطبعة عام )138هـ/))19م، 
ي من ذلك الطلب، تمكن من  �ف ي سنت�ي �ي وبعد م�ف
مدينة  من  راها  اش�ت رة  صغ�ي مطبعة   تشغيل 
إال  املطبعة  تدخلها  فلم  أبها  مدينة  أما  عدن. 
م  إبراه�ي أنشأ  عندما  1388هـ/8)19م  عام  ي  ىي �ف
� مطبعة الوديعة، ثم بعدها أنشأ عبدهللا  اليح�ي
ر عام 1391هـ/1971م))1(.  املنيعي مطبعة عس�ي
وبحلول عام )139هـ/)197م، بلغ عدد املطابع 
هذا  ليقفز  مطبعة،   197 لها  ص  املر�فّ ة  األهل�يّ
03)1هـ/1983.  عام  مطبعة   (73 إلى  العدد 
ته�تم  رة  صغ�ي مطابع  من  املطابع  هذه  »تتفاوت 
الشخصية  والبطاقات  الدعوات  بطاقات  ي  بإنتاح�
 2(0 من  ر  أك�ث بها  يعمل  ضخمة  مطابع  الى 
ي الرياض  ىي د �ف عامل«))1(، وأغلب هذه املطابع يو�ج
املنطقة  ي  ىي و�ف  ،108 دة  �ج ي  ىي و�ف مطبعة،   1(8
املدينة  ي  ىي و�ف  ،23 املكّرمة  مكة  ي  ىي و�ف  ،(( الشرقية 
مدن  ي  ىي �ف البقية  تنتشر  بي�فما  مطبعة،   12 املنّورة 

اململكة املختلفة)17(.

ميع  �ج طباعة  تتولى  القرى  أم  مطبعة  كانت 
املطبوعات ال�كومية ��ت� عام )138هـ/7)19م، 
الطوابع  »مطبعة  بالرياض  تأسست  ي  �ف ��ي
ثم  املالية،  لوزارة  التابعة  مة«  الق�ي ذات  واألوراق 
إليها  وأوكلت  األمنية«  ال�كومة  ت »مطابع  ُسم�يّ
الطابع  ذات  ال�كومية  املطبوعات  ميع  �ج طباعة 
الهوية  وبطاقات  السفر  وازات  �ج مثل  ي  األم�ف�ي
ريدية، ولو�ات  الوطنية، باإلضافة إلى الطوابع ال�ج

رها. السيارات، وغ�ي

ازدياد  ي  ىي �ف وانتشارها  املطابع  عدد  ازدياد  ساهم 
الواضحة  للعالقة  السعودية  النشر  دور  أعداد 
ي  ىي �ف النشر  دور  وشكلت  والنشر،  الطباعة  ي  �ف ب�ي
ي ألسبقية دخول املطبعة  از النواة األولى نظرا� ال�حج
تأسيس  ي  ىي �ف ساهمت  أدبية  �ركة  وظهور 
تبعها  ))13هـ)18(،  عام  ازية  ال�حج املكتبة  دار 
ولكن  األخرى،  األهلية  الدور  من  عدد  ظهور 
كانت  رسمي  بشكل  تأسست  نشر  دار  أول 
ثم  )137هـ/))19م،  عام  دة  �ج ي  ىي �ف ي  ىي املد�ف دار 
عام  بالرياض  والتوزيع  للنشر  مكة  مكتبة 
1983هـ/3)19م، ونما عدد دور النشر بشكل 
ما  إلى  03)1هـ/1983م  عام  ي  ىي �ف ليصل  سنوي 

دار   11( من  ر  أك�ث إلى  ثم  نشر،  دار  ة  ما�ئ يقارب 
نشر عام 08)1هـ/1988م)19(.

ي  �ف املؤلف�ي عدد  زيادة  ي  ىي �ف كذلك  املطابع  ساهمت 
ي  عوضا� الداخل  ي  ىي �ف يطبعون  الذين  ي  �ف السعودي�ي
بالنسبة  نفسه  األمر  ية،  ار�ج ال�ف املطابع  عن 
الزيت  قافلة  لة  محج مثل  الت  املحج من  لعدد 
عام  تأسست  ي  وال�ت�ي أرامكو  لشركة  التابعة 
��ت�  روت  ب�ي ي  ىي �ف تطبع  وظلت  1373هـ/3)19م 
طباعتها  انتقلت  �يث  )138هـ/))19م  عام 

إلى الدمام.)20(

النشر  �ركة  نشاط  إلى  اإل�صاءات  هذه  ر  وتش�ي
كما  امليالدية،  مسينيات  ال�ف منذ  امللموس 
املؤلفات  نشر  ي  ىي �ف السعوديون  الناشرون  أسهم 
الكتب  ر  متا�ج خالل  من  وتسويقها  ة  السعود�يّ
هذه  ي  ىي و�ف والرياض.  واملدينة  مكة  ي  ىي �ف ة  األهل�يّ
ي  ي متقدما� رة بدأت مدينة الرياض تأخذ مركزا� الف�ت
تأخر  رغم  اململكة  ي  ىي �ف والنشر  الطباعة  �ركة  ي  ىي �ف
ودور  املطابع  ازدادت  إليها، �يث  املطابع  وصول 
ات  الهي�ئ وأسهمت  الرياض،  مدينة  ي  ىي �ف النشر 
ي  ىي �ف ال�كومية  واملؤسسات  والوزارات  ة  العلم�يّ
فيها.  قوية  ونشر  طبع  �ركة  يع  وتشحج إرساء 
ثالثة  خالل  األهلية  النشر  دور  ت  أنتحج وقد 
عام  و��ت�  )137هـ/))19م  عام  من  عقود 
 1(2 بمعّدل  كتب،   (709 08)1هـ/1988م 

.)21( ي سنويا� كتابا�
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واقع الكتاب  والنشر
ي اململكة العربية السعودية �� �ف



377

2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

�تماعية  رات اال�ج ي بتسارع التطورات التقنية والتغ�ي االت الثقافية تأثرا� ر املحج ه ال�فصوص من أك�ث ال الكتاب والنشر على و�ج ي السنوات القليلة املاضية، كان محج ىي  �ف
ي الصلة بالكتاب، سواء على شكل  ىي ما عزز االنفتاح املعلوما�ت ي نبعا من ذات املصدر، فف�ي �ف ي متقاطع�ي �ف اه�ي ي اتحج ىي �تمع السعودي. ظهر ذلك �ف املصا�بة لها على املحج
 ، ىي د الكتاب املطبوع مزا�مة من أشكال أخرى من النشر، كالكتاب الرقمي والكتاب الصو�ت ي معدالتها، و�ج ىي نشاطات عامة تتعلق بالقراءة ال�رة أو ارتفاع �ف

ميع أشكال النشر. رونية أمام �ج عالوة على التحدي الذي فرضته القرصنة اإللك�ت

حركة النشر والتأليف 

ي داخل  ىي رة دخل إلى عامل النشر، �ف ي السنوات األخ�ي ىي �ف
ها، العديد من الشباب السعودي  اململكة وخار�ج
رت  وتغ�ي والكتاب،  بالثقافة  االه�تمام  ذوي 
وعروض  اإلعالنات  من  للكتب  التسويق  فنون 
ل  وسا�ئ إلى  الورقية  الت  واملحج الصحف  ي  ىي �ف الكتب 
ي سوق  ىي �ف �تماعي، وبرزت  التواصل اال�ج وتطبيقات 
رونية  لتسويق وبيع الكتب،  ر اإللك�ت الكتاب املتا�ج
ديدة من التأليف  ورافق هذا ال�فمو دخول أنماط �ج
املحتوى  بساطة  على  تع�تمد  رية  ماه�ي �ج لكتب 

. ىي رو�ف ية والتسويق اإللك�ت والعناصر املر�ئ

يات  إ�صا�ئ بعض  ي  ىي �ف املال�ظات  هذه  تنعكس 
امللك  ر إ�صاءات مكتبة  إذ تش�ي املتوفرة،  النشر 
الكتب  عدد  ي  ىي �ف رة  كب�ي قفزة  إلى  الوطنية  فهد 
ي )انظر  �ف ي املنصرم�ي �ف ي املكتبة خالل العام�ي ىي املودعة �ف
ي للسنوات  19272 كتابا� ي  مالىي )1-1(، بإ�ج شكل 

عدد  بلغ  )3)1-0))1هـ،  رة  األخ�ي ال�فمس 
. الكتب املخصصة للطفل منها 9)7 كتابا�

السنوات  فخالل  مة.  ر�ج امل�ت الكتب  نشر  ال  محج
الكتب  نسبة  بلغت  إلى1))1هـ   1(3( من 
املودعة  الكتب  ي  مالىي إ�ج من  العربية  إلى  مة  ر�ج امل�ت
بواقع    18.2(% الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  ي  ىي �ف
وهي  رة،  الف�ت ي  مالىي إل�ج ي  ما� ر�ج م�ت ي  كتابا�  )(22((
نشطة  أوروبية  دولة  ي  ىي �ف النسب  اوز  تتحج نسبة 
فرنسا  أو   12.28% أملانيا  مثل  مة  ر�ج ال�ت ي  ىي �ف
مقارنة  عند  ال�فمو  بوادر  ي  �ف وتتب�ي  .)27(  1(.90%
ية  كإ�صا�ئ سابقة،  يات  إ�صا�ئ مع  األرقام  هذه 
امللك  امعة  بحج مة  ر�ج لل�ت السعودي  املرصد 
إلى  ي  ما� ر�ج م�ت ي  كتابا�  (3(( �صر  والذي  سعود 
)201م  إلى    1932 من  السنوات  ي  ىي �ف العربية 
يغطيها،  ي  ال�ت�ي رة  بالف�ت مقارنة  يل  ض�ئ رقم  وهو 
-2010- تحديث  آخر  ي  ىي �ف اململكة  �لت  كما 
باليونسكو  مة  ر�ج ال�ت بيانات  -لقاعدة  1979م  
املنطقة  ي  ىي �ف ي  ثالثا�  ،)Index Translationum(
ي فقط  كتابا�  99( بـ   - بعد سوريا ومصر  العربية 
رة-)28(. إن  ي ذات الف�ت ىي ته مصر �ف أو خمس ما أنتحج

.)22( �ي ري املا�ف ي مكتبة امللك فهد الوطنية خالل العقد الهحج ىي شكل 15-1: عدد الكتب املودعة �ف

 )1-1( )شكل  اإل�صاءات  تلك  أن  إلى  ويشار 
ي  خارح� سعوديون  أّلفها  ي  ال�ت�ي الكتب  مل  ت�ث ال 
املعدل  ويظل  املكتبة.  لدى  ل  تسحجّ ومل  اململكة 
ي  ىي �ف مستوياته  أعلى  أخذ  عند  ��ت�  السنوي، 
عند  ي  محدودا� 0))1هـ/2018–2019م  العام 
إذ  الكتب،  ي  إلنتاح� عاملية  بمستويات  مقارنته 
ي دول مثل فرنسا 82.313  ىي تبلغ أرقام النشر �ف
ي  ىي �ف ي  كتابا�  90.(20 نوبية  ال�ج وكوريا   )23( كتابا�
ما  أضعاف  عشرة  عن  يزيد  ما  أي  2018م))2(؛ 
ي  �ف رت�ي ي األخ�ي �ف ي السنت�ي ىي ما يرتفع �ف ي اململكة، ف�ي ىي ي �ف ينتح�
ي  أنتح� ي  ال�ت�ي املغرب  مملكة  مثل  عربية  أرقام  عن 

ي عام 2019م))2(.  فيها 2932 كتابا�

السا�ة  ي  ىي �ف مة  ر�ج بال�ت ي  املع�ف�ي النشاط  بروز  ويؤثر 
انتعاش  ي  ىي �ف ي  ىي ا�ج إيحج اململكة))2( بشكل  ي  ىي �ف الثقافية 
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يات                   الكتب والنشر ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

بدي  مة والذي �يُ ر�ج ال ال�ت ي محج ىي االنتعاش الراهن �ف
مزيد  إلى  ة  بحا�ج السابق  للضعف  اوز  تحج بوادر 
وطنية  مة  تر�ج بمشاريع  يع  والتشحج الدعم  من 
املنطقة  ي  ىي �ف حة  النا�ج ارب  التحج من  بعدد  أسوة 
تأهيل  مبادرات  إلى  ة  بحا�ج أنه  كما  العربية،)29( 
ال�فمو الكمي تطور نوعي  ي ��ت� يرافق  �ف م�ي ر�ج للم�ت
رقبه  ي�ت ما  وهو  م.  ر�ج امل�ت ي  اإلنتاح� ودة  �ج من  يعزز 
ي أعلنت عنها وزارة  م« ال�ت�ي ي مبادرة »تر�ج ىي ال �ف املحج
سوف  ي  وال�ت�ي 2019م،  عام  مارس  ي  ىي �ف الثقافة 
مة من اللغة العربية وإليها  ر�ج ي دعم ال�ت ىي تسهم �ف

ي مسارات عدة. ىي �ف

ر اإل�صاءات إلى تنامي عدد دور النشر   كما تش�ي
ي  ىي �ف الكتب  من  منشوراتها  تودع  ي  ال�ت�ي السعودية 
عدد  تزايد  وكذلك  ة،  الوطن�يّ فهد  امللك  مكتبة 
نشروها  ي  ال�ت�ي مؤلفاتهم  يودعون  الذين  ي  �ف املؤّلف�ي

دول )1-1(. اص )انظر �ج على �سابهم ال�ف

0)19)37)3)1هـ/)201-)201م1

)200))373)1هـ/)201-)201م2

))3018)38)1هـ/2017-)201م3

81920))39)1هـ/2018-2017م)

2)2232)0))1هـ/2019-2018م)

موع 215011003املحج

ن �� عدد املؤّلف�ي عدد الناشرين السنة

ي مكتبة امللك فهد الوطنية خالل  ىي ي كتبهم �ف �ف ي واملودع�ي �ف ل�ي ي املسحج �ف دول 15-1: عدد  الناشرين واملؤلف�ي حج
السنوات ال�فمس املاضية)30(.

ديدة  �ج دماء  دخول  مال�ظة  يدعم  ما  أن  ر   غ�ي
أعداد  هو  ر  أك�ج بشكل  والنشر  الكتاب  ال  محج ي  ىي �ف
ي  لوا كتبا� ي الذين أودعوا وسحج �ف دور النشر واملؤلف�ي
خالل  الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  ي  ىي �ف األولى  للمرة 
هؤالء  عدد  فقز  إذ  رة،  األخ�ي ال�فمس  السنوات 
0))1هـ،  عام  ي  ديدا� �ج ي  مؤلفا�  19(1 إلى  ي  �ف املؤلف�ي
رة ثابتة  ديدة لكتبها بوت�ي واس�تمر إيداع دور نشر �ج
رة  األخ�ي الثالث  السنوات  ي  ىي �ف ارتفاع  مع  ي  نسبيا�

دول )2-1(.  )انظر �ج

1397)))3)1هـ/)201-)201م1

81391)37)1هـ/)201-)201م2

38721182)1هـ/2017-)201م3

9)399211)1هـ/2018-2017م)

1)19)07))1هـ/2019-2018م)

موع 3547100املحج

دد مؤّلفون �ج دد ناشرون �ج السنة

ي مكتبة امللك فهد  ىي ي كتبهم للمّرة األولى �ف �ف ي واملودع�ي �ف ل�ي ي املسحج �ف دول 15-2: عدد  الناشرين واملؤلف�ي حج
الوطنية خالل السنوات ال�فمس املاضية)31(.

اإلصدارات  النسب  املتصاعدة ألرقام  تلك  ورغم 
أن  إال  الداخل،  ي  ىي �ف املنشورة  املحلية  السعودية 
ي  ىي يأ�ت زال  ما  السعودية  املنشورات  من  ي  قطاعا�
اململوكة  النشر  دور  قبل  من  سواء  ي  ارح� ال�ف من 
ناشرين  قبل  من  أو   ، ارح� ال�ف ي  ىي �ف ي  �ف �ي للسعود�يّ
ي  �ف سعودي�ي ي  �ف ملؤلف�ي ينشرون  ي  �ف سعودي�ي ر  غ�ي
اس�تمرار  ع  ير�ج وال  مؤّسسات)32(.  أو  كانوا  ي  أفرادا�
إنما  فحسب،  مية  تنظ�ي ق  عوا�ئ إلى  الظاهرة  هذه 
املحلية،  بالسوق  مرتبطة  عوامل  إلى  ر  أك�ج بقدر 
مقارنة  التوزيع،  وضعف  التكاليف  ارتفاع  من 
على  ر  أك�ج بكفاءة  تعمل  عربية  نشر  بدور 
على  املنشورة  الكتب  أما  الصعيدين)33(.  هذين 
د  يو�ج فال   ، ورقيا� تطبع  ومل  رنت فقط،  اإلن�ت شبكة 
ي  �ف ��ي ي  ىي �ف �ولها،  موثقة  معلومات  أو  إ�صاءات 
الورقية  السعودية  الكتب  من  ر  الكث�ي هناك  أن 
لألفراد واملؤّسسات ُ�ّولت إلى الصيغة الرقمية 
أو  ة  رنت بطريقة قانون�يّ اإلن�ت ورفعت على شبكة 

ر قانونية. غ�ي

ي  ىي �ف لها  ي  العالىي والنفاذ  رنت،  اإلن�ت شبكة  أن  ر  غ�ي
النشر،  �ركة  أمام  ي  تحد� محض  يكن  مل  اململكة، 
أمام  ديدة  �ج ي  آفاقا� فتحت  املقابل  ي  ىي �ف إنها  إذ 
ي والناشرين والقراء. فقد منحت فرص  �ف املؤلف�ي
اإلصدارات،  على  للتعرف  القراء  أمام  ر  أك�ج نفاذ 
أمام  ي  ىي رو�ف اإللك�ت التسويق  خيارات  يتيح  ما  وهو 
ي ظاهرة أ�دث، أصبح للمؤلف فرصة  ىي الناشر. و�ف
التواصل  منصات  باستخدام  لكتابه  التسويق 
ي من العناوين  ديدا� ي �ج �تماعي، وهو ما منح نمطا� اال�ج

ي هذه املنصات. ىي ي ترتبط بشهرة املؤلف �ف ال�ت�ي

ي �� الكتاب الرقمي والصو�ت
 

الكتاب  ال  بمحج التقنية  عالقة  ي  ىي �ف األهم  الظاهرة 
يواصل  الذي  الرقمي  الكتاب  ي  ىي �ف ت�تمثل  والنشر 
ي  ىي �ف ي  عامليا� وصل  �يث  مستخدميه  عدد  ي  ىي �ف ال�فمو 
عام 2019م إلى 983 مليون مستخدم. وبرغم 

ارية الداعمة له،  التحج ضعف التطبيقات العربية 
ي اململكة قاعدة واسعة له  ىي د الكتاب الرقمي �ف يحج
ر مسح  ).3 مليون مستخدم))3(. كما يش�ي من 
 37.30% أن  إلى  2019م،  الثقافية  املشاركة 
أو  الذكية  هزة  األ�ج باستخدام  القراءة  يفضلون 
ي مسوح  ىي املحمولة، وهي نسبة تزيد عن النسبة �ف
ي تبلغ %)2، على سبيل  ي الواليات املتحدة وال�ت�ي ىي �ف
ي  ىي الور�ت الكتاب  اس�تمرار  من  الرغم  وعلى  املثال، 
لدى  املفضلة  الكتاب  قراءة  وسيلة  بوصفه 
ي اململكة؛ ترتفع نسبة استخدام  ىي معظم القراء �ف
ي اإلناث لتصل إلى 0.71%)  �ف الكتاب الرقمي ب�ي

مقارنة بالقراء من الذكور 33.23%.

ألعداد  يات  وإ�صا�ئ بيانات  قاعدة  تتوفر  وال 
وهذا  اململكة،  ي  ىي �ف املنشورة  الرقمية  الكتب 
بذاته،  م  قا�ئ ي  تحد� القطاع  معلومات  ي  ىي �ف النقص 
االستخدام  مؤشرات  مقابل  رز  ت�ج ال  أنه  كما 
الرقمي  للكتاب  سعودية  منصات   ، العالىي
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2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

هزة الذكية واملحمولةالكتاب املطبوع األحج

62.7%

37.3%

هزة الذكية واملحمولة. شكل 15-2: نسبة من يفضل قراءة الكتاب املطبوع أو األ�ج

عاملي  سوق  ي  ىي �ف  ، �ف عالي�ي ي  وانتشارا� كفاءة  �ققت 
مفتوح بحكم طبيعة الصناعة، �يث توفر أمام 
عاملية  منصات  من  خيارات  السعودي  ي  القارى�
لعدد العربية  اإلصدارات  وتدعم   تستضيف 
هنا  ومن   .)3(( �ف السعودي�ي الناشرين  من 
ي  ىي �ف ي  الدولىي الكتاب  معرض  بادرة  أهمية  ي  ىي تأ�ت
العام  لهذا  مالية  ز  وا�ئ �ج تخصيص  ي  ىي �ف الرياض 
الثقافة،  وزارة  مظلة  تحت  1))1هـ/2020م، 
الرقمية  الكتب  منصات  إنشاء  ي  ىي �ف ي  �ف للمساهم�ي

ي السعودية. ىي �ف

رت  غ�يّ ي  ال�ت�ي التقنية  ط  الوسا�ئ من  آخر  نوع  ظهر 
مع  التعاطي  ي  ىي �ف األساسية  ال�مات  إ�دى 
الكتاب  يشكل  إذ  القراءة،  سمة  وهي  الكتاب، 
 ، ي ومحليا� عربيا� االنتشار  ي  ىي �ف بدأت  ي ظاهرة  ىي الصو�ت
املقروءة  الكتب  تحويل  ي  ىي الصو�ت بالكتاب  قصد  و�يُ
صوتية،  يالت  تسحج خالل  من  سمعية  مواد  إلى 
السعودية  ارية  التحج املشاريع  بعض  ظهرت 
مثل  ي  ىي العر�ج للمستهلك  ي  املنتح� هذا  توفر  ي  ال�ت�ي
)201م، يونيو  ي  ىي �ف انطلقت  ي  ال�ت�ي »ضاد«   منصة 
تأسست  ي  ال�ت�ي وراق«  »بودكاست  ومنصة 
ي الرياض، وتقدم  ىي بالشراكة مع شركة نيو ميديا �ف
اوز ي مدة ال تتحج ىي ي للكتب �ف لة صوتيا�  ملخصات مسحج

عشرين دقيقة.

وزارة الثقافة وقطاع النشر

رات  بتغ�ي اململكة  ي  ىي �ف والنشر  الكتاب  قطاع  يمر 
ي  ال�ت�ي الثقافة،  وزارة  أخذت  �يث  هيكلية، 
القيادي  الدور  2018م،  يونيو  ي  ىي �ف تأسست 
يات  راتيحج االس�ت وضع  ومسؤوليات  القطاع  ي  ىي �ف
منت  وت�ف تحدياته.  هة  وموا�ج لتطويره  واألنظمة 

من  مارس  ي  ىي �ف أطلقت  ي  ال�ت�ي الوزارة  ية  راتيحج اس�ت
والنشر  لألدب  ة  هي�ئ عن  اإلعالن  2019م،  عام 
السنة  من  راير  ف�ج ي  ىي �ف تأسست  ي  وال�ت�ي مة،  ر�ج وال�ت
علوان،  �سن  محمد  الدكتور  اسة  بر�ئ التالية، 
مسؤوليات  من  بها  املناطة  املهام  ي  ىي �ف لتشرع 
يات ودعم  راتيحج االس�ت والدعم ووضع  راخيص  ال�ت

ال. ي املحج ىي اإلبداع واالست�ثمار �ف

ي قطاع  ىي �ف ي  �ف الناشرين السعودي�ي معية  وتنشط �ج
 ، )2)1هـ/2003م  عام  تأسيسها  منذ  النشر 
ي اململكة  ىي من أهدافها رفع مستوى النشر �ف وتت�ف
التواصل  يع  وتشحج الناشرين  مصالح  وتمثيل 
تواضع  وبرغم  بينهم))3(.  رك  املش�ت والعمل 
أن  إال  التحديات،  م  �حج مقابل  معية  ال�ج إسهام 
�قوق  �ماية  ي  ىي �ف هود  ال�ج ببعض  قامت  معية  ال�ج
لالنتهاك  تعرضت  ي  ال�ت�ي ي  �ف السعودي�ي الناشرين 
السعودية،  ر  غ�ي النشر  دور  بعض  قبل  من 
عشر  ملدة  اس�تمرت  ي  ال�ت�ي مساعيها  حت  نحج كما 
ي الدولىي الناشرين  التحاد  مام  باالن�ف  سنوات 
)3)1هـ  عام  ي  ىي �ف وذلك  كاملة،   بعضوية 
أصدر  2019م،  العام  نهاية  ي  ىي و�ف /)201م)37(. 
الثقافة،  وزير  سعود،  آل  فر�ان  بن  بدر  ر  األم�ي
معية  �ج أعمال  ر  تسي�ي نة  ل�ج بتشكيل  ي  قرارا�
ي استكمال  �ف ، وذلك إلى ��ي �ف �ي الناشرين السعود�يّ
 ، ىي الثقا�ف ال  املحج ي  ىي �ف الربحي  ر  غ�ي القطاع  تطوير 
ة األدب  معية بالتنسيق مع هي�ئ وتفعيل دور ال�ج

مة. ر�ج والنشر وال�ت

على  بالنشر  الثقافة  وزارة  اه�تمام  يقتصر  وال 
تعزيز  مل  ي�ث إذ  والتوزيع،  ي  اإلنتاح� ال  محج
يرتبط  وما  �تمع  املحج ي  ىي �ف الكتاب  ثقافة  �ضور 
الوزارة  أعلنت  فقد  إبداعي،  نشاط  من  بذلك 
ستوفر  ي  ال�ت�ي ميع«  للحج »الكتاب  مبادرة  عن 

شغفهم وتبادل  لالتصال  ي  �ف للمواطن�ي  منصة 
ومن  الكتب،  إلى  الوصول  وتسهل  بالقراءة 
إلى  باإلضافة  ال�رة.  القراءة  معدالت  تعزيز  ثم 
م«  »تر�ج كمبادرة  مة،  ر�ج ال�ت ال  محج ي  ىي �ف مبادرات 

سابقة الذكر.

املساهمات األهلية
والشبابية املعنية بالكتاب

ة،  �تمع�يّ املحج هود  وال�ج املساهمات  صعيد  وعلى 
ي  رامح� وال�ج املبادرات  رة  األخ�ي السنوات  ي  ىي �ف تعّددت 
القراءة  على  ع  تشحج ي  ال�ت�ي ة  واألهل�يّ ة  ال�كوم�يّ
اهات  اتحج وتكوين  بالكتاب،  الصلة  وتقوية 
األماكن  ي  ىي �ف ره  توف�ي ومحاولة  نحوه،  ة  اب�يّ إيحج
ي  رامح� ال�ج تلك  من  إليه.  الوصول  ر  وتيس�ي العامة 
ديد  لتحج ي  الوط�ف�ي ي  ىي الثقا�ف املشروع  واملبادرات 
عام  منذ  نشاطه  انطلق  والذي  بالكتاب،  الصلة 
امللك  مكتبة  عليه  وتقوم  )2)1هـ/2003م، 
العامة  األمانة  مقر  �يث  العاّمة  العزيز  عبد 
انات  ومهر�ج فعاليات  م  ويق�ي للمشروع)38(، 
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2013م)39(  عام  ي  ىي و�ف والكتاب.  بالقراءة  متعلقة 
العاملي  ي  ىي الثقا�ف عبدالعزيز  امللك  مركز  أطلق 
ي  منا� مت�ف قرأ«  »ائَ للقراءة  ي  الوط�ف�ي ي  رنامح� ال�ج
ثالثة  من  تتكون  ي  ال�ت�ي السنوية   مسابقته 
مسابقة  وهي  العام،  ي  قارى� أولها  مسارات، 
ي اململكة  ىي ي �ف سنوية تبدأ  مع بداية كل عام دراس�ي
وطالبات  طالب  وتستهدف  السعودية،  العربية 
العليا،  ية  االبتدا�ئ املر�لة  من  العام  م  التعل�ي
امعية، يتنافس فيها  واملتوسطة، والثانوية، وال�ج
بالقراءة  املتعلقة  مهاراتهم  تطوير  على  الطالب 
وما يرتبط بها من مهارات تحرير وكتابة ونشر، 
باإلضافة إلى مسارين آخرين  يستهدفان معلمي 
)0)(. كما أطلقت  ىي املدارس وصناع املحتوى العر�ج
ي عام 0))1هـ/2019م منصة »مع�ف�« بدعم  ىي �ف
»مسك  مبادرة  رية  �ي ال�ف مسك  مؤسسة  من 
عنوان   100 العرب  للقراء  تقدم  ي  ال�ت�ي الكتب« 
أبرز دور النشر  بالتعاون مع  ر ربحية  بأسعار غ�ي
الورقية  الكتب  من  ي  كال� املبادرة  مل  وت�ث العاملية، 
االت)1)(. ويمتد  ي ش�ت� املحج ىي والرقمية وامل�موعة �ف
الذي  الطفل  كتاب  قطاع  مل  لي�ث النشاط  هذا 
املنافذ  بعض  ظهور  �يث  من  ي  اه�تماما� يشهد 

ي املخصصة له،  رامح� ارية املتخصصة وعدد ال�ج التحج
العامة  العزيز  عبد  امللك  بمكتبة  الطفل  كنادي 
من  والذي يقدم خدمات اإلعارة لكتب الطفل �ف
املكتبة  أقامت  كما  العمرية،  ات  الف�ئ من  عدد 
رسيخ  ل�ت القراءة  مارثون  2019م  العام  صيف 

. �� يل الناسث عادة القراءة ال�رة لدى ال�ج

املؤسسات  مها  تق�ي ي  ال�ت�ي ي  رامح� ال�ج تلك  انب  �ج إلى 
من  ر  بالكث�ي اليوم  السا�ة  تزخر  الثقافية، 
والقراءة،  بالكتاب  اصة  ال�ف الشبابية  املبادرات 
القراءة  علت  ي ظاهرة �ج ىي �ف ي يصعب �صرها،  ال�ت�ي
من  ح  شرا�ئ لدى  ال�ياة  نمط  من  ي  زءا� �ج العامة 
أندية  ظاهرة  املبادرات  تلك  من  الشباب. 
روابط  أو  السعودية  امعات  ال�ج ي  ىي �ف سواء  القراءة 
كنادي  املدن،  من  عدد  ي  ىي �ف انتشرت  ي  ال�ت�ي األندية 
الكتب  بتبادل  يه�تم  الذي  التطوعي   » ىي »اقرأ�ف
ي  ىي �ف وينشط  القراءة،  هواية  وتعزيز  القراء  ي  �ف ب�ي
واألسواق  الثقافية  الفعاليات  خالل  ال�ضور 
من  العديد  ي  ىي �ف ي  ىي اقرأ�ف نوادي  وتنتشر  ارية،  التحج
أصدقاء  »مشروع  وكذلك  اململكة)2)(،  ي  ىي �ف املدن 
ي  �ف ة وخمس�ي ثالثما�ئ قرابة  يتابعه  الذي  القراءة« 

على  ويعمل  ر،  توي�ت ي  ىي �ف �سابه  على  متابع  ألف 
القراءة،  على  يع  للتشحج ومسارات  ي  برامح� عدة 
منها �دثنا عما تقرأ، وشاركنا ما تكتب، وتحّدي 
رد أمثلة لنشاط واسع  )1 دقيقة)3)(، وهذه محج
ح  ، ينحج �ف رة من امله�تم�ي موعات صغ�ي يقوم على محج
موعات أخرى لنشر  ي بناء روابط من محج ىي بعضها �ف
واإلعالم  الثقافة  وزارة  خصصت  وقد  الفكرة. 
معرض  ي  ىي �ف ية«  القرا�ئ لـ»املبادرات  زة  ا�ئ �ج ي  سابقا�
عليها  �صلت  2018م،  للكتاب  ي  الدولىي الرياض 
ي«، و«كان  ر«، و»كتبحج ي الصغ�ي مبادرات »القارى�
تقدم  ي  ال�ت�ي املبادرات  من  رها  وغ�ي كان«)))(،  ياما 
لدى  بالكتاب  العالقة  ة  �يو�يّ على  مؤشرات 

ح من الشباب.  شرا�ئ

ة ّ�� الظاهرة القرا�ئ
ومسح املشاركة الثقافية 2019م

مرتفعة  معدالت  ي  ىي �ف العام  االه�تمام  ينعكس 
عدد  لها  تسحج كما  ال�رة  القراءة  ملمارسة  ي  نسبيا�
الهادفة  ة  امليدان�يّ واملسوح  ة  العلم�يّ البحوث  من 
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2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

مل أقرأ أي كتاب

ر من 5 أك�ث

من 1 - 2

من 3 - 5

62.70%

24.6%

19.4%

26.6%

29.3%

السعودية

الواليات
املتحدة 

 اململكة
املتحدة

70.(0%    71.00%    71.(0%    72.00%    72.(0%    73.00%    73.(0%    7(.00%    7(.(0%    7(.00%  

7(%

72%

73.30%

ذكر

أن�ث�

((.00%               (8.00%               70.00%               72.00%               7(.00%               7(.00%               78.00%

7(.81%

70.(0%

القراءة  ومستويات  وأنماط  اهات  اتحج ملعرفة 
ومن  رة،  األخ�ي السنوات  خالل  ي  �ف �ي السعود�يّ لدى 
أبرز تلك البحوث ما قامت به و�دة الدراسات 
من  بتكليف  العربية«  لة  »املحج ي  ىي �ف والبحوث 
ي  ح� نتا�ئ ونشرت  آنذاك،  واإلعالم  الثقافة  وزارة 
القراءة  واقع  بعنوان  كتاب  ي  ىي �ف ي  ال�قا� الدراسة 
ي  ىي �ف وذلك  السعودية،  العربية  اململكة  ي  ىي �ف ال�ّرة 
الدراسة  خلصت  إذ  33)1هـ/2012م.  عام 
مختلف  من  فرد  آالف  عشرة  استطلعت  ي  ال�ت�ي
يفوق  بما  منهم  ة  الغالب�يّ ي  أ�فّ إلى  اململكة  مناطق 
من  ي  يوميا� دقيقة   20 من  ر  أك�ث يقضون   70%
والنصوص  الورقية  املطبوعات  قراءة  ل  أ�ج
ممارسة  على  النصف  يحرص  بي�فما  رونية،  اإللك�ت

القراءة ال�ّرة بشكل دوري)))(.

ز  ، أي عام )3)1هـ/)201م، أنحج �ف بعدها بعام�ي
)إثراء(،  العاملي  ي  ىي الثقا�ف العزيز  عبد  امللك  مركز 
ها  حج نتا�ئ نشرت  النطاق  واسعة  ة  ميدان�يّ ي  دراسهت�
اهات  اتحج املعرفة:  �تمع  ومحج عنوان  القراءة  تحت 
السعودي.  �تمع  املحج لدى  وأنماطها  القراءة 
000)1 فرد سعودي  آراء  الدراسة  استطلعت 
نسبته  ما  أن  دت  و�ج مكتبة،  ي  �ف أم�ي و)3)1 
على  ي  وا�دا� ي  كتابا� يقرأون  ي  �ف البالغ�ي %)7من 
ي  ىي �ف ي  ارتفاعا� املسح  ل  سحج كما  العام،  خالل  األقل 
هم  أبنا�ئ يع  بتشحج األطفال  ذوي  اه�تمام  معدالت 
را  وبناتهم على القراءة، فأبدى %3) اه�تماما كب�ي
، وهو  بذلك، مقابل %31 أبدوا اه�تماما متوسطا�
املسح،  �سب  بالقراءة  الكبار  اه�تمام  يرفع  ما 
رتيب،  ال�ت على   (0% و   38% النسبة  اءت  �ج إذ 
ي تمنح للعناية بت�فمية  ي باألولوية ال�ت�ي �ي وهو ما ي�ث

القراءة لدى الطفل)))(.

ي  ىي �ف ري  أ�ج الذي  الثقافية،  املشاركة  ل مسح  يسحج
ممثلة  عينة  ي  ىي �ف 2019م  عام  من  ر  األخ�ي الربع 
ميع  �ج من  فردا)7)(   3137 من  ر  أك�ث ملت  سث
املسوح  مع  متسقة  نسبة  اململكة،  مناطق 
إذ  اه،  االتحج هذا  الس�تمرار  مؤشر  ي  ىي �ف السابقة، 
ي على األقل -  ي وا�دا� بلغت نسبة الذين قرأوا كتابا�
ي  ي عشر شهرا� ر الدراسة أو العمل - خالل االث�ف�ي لغ�ي
ي  ي تقريبا� �ف املاضية %73.30، بي�فما يقرأ ربع البالغ�ي
وهو   .)3-1( شكل  )انظر  ر  أك�ث أو  كتب  خمسة 
لبعض  ومقارب  السنوات  ر  ع�ج متسق  معدل 
وتختلف   .)(-1( شكل  )انظر  العاملية  املعدالت 
، إذ ترتفع لدى اإلناث  �ف نس�ي ي ال�ج �ف هذه النسبة ب�ي
ي  �ف ب�ي  70.(0% مقابل   7(.81% إلى  لتصل 

الذكور )انظر شكل )1-)(.

ي املاضية(. ي عشر شهرا� ر أغراض العمل أو الدراسة )خالل االث�ف�ي شكل 15-3: نسبة القراءة لغ�ي

ي املاضية(، �سب  ي عشر شهرا� ي على األقل )خالل االث�ف�ي ي وا�دا� 15-4: نسبة الذين يقرأون كتابا� شكل 
الدولة)8)(.

نس. ي املاضية(، �سب ال�ج ي عشر شهرا� شكل 15-5: نسبة قراءة كتاب وا�د على األقل )خالل االث�ف�ي
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 معارض الكتب 

انتشار  تؤكد  الكتب  معارض  فإن  عام،  بشكل 
ي  �دثا� تشكل  وهي  اململكة،  ي  ىي �ف ة  �يّ القرا�ئ الظاهرة 
ي  ىي الثقا�ف الشأن  ي  ىي �ف واسع  مهور  �ج ذا  ي  يسيا� ر�ئ
ات  ف�ئ ي  أ�فّ اإل�صاءات  ل  وتسحج السعودي، 
ال�ضور  نسب  أعلى  هي  ي  �ف نس�ي ال�ج من  الشباب 
الكتب  قطاع  ي  ىي �ف األقوى  ال�لقة  وهي  اتها.  لفعال�يّ
تنافسية  ة  رف م�ي وتشكل  السعودي،  والنشر 
للكتاب.  مزدهرة  صناعة  �ولها  ت�فمو  أن  يمكن 
ي  الدولىي الرياض  معرض  املعارض  هذه  وأبرز 
صناعة  ي  ىي �ف األبرز  ال�دث  أصبح  الذي  للكتاب، 
السعودية،  العربية  اململكة  ي  ىي �ف والكتاب  النشر 
. وقد انطلقت  ىي ي العامل العر�ج ىي ويكاد يكون كذلك �ف
ي  ىي �ف للكتاب  ي  الدولىي الرياض  ملعرض  دورة  أول 
امعة امللك  م من �ج 1398هـ/1978م بتنظ�ي عام 
م  تنظ�ي ي  ىي �ف امعة  ال�ج واس�تمرت  بالرياض،  سعود 
امعة اإلمام محمد بن سعود  ي �ج املعرض مع تولىي
مه بعض السنوات، وتوّلت وزارة  اإلسالمية تنظ�ي
ي عام  ىي م املعرض لسنة وا�دة �ف ي تنظ�ي م العالىي التعل�ي
الثقافة  وزارة  ابتدأت  ثّمي  27)1هـ/)200م)9)(. 
م وإدارة املعرض منذ ذلك التاريخ  ي تنظ�ي ىي واإلعالم �ف

0))1هـ/2019م  عام  معرض  ي  ىي �ف علن  ائُ أن  إلى 
ي ستتولى إدارة املعرض  أن وزارة الثقافة هي ال�ت�ي

ابتداء من العام 1))1هـ/2020م.

الرياض  معرض  �ضور  عدد  تصاعد  وقد 
عام  ر  زا�ئ ألف   (00 من  للكتاب  ي  الدولىي
ر  زا�ئ ألف   900 من  ر  أك�ث إلى  )3)1هـ/)201م 
عام  املليون  اوز  ليتحج 39)1هـ/2018م،  عام 
الواسع  م اإلقبال  ي �حج 0))1هـ/2019م، مؤّكدا�
ي السعودية  ىي مهور القراء �ف على املعرض، وتطلع �ج
لهذه الفعالية الثقافية املهمة، وتوضح إ�صاءاته 
رة،  الكب�ي مبيعاته  م  و�حج لرواده  ة  �يّ الشرا�ئ وة  ال�تّ
ي يحرص على املشاركة  ي بارزا� عله موسما� وهو ما �ج

فيه أهم الناشرين العرب)0)(.

العديد  رة  األخ�ي سنواته  ي  ىي �ف املعرض  كما   قّدم 
املعارض  بها  ي  �تَ َس�جَ ي  ال�ت�ي دمات  وال�ف املبادرات  من 
ر  املتا�ج ر  توف�ي من  األخرى،  ة  العرب�يّ ة  الدول�يّ
الكتب  توصيل  وخدمات  للكتاب،  ة  رون�يّ اإللك�ت
أو  داخل  عنوان  أي  إلى  املعرض  من  الفورية 
ي معرض  ىي ي �ف �ف ي اململكة. وقد بلغ عدد املشارك�ي خارح�
ي  ووكيال� نشر  دار   913 0))1هـ/2019م  عام 

وخاّصة  ة  �كوم�يّ هات  و�ج ات  وهي�ئ ومؤّسسات 
َمّن املعرض قرابة نصف  �فَ ر من 0) دولة، و�تَ ألك�ث
مصا�بة ،  ثقافية  فعالية   200 و  عنوان  مليون 
بمن   22000 األطفال  من  زّواره  عدد  بلغ  كما 

ية)1)(. فيهم طالب مدارس املرا�ل االبتدا�ئ

السعودية  النشر  سا�ة  ي  ىي �ف اآلخر  البارز  املعرض 
ذب  يحج الذي  للكتاب  ي  الدولىي دة  �ج معرض  هو 
ي  ىي و�ف ر.  زا�ئ ألف   (00 إلى   (00 ي  �ف ب�ي راوح  ي�ت ي  معدال�
لتها  عام 0))1هـ/2019م، شاركت 0) دولة م�ثّ
هة �كومية وأهلية، كما صا�ب  00) دار نشر و�ج
ة من ندوات وأمسيات  ر من 8) فعال�يّ املعرض أك�ث
ة  ثقافية وشعرية وتراثية، و)) ورشة عمل ثقاف�يّ
ة مخّصصة لألطفال.  هة للشباب، و)) فعال�يّ مو�جّ
ي  �ف واملثقف�ي األدباء  من  ي  �ف املشارك�ي عدد  بلغ  وقد 
ومشاركة،  ي  مشاركا�  117 ي  �ف واملسؤول�ي ي  �ف والفنان�ي
عرضوا  ة  السعود�يّ من  ومؤلفة  ي  مؤلفا� و))1 

ناح املؤلف السعودي)2)(. ي �ج ىي كتبهم �ف

إنعاش  ي  ىي �ف مهم  عنصر  املعارض  هذه  عن  يغيب 
ي  �ف ب�ي اري  التحج التبادل  عنصر  وهو  النشر،  صناعة 
رار  املؤسسات املختلفة ذات العالقة بالنشر، على عفِ
رى مثل فرانكفورت ولندن،  املعارض الدولية الك�ج
وبناء  التقاء  املعارض كفرصة  �يث تحضر هذه 
تخصصاتهم،  بمختلف  الناشرين  ي  �ف ب�ي العالقات 
ي قطاع النشر، من  ىي ي أصحاب املصالح املختلفة �ف �ف وب�ي
 ، �ف م�ي ر�ج ي وامل�ت �ف أصحاب املطابع واملكتبات، إلى املؤلف�ي
ي  ىي �ف االقتصادية  ال�ركة  على  ي  ابا� إيحج ينعكس  مما 

صناعة النشر بشكل عام)3)(.

هات  م بعض ال�ج ق�ي انب هذه املعارض الدولية، �تُ بحج
معارض محلية، من أبرزها من �يث األقدمية 
الذي  واملعلومات  الكتاب  معرض  واالس�تمرارية 
وقد  املنورة،  املدينة  ي  ىي �ف اإلسالمية  امعة  ال�ج مه  تق�ي
ي شعبان  ىي ي منه �ف �ف مت الدورة السادسة والثالث�ي أق�ي
أطلقت  كما  2019م)))(،  0))1هـ/أبريل 
مع  بالتعاون  ي  �ف السعودي�ي الناشرين  معية  �ج
ي نسختيه  ىي م �ف م معرض القص�ي إمارة منطقة القص�ي
39)1هـ/2018م  عامي  ي  ىي �ف والثانية  األولى 
م بمركز امللك فهد  و0/2019))1م)))(. كما أق�ي
بكتاب  متخصص  معرض  الرياض  ي  ىي �ف ي  ىي الثقا�ف
من  م  بتنظ�ي 2019م  مارس  شهر  ي  ىي �ف الطفل 
وزارة اإلعالم، بمشاركة )3 دار نشر)))(، وهو ما 
يع�تمد  ي  ال�ت�ي ة  الف�ئ بهذه  االه�تمام  ي  ىي �ف ي  تنام� ر عن  يع�ج
يل وثيق ي بت�فمية �ج ىي ي الثقا�ف  عليها مستقبل اإلنتاح�

الصلة بالكتاب.
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ن محطات �ي النشر ��
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ز الكتاب وا�ئ حج
ز  وا�ئ مة، وترعى تلك ال�ج ر�ج ال التأليف وال�ت ي محج ىي ز �ف وا�ئ ي اململكة العربية السعودية العديد من ال�ج ىي تقدم �ف
اص بدعم عدد  رية، ويشارك القطاع ال�ف انات محلية ومؤسسات خ�ي ات �كومية ومهر�ج وزارات وهي�ئ
ي  ىي ي األد�ج يع اإلنتاح� ز سنوية لتشحج وا�ئ ي اململكة �ج ىي ز.  كما تمنح العديد من  األندية األدبية �ف وا�ئ من تلك ال�ج
ي تقديم هذه  ىي �ف اص  ال�ف القطاع  )139هـ/)197م، ويعاون  رتها عام  انطالق مس�ي ي منذ  املحلىي ي  ىي والثقا�ف

. ز ودعمها ماديا� وا�ئ ال�ج

ال تخصصها تمنح دارة امللك عبد العزيز  ي محج ىي  و�ف
عبدالعزيز  امللك  زة  ا�ئ �ج باسم  سنوية  زة  ا�ئ �ج
دون  األفراد  على  زة  ا�ئ ال�ج وتقتصر  للكتاب، 
تتناول  فروع  ثمانية  ي  ىي �ف وذلك  املؤسسات، 
السعودي،  �تمع  املحج بتاريخ  املتعلقة  الكتب 
واألدب  السعودية،  العربية  اململكة  ي  ىي �ف واآلثار 
زيرة  ال�ج وكتب  السعودية،  العربية  اململكة  ي  ىي �ف
الصادرة  السعودية  العربية  واململكة  العربية 
عبدالعزيز  امللك  وتاريخ  نبية،  األ�ج باللغة 
زيرة  ال�ج وتاريخ  السعودية،  العربية  واململكة 
غرافية اململكة العربية ر العصور، و�ج  العربية ع�ج
وال�ضارة  اإلسالمي  والتاريخ  السعودية، 
ريال   800000 زة  ا�ئ ال�ج مة  ق�ي وتبلغ  اإلسالمية، 

لفروعها ال�ثمانية)7)(.

0))1هـ/2019م  للعام  الرابعة  دورتها  ي  ىي �ف
عبد  امللك  بتاريخ  املتعلقة  الكتب  فرع  ي  ىي �ف فاز 
كتاب  السعودية،  العربية  واململكة  العزيز 
العربية السعودية واألزمة االقتصادية  »اململكة 
8)13-2)13هـ  وال�لول  االنعكاسات  العاملية: 

 ، ىي ال�ر�ج دالل  للدكتورة  /1929-1933م« 
اململكة  غرافية  بحج املتعلقة  الكتب  فرع  ي  ىي �ف وفاز 
ي  ىي الديموغرا�ف »التاريخ  كتاب  السعودية  العربية 
ي  ىي �ف وفاز  الربدي،  محمد  للدكتور  بريدة«  ملدينة 
العربية  اململكة  ي  ىي �ف باألدب  املتعلقة  الكتب  فرع 
-13(1 ر  عس�ي ي  ىي �ف »الشعر  كتاب  السعودية 
ي  ىي �ف وفاز   ، ىي التيها�ف أ�مد  للدكتور  30)1هـ« 
العربية  اململكة  ي  ىي �ف باآلثار  املتعلقة  الكتب  فرع 
راثية  ال�ت م  التعل�ي »مؤسسات  كتاب  السعودية 
مدينة  معمارية:  تاريخية  »دراسة  األ�ساء  ي  ىي �ف
م آل الشيخ  « للدكتور عبدالر��ي ا� الهفوف نموذ�ج
ي فرع الكتب  ىي ، وفاز �ف مبارك والدكتور زيد أبو ال�اح�

العصور  ر  ع�ج العربية  زيرة  ال�ج بتاريخ  املتعلقة 
منذ  ي  �ف الشريف�ي ي  �ف ال�رم�ي ي  ىي �ف »اإلضاءة  كتاب 
للدكتور  » اململوكىي العصر  ��ت�  اإلسالم   ظهور 

صالح الربعي.

التاريخ  بدراسات  املتعلقة  الكتب  فرع  ي  ىي �ف وفاز 
اإلسالمي وال�ضارة اإلسالمية كتاب »املوظفون 
ي ال�ياة العامة خالل  ىي د النبوي وأثرهم �ف ي املسحج ىي �ف
بي�فما  السابح،  ريم  للدكتورة   » اململوكىي العصر 
بتاريخ  املتعلقة  الكتب  فرعي  ي  ىي �ف زة  ا�ئ ال�ج بت  �حج
بتاريخ  املتعلقة  والكتب  السعودي،  �تمع  املحج
السعودية  العربية  واململكة  العربية  زيرة  ال�ج
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نبية لعدم استيفاء الكتب  الصادرة باللغات األ�ج
زة. ا�ئ املرشحة ملتطلبات ال�ج

زة  ا�ئ بحج زين  الفا�ئ اإلعالم  وزارة  كرمت  ي  أيضا�
معرض  فعاليات  من  �ف وذلك  السنوية،  الكتاب 
وقد  0))1هـ/2019م،  للكتاب  ي  الدولىي الرياض 
�تماعية  ة الكتب الدينية واال�ج زة عن ف�ئ ا�ئ �صد ال�ج
كتابه  عن  السريع  محمد  الكاتب  والقانونية 
ربوية  ة الكتب ال�ت معرفة خطوط األعالم، وعن ف�ئ
والنفسية �صد املؤلفان صالح النفيسة ومحمد 
التدريس  قيادة  كتاب  عن  زة  ا�ئ ال�ج النذير 
زة  ا�ئ ما �صد املؤلف عبد هللا املفلح �ج ، ف�ي ىي را�ف اال��ت
ر  التفك�ي كتابه  عن  والنقدية  اللغوية  الدراسات 
، و�صد الكاتب مقبول  واللغة والتفاعل النف��ي
زهور  روايته  عن  السرد  زة  ا�ئ �ج العلوي  موس� 
زة  ا�ئ ي �ج �ي فان غوخ، و�صد الشاعر �سن الصله�ج

ي خد القناديل)8)(. ىي الشعر عن ديوانه املخبوء �ف

زة عاملية  ا�ئ ت �ج نش�ئ ي عام 27)1هـ/)200م، ائُ ىي و�ف
زة  ا�ئ �ج باسم  وإليها  العربية  اللغة  من  مة  ر�ج لل�ت
مة،  ر�ج لل�ت العاملية  عبدالعزيز  بن  هللا  عبد  امللك 
ومقرها مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالرياض، 
ي لألعمال  زة تقديرية عاملية تمنح سنويا� ا�ئ وهي �ج

مة)9)(.  ر�ج ال ال�ت ي محج ىي هود البارزة �ف ة وال�ج رف امل�تم�ي

سنوية  ز  وا�ئ �ج ثالث  عن  الثقافة  وزارة  أعلنت 
سعودي،  ريال  ألف   ((0 مالية  اإل�ج متها  ق�ي تبلغ 
النشر،  تدعم  االت  محج ثالث  ي  ىي �ف زين  للفا�ئ منح  �تُ
ي  �ف للمؤلف�ي وت�فمح  السعودي  الكاتب  زة  ا�ئ �ج وهي 
زة دور النشر  ا�ئ ي فروع متعددة، و�ج ىي ي �ف �ف السعودي�ي
ي فروع  ىي �ف وتمنح لدار نشر محلية وأخرى عربية 
مشروع  أفضل  زة  ا�ئ �ج ي  را� وأخ�ي كذلك،  متعددة 
الرقمية  األعمال  ريادة  ملشاريع  وتمنح  ريادي 
واملعلومات،  النشر  وصناعة  الكتب  ال  محج ي  ىي �ف
ي  ىي �ف زة  ا�ئ ال�ج هذه  من  األولى  الدورة  وستقام 

ي لعام 2020 )0)(. معرض الرياض الدولىي

2019م  العام  ي  ىي �ف أعلنت  أن  للوزارة  سبق  كما 
ي  ال�ت�ي الوطنية  الثقافية  ز  وا�ئ ال�ج مبادرة  من  �ف
الثقافة  االت  محج ي  ىي �ف السعودي  باإلبداع  تحتفي 
زة  ا�ئ �ج منها  مختلفة  زة  ا�ئ �ج  1( عن  املختلفة، 
العام  ي  ىي و�ف مة،  ر�ج لل�ت وأخرى  للنشر  مخصصة 
ر محمد بن سلمان  زة األم�ي ا�ئ علن عن �ج ائُ نفسه 
م  ي ت�ف ي ال�ت�ي �ف ي السعودية والص�ي �ف ي ب�ي ىي للتعاون الثقا�ف

مة)1)(. ر�ج ة لل�ت ف�ئ

ن أرقام �ي عام 2019 ��
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ي العامل �� الكتاب السعودي �ف
ي املعارض  �� الكتاب السعودي �ف

مس�تمرة  بصفة  السعودي  الكتاب  يحضر 
قليل  وبحضور  العربية،  الكتب  معارض  ي  ىي �ف
الدولية، وذلك من خالل  املعارض  ي  ىي �ف ومتواضع 
ي تلك املعارض  ىي ي �ف �ف مشاركة الناشرين السعودي�ي
الناشرين  معية  �ج دور  ضعف  ساهم  وربما 
ي  مقارنهت� املحدود  ال�ضور  هذا  ي  ىي �ف ي  �ف السعودي�ي
ر أن ال�ضور األبرز  ، غ�ي �ف ل�ي بأعداد الناشرين املسحج
هو  العربية  ر  غ�ي الدولية  املعارض  ي  ىي �ف وخاصة 
للمؤسسات ال�كومية الرسمية، وذلك من خالل 
ي تشرف  (، ال�ت�ي ي سابقا� م العالىي م )التعل�ي وزارة التعل�ي

 ، ارح� ال�ف ي  ىي �ف السعودية  الثقافية  امللحقيات  على 
م مشاركة اململكة  ي تنظ�ي ىي ر �ف �يث كان لها دور كب�ي
التعاون  إدارة  مع  بالتنسيق  املعارض  تلك  ي  ىي �ف
العشر  السنوات  ي  ىي و�ف م.  التعل�ي وزارة  ي  ىي �ف ي  الدولىي
ضيف  السعودية  العربية  اململكة  كانت  املاضية  

ي العديد من املعارض العربية والدولية. ىي شرف �ف

وامللحقيات  اململكة  سفارات  بعض  قامت  وقد 
من  عدد  مة  ر�ج ب�ت م  التعل�ي ووزارة  الثقافية 
اإلصدارات السعودية بلغات مختلفة للمشاركة 
املؤّسسات  ويد  رف ول�ت الدولية،  الكتب  معارض  ي  ىي �ف
بتلك  نبية  األ�ج البحوث  ومراكز  الثقافية 

وزارة  قامت  املثال  سبيل  اإلصدارات.  فعلى 
ال�فمسا  ي  ىي �ف للمملكة  الثقافية  وامللحقية  م  التعل�ي
براغ  معرض  ي  ىي �ف للمشاركة  ي  كتابا�  (3 مة  ر�ج ب�ت
الوزارة  قامت  كما   ، 32)1هـ/2011م)2)(  عام 
ي  مة 2) كتابا إلى اللغة اليابانية و2)1 كتابا� ر�ج ب�ت
ي معرض طوكيو  ىي ية للمشاركة �ف رف ل�ي إلى اللغة اإلنحج
م - ممثلة  التعل�ي للكتاب. وتشارك وزارة  ي  الدولىي
ي قرابة 32 معرضا عربيا ودوليا كل  ىي للمملكة - �ف

.)(3( عام تقريبا�

مركز  قام  37)1هـ/)201م،  عام  نهاية  ومع 
بنشر  الروسية  العربية  والدراسات  اإلعالم 
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ي  ىي �ف ي  �ف السعودي�ي لألدباء  رة  القص�ي القصص  كتاب 
رة مختلفة  ي قص�ي مل الكتاب  قصصا� موسكو، وي�ث
� سيد عمروف  مها الى اللغة الروسية مرت�ف تر�ج
العربية  اللغة  أستاذة  مونوفا  س�ي والكسندرا 
رة  م الكتاب 2) قصة قص�ي امعة موسكو، وي�ف بحج
ل�تمثل  قصصهم  اختيار  تم  ي  �ف سعودي�ي ألدباء 
ي  ىي ي �ف اهات وموضوعات مختلفة للفن القص��ي اتحج
مت  األدب السعودي بمرا�له املختلفة. وقد تر�ج
ي السنوات القليلة املاضية نصوص مختارة من  ىي �ف
إلى  ال�ديث  السعودي  ي  ىي العر�ج األدب  موسوعة 
ية والفرنسية والروسية واليابانية  رف ل�ي اللغة اإلنحج

رها من اللغات. وغ�ي

السعودي  للكتاب  كان  بعيدة  سنوات  ومنذ 
يطبع  ما  خالل  من  وذلك  اململكة،  ي  خارح� ي  �ضور�
ال�دود.  ي  خارح� سعودية  مؤلفات  من  وينشر 
ألفها  ي  كتابا�  12(1 ي  �ف البا�ث�ي أ�د  أ���  وقد 
رة من  ي الف�ت ىي �ف ي اململكة  سعوديون، ونشرت خارح�
)2)1هـ/)200م)))(.  إلى  1319هـ/1901م 
ر،  ر من ذلك بكث�ي ح أن يكون الرقم أك�ج ومن املر�ج
ميع الكتب السعودية  إذ مل تهدف الدراسة ل�صر �ج
ح  رة، ومن املر�ج ي تلك الف�ت ىي ي اململكة �ف املنشورة خارح�
ي ال�فمو، وذلك بحكم ظاهرة  ىي أن هذا الرقم مس�تمر �ف
كما  ي  ارح� ال�ف ي  ىي �ف السعودي  الكتاب  ونشر  طباعة 
ي  وانتشارا� ي  �ضورا� له  يتيح  ما  وهو   ، سابقا� ذكر 
دفع  ما  وهو  اململكة،  داخل  ي  ىي �ف يطبع  مما  أوسع 
ي لتأسيس دور نشر  �ف بعض الناشرين السعودي�ي

ي اململكة. ركة خارح� سعودية خالصة أو مش�ت

ي العامل عام 2019م �� الكتاب السعودي �ف

ي  �ف السعودي�ي الناشرين  معية  �ج كانت   ، عربيا�
للكتاب  ي  الدولىي بغداد  معرض  ي  ىي �ف شرف  ضيف 
خاص  ناح  بحج وذلك  0))1هـ/2019م،  عام  ي  ىي �ف
السعودية،  النشر  دور  من  عدد  فيه  شاركت 
الدور  وتوزيعات  إلصدارات  إضافة  ناح،  ال�ج م  و�ف
ار  تحج العقيالت، وهم  ي عن  ي خاصا� ركنا� السعودية، 
أهم  من  كانت  الذين  السعوديون  اإلبل  ر�الت 
وعرض  العراق.  الى  ه  يتحج ما  ارية  التحج ر�التهم 
300 وثيقة وصورة لشخصيات  ر من  ناح أك�ث ال�ج
السعودي  ناح  ال�ج ي  ىي �ف م  وأق�ي العقيالت.  ار  تحج
شارك  شعرية  وأمسيات  ثقافية  فعاليات 
عن  تحدثوا  سعوديون  ومثقفات  مثقفون  فيها 

كما  العراقية)))(.  السعودية  الثقافية  العالقات 
ناح  بحج ي  �ف السعودي�ي الناشرين  معية  �ج شاركت 
شاركت  املغربية،  اململكة  ي  ىي �ف السعودي  للكتاب 
مدن  خمس  ي  ىي �ف م  وأق�ي سعودية،  نشر  دور  فيه 
ومراكش  والرباط  البيضاء  الدار  ي  ىي �ف مغربية، 

ة)))(. وفاس وطنحج

ي السعودي:  ا أعلن مشروع »النشر الصي�ف�ي ودول�يّ
قبل  من  السعودية«،  الصينية  الصداقة  مكتبة 
البحوث  ي بمساهمة مركز  �ف بك�ي امعة  �ج دار نشر 
العربية  اللغة  بالرياض وق�م  ي  ىي املعر�ف والتواصل 
ّمن  ويت�ف نبية.  األ�ج للدراسات  ي  �ف بك�ي امعة  �ج ي  ىي �ف
الكتب  من  سلسلة  ونقل  مة  تر�ج املشروع 
ي  وأيضا� الصينية،  اللغة  إلى  السعودية  العربية 
الكتب  من  سلسلة  مة  وتر�ج نقل  املقابل  ي  ىي �ف
ثمرات  بدأت  وقد  العربية.  الّلغة  إلى  الصينية 
ي  الدولىي ي  �ف بك�ي معرض  ي  ىي �ف الظهور  ي  ىي �ف املشروع  هذا 
مة ثالثة  للكتاب 0))1هـ/2019م من خالل تر�ج
اللغة  إلى  السعودي  ي  الكالسيكىي األدب  من  كتب 
�امد  للكاتب  التضحية  ثمن  كتاب  ة:  الصين�يّ
للكاتب  الليل  رداء  ي  ىي �ف ثقب  ورواية  دمنهوري، 
القصصية  موعة  واملحج ال�ميدان،  ناصر  م  إبراه�ي

ي للكاتب عبد الر�من الشاعر)7)(. �ف ي وط�ي عر�ت�

ز العربية  وا�ئ الكتاب السعودي وال�ج

ي  �ف املؤلف�ي من  العديد  فاز   ، ىي العر�ج املستوى  على 
من  بالعديد  ي  �ف السعودي�ي ي  �ف واألكاديمي�ي والكتاب 
بداية  فمع  والعلمية،  والثقافية  األدبية  ز  وا�ئ ال�ج
الدورة   ي  ىي و�ف  ، �ي املا�ف القرن  من  التسعينيات 
زة سلطان العويس، فاز عبدالر�من  ا�ئ الثانية ل�ج
ي  ىي زة القصة - الرواية - املسر�ية، و�ف ا�ئ منيف بحج
ي محور  ىي اسر �ف الدورة الرابعة فاز الشيخ �مد ال�ج
السادسة  الدورة  ي  ىي و�ف والعلمي،  ي  ىي الثقا�ف از  اإلنحج
ال  محج ي  ىي �ف الغذامي  هللا  عبد  ي  ىي األد�ج الناقد  فاز 

الدراسات األدبية والنقد.

زة العاملية  ا�ئ ي من انطالق ال�ج �ف ه وبعد سنت�ي كما أ�فّ
دولة  ي  ىي �ف ي  �ي ظ�ج أبو  مدينة  من  العربية،  للرواية 
ي عبده خال  ىي الروا�ئ العربية املتحدة، فاز  اإلمارات 
رة الرواية السعودية  ي مس�ي ىي زة املهمة �ف ا�ئ بهذه ال�ج
31)1هـ/2010م عن روايته ترمي بشرر،  عام 
اء  ية ر�ج الروا�ئ 32)1هـ/2011م فازت  ي عام  ىي و�ف

ال�مام،  طوق  روايتها  عن  مناصفة  زة  ا�ئ بال�ج عامل 
ميد  املح�ي يوسف  ي  ىي الروا�ئ فاز  نفسه  العام  ي  ىي و�ف
روايته  عن  التونسية  ي  ىي ّ الشا�ج القاسم  ي  ىي أ�ج زة  ا�ئ بحج

ي بريدة. ىي ر �ف ال�مام ال يط�ي

عامل  ليفوز  )3)1هـ/)201م  عام  ي  ىي يأ�ت
زة الشيخ زايد  ا�ئ يا سعد الصويان بحج روبولو�ج األن�ث
البشري«،  التطور  »ملحمة  كتابه  عن  للكتاب 
ي محمد �سن علوان  ىي ي عام )201م فاز الروا�ئ ىي و�ف
العام  ي  ىي �ف تأسست  ي  وال�ت�ي ي  ىي العر�ج األدب  زة  ا�ئ بحج
ان- ي ومؤسسة �ج ىي ي معهد العامل العر�ج ىي 2013م �ف
مة من  ر�ج لوك غاردير لتكريم األعمال األدبية امل�ت
علوان  محمد  فوز  وكان  الفرنسية،  إلى  العربية 
للفرنسية  مت  ر�ج �تُ ي  ال�ت�ي روايته »القندس«  عن 
العام  ي  ىي �ف ي  ددا� محج وفاز   ،201()(8( العام  ي  ىي �ف
ر«  صغ�ي »موت  روايته  عن  38)1هـ/2017م 
العام  ي  ىي و�ف العربية،  للرواية  العاملية  زة  ا�ئ بال�ج
ي  رف ل�ي اإلنحج األدب  ي وأستاذ  ىي األد�ج الناقد  فاز  نفسه 
زة السلطان قابوس للثقافة  ا�ئ سعد البازعي  بحج
كما   .)(9( ىي األد�ج النقد  ال  محج ي  ىي �ف واآلداب  والفنون 
زة  ا�ئ �ج على  ميس  ال�ف مة  أم�ي ية  الروا�ئ �صلت 
ي  ىي امعة األمريكية �ف ي تمنحها ال�ج يب محفوظ ال�ت�ي نحج
ي مدن  ىي �ف الغرانيق  روايتها »مسرى  عن  القاهرة 
من  زة  ا�ئ ال�ج هذه  يحقق  شخص  كأول  العقيق« 

ي عام 39)1هـ/2018م. ىي ، وذلك �ف ليح� دول ال�ف

عدد  وصول  0))1هـ/2019م،  العام  وشهد 
الطويلة  م  للقوا�ئ ي  �ف السعودي�ي الكتاب  من 
�يث  للكتاب،  زايد  الشيخ  زة  ا�ئ ل�ج رة  والقص�ي
رة  القص�ي مة  للقا�ئ ميد  املح�ي منال  البا�ثة  وصلت 
»املحاورة  دراستها:  عن  الشاب  املؤلف  فرع  ي  ىي �ف
ص  ي خصا�ئ ىي ي �يان التو�يدي، دراسة �ف ىي ي أدب أ�ج ىي �ف
مدونات  ي  ىي �ف ي  ل��ي املحج األدب   ، التواصلىي التفاعل 
الطويلة  مة  القا�ئ اش�تملت  بي�فما  التو�يدي«، 
اب  ك�تّ ثالثة  على  الدولة  وبناء  الت�فمية  فرع  ي  ىي �ف
، وهم الدكتور عبد الوهاب السعدون  �ف سعودي�ي
أصبح  كيف  الصدارة:  نحو  »ر�لة  كتابه  عن 
ماويات«،  روك�ي للب�ت ي  عامليا� ي  مركزا� ي  ىي العر�ج ي  ليح� ال�ف
ون الثقافة«،  والدكتور صالح زياد عن كتابه »سحج
ي الدخيل عن كتابه »التسامح زينة الدنيا  و تركىي
النقدية  والدراسات  الفنون  فرع  ي  ىي و�ف والدين«، 
مة الطويلة عن  وصل الدكتور عمر السيف للقا�ئ
الشعر  فهم  نحو  ر�لة  األدا�ي:  »بيض  كتابه 

ره وتأويله«)70(. وتفس�ي



388

يات                   الكتب والنشر ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

البنية التحتية واالست�ثمار
ي اململكة �� سوق الكتاب والنشر �ف

وتحدياتها

أسواق  السعودية من أضخم  النشر  تعد سوق 
م  �حج �يث  من  األوسط  الشرق  ي  ىي �ف النشر 
 (.( إلى  إيراداتها  ي  مالىي إ�ج يصل  إذ  املبيعات، 
األرقام  مع  ذلك  ويتسق   ،)71( سنويا� ريال  مليار 
ب�فمط ال�ياة  ها  ا�ج رف املرتفعة لاله�تمام بالقراءة وام�ت
م  �حج أن  ر  غ�ي �تمع.  املحج من  واسعة  ح  شرا�ئ لدى 
املبيعات ال يعكس بالضرورة كفاءة قطاع النشر 
ي والتوزيع. فباإلضافة إلى  ي من �يث اإلنتاح� املحلىي
األفراد  اص، وطلبات  وال�ف ال�كومي  الطلب  م  �حج
عة  مشحج قاعدة  ود  وو�ج الفكري،  ي  اإلنتاح� من 
تع�تمد  لها،  ي  �ف واملستهلك�ي للمعرفة  ي  �ف �ي املنتحج من 
األساسية  والتوزيع  ي  اإلنتاح� عناصر  على  السوق 
قبل  ما  خدمات  -أو  املطابع،  ونوعية  عدد  من 
ونقاط  ومحالت  التوزيع،  ومراكز  النشر-، 
ي  أيضا� والتوزيع  املواصالت  سهولة  ومدى  البيع، 

-خدمات ما بعد النشر-.

مطابع  من  تحتية  بنية  توفر  من  وبالرغم 
املطابع  من  العديد  أن  إال  يدة،  �ج بصورة  مؤهلة 
وإلى  املاهرة،  للعمالة  تفتقد  زالت  ما  اململكة  ي  ىي �ف
للطباعة  األساسية  املكونات  أو  املتطلبات  ر  تو�فّ
رها بأسعار منافسة  من ورق طباعة وأ�بار وغ�ي
مطابعها  تستخدم  عربية  دول  ي  ىي �ف متوفر  هو  ملا 
ما  ف�ي بلدانها،  ي  ىي �ف ة  املنتحج األولية  املحلية  ات  املنتحج
من  املكونات  هذه  السعودية  املطابع  تستورد 
مما  وأملانيا،  وروسيا  اليابان  منها  ية  خار�ج دول 
يطبع  الذي  الكتاب  طباعة  تكلفة  من  يرفع  قد 
)72(، ولكن  اململكة بمواصفات فنية عالية  داخل 
الكتاب  تكلفة  ارتفاع  ي  ىي �ف ي  را� تأث�ي ر  األك�ث العامل 
وارتفاع  التقليدية  التوزيع  شبكات  ضعف  هو 
ويبدو  رة،  كب�ي بتحوالت  تمر  صناعة  ي  ىي �ف تكاليفها 
ي ووصول  ار�ج ي التوزيع ال�ف ىي ر �ف النقص بصورة أك�ج
األوسع،  العربية  السوق  إلى  السعودي  الكتاب 
تفرض  القطاع  ي  ىي �ف التنافس  ضعف  إلى  ي  ونظرا�
ر  أك�ث إلى  تصل  أرباح  والتوزيع  البيع  نقاط  بعض 
من نصف سعر البيع وهي نسبة مرتفعة تؤثر 

. ىي ي سعر الكتاب النها�ئ ىي ي �ف سلبا�

ة  املحل�يّ النشر  ودور  املطابع  من  قطاع  كان  وإذا 
ي  قادرا� عله  تحج ي  ال�ت�ي التنافسية  ات  رف امل�ي يمتلك  ال 
م  ي دول اإلقل�ي ىي على منافسة املطابع ودور النشر �ف

سبق  ما  ي  يا� ز�ئ �ج يفسر  ذلك  فإن  املحيطة،  ي  ىي العر�ج
 ، ارح� ال�ف إلى  ي  �ف السعودي�ي ي  �ف املؤلف�ي ه  تو�ج من  ذكره 
ه  بل تعدت هذه الظاهرة إلى املؤسسات، إذ تو�جّ
املؤّسسات  وبعض  األدبية  النوادي  من  عدد 
اململكة  ي  خارح� الناشرين  بعض  ال�كومية  إلى 
ي  ىي �ف ر  للتوف�ي ي  ، طلبا� ىي والثقا�ف ي  ىي األد�ج هم  إنتا�ج لطباعة 
راءات  الكلفة املادية، واألهم من ذلك سهولة اإل�ج
الطباعة،  بعد  ما  وخدمات  الطباعة،  تسبق  ي  ال�ت�ي
الكتب  توزيع  أو  الدولية  املعارض  ي  ىي �ف واملشاركة 
أو  تقليدية  بيع  نقاط  أو  آخرين  ناشرين  على 
للمنافسة  بتقديمه  وااله�تمام  رونية،  إلك�ت ر  متا�ج
ز العربية والدولية املختلفة،  وا�ئ ي املسابقات وال�ج ىي �ف
ي  ىي �ف ي  املحلىي الناشر  لدى  تتوافر  ال  دمات  ال�ف تلك 
اململكة.  ي  خارح� للنشر  بكتابه  ه  يتو�ج من  رأي 

ي  ىي �ف الكتب  طباعة  رة  هحج ظاهرة  إلى  وباإلضافة 
على  ي  �ف السعودي�ي ي  �ف املؤلف�ي بعض  يقتصر   ، ارح� ال�ف
يتيسر  ما  وهو   ، ذاتيا� ونشره  هم  إنتا�ج طباعة 

ي اململكة. ي خارح� ىي ر لدى الناشر العر�ج بشكل أك�ج

فرص وآفاق صناعة النشر

الذي  الدور  هو  الصناعة  رقبه  ت�ت ما  أهم  إن 
ي  ىي �ف ومبادراتها  الثقافة  وزارة  به  ستقوم 
القصور  نقاط  ة  ومعال�ج الصناعة  واقع  هة  موا�ج
تع�ف�  ة  هي�ئ تأسيس  مع  ي  خصوصا� املنظومة،  ي  ىي �ف
الضعف  ي  تعالح� ي  رامح� ل�ج الوزارة  تعد  إذ  ال،  باملحج
ر  ي بنية خدمات النشر لدعم دور النشر وتوف�ي ىي �ف
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أي  تتطلبها  ي  ال�ت�ي األساسية  البيانات  قواعد 
مع  يتأكد  الذي  األمر  ة،  ناضحج نشر  صناعة 
القطاع.  مالمح  ر  تغ�ي ي  ال�ت�ي التقنية  التحوالت 
النشر  دور  �ضور  لتعزيز  الوزارة  تسعى  كما 
مي  ي وتمكينها من أداء دور إقل�ي يا� السعودية خار�ج
إلى  يضاف  العربية.  السوق  ي  ىي �ف والتوسع  ريادي 
ذلك اإلعالن عن خطة إلنشاء دار نشر سعودية 
ي منظومة  ىي تحت مظلة الوزارة، ودراسة دورها �ف
ومسوقة  وناشرة  داعمة  تكون  ي  كىي النشر  دور 

. ي وعامليا� ي وعربيا� ي السعودي محليا� ىي ي الثقا�ف لإلنتاح�

املرتقبة، يوفر سوق  املبادرات  إلى هذه  باإلضافة 
يفتح  إذ  لالست�ثمار،  واعدة  ي  فرصا� ديد  ال�ج النشر 
أعمال  أمام  الباب  القطاع  ي  ىي �ف الرقمي  التحول 

سبيل  على   - فهناك  اقتناصها.  يد  تحج ريادية 
ي  ال�ت�ي ي  ىي رو�ف اإللك�ت النشر  ومواقع  شركات   - املثال 
تقدم خدمة نشر كتاب املؤلف بالصيغة الورقية 
عن  نيابة  الكتب  هذه  رونية  وتسويق  واإللك�ت
العاملية.  رونية  اإللك�ت ر  املتا�ج ي  ىي �ف ��ت�  ي  �ف املؤلف�ي
املتخصصة  رونية  اإللك�ت ر  املتا�ج ي  مؤخرا� وتزدهر 
تفّرد موقعان  فبي�فما  الورقية،  الكتب  ي تسويق  ىي �ف
ر  ع�ج والبيع  التسويق  سا�ة  ران  شه�ي عربيان 
وذلك  رنت،  اإلن�ت شبكة  خالل  من  الطلب 
لسنوات عديدة. اليوم تدخل الى السا�ة املحلية 
رونية السعودية  ر اإللك�ت ي من املتا�ج السعودية عدد�
من  �صة  على  االستحواذ  تحاول  ي  ال�ت�ي الصة،  ال�ف
السوق السعودي. وكذلك األمر بالنسبة للكتاب 
الرسوم  وكتب  امل�موع  والكتاب  ي  ىي رو�ف اإللك�ت

اصة باألطفال. املتحركة ال�ف

ي  ىي ابية �ف ومع تلك اآلفاق املبشرة والتطورات اإليحج
يبدون  الناشرين  أن  إال  والكتاب،  النشر  سا�ة 
النشر  صناعة  واقع  �ول  القلق  من  ر  الكث�ي
إلى مزيد  الصناعة  ي  إذ تحتاح� اململكة،  ي  ىي �ف والكتاب 
ي بالشراء  هات ال�كومية، سواء� من الدعم من ال�ج
امعات واملدارس  املباشر من قبلها أو من قبل ال�ج
التسهيالت  على  وال�صول  العامة،  واملكتبات 
ي  ىي �ف السعودي  بالكتاب  للمشاركة  والدعم 
الناشرين  صغار  ي  خصوصا� ية،  ار�ج ال�ف املعارض 
الشحن  تكلفة  تحمل  يستطيعون  ال  الذين 
واالنتقال  ي  �ف العامل�ي وكلفة  نحة،  لأل�ج ارات  واإليحج
املعارض  فيها  تقام  ي  ال�ت�ي الدول  ي  ىي �ف والسكن 
ونشر  تسويق  خاللها  من  يمكن  ي  وال�ت�ي ة،  الدول�يّ

الكتاب السعودي.

مية لسوق الكتاب والنشر األطر التنظ��
ي السعودية �� �ف

دعم  أو  بحماية  اصة  ال�ف مية  التنظ�ي األطر  تشهد 
ي اململكة. فقد صدر  ىي ي �ف را� ي كب�ي املؤلف والناشر، تطورا�
10)1هـ،  عام  منذ  املؤلف  �قوق  �ماية  نظام 
التنفيذية  حة  الال�ئ وعدلت  )2)1هـ،  عام  وعّدل 

ي عام 0))1هـ/2019م)73(. ىي له �ف

الفكرية  امللكية  �ماية  رة  ملس�ي رة  كب�ي نقلة  ي  ىي و�ف
39)1هـ/2018م  عام  ي  ىي �ف صدر  اململكة،  ي  ىي �ف
ي  ال�ت�ي ة،  الفكر�يّ للملكية  السعودية  ة  الهي�ئ م  تنظ�ي

املؤلف،  �قوق  �ماية  عملها  ال  محج ي  ىي �ف مل  ت�ث
للكتب  رونية  اإللك�ت القرصنة  مكافحة  سبيل  ي  ىي �ف
الورقية،  للكتب  ي  ىي القانو�ف ر  غ�ي والطبع  وير  رف وال�ت
راءات  ب�ج املتعلقة  خدماتها  األخرى  إلى  إضافة 
الصناعية  ي  وال�فماذح� ارية  التحج والعالمات  راع  االخ�ت
االت  محج من  رها  وغ�ي التخطيطية  مات  والت�م�ي
2018م،  عام  ي  ىي و�ف الفكرية))7(.  امللكية  �ماية 
ي  ال�ت�ي ي  ىي رو�ف اإللك�ت للنشر  التنفيذية  حة  الال�ئ شرت  �فُ
بات  ووا�ج مات  و�قوق  والتنظ�ي الضوابط  منت  ت�ف
النشر  أشكال  ميع  �ج ي  ىي �ف ي  �ف والعامل�ي ي  �ف املسؤول�ي
))7(. �يث انتقلت  ىي رو�ف ي كدور النشر اإللك�ت ىي رو�ف اإللك�ت
مخالفات  ي  ىي �ف النظر  مسؤوليات  2019م،  عام 
إلى  املؤّلف، من وزارة اإلعالم  نظام �ماية �قوق 
ة السعودية  ي الهي�ئ ىي �ف اإلدارة العامة ل�قوق املؤلف 
العامة  األمانة  أعلنت  الفكرية))7(.  وقد  للملكية 
ي  ىي �ف الفكرية  امللكية  منازعات  ي  ىي �ف الفصل  ان  للحج
ان شبه  ة السعودية للملكية الفكرية أن اللحج الهي�ئ
ة وسبع وعشرين  ي ما�ئ ىي ية املختصة نظرت �ف القضا�ئ
قضية من القضايا املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية، 

ي )77(. ي قرارا� �ف وأصدرت بحقها خمسة وست�ي

ي قضايا �قوق امللكية  ىي ي التطبيق ال�ازم للنظام �ف إ�فّ
ي والناشرين، يبدو  �ف الفكرية، ومنها �قوق املؤلف�ي
إنشاء  بعد  وخاصة  اململكة،  ي  ىي �ف مس�تمر  تقدم  ي  ىي �ف
شأن  ومن  الفكرية،  للملكية  السعودية  ة  الهي�ئ
ي والناشرين واملست�ثمرين أن  �ف ذلك طمأنة  املؤلف�ي
أنها  باس�تمرار  ة  الهي�ئ وتعلن  ُمصانة.  �قوقهم 
التعدي  يفيد  وما  راض  االع�ت شكاوى  تستقبل 
ي  ىي على �قوق امللكية الفكرية، مع الوعد بالفصل �ف

تلك القضايا وإنفاذ النظام بسرعة و�زم.

اململكة  ي  ىي النشر  �ف سوق  أن  القول  يمكن  ي  را� وأخ�ي
الصلبة  األرضية  يمتلك  السعودية  العربية 
هذا  ي  ىي �ف االست�ثمار  على  عة  املشحج واإلمكانات 
ة  تهي�ئ ي  ىي �ف ي  سريعا� تقدما  يشهد  وهو  ال،  املحج
وامل�تمثلة  اذبة  ال�ج االست�ثمارية  ة  البي�ئ مكونات 
ال�امية  ي  �ف والقوان�ي األنظمة  وتطبيق  ود  و�ج ي  ىي �ف
راخيص  ال�ت منح  ومرونة  الفكرية،  امللكية  ل�قوق 
بالنشر،  العالقة  ذات  األنشطة  ملمارسة  الالزمة 
ر  ات، ونقاط البيع واملتا�ج رف ه�ي ود املرافق والتحج وو�ج
واملحلية  الدولية  واملعارض  املحلية،  رونية  اإللك�ت
الفكري  ي  املنتح� وبيع  تسويق  تتيح  ي  ال�ت�ي املتعددة 
ي  ىي ه املختلفة و بأشكاله املتعددة، و�ف بحلقات إنتا�ج

ي املطبوع. ىي مقدمتها الكتاب الور�ت
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ي اململكة العربية السعودية من 1300 إلى 1419 )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 1419هـ(، ص 39-36. ى� عباس صالح طاشكندي،  الطباعة �ف  )1(
ي اململكة العربية السعودية )الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، 1402هـ(، ص 20. ى� محمد عبدالرحمن الشامخ، نشأة الصحافة �ف  )2(

املصدر السابق، ص24.  )3(
ي اململكة العربية السعودية من 1300 إلى 1419 )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 1419 هـ(، ص80. ى� عباس صالح طاشكندي،  الطباعة �ف  )4(

املصدر السابق، ص168.  )5(

املصدر السابق، ص221.  )6(
املصدر السابق، ص193 – 200.  )7(

ي وشركاه، 1960م(، ص 174. ى� دة: دار األصفها�ف ي 25 عامًا«، )حج ى� ي املنهل �ف �� عبدالقدوس األنصاري، »الكتاب الف�ف  )8(
ي اململكة العربية السعودية من 1300 إلى 1419 )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 1419هـ(، ص 245. ى� عباس صالح طاشكندي،  الطباعة �ف  )9(

ي مدينة الرياض )الرياض، 2002م(، ص 297-292.  ى� رة الطباعة والنشر �ف اسر ومس�� عبد العزيز بن صالح بن سلمة، حمد ال�ج  )10(
املصدر السابق، ص292.  )11(
املصدر السابق، ص293.  )12(
املصدر السابق، ص 297.  )13(

ي اململكة العربية السعودية من 1300 إلى 1419 )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 1419هـ(، ص281. ى� عباس صالح طاشكندي، الطباعة �ف  )14(
املصدر السابق، ص 286 - 288.  )15(

ي اململكة العربية السعودية )الرياض: وزارة اإلعالم، 1413هـ(، ص 27-26. ى� ة، الطباعة والنشر �ف ة السعود��ّ وزارة اإلعالم: اململكة العرب��ّ  )16(
املصدر السابق، ص 21 - 28.  )17(

دة للنشر، 1405هـ( ص74. ي تاريخ األدب السعودي، )دار حج ى� ز �ف ، املوحج عمر الطيب الساس��  )18(
ي اململكة العربية السعودية )الرياض: وزارة اإلعالم، 1413هـ(، ص22. ى� ة، الطباعة والنشر �ف ة السعود��ّ وزارة اإلعالم: اململكة العرب��ّ  )19(

زيرة، 2001/5/24م العدد:10465 محمد القشعمي، »قافلة الزيت«، صحيفة ال�ج  )20(
ي اململكة العربية السعودية )الرياض: وزارة اإلعالم، 1413هـ(، ص26. ى� ة، الطباعة والنشر �ف ة السعود��ّ وزارة اإلعالم: اململكة العرب��ّ  )21(

مكتبة امللك فهد الوطنية.  )22(
ي هذه الدول. ى� ي املنشورات �ف مالى� ر دقة، تم اع�تماد أرقام الكتب املودعة وليس تقديرات إحج ملقارنات أك�ث  )23(

)24( The World Intellectual Property Organization and The International Publishers Association, “The Global 
Publishing Industry 2018.”

مؤسسة امللك عبدالعزيز آل سعود، الدار البيضاء.  )25(
ي اململكة واملؤسسات املعنية بها انظر »فصل اللغة«. ى� مة �ف رحج ملزيد عن هذا النشاط وعن حالة ال�ت  )26(

)27( Alexandra Büchler and Giulia Trentacosti, “Publishing translated literature in the United Kingdom and Ireland 
1990 - 2012 statistical report”)Wales, UK: Literature Across Frontiers, 2015(.

مة  رحج ي قدمها املرصد السعودي لل�ت ي التواصل وتحديث البيانات، إذ يبدو أن األرقام ال�ت�� ى� ي بيانات اليونسكو إلى ضعف �ف ى� ع االنخفاض املبالغ فيه �ف قد يرحج  )28(
ه للحصر الشامل. أقرب للدقة برغم عدم ادعا�ئ

ملزيد من املعلومات انظر فصل اللغة.  )29(
مكتبة امللك فهد الوطنية.  )30(
مكتبة امللك فهد الوطنية.  )31(

ي  �ف ي سعودي�� �ف ي أسماء العناوين ملؤلف�� ى� هه صناعة النشر السعودية، يمكن رصد ذلك بسهولة �ف م بذاته تواحج مع غياب األرقام وقواعد البيانات، وهو تحّدي قا�ئ  )32(
ر دور نشر عربية عريقة، باإلضافة إلى أسماء دور نشر عربية مهمة يملكها سعوديون. بارزين تنشر ع�ج

م األحمدي، ناشر دار املفردات، مقابلة مع محمد الفريح، مسؤول النشر بمؤسسة العبيكان، 24/ 12/ 2019م، ومقابلة مع عبدالرح��  )33(
23/ 12/ 2019م  

)34( Statista Global Consumer Survey.
مقابلة مع محمد الفريح، مسؤول النشر بمؤسسة العبيكان، 24/ 12/ 2019م.  )35(

. �ف معية الناشرين السعودي�� حة حج ال�ئ  )36(
زيرة، 2015/10/26م.  نيف، صحيفة ال�ج ي بحج �ف ي اتحاد الناشرين الدولي�� ى� ال�مدان: السعودية تحصل على العضوية الكاملة �ف  )37(

http://www.kapl.org.sa/PageDetails/Details/10791< ديد الصلة بالكتاب، مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ي لتحج ي الوط�ف�� ى� املشروع الثقا�ف  )38(
أرامكو السعودية، » ملحة عن تاريخ أقرأ«، 20/ 9/ 2018م.  )39(

<https://www.saudiaramco.com/ar/news-media/news/2018/iread
<https://www.ireadaward.com/dashboard/tracks/2< سفراء القراءة«، إثراء«  )40(

«، صحيفة الشرق األوسط، 2019/10/29م. ى� ي العامل العر�ج ى� ي ونشر املعرفة �ف ى� »))مسك الكتب(( إلثراء املحتوى الثقا�ف  )41(

هوامش الفصل:

http://www.kapl.org.sa/PageDetails/Details/10791
https://www.saudiaramco.com/ar/news-media/news/2018/iread
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ر، صحيفة الرياض، 2011/4/3م. مع الشباب والفتيات على طاولة التغي�� ر.. يحج �ج ي ال�ف ى� « �ف ى� م الشيبان، »نادي اقرأ�ف إبراه��  )42(
أصدقاء القراءة، »تحدي ال 15 دقيقة«،  )43(

<https://rfriends.net/category/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d9%a1%d9%a5-%d8%af%d9%82%d9%
8a%d9%82%d8%a9/

ي للكتاب«، وزارة اإلعالم، 15/ 3/ 2018م. ي معرض الرياض الدولى� ى� ية تكرم رسميًاي ألول مرة �ف »خمس مبادرات قرا�ئ  )44(
<https://www.media.gov.sa/news/1671

لة العربية، 13/ 12/ 2012م. �تمع السعودي«، املحج ي املحج ى� ي دراسة القراءة ال�رة �ف ح� »نتا�ئ  )45(
أرامكو  شركة  )الظهران:  السعودي«  �تمع  املحج لدى  وأنماطها  القراءة  اهات  :اتحج املعرفة  �تمع  ومحج »لقراءة  العاملي،  ي  ى� الثقا�ف عبدالعزيز  امللك  مركز   )46(

السعودية،2014م(، ص102 – 111.
ية ملزيد من التفاصيل. انظر ملحق املنهحج  )47(

)48( Pew Research Center )2016, US( and YouGov )2014, UK(.
م«، وكالة األنباء السعودية ، 6/ 2/ 2006م  /معرض كتاب/تنظ�� م العالى� »وزارة التعل��  )49(

وزارة اإلعالم.  )50(

وزارة اإلعالم.  )51(

وزارة اإلعالم.  )52(
دة 2019/9/10م. س. مؤسسة دار أروى للنشر والتوزيع، حج مقابلة مع أروى خم��ّ  )53(

https://www.iu.edu.sa/News/Details/1843< امعة امعة اإلسالمية - أخبار ال�ج موقع ال�ج  )54(
اذبًاي للمتعة والتسوق«،  ي ثقافة معارض الكتاب وأن يكون مكانًاي حج ى� م األول للكتاب منعطفًاي مهمًاي �ف م : نطمح أن يكون معرض القص�� ر القص�� ي / أم�� ى� »ثقا�ف  )55(

وكالة األنباء السعودية، 7/ 1/ 2018م.
: »كتاب الطفل« ظاهرة ثقافية ت�فمي مهارة القراءة لدى األطفال وتحتفي بمواهبهم«، وزارة اإلعالم، 7/ 3/ 2019م. ى� الكنا�ف  )56(

https://www.kingabdulazizaward.org/index.php/about-prize-menu< ،زة امللك عبدالعزيز للكتاب ا�ئ حج  )57(
وزارة اإلعالم.   )58(

ادة انظر فصل اللغة. رف لالس�ت  )59(
ز. وا�ئ ي للكتاب، ال�ج معرض الرياض الدولى�  )60(

ملزيد من املعلومات انظر فصل اللغة.  )61(
ي معرض براغ«، صحيفة املدينة، 2011/5/8م  ى� مة 53 كتابًاي سعوديًاي خصيصًاي للمشاركة �ف عبدالعزيز الشالحي، »املالك: ترحج  )62(

م. ي للكتاب 2010م، وزارة التعل�� ي معرض طوكيو الدولى� ى� اململكة ضيف شرف �ف  )63(
<https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/an123.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1>;
مة 53 كتابا ملعرض براغ«، صحيفة االقتصادية، 17/ 5/ 2011م. ي 6000 كتاب سعودي.. وترحج �ف و»اختيار 1000 من ب��  

ي ال�دود«، )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 2005م(، ص 26-23-6 مان سيدو، »الكتاب السعودي خار�� ي سل�� �ف أم��  )64(
ي للكتاب 2019«، وكالة األنباء السعودية، 7/ 2/ 2019م. ي ضيف شرف معرض بغداد الدولى� �ف معية الناشرين السعودي�� »حج  )65(

ي للكتاب بمدينة الدار البيضاء املغربية«، وكالة األنباء السعودية، 8/ 2/ 2019م. »انطالق فعاليات املعرض الدولى�  )66(
ي للكتاب 2019«، وكالة األنباء السعودية، 22/ 8/ 2019م. ي الدولى� �ف ي معرض بك�� ى� مة للصينية �ف رحج ي ثالثة كتب سعودية م�ت �ف /تدش�� ى� »ثقا�ف  )67(

ي - باريس ى� معهد العامل العر�ج  )68(
«، صحيفة الرياض، 2016/11/16م. ى� زة السلطان قابوس للنقد األد�ج ا�ئ »البازعي يفوز بحج  )69(

ي األدب واللغة. ز األدبية واللغوية، انظر فصلى� وا�ئ للمزيد من ال�ج  )70(
ة العامة لإلحصاء، 2017. الهي�ئ  )71(

ي السابق األستاذ أحمد ال�مدان.  �ف معية الناشرين السعودي�� يس حج ر�ئ  )72(
ة السعودية للملكية الفكرية.  حة التنفيذية ل�ماية حقوق املؤلف، الهي�ئ الال�ئ  )73(

ة السعودية للملكية الفكرية«. م الهي�ئ لس الوزراء، »تنظ�� راء ملحج �ج ة ال�ف هي�ئ  )74(
«، 26/ 4/ 2018م. ى� رو�ف حة التنفيذية لنشاط النشر اإللك�ت وزارة اإلعالم، »وزير الثقافة واإلعالم يع�تمد الال�ئ  )75(

وزارة اإلعالم، »وزير اإلعالم يصادق على 113 قرارًاي بشأن حقوق املؤلف«، 30/ 1/ 2019م.  )76(
ة السعودية للملكية الفكرية، ر عنها قريبًا، الهي�ئ ي 127 قضية بمنازعات امللكية الفكرية والتشه�� ى� ية.. الفصل �ف لسة شبه قضا�ئ خالل 112 حج  )77(

15/ 12/ 2019م.  

https://rfriends.net/category/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d9%a1%d9%a5-%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9/
https://rfriends.net/category/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d9%a1%d9%a5-%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9/
https://www.media.gov.sa/news/1671
https://www.iu.edu.sa/News/Details/1843
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/an123.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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ة  عدد األفالم الطويلة املنت�ج

 Finnish ،)فرنسا( Centre national du cinéma et de l’image animée ،)بريطانيا( British Film Institute ،)ي واملسموع )اململكة �� ة اإلعالم املر�ئ املصدر: هي�ئ
Motion Picutre Producers Association of ،)الواليات املتحدة( The Motion Picture Association of America ،)فنلندا( Film Foundation 

نوبية(، European Audiovisual Observatory )املغرب(. Japan )اليابان(، The Korean Film Council)كوريا ال�ج

197

)2018(

20

)2019(1

359

)2017(

42

)2017(

576

)2018(2

613

)2018(

501

)2018(

30

)2018(

ي �� ي الثقا�ف مؤشرات اإلنتا��

ي العام �� عدد العروض املسرحية �ف

املصدر:  UK Theatre )بريطانيا(، Ministère de la Culture et de la Communication )فرنسا(، Statistics Finland )فنلندا(.

13,497

)2014(

169

)2019(3

5,422

)2015 - 2016(

10,419

)2018(

ي العام �� عدد عناوين الكتب املنشورة �ف

ة العامة لالحصاء )اململكة(، World Intellectual Property Organization )فرنسا(، World Intellectual Property Organization  )فنلندا(،  املصدر: الهي�ئ
نوبية(، Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud )املغرب(. World Intellectual Property Organization )كوريا ال�ج

210,628

)2018(

7687

)2018
-2019(5

82,313

)2018(

90,620

)2018(

2932

)2019(6

1-   األفالم املرخصة وليس املعروضة
ي فقط انياتها مليون دوالر أمريك�� �ز اوز م�� ي تت�ج 2-   األفالم ال�ت��

معية العربية السعودية للثقافة والفنون فقط �فيه وال�ج ة العامة لل�ت 3-   عروض الهي�ئ
4-   حسب أرقام اإليداع النظامي

ري  5-   أرقام العام 1441 ه�ج
ية ال تع�تمد عل� أرقام اإليداع النظامي فقط 6-   إحصا�ئ
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عدد دور العرض )سي�فما(

ي واملسموع )اململكة(، British Film Institute )بريطانيا(، Centre national du cinéma et de l’image animée )فرنسا(،  �� ة اإلعالم املر�ئ املصدر: هي�ئ
European Audiovisual Observatory )فنلندا(، National Association of Theatre Owners )الواليات املتحدة(، Japan Statistics Bureau )اليابان(، 

ة(. نوب��ّ The Korean Film Council)كوريا ال�ج

774

)2017(

12

)2019(

2,046

)2017(

172

)2017(

5,803

)2018(

1,449

)2016(

533

)2019(

 Finnish ،)فرنسا( Centre national du cinéma et de l’image animée ،)بريطانيا( British Film Institute ،)ي واملسموع )اململكة �� ة اإلعالم املر�ئ املصدر: هي�ئ
Motion Picutre Producers Association of ،)الواليات املتحدة( The Motion Picture Association of America ،)فنلندا( Film Foundation 
ة(، Northwestern University )اململكة املغربية(، Northwestern University )مصر(،  نوب��ّ Japan )اليابان(، The Korean Film Council)كوريا ال�ج

Northwestern University )اإلمارات العربية املتحدة(.

112

)2019(

64.1
3.3

88.637.7132.828.159.11.83.339.6

4,264

)2017(

5,913

)2017(

43,459

)2018(

332

)2017(

3,561

)2018(

3,044

)2019(

59

)2014(

295

)2014(

374

)2014(

عدد دور العرض )سي�فما(

عدد شاشات العرض

عدد شاشات العرض لكل مليون نسمة
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ي �� مؤشرات االنتشار الثقا�ف

عدد املتاحف العامة

املصدر: The Museums Association )بريطانيا(، Ministère de la Cultureet de la Communication )فرنسا(، Statistics Finland )فنلندا(، 
 Ministry of Education, Culture, Sports, Scence and Technology in Japan ،)الواليات املتحدة( Institute of Museum and Library Services

ة العامة واالحصاء املصري )مصر(، GCC-Stat: Culture Statistics in the GCC Countries )اإلمارات العربية املتحدة(. هاز املركزي للتعب�ئ )اليابان(، ال�ج

ة العامة لالحصاء )اململكة(، Loughborough University )بريطانيا(، Statistics Finland )فنلندا(، American Library Association )الواليات  املصدر: الهي�ئ
 Central Agency ،)نوبية املتحدة(، Japan Library Association )اليابان(، Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, South Korea )كوريا ال�ج

for Public Mobilization and Statistics )مصر(، GCC-Stat: Culture Statistics in the GCC Countries )اإلمارات العربية املتحدة(.

83

)2019(

اصة عدد املتاحف ال�ف

املصدر:
Associationof Independent Museums )بريطانيا(،

Statistics Finland )فنلندا(.

311

)2019(

1,600

)2019(

2,500

)2014(

33,000

)2018(

325

)2018(

1,287

)2018(

217

)2019(

23

)2017(

72

)2016(

41

)2016(

عدد املكتبات العامة

84

)2018(1

4,145

)2014(

9,082

 )2016(

 871

)2018(

3,296

 )2018(

1,042

 )2017(

1,035

 )2016(

25

)2016(

مل إال املكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة واإلعالم )سابقًا( 1-   ال ي�ش
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�� )تابع( مؤشرات االنتشار الثقا�ف

نسبة املساحات الطبيعية امل�مية )اليابسة(

عدد دور النشر 

ي الدول(. �� ة السعودية للحياة الفطرية )اململكة(، Protected Planet )با�ق املصدر: الهي�ئ

املصدر: وزارة السياحة )اململكة(، The National Heritage List for England )بريطانيا(، Ministère de la Culture et de la  Communication )فرنسا(،  
National Register for Historic Places )الواليات املتحدة(.

4.27% 

)2018(

656

)2019(

ي اليونسكو �� لة �ف راث العاملي املس�ج عدد مواقع ال�ت

5

راثية واألثرية )الوطنية( عدد املواقع ال�ت

8278

)2019(

م وطنية أخرى أصغر. انب قوا�ئ 1-   إل� حج
هة. معه بعد التواصل مع 18 حج � شامل، تم حج 2-   رقم غ��

32

28.71%

 )2019(

45

26.34%

 )2019(

24

12.88%

 )2019(

7

13.28%

 )2019(

23

29.39%

 )2019(

14

15.7%

 )2019(

9

30.78%

 )2019(

7

13.14%

 )2019(

1

17.95%

 )2019(

400,000

 )2019(

45,555

 )2018(

90,000

 )2018(1

2255

 )2016(

8000

 )2016(

260

 )2016(

3370

 )2016(

68,443

 )2018(

454260133

ارة )اململكة(، The Publishers Association )بريطانيا(، International Publisher Association )فرنسا، فنلندا، الواليات املتحدة، اليابان(،  املصدر: وزارة التحج
مهورية مصر العربية  نوبية(، مؤسسة امللك عبدالعزيز آل سعود، الدار البيضاء )اململكة املغربية(، اتحاد الناشرين بحج Korean Publisher Association )كوريا ال�ج

ي )اإلمارات العربية املتحدة(. �� معية الناشرين اإلماراتي�� )مصر(، حج

عدد املعارض الفنية

2,680

 )2019(

894

 )2016(

املصدر: The Art Market 2017, Arts Economics )فرنسا، الواليات املتحدة، اليابان(.

10,270

 )2016(

255

)2019(2
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الذهاب إل� السي�فما

املصدر: Eurobarometer by European Commission )بريطانيا، فرنسا(،  Statistics Finland )فنلندا(،  National Endowment for the Arts )الواليات 
نوبية(. املتحدة(، Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan )اليابان(، Tomorrow University Research Institute )كوريا ال�ج

املصدر: Eurobarometer by European Commission )بريطانيا، فرنسا، فنلندا(، National Endowment for the Arts )الواليات املتحدة(.

27.3% 

)2019(

حضور ال�فالت املوسيقية

 Nielsen Music Report 2018, The Nielsen ،)فنلندا( Statistics Finland ،)بريطانيا، فرنسا( Eurobarometer by European Commission:املصدر
Company )الواليات املتحدة(، Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan )اليابان(.

18.9%

)2019(

زيارة املواقع األثرية

34.8%

)2019(

61%

 )2013(

37%

)2013(

65%

)2013(

63%

 )2013(

33%

)2013(

54%

)2013(

58.6%

 )2017(

52%

)2018(

28.3%

)2017(

60%

 )2017(

55%

)2017(

47%

)2013(

39.6%

 )2016(

13.7%

)2016(

56%

 )2018(

مؤشرات املشاركة الثقافية
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حضور األمسيات الشعرية

نوبية(. املصدر: National Endowment for the Arts )الواليات املتحدة(، Ministry of Culture, Sports and Tourism, South Korea )كوريا ال�ج

املصدر: )MENE( The Monitor of Engagement with the Natural Environment )بريطانيا(، National Geographic )الواليات املتحدة(, 
Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan )اليابان(.

5.3% 

)2019(

ي �� رو�ف ي اإللك�ت مشاهدة اإلنتا��

 Ministry of Internal Affairs and  ،)فنلندا( Statistics Finland ،)بريطانيا، فرنسا( Eurobarometer by European Commission:املصدر
Communications, Japan )اليابان(.

50.6%

)2019(

هات الوطنية رف زيارة امل�ميات أو املن�ت

45.4%

)2019(

77%

)2013(

55.8%

)2016(

85%

)2013(

7.0%

 )2017( 1

79%

)2017( 3

74%

)2016(

52.1%

)2016(

8.9%

 )2018( 2

مؤشرات املشاركة الثقافية )تابع(

ي هذا االستطالع يضيف عبارة »واألدبية« �� 1-   السؤال �ز
ي هذا االستطالع يشكل اللقاءات مع األدباء �� 2-   السؤال �ز

ي عشر شهر القادمة وليس املاضية ي االث�ز�� �� ي هذا االستطالع عن إح�تمالية الزيارة �ز �� 3-   السؤال �ز

33.8%

)2016(
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حضور املعارض الفنية 

املصدر: Eurobarometer by European Commission )بريطانيا، فرنسا(، Statistics Finland )فنلندا(، National Endowment for the Arts )الواليات املتحدة(، 
نوبية(. Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan )اليابان(، Ministry of Culture, Sports and Tourism, South Korea )كوريا ال�ج

 Eurobarometer by European ،)بريطانيا( Department for Digital, Culture, Media and Sport; Office for National Statistics, UK  :املصدر
نوبية(. Commission )فرنسا، فنلندا(،  Pew Research Center )الواليات املتحدة(، Ministry of Culture, Sports and Tourism, South Korea )كوريا ال�ج

52%

)2013(

39%

)2013(

23.7%

)2017(

37%

)2017(

19.4%

)2016(

15.3%

)2018(

39%

)2013(

21%

)2013(

15%

)2017(

39%

)2017(

12.8%

)2018(

31%

)2019(

رها( ممارسة أعمال فنية كهواية )كالرسم أو الن�ت وغ��

املصدر:Statistics Finland )فنلندا(.

22.2%

)2019(

حضور العروض املسرحية

13.8%

)2019(

34%

)2017(

مل ال�رف أو معارض التصوير أو الفنون التشكيلية. ي هذه االستطالعات إما أن تكون عامة  أو ت�ش �� لة �ز 1-   األس�ئ

ي �� مؤشرات االنتشار الثقا�ف
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 Survey of Public Participation in the Arts, National Archive of ،)بريطانيا( Department for Digital, Culture, Media and Sport, UK :املصدر
Data on Arts & Culture )الواليات املتحدة(، Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan )اليابان(.

ر أغراض الدراسة أو العمل ي السنة عل� األقل  لغ�� ��  قراءة كتاب واحد �ف

املصدر: YouGov )بريطانيا(، Pew Research Center )الواليات املتحدة(.

75%

)2014(

73.3%

)2019(

73%

)2016(

يد العزف عل� آلة موسيقية نسبة من ي�ج

10.6%

)2019( 1

11.7%

)2017(

11.2%

 )2017(

10.9%

 )2016(

ي هذا السؤال. �� ي عشر شهر املاضية عل� عكس بيانات الدول األخرى �ز 1-   سؤال هذا االستطالع ال ي�دد املمارسة باالث�ز��

أعداد دخول السي�فما السنوية

 Finnish ،)فرنسا( Centre national du cinéma et de l’image animée ،)بريطانيا( British Film Institute ،)ي واملسموع )اململكة �� ة اإلعالم املر�ئ املصدر: هي�ئ
 Motion Picutre Producers Association of Japan ،)الواليات املتحدة(The Motion Picture Association of America ،)فنلندا( Film Foundation

ة العامة  هاز املركزي للتعب�ئ نوبية(، EU Film And Audiovisual Data Collection Project )املغرب(، ال�ج )اليابان(، The Korean Film Council )كوريا ال�ج
واالحصاء املصري )مصر(. 

4 مليون

)2019(

177
مليون

)2018(

209.4
مليون

)2017(

1.3
مليون

)2018(

8.8
مليون

)2017(

169.21
مليون

)2018(

216.38
مليون

)2018(

2
مليون

)2012(

7.9
مليون

)2013(

مؤشرات املشاركة الثقافية )تابع(
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املصدر:  املتحف الوط���� )اململكة(، Themed Entertainment Association )بريطانيا، فرنسا، الواليات املتحدة(، Statistics Finland )فنلندا(.  

5.87
million 
)British 

Museum(

)2018(

10.2
million 

)Louvre( 

)2018(

3.8
million

 )National Museum of 
American History( 

)2018(

565.765
)National 

Museum of 
Finland( 

)2017(

 املعدل السنوي لدخول السي�فما للفرد الواحد

0.12

ي )أو مت�ف آخر هام(   عدد الزيارات للمت�ف الوط�ف��

130.331

)2019( 1

2.73.14 0.631.334.20.060.88

مل ١١ شهر فقط. 1-   البيانات ت�ش

هاز  ة العامة لالحصاء ) اململكة(، Department for Digital, Culture, Media and Sport, UK )بريطانيا(،  Statistics Finland )فنلندا(، ال�ج املصدر:  الهي�ئ
ة العامة واالحصاء املصري )مصر(. املركزي للتعب�ئ

50
مليون

)2018(

6.6
مليون

)2016(

1.4 مليون

)2019(

3.3
مليون

)2017(

ي عدد زيارات املتاحف خالل عام مال�� إحج

مؤشرات املشاركة الثقافية )تابع(



404

يات                   املؤشرات الثقافية ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

 USBureauof Labor  ،)فرنسا، فنلندا، اليابان( OECD Stat ،)بريطانيا( Office for National Statistics, UK  ،)ة العامة لالحصاء )اململكة املصدر: الهي�ئ
Statistics )الواليات املتحدة(.

2.9%

)2018(

2.9%

)2018(

4.1%

 )2018(

2.5%

)2018(

8%

)2018(

10.2%

)2018(

8%

)2016(

اإلنفاق الشهري عل� الثقافة والتـرفيه ) األسرة (

رفيه ) الفرد ( اإلنفاق الشهري عل� الثقافة وال�ت

مؤشرات أخرى
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اتمة ال�ف
أولهما  الواقع:  هذا  مالمح  من  يسيان  ر�ئ ملمحان  برز  السعودية؛  العربية  اململكة  ي  �� �� الثقافة  واقع  حول  التقرير  قدمها  ي  ال�ق�� العامة  النظرة  خالل  من 
ي انطالق عمل  �� ي �� يس�� ميع القطاعات الثقافية، ي�قمثل هذا النشاط بشكل ر�ئ ي تطال األرضية املؤسسية ل�ج م وإعادة الهيكلة ال�ق�� النشاط عل� مستوى التنظ��
ديدة، تتول� إدارة القطاع  ة ثقافية حج ي من نشر هذا التقرير وتأسيس إحدى عشرة هي�ئ هاتها قبل عام تقريبا� ي أعلنت عن رؤيتها وتوحج وزارة الثقافة ال�ق��
ي  �� ي أداء وظيفت�� �� ي �� ، خصوصا� �� ي املشهد الثقا�� �� ي �� �� رة من قبل الفاعل�� االته. وإن بوادر عودة فاعلية املؤسسة الثقافية تعلق عليها آمال كب�� ي بمختلف محج �� الثقا��
رتب عل� ذلك من  ، وما ي�ق �� ي اإلبداع الثقا�� ر� ي اململكة، ودعم وتحف�� �� ي واملمتد �� ي فاعل: حفظ املوروث الغ���� ي يصعب تحقيقهما من دون عمل مؤسس�� �� حيويت��
ح  ي اتساع شرا�ئ �� �� ي البارز هو توسع املشاركة الثقافية، امل�قمثلة  �� م والتدريب. امللمح الثا�� ح وتطوير للب��� التحتية وابتكار املزيد من فرص التعل�� نظم ولوا�ئ

ي يمكن البناء عليها. �قمعية ال�ق�� ي يدل عل� خصوبة األرضية املحج ي باألنشطة واملمارسات الثقافية، وهو مؤشر صح��ّ �� امله�قم��

لة عن املسارات املستقبلية املح�قملة، منها ما تحفزه إعادة الهيكلة ودور عدد من املؤسسات الثقافية  ابية العديد من األس�ئ تفتح مثل هذه التطورات اإليحج
ي العامل. فبالرغم من أن  �� ي أي مكان �� �� ي ال�ديث �� �� ي ال يخلو منها املشهد الثقا�� لة ال�ق�� ، وهي من األس�ئ �� النشطة من تساؤالت حول عالقة املؤسسة باملبدع��
موعاتهم العفوية، لتؤدي  ي ومحج �� رك املساحة ألفراد املبدع�� ة إل� توازن ي�ق ي ي��مو فيها، إال أنه بحاحج ة ال�ق�� ر البي�ئ ي شحذ اإلبداع وتوف�� �� املؤسسات عنصر ال غ��� عنه ��
ي حيوية،  �� ر رسمي)1( يمنح املشهد الثقا�� االت الثقافية نشاط غ�� ي العديد من املحج �� رز �� يس. فكما رصد التقرير، ي�ج املؤسسة دور املمّكن، وليس الفاعل الر�ئ
ي املؤسسة والفرد، إذ يراد  �� ي أعلنت عنها وزارة الثقافة تقارب هذا التوازن الدقيق ب�� ديد. ولعل مبادرة »بيوت الثقافة« ال�ق�� ي من روافد التحج ويمثل رافدا�
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مفتوحة  مساحات  تكون  أن  البيوت  هذه  من 
اربها،  تحج لتخوض  الثقافية  موعات  واملحج للفرق 
ي  برامح� من  ي  زءا� حج تكون  أن  دون  ودها  وحج وتؤكد 

م بأولوياتها.  ر� رى، أو تل�ق مؤسسات ك�ج

ي عالقة الثقافة  �� األمر ذاته ينطبق عل� توازن آخر ��
عصرنا  ي  �� �� الثقافة  أن  من  فبالرغم  باالقتصاد، 
أن  إال  ؛  اقتصاديا� ي  إسهاما� شك  بال  تقدم  املعومل، 
رة  الف�ق ي  �� �� الشأن  هذا  ي  �� �� تطرح  قد  ي  ال�ق�� القضايا 
الثقافة  أغراض  ي  �� ب�� باملوازنة  تتعلق  املقبلة 
ات  واحتياحج ي  �� الثقا�� اإلبداع  معيار  ي  �� ب�� والعالقة 
إن  األحوال.  كل  ي  �� �� تتطابق  ال  قد  ي  ال�ق�� السوق، 
، الذي اتسمت به  �� ي الثقا�� ي اإلنتاح� �� القصور الكمي ��
االت الثقافية كما كشف التقرير،  العديد من املحج
ية  إنتاحج منظومة  اد  إيحج ي  �� �� ه  يعال�ج ما  د  يحج قد 
األمر  بالسوق،  اإلبداعي  النشاط  تربط  متكاملة 
من  كل  عل�  ي  �� ا�ج إيحج مردود  له  سيكون  الذي 
أن  ر  غ�� الصرف،  واإلبداعي  االقتصادي  ي  �� الشق��
ر  ات وأنشطة ثقافية، مثل املسرح غ�� ثمة منتحج
ري ودور عرض األفالم املستقلة وبعض  ماه�� ال�ج
واملتاحف  واملكتبات  واملوسيقية،  األدبية  األعمال 
عد االقتصادي،  رد ال�جُ متها محج ي ق�� �� �� اوز  عامة، تتحج
الهوية،  وتعميق  اإلبداعي  املع���  م  بصم�� وترتبط 
مالية  ال�ج متها  ق�� وتفقد  طبيعتها،  من  ر  تغ�� وقد 
ارت قانون العرض والطلب،  ي حال حج �� والفكرية ��
املردود  حساب  دون  دعمها  يح�قم  الذي  األمر 
وزارة  أهداف  مقدمة  ي  �� �� اء  حج لذلك  لها.  املادي 
الثقافة، دعم الثقافة بوصفها نمط حياة لتضاف 
الناعمة،  والقوة  االقتصادي  املردود  عنصري  إل� 

ي صحي. �� ي مشهد ثقا�� �� ميعها �� ي تتكامل حج ال�ق��

به  املرحب  الثقافية  املشاركة  توسع  ر  يث�� كذلك 
املمارسة  ي  �� �� الكمي  ال��مو  عالقة  تخص  لة  أس�ئ
آخر:  بمع���  أي  املمارسة،  هذه  ودة  بحج الثقافية 
املشاركة  توسع  م  رحج ي�ق أن  يمكن  مدى  أي  إل� 
عالية؟.  ر  بمعاي�� ي  �� ثقا�� ي  منتح� ي  خروح� ي  �� �� الثقافية 
ي هو حداثة  عل مثل هذا التساؤل ملحا� إن ما يحج
االت  ي العديد من املحج �� املؤسسة واملدارس الفنية ��
ي  �� ربة �� ي تصقل التحج راف ال�ق�� وغياب مسارات االح�ق
ذلك  إل�  يضاف  السابقة.  ارب  التحج مع  حوارها 
ي ظل  �� �� االت أخرى  ي محج �� �� ي  يل�� ال�ج التفاوت  مسألة 
ومن  املختلفة.  ارب  التحج ي  �� ب�� التواصل  ضعف 
مع  نفسها  التحديات  هذه  تسهم  أن  ح  املرحج
ي صيغ  �� ي املشاركة الثقافية، �� �� املزيد من التوسع ��

القديم  والنخبة  مهور  ال�ج سؤال  من  ددة  متحج
إل�  النظرة  باختالف  حوله  اآلراء  تختلف  والذي 
ي  ال�ق�� األولوية  إن  �قمع.  املحج ي  �� �� ووظيفتها  الثقافة 
ي  �� الثقا�� م  التعل�� ملبادرات  الثقافة  وزارة  أولتها 
وهي  القضية،  هذه  ألهمية  اإلدراك  تعكس 
عملية  بطبيعة  الطويل،  للمدى  بناء  مبادرات 

م ذاتها. التعل��

ي  �� الثقا�� ي  املنتح� ودة  ل�ج مانة  الص� ي  أيضا� يقدم  ما  إن 
أو  ي  �� )األد�ج ي  الف���� النقد  حركة  هو  اإلبداع،  ي  ر� وتم��
ي أو املوسيقي أو املعماري أو  �� ي أو السي��ما�ئ التشكيل��
ي  ، وال�ق�� �� الثقا�� ي  اإلنتاح� ي ترافق  ال�ق�� الطعام..(،  نقد 
االت  املحج بعض  ي  �� �� نشاطها  ي  �� �� ي  عا� تراحج لت  سحج
ز  وا�ئ انب ال�ج رة. فإل� حج ي السنوات األخ�� �� الثقافية ��
ي  ي يسهم بشكل أساس�� الثقافية، فإن النقد الف����
ي وفرز األعمال الثقافية، وتطوير املدارس  ر� ي تحف�� �� ��
اعتبارات  اوز  يتحج ما  ف�� فيها،  والريادة  الفنية 
بالضرورة  تعكس  ال  ي  ال�ق�� والطلب  العرض 
للمنافسة  وقابليتها  لألعمال  اإلبداعي  املستوى 
ومن  والدولية.  مية  اإلقل�� الثقافية  املحافل  ي  �� ��
رز أهمية العناية بمنابر النقد ومساحاته  هنا ت�ج
ي امللتقيات أو املنشورات املتخصصة من  �� �� سواء 
يتقاطع  رونية.  إلك�ق ومنصات  الت  ومحج صفحات 
الدراسات  من  أوسع  مساحات  ي  أيضا� ذلك  مع 

ي  ال�ق�� الثقافية  السياسات  ودراسات  الثقافية 
ي  �� الثقا�� القطاع  دعم  ي  �� �� الرديفة  أهميتها  تتأكد 
املعوقات  وتلمس  املالمح  وتعميق  بالتوثيق 
الثقافية  الت��مية  خطط  هها  تواحج قد  ي  ال�ق�� املح�قملة 

ي املتحفز. �� الطموحة واملشهد الثقا��

لواقع  أولية  صورة  العام  هذا  تقرير  م  قّدَ
االستفادة  يمكن  أرضية  توفر  الثقافية  االت  املحج
الواقع  لهذا  دقة  ر  أك�ث لفهم  عليها  والبناء  منها 
ي األعوام القادمة، وهو ما ستقوم به  �� وتحوالته ��
ة متعمقة  تقارير األعوام القادمة من خالل معال�ج
ز املزيد  وانب منه. كما يعقد األمل عل� أن يح��ّ ل�ج
ي  �� ثقافي�� ي  �� فاعل�� واملناقشات من  الدراسات  من 
ي بغرض إثراء الثقافة السعودية  �� ونقاد ودارس��
ي تشهد انطالقة  رة ت��ميتها ال�ق�� وإبراز وتقويم ملس��
ر  ديدة مع انطالقة وزارة فتية تعمل عل� توف�� حج

ة خصبة لإلبداع. بي�ئ

هوامش:

كما يعّرفها إطار اإلحصاءات الثقافية   )1(
ية الشق الرسمي  ي ثنا�ئ �� لليونسكو 2009، �ز

formal/( الرسمي من الثقافة � وغ��
.)informal
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ي اململكة وذلك ل�تمهيد األرضية لتأسيس  �� ي �ف �� م الواقع الثقا�ف ي اململكة العربية السعودية 2019م« بتوثيق ورصد وتقي�� �� يتحدد نطاق »تقرير حالة الثقافة �ف
من تقرير العام 2019م -كونه التقرير األول- مداخل  عي لإلصدارات السنوية الالحقة للتقرير، يت�ف ر إطار تاريخي مرحج ل توف�� ع كمي ونوعي. ومن أحج مرحج

م واقع القطاعات. ي لتوثيق ورصد وتقي�� ي مناسبا� زة تعطي سياقا� تاريخية موحج

ية  تقرير الحالة الثقافية مل�ق 1: منه�ج

ي اململكة العربية السعودية 2019م: �� �ف
يات مالمح وإحصا�ئ
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ي للتقرير  أواًل: اإلطار املنه�ج

1: النطاق وعناصره: 
من  التعديالت-  بعض  -مع  التقرير  يستفيد 
إطار  ي  �� �ف الواردة  ية  املنهحج ر  واملعاي�� التعريفات 
)الصادر  لليونسكو  الثقافية  يات  اإلحصا�ئ
ي يعمل عل�  ي تحديد العناصر ال�ت�� �� عام 2009م( �ف
مها. وتقوم فصول التقرير  رصدها وتوثيقها وتقي��
ي أقسامها املختلفة، من  �� بتغطية هذه العناصر �ف
باألغراض  وترتبط  لها،  تبويب  تخصيص  دون 
ي تحدد نطاقه، وهي:  يسية الثالث للتقرير ال�ت�� الر�ئ

1.1: التوثيق: 
ات  واملنتحج األنشطة  أبرز  التقرير  يستعرض 
التاريخي  التوثيق  بغرض  العام  خالل  الثقافية 
ذات  ماعية  ال�ج األنشطة   )1( توثيق  مل  وي�ش لها، 
ي قطاع من  �� العالقة املباشرة باملمارسة الثقافية �ف
م  تنظ��  ، ف�ف�� معرض   ، )مثال� الثقافية  القطاعات 
مرسم مفتوح، أمسية شعرية(، أو )2( املرتبطة 
ي إقامة  ، برام�� م هذه القطاعات )مثال� بدعم وتنظ��
السعودي،  املطبخ  توثيق  ي  �� �ف عمل  ورش  فنية، 
 )3( أبرز  ذكر  ي  أيضا� من  يت�ف كما  أثرية(،  مسوح 
ز  حا�ئ معماري  م  ت�م��  ، )مثال� اإلبداعية  األعمال 

ز، رواية، عرض مسرحي(.  وا�ئ عل� حج

2.1: الرصد: 
اإلبداع  حالة  ي  �� �ف ر  تغ�� به وصف أي  يقصد 
�تمعية. يقوم  املحج واملشاركة  واالنتشار  ي  واإلنتاح�
ي �� �ف الثقافية  االت  املحج ي  �� �ف رات  التغ�� برصد   التقرير 

وانب: أربعة حج

االت  املحج ي  �� �ف ي  �� الثقا�ف االبتكار واإلبداع  اإلبداع: حالة 
أي  رصد   )1( ر  ع�ج وصفها  ي�تم  ي  وال�ت�� املختلفة، 
ي لها،  م ف�ف�� ديدة من دون تقي�� اهات إبداعية حج اتحج

ازات. ز أو إنحج وا�ئ ر )2( حصر أي حج وع�ج

األعمال  ي  �� �ف سواء  ي  �� الثقا�ف ي  اإلنتاح� : حالة  اإلنتاح�
ي   �� �ف أو  املنشورة(،  الكتب  أعداد   ، )مثال� الثقافية 

ات  رف ه�� تحج  ، )مثال� الثقافية  ات  واملنتحج دمات  ال�ف
الكمي  بالقياس  رصدها  ي�تم  ي  وال�ت�� املكتبات(، 
ية(، أو الوصف النوعي  ، أعداد األفالم الروا�ئ )مثال�
خطوط ودة  ل�ج األزياء  م�ممي  م  تقي��  ،  )مثال�

ي املتوفرة(. اإلنتاح�

ات الثقافية االنتشار: حالة توفر األنشطة واملنتحج
ي ي�تم رصدها بالقياس  وسهولة الوصول إليها وال�ت��

، أعداد املعارض الفنية(، أو الوصف الكمي )مثال�
النوعي.

 
الثقافية، من تلقي أو  املشاركة  املشاركة: حالة 
تقاس  ي  وال�ت�� الثقـــافيـــة،  لألنشطـــة  ممـــارسة 
املشـــاركـــة  »مس�  خـــالل  مـــن  كمي  بـــشكل 
والزيـــارات  ال�ضور  يـــات  وإحصـــا�ئ الثقـــافيـــة« 
العروض  حضور  املتاحف،  زيارة  أرقام   ، )مثال�
النوعـــي  الوصـــف  خالل  ومـــن  يـــة(،  السي�فمـــا�ئ

أنديـــة   ، )مثال� للمشـــاركـــة  املختلفـــة  لألشكـــال 
بــــــحفظ مه�تمـــة  إلــــــكتـــرونيــــــة   كـــتب، مبــــــادرات 

.) راث.. ال�ف ال�ت

م منظومة الثقافة:  3.1: تقي��
للثقافة  الداعمة  يقصد به وصف حالة املنظومة 
يات الثقافية لليونسكو  أو ما يعرفه إطار اإلحصا�ئ
مية ومرافق  االت املتعارضة«، من أطر تنظ�� بـ»املحج
م وتدريب وفرص  ات وقوى عاملة وتعل�� رف ه�� وتحج
االت  ال من محج ي كل محج �� تها �ف است�شمارية، ت�تم معال�ج
ي كل فصل تحت  �� �ف الثقافة تحت ق�م مخصص 

عنوان »البنية التحتية واالست�شمار«.

4.1: متابعة مؤشرات الثقافة:
يسية  يقصد به عرض بيانات مؤشرات كمية ر�ئ
مقــــارنــــة  مع  اململكة  ي  �� �ف الثقافــــة  حالة  تقيس 

ي عدد من الدول. �� عية لبيانات املؤشرات �ف مرحج
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م الفصول ومكوناتها:  2: تقس��
م  التقس�� عل�  التقرير  ي  �� �ف الفصول  م  تقس�� اع�تمد 
الثقافة  االت  ملحج الثقافة  وزارة  لدى  املع�تمد 
إدراك  مع  اليونسكو(،  مات  تقس�� عل�  )واملتفرع 
مع  التعامل  تم  االت.  هذه املحج ي  �ف ب�� للتداخل 
ركة  املش�ت األنشطة  بعض  ة  بمعال�ج التداخل  هذا 
ال، فعل� سبيل  ي املحج رف بزوايا مختلفة حسب ترك��
ية التقليدية  املثال، يناقش التقرير الفنون األدا�ئ
أن  ر  غ�� راث،  وال�ت املوسيقى  ي  فصل�� من  كل  ي  �� �ف
هذه  أنشطة  مكان  عل�  ينصب  األول  ي  �� �ف ي  رف رك�� ال�ت
ي  �� والغنا�ئ املوسيقي  النشاط  سياق  ي  �� �ف الفرق 
قضية  إل�  االه�تمام  راث  ال�ت فصل  رعي  ُ�� بي�فمى 

التوثيق.

تم اع�تماد قالب موحد ملكونات كل فصل ح�ت� ي�تم
والعثور  قراءته  وسهولة  التقرير  اتساق  مان  �ف
بما  تتعدل  القوالب  هذه  أن  إال  املعلومة،  عل� 
ال، ويتحدد هذا القالب  يتناسب مع طبيعة املحج

: بما يل��
هذا  من  ال، الغرض  املحج تاريخ  عن  ملحة   .1
ال  املحج لتاريخ  عام  تصور  إعطاء  هو  الق�م 
له  التاريخي  والتطور  املهمة  محطاته  يحدد 
بسياق  التقرير  من  املستفيد  تزويد  بهدف 

م�تماسك لألقسام الالحقة.  
ي للفصل  ي��� الر�ئ املكون  ال، وهو  املحج واقع   .2
ألنشطة  التوثيق  عناصر  ستعرض فيه  �تُ
رات  للتغ�� والرصد  2019م  عام  ي  �� �ف ال  املحج
القليلة  والسنوات  ي  ال�ال�� ال  املحج ي واقع  �� �ف

املاضية )من 2-5 سنوات(. 
الق�م  ازات، الغرض من هذا  ز واإلنحج وا�ئ ال�ج  .3
زين بها وأهم  ز املحلية والفا�ئ وا�ئ هو تعداد ال�ج

ي  �� �ف ي  محليا� بها  تم االحتفاء  ي  ال�ت�� ازات  اإلنحج
العام 2019 فقط.  

األدب  )مثال:  العامل،  ي  �� �ف )السعودي(  ال  املحج  .4
ي العامل(: عل� غرار الق�م السابق،  �� السعودي �ف
ازات  إنحج تعداد  هو  الق�م  هذا  من  الغرض 
ي العام 2019:  �� ي اململكة �ف ي خارح� �� ال الثقا�ف املحج
ي املحافل العاملية  �� )1( املشاركات السعودية �ف
والعاملية  مية  اإلقل�� ز  وا�ئ ال�ج  )2( و  مية  اإلقل�� أو 
أو مؤسسات سعودية،  أفراد  ي حصدها  ال�ت��
يل  رافات العاملية )كتسحج ي ذلك )3( االع�ت �� بما �ف

ي اليونسكو(.    �� راث العاملي �ف مواقع ال�ت
2019م، يع�تمد  الثقافية  املشاركة  مس�   .5
ي عل� تحليل بيانات املس�  الق�م بشكل كل��

عية. وبيانات املقارنة املرحج
عنصر  من  واالست�شمار، يت�ف التحتية  البنية   .6
واملرافق  مية  التنظ�� ويناقش األطر  م  التقي��
واملؤسسات  العاملة  والقوى  ات،  رف ه�� والتحج

مية والدعم واالست�شمار. التعل��

 ثانيًا: مصادر البيانات 

تم  وكمية  نوعية  ي بيانات  �� �ف يوظف التقرير 
باإلضافة إل� االستفادة  مختلفة،  بطرق  معها  حج
واألنشطة  ات  املنتحج حصر  ي  �� �ف ثانوية  مصادر  من 

الثقافية للعام.

1: البيانات الكمية 
املشاركة  »مس�   بيانات  البيانات  هذه  مل  ت�ش
هات ذات العالقة،  يات من ال�ج الثقافية« واإلحصا�ئ

وبيانات املقارنة.

1.1: مسح املشاركة الثقافية 2019م 
مه 1.1.1: غرض املسح وتصم��

وقابلة  دقيقة  بيانات  ر  توف�� يهدف املس� إل� 
ي  �ف م�� واملق�� ي  �ف املواطن�� مشاركة  ملعدالت  للمقارنة 
وذلك  املختلفة،  الثقافة  االت  محج ي  �� �ف اململكة  ي  �� �ف
من أبعاد املشاركة  عدين  �جُ قياس  خالل  من 

�تمعية: التلقي واملمارسة. املحج
املس� باالستفادة من »إطار  م مقاييس  ت�م�� تم 
التطبيق،  ع  شا�ئ  » �� األورو�ج �تمعية  املحج املشاركة 
هذا  ي  �� �ف اليونسكو  منظمة  إطار  مع  واملتوافق 
قياس  طرق  تأسيس  عل�  ي  حرصا� وذلك  الشأن، 
راء  إحج مع  ذلك  وتم  للمقارنة،  قابلة  معيارية 
ات  احتياحج مع  تتناسب  وإضافات  تعديالت 

 . فصول التقرير والواقع املحل��
ر(  )متغ�� سؤال   33 من  املس�  استبيان  يتكون 
املعرفة  الثقافة  االت  محج من  ي  اال� محج  13 تخص 
رات  من قبل وزارة الثقافة، باإلضافة إل� 6 متغ��
 )1( عدين:  �جُ لة  األس�ئ هذه  تغطي  ديموغرافية. 
حضور  كتاب،  قراءة   ، )مثال� ال�ضور  أو  التلقي 
العزف  الرسم،   ، )مثال� و)2( املمارسة  مسرحية(، 
لة  األس�ئ معظم  تع�تمد  كما  موسيقية(.  آلة  عل� 
التلقي  لتكرار  الزمنية  رة  الف�ت تحديد  عل� 
وهو  املاضية«  ي  شهرا� عشر  ي  بـ»اإلث�ف�� واملمارسة 
املشابهة  املسوح  من  العديد  ي  �� �ف به  املعمول 
)انظر  املشاركة  مستويات  لتحديد  العامل  ي  �� �ف
2009م،  �تمعية«  املحج املشاركة  »قياس  اإلطار 
ي بعد  �� ي �ف را� اليونسكو(. يقيس االستبيان 25 متغ��
الباقية  رات  متغ�� ال�شمانية  تختص  ما  ف�� التلقي، 

ببعد املمارسة.
مع بيانات الدورة األول� 2.1.1: حج

رة  مع بيانات املس� لعام 2019م خالل الف�ت تم حج
ر استطالع  ر وذلك ع�ج ي 27 أكتوبر و1 نوفم�ج �ف ما ب��
ال  خطأ  بهامش  فرد   )3137( من  عينة  مل  سش
)%95(. وتم  ثقة  اوز )0.03±(، وبمستوى  يتحج
ية  العشوا�ئ املعاينة  ألسلوب  ي  وفقا� العينة  اختيار 
ي  �تمع إل� طبقات وفقا� الطبقية وتوزيع مفردات املحج
نس  وال�ج عشر  الثالثة  اإلدارية  املناطق  ري  ملتغ��
ية بسيطة من كل  حيث تم اختيار عينة عشوا�ئ
ي والذي ي�تم  �� ي ألسلوب التوزيع التناس�ج طبقة وفقا�
فيه سحب عينات بما يتناسب مع عدد السكان 
مع بيانات االستطالع  ي كل منطقة إدارية. تم حج �� �ف
أفراد  مع  الهاتفية  املقابلة  أسلوب  خالل  من 
بالتعاون  وذلك   ، �ف املستهدف�� االستطالع  عينة 
ي الستطالعات الرأي العام، حيث  مع املركز الوط�ف��
ي  رونيا� إلك�ت االستطالع  لة  أس�ئ عل�  ابة  اإلحج ل  تسحج

أثناء املقابلة الهاتفية مع أفراد العينة.
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ص العينة  �تمع املسح وخصا�ئ  3.1.1: م�ج
ي مناطق اململكة الثالثة عشر وتساوي أعمارهم أو تزيد  �� مون �ف ي الذين يق�� �ف ر مواطن�� ي أو غ�� �ف ميع األفراد من ذكور وإناث مواطن�� �تمع املس� من حج يتكون محج
ما  ي %11، ف�� �ف ر السعودي�� ي %89 وغ�� �ف نسية، مثلت نسبة السعودي�� ي للحج ي العينة %55، مقابل %45 إناث، ووفقا� �� عن عشرين سنة. تمثل نسبة الذكور �ف

ي املس� حسب توزيعها عل� مناطق اململكة:  �� ي �ف �ف ي أعداد ونسب املشارك�� دول التال�� يصف ال�ج

%23 706 الرياض 

%23 717 مكة املكرمة 

%16 501 املنطقة الشرقية 

ر  %9 286 عس��

%6 181 املدينة املنورة 

ازان  %5 146 حج

م  %4 132 القص��

%2 61 تبوك 

ل  %3 82 حا�ئ

ران  %2 78 نحج

%2 78 الباحة 

وف  %2 67 ال�ج

مالية  %3 102 ال�دود ال�ش

موع  %100 3137 امل�ج

النسبة التكرار املنطقة

ي� لألوزان.   ومل يطبق عل� العينة أي ترحج
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ية  ة اإلحصا�ئ 4.1.1: املعالحج
ة  املعال�ج تطبيقات  باستخدام  البيانات  تحليل  تم 
ابة  ية. تم التعامل مع حاالت عدم االستحج اإلحصا�ئ
للحاالت  ال�االت  هذه  مشابهة  راض  باف�ت
داول والرسوم  ي ال�ج �� يبة، وعرض النسب �ف املستحج
ي  ميع الفروقات ال�ت�� البيانية عل� هذا األساس. حج
نس أو الدخل أو  ناقشها التقرير عل� أساس ال�ج
ذات  فروقات  مي، هي  التعل�� املستوى  أو  املنطقة 

ية عند مستوى )0.05(.    داللة إحصا�ئ

هات ذات العالقة  يات الحج  2.1: إحصا�ئ
هة حكومية أو خاصة  مع البيانات من 52 حج تم حج
ال  بمحج أو  ي  �� الثقا�ف بالشأن  عالقة  ذات  أهلية،  أو 
ي  �� االته الفرعية، وقبل استخدام البيانات �ف من محج
فصول التقرير، ي�تم التأكد من اك�تمالها وسالمتها 
أخرى،  ومؤشرات  مصادر  مع  تضارب  أي  من 
يات  اإلحصا�ئ بعض  مقبولة.  ودة  بحج وتمتعها 
من  ها  ودمحج ميعها  تحج تم  التقرير  ي  �� �ف الواردة 
الشامل  ال�صر  ملستوى  تر�ت�  وال  هة،  حج من  ر  أك�ش
إنما تعطي أفضل مؤشر متاح للقياس، وهو ما 

ي ثنايا التقرير. �� ي مواضعه �ف �� يشار إليه �ف

عية  3.1: بيانات املقارنة املرحج
يات  وإحصا�ئ ملؤشرات  صحيحة  قراءة  ل  أحج من 
من 9 دول  مة  قا�ئ اختيار  تم  اململكة،  ي  �� �ف الثقافة 
دولتان  مة  القا�ئ هذه  من  تت�ف املقارنات،  راء  إلحج
دول  وأربعة  عربية  دول  وثالثة  آسيويتان، 
واع�تمد  مالية.  ال�ش وأمريكا  الغربية  أوروبا  من 
ي  �� الثقا�ف ر  التأث��  )1( ر:  معاي�� ثالثة  عل�  االختيار 
مؤشرات  خالل  من  قياسه  تم  العاملي والذي 
ومؤشرات  الثقافية  للسلع  العاملية  ارة  التحج
ارب  التحج و)2(   ، �� الثقا�ف والنفوذ  الناعمة  القوى 
الثقافة،  االت  محج من  االت  محج ت�فمية  ي  �� �ف حة  الناحج
وعليه  للمقارنة.  القابلة  املعلومات  توفر  و)3( 
نوبية  ال�ج وكوريا  اليابان  مة:  القا�ئ هذه  مت  �ف
)آسيا(، فرنسا واململكة املتحدة وفنلندا )أوروبا(، 
باإلضافة إل� مصر  املتحدة،  األمريكية  والواليات 
)العامل  املتحدة  العربية  واإلمارات  واملغرب 
املتوفرة  البيانات  ش�  من  الرغم  (، عل�  �� العر�ج

رة.  للدول الثالثة األخ��

من  هذه البيانات  معظم  عل�  ال�صول  تم 
ذات  الرسمية  هات  ال�ج توفرها  ي  البيانات ال�ت��

، املفوضية األوروبية،  ي هذه الدول )مثال� �� العالقة �ف
معيات  ال�ج من  أو  والسياحة(  الثقافة  وزارات 
 ، )مثال� ال  باملحج العالقة  ذات  يسة  الر�ئ الوطنية 
األفالم الوطنية(.  معاهد  الناشرين،  معيات  حج
معتها  وء إل� بيانات حج ي بعض ال�االت، ي�تم اللحج �� و�ف
مشاريع أكاديمية أو شركات تسويق عاملية. وألن 
عادة  ي�تم  ال  بالثقافة  املتعلقة  يات  اإلحصا�ئ بعض 
الثقافة  مسوح  )فدورية  دوري  بشكل  تحديثها 
خمسة  أو  ثالثة  كل  مرة  الدول  من  العديد  ي  �� �ف
سنوات(، يقوم التقرير بمقارنة أحدث البيانات 

للدول ح�ت� وإن مل تكن تخص نفس السنة.

2: البيانات النوعية
رات  التغ�� باستعراض  ي  مع�ف�� التقرير  ألن 
ل  أحج ومن  الثقافية،  االت  املحج واقع  ي  �� �ف النوعية 
والتعويض  الكمية  دقة للبيانات  ر  أك�ش قراءة 
بيانات  التقرير  وظف  فقد  بعضها،  غياب  عن 
معها من خالل املقابالت مع أصحاب  نوعية تم حج
تم  الثقافة،  االت  محج من  ال  محج كل  ي  �� املصلحة �ف
 ، �ف مسؤول�� راء،  خ�ج ات:  ف�ئ أربع  ي  �� �ف اختيارهم 
تم  هواة.  ي  �ف ممارس��  ، �ف رف�� مح�ت ي  �ف ممارس��
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رة من أكتوبر 2019م  ي الف�ت �� راء 83 مقابلة. �ف إحج
املعلومات  استخدام  وتم  راير 2020م.  ف�ج إل� 
لفهم  داعمة  كمادة  ي  أساس�� بشكل  الواردة 
اهات،  االتحج ي  �� �ف ر  والتغ�� االت  املحج حالة  وتحليل 
موضوعية.  ق  كحقا�ئ بها  لالستدالل  وليس 
ي  �� �ف أولية  املقابالت كمصادر  توظيف  تم  كما 
ي  �� �ف النقص  ظل  ي  �� �ف التاريخي  االستعراض 
تاريخ  توثق  ي  ال�ت�� الثانوية  التاريخية  الكتابات 
االت الثقافية. باإلضافة إل�  ي عدد من املحج �� ال �ف املحج
املقابالت، قام فريق إعداد التقرير بعدد محدود 
واملؤسسات  للفعاليات  امليدانية  الزيارات  من 

الثقافية. 

3: التقارير الحكومية
تقارير  من  معلوماته  من  ي  زءا� حج التقرير  اس�تمد 
معيات األهلية،  ات ال�كومية وال�ج الوزارات والهي�ئ
مل  وت�ش املنشور،  ر  غ�� أو  منها  املنشور  سواء 
ية والتقارير  التقارير السنوية، والنشرات اإلحصا�ئ
إل�  باإلضافة  معيات،  ال�ج لبعض  واملالية  اإلدارية 

تلك  أو  الداخلية  األقسام  لبعض  تعدها  تقارير 
هة. املخصصة لفعالية قامت بها ال�ج

 4: املصادر التاريخية األولية والثانوية 
ق  الوثا�ئ من  ي  محدودا� ي  عددا� التقرير  وظف 
السرد  ي  �� �ف ر  كب�� بشكل  اع�تمد  بي�فما  التاريخية، 
ي الفصول عل� مقابالت مع الرواد أو  �� التاريخي �ف
ي تاريخ  �� �ف ي الذين عاصروا مراحل معينة  �ف الفاعل��
االت الثقافية املختلفة، كما تم االع�تماد كذلك  املحج
ال.  ي كل محج �� عل� الكتابات التاريخية األساسية �ف

 
5: مصادر أخرى

الشـــق  عـــل�  يقـــتصر  ال  التقريـــر  أن  بحـــكـــم 
بعض  إلـــى  وء  اللحج ي�تم  للثقافـــة، فـــإنه  الرسمـــي 
املقــــــابالت  ومعلــــــومــــــات  الصحفيــــــة  املصــــــادر 
محدود( )بشكل  �تماعي  االحج التواصل  ل   ووسا�ئ
يل أي أشكال لألنشطة  والزيارات امليدانية لتسحج
مؤسسات  تنظمها  ال  ي  ال�ت�� العفوية  الثقافية 
اري، تحج بنشاط  ترتبط  أو  تقارير  توثقها   أو 

من  الشق  هذا  بأهميـــة  االعتقـــاد  من  ي  انطالقـــا�
يـــة  منهحج بينت  كمـــا  الثقـــافيـــة،  املمـــارســـات 
ر  رسمي/غ�� ية  ثنا�ئ مع  تعاطيها  ي  �� �ف اليونسكو 

.)formal-informal( رسمي
 

ثالثًا: مؤشرات الثقافة

املؤشرات  ملحق  ي  �� �ف الواردة  املؤشرات  اع�تمدت 
لدى  اإلحصاءات  إطار  ي  �� �ف القياسية  ر  املعاي�� عل� 
اليونسكو )FCS(. وتم اختيار املؤشرات الواردة 
ي  ي مستخدما� مة أولية حصرت 55 مؤشرا� من قا�ئ
ي عدد من الدول، والتحقق من أن اإلحصاءات  �� �ف
د تفاوت  ي حال وحج �� ، و�ف تتبع ذات املعيار القياس��
ية  اإلحصا�ئ تستبعد  أن  إما  القياس،  ق  طرا�ئ ي  �� �ف
إضافة  مع  تستخدم  أو   ، را� كب�� التفاوت  كان  إذا 
أربع  ي  �� �ف املؤشرات  م  تقس�� وتم  ذلك.  عل�  تنويه 
ية  منهحج عناصر  بعض  تعكس  موعات  محج

التقرير املبينة أعاله.
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100% 14.8% النسبة

3137 31 التكرار

6.2% 43.8% 26.7% 8.6% النسبة

13 92 56 18 التكرار

100% 0.60% 0.80% 4.00% 94.70% النسبة

3137 19 24 124 2970 التكرار

مل�ق 2:

بيانات مسح املشاركة الثقافية

رات املشاركة الثقافية أ. متغ��

100% 4.20% 6.20% 24.40% 65.30% النسبة

3137 132 193 764 2048 التكرار

موع امل�ج ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أقم بزيارة
أي موقع

 هل قمت بزيارة أي من املواقع األثرية 
ي االث�نى عشر شهر املاضية؟ �� ي اململكة �ن �� �ن

100% 93.3% 6.7% النسبة

3137 2927 210 التكرار

موع امل�ج ال نعم ي من األنشطة املتعلقة باألزياء   هل حضرت أيا�
ي االث�نى عشر شهر املاضية؟ �� ي اململكة �ن �� �ن

معرض أزياء 
تراثية

عرض أزياء 
عصري

أسبوع أزياء ي اململكة �� ماهي األنشطة املتعلقة باألزياء �ن
ي االث�نى عشر شهر املاضية �� ي حضرتها �ن ال�تى�

موع امل�ج أخرى تابع

دورات تدريبية 
عل� الحياكة أو 

م التطريز أو التصم��

موع امل�ج ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أحضر  هل حضرت أي أمسية شعرية 
ي االث�نى عشر شهر املاضية؟ �� �ن
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100% 49.4% 50.6% النسبة

3137 1551 1586 التكرار

موع امل�ج ال نعم ي �� رو�ن ي السعودي اإللك�ت هل تشاهد اإلنتا��
عل� موقع يوتيوب YouTube ؟

100% 6.10% 6.60% 14.60% 72.70% النسبة

3137 191 206 458 2282 التكرار

100% 15.50% 42.00% 24.40% 19.10% النسبة

3137 455 1318 764 600 التكرار

100% 15% 8.4% 22% 54.5% النسبة

3137 471 265 691 1710 التكرار

100% 86.5% 13.5% النسبة

3137 2713 424 التكرار

موع امل�ج
ال أقوم

بمشاهدة
أي منها

ي  رام�� املواقع أو ال�ج
رونية اإللك�ت

)مثل يوتيوب 
ونت فليكس(

القنوات 
التلفزيونية

دور السي�نما يارات املفضلة ماهي الحن
ملشاهدة األفالم؟

ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 ي الزيارة مل تسبق ل��
كم مرة سبق لك زيارة م�ميات

ي اململكة �� هات طبيعية �ن رن أو من�ت
خالل االث�نى عشر شهر املاضية؟

موع امل�ج

موع امل�ج ال نعم م فعالية ثقافية خاصة هل قمت بتنظ��
خالل االث�نى عشر شهر املاضية؟

موع امل�ج ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أذهب ي اململكة �� كم مرة ذهبت إل� دور السي�نما �ن
خالل االث�نى عشر شهر املاضية؟
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رات املشاركة الثقافية )تابع( أ. متغ��

100% 87.2% 12.8% النسبة

3137 2737 400 التكرار

100% 85.6% 14.4% النسبة

3137 2685 452 التكرار

ال نعم
م فعالية ثقافية أو للعمل   هل تطوعت لتنظ��
ي أي من املواقع األثرية أو املتاحف واملكتبات  �� �ن

العامة خالل االث�نى عشر شهر املاضية؟
موع امل�ج

100% 2.7% 4.2% 24.2% 68.9% النسبة

3137 85 131 759 2162 التكرار

100% 64.6% 13.3% 18% 4.2% النسبة

3137 2026 416 564 131 التكرار

موع امل�ج ال ومل أفكر
ي ذلك مطلقا �� �ن

ي أرغب ال لكن�نى�
ي ذلك �� �ن

نعم
بشكل هاوي

نعم
ي �� را�ن وبشكل اح�ت

 هل تمارس أي أعمال فنية كالرسم 
أو الن�ت كهواية؟

100% 2.2% 4% 22.5% 71.2% النسبة

3137 70 125 707 2235 التكرار

100% 2% 3.2% 12.9% 81.9% النسبة

3137 63 100 406 2568 التكرار

ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أقم
بزيارة أي موقع

 هل قمت بزيارة أي من الفعاليات  
مها املكتبات العامة  ي تق��  أو امل�اضرات ال�تى�

خالل االث�نى عشر شهر املاضية؟
موع امل�ج

ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أحضر
هل حضرت أي من معارض

ي أو الفنون التشكيلية �� للتصوير الفوتوغرا�ن
أو الحرف اليدوية

موع امل�ج

موع امل�ج ال نعم

هل قمت باستخدام أي من املرافق
الثقافية العامة )مسر�/مكتبة/ قاعة 

م فعالية ثقافية مؤتمرات( لتنظ��
خالل االث�نى عشر شهر املاضية؟

موع امل�ج ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أقم
بأي زيارة

ي اململكة �� هل قمت بزيارة مت�ف �ن
خالل االث�نى عشر شهر املاضية؟
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100% 9.1% 6% 23.4% 61.5% النسبة

3137 287 187 734 1929 التكرار

100% 10.3% 13.1% 31.4% 45.2% النسبة

3137 323 412 985 1417 التكرار

100% 2% 3.3% 13.6% 81.1% النسبة

3137 62 105 427 2543 التكرار

5.9% 8.1% 19% 33.7% النسبة

186 254 597 1058 التكرار

100% 27% 6.2% النسبة

3137 848 194 التكرار

100% 65.7% 34.3% النسبة

3137 2062 1075 التكرار

ال أس�تمع
إل� املوسيقى

أقل من ذلك موعتابع امل�ج

موع امل�ج ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أحضر  هل حضرت حفل أو فعالية موسيقية 
ي اململكة خالل االث�نى عشر شهر املاضية؟ �� �ن

موع امل�ج ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أقم بزيارة
أي موقع

 كم مرة قمت بزيارة مكتبة عامة
ي اململكة خالل االث�نى عشر شهرا املاضية؟ �� �ن

ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أحضر
انات  هل حضرت أي من املهرحج
ي اململكة  ��  والفعاليات املقامة �ن

خالل االث�نى عشر شهرا املاضية؟
موع امل�ج

موع امل�ج ال نعم ي للكتاب هل زرت معرضا�
خالل االث�نى عشر شهرا املاضية؟

مرة إل� ثالث 
ي الشهر �� مرات �ن

مرة
ي االسبوع �� �ن

عدة مرات
ي االسبوع �� �ن

كل يوم هل تس�تمع إل� املوسيقى؟
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رات املشاركة الثقافية )تابع( أ. متغ��

100% 62.7% 37.3% النسبة

3137 1799 1070 التكرار

100% 24.6% 19.4% 29.3% 26.6% النسبة

3137 773 610 920 834 التكرار

100% 65.8% 12.5% 15.6% 6.1% النسبة

3137 2064 393 489 191 التكرار

100% 75.6% 13.8% 9.3% 1.3% النسبة

3137 2371 433 291 42 التكرار

100% 16.3% 9.8% 21.2% 52.8% النسبة

3137 510 306 664 1657 التكرار

100% 63.9% 36.1% النسبة

3137 2006 1131 التكرار

موع امل�ج ال نعم  هل تمارس هواية الكتابة )بانتظام(
ي أوقات فراغك؟ �� �ن

موع امل�ج الكتاب املطبوع هزة الذكية  األحج
وامل�مولة

كيف تفضل القراءة؟

موع امل�ج ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أقرأ
أي كتاب

ر الدراسة أو العمل ي قرأت لغ�� كم كتابا�
خالل االث�نى عشر شهر املاضية؟

موع امل�ج  ال، ومل أفكر
ي ذلك مطلقا �� �ن

ي أرغب  ال لكن�نى�
ي ذلك �� �ن

نعم
بشكل هاوي

نعم
ي �� را�ن وبشكل اح�ت

هل تمارس حرف يدوية؟

موع امل�ج  ال، ومل أفكر
ي ذلك مطلقا �� �ن

ي أرغب  ال لكن�نى�
ي ذلك �� �ن

نعم
بشكل هاوي

نعم
ي �� را�ن وبشكل اح�ت

يد العزف عل� آلة موسيقية؟ هل ت�ج

موع امل�ج ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أقم
بأي زيارة

هل قمت بزيارة مواقع أثرية
ي اململكة؟ خار��
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2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

100% 22.3% 77.7% النسبة

3136 698 2433 التكرار

100% 4.6% 5.8% 22.3% 67.3% النسبة

3137 144 183 699 2111 التكرار

8.6% 19.2% 13.2% 23.8% النسبة

194 433 297 536 التكرار

100% 3.5% 11.8% 10% 9.9% النسبة

3137 79 267 225 224 التكرار

29.4% 13.5% 5.6% النسبة

923 424 176 التكرار

100% 11.2% 40.3% النسبة

3137 350 1264 التكرار

م�ايد ي ى� ر را�ن غ�� ي تماما ى� ر را�ن غ�� انات  بشكل عام ما مدى رضاك عن املهرحج
والفعاليات املتوفرة؟

موع امل�ج ي تماما ى� را�ن ي ى� را�ن تابع

موع امل�ج أخرى تراثية م�اضرات حلقات نقاش تابع

موسيقية شعرية أو أدبية مسرحية انات مهرحج ي ترغب   ما هو نوع الفعاليات ال�تى�
بإقامة املزيد منها

موع امل�ج ال نعم انات  هل ترغب بإقامة املزيد من املهرحج
ي اململكة؟ �� والفعاليات �ن

موع امل�ج ر من 5 أك�ث من 5-3 من 2-1 مل أقم
بأي زيارة

ي اململكة هل قمت بزيارة متاحف خار��
خالل االث�نى عشر شهر املاضية؟
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يات                   املالحق ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

رات الديموغرافية ب. املتغ��

100% 45.4% 54.6% النسبة

3137 1423 1714 التكرار

100% 11.1% 88.9% النسبة

3137 349 2788 التكرار

9% 16% 23% 23% النسبة

286 501 717 706 التكرار

4% 5% 6% النسبة

132 146 181 التكرار

2% 3% 2% النسبة

78 82 61 التكرار

100% 3% 2% 2% النسبة

3137 102 67 78 التكرار

100% 0.9% 12.4% 59.8% 27% النسبة

3137 27 389 1875 846 التكرار

موع امل�ج اعتذر
ابة عن االحج

دراسات
عليا

دبلوم / 
بكالوريوس

الشهادة الثانوية
فأقل

ي توزيع أفراد العينة وفقا�
مي للمستوى التعل��

مالية الحدود ال�ث وف الحج الباحة موعتابع امل�ج

ران ن�ج ل حا�ئ تبوك تابع

م القص�� ازان حج املدينة املنورة تابع

ر عس�� املنطقة الشرقية مكة املكرمة الرياض ي  توزيع أفراد العينة وفقا�
ي اململكة �� للمناطق اإلدارية �ن

موع امل�ج ر سعودي غ�� سعودي نسية ي لل�ج توزيع أفراد العينة وفقا�

موع امل�ج أن�ثى ذكر نس ي لل�ج توزيع أفراد العينة وفقا�
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2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

11.6% 19.3% 20.8% 19.1% النسبة

363 607 652 600 التكرار

100% 18.2% 11% النسبة

3137 570 345 التكرار

9.1% 3.9% 27% 36.4% النسبة

285 121 846 1143 التكرار

100% 5.5% 0.7% 8% 9.5% النسبة

3137 174 21 250 297 التكرار

من 15000
إل� 20000 ريال

 من 10000
إل� 15000 ريال

 من 5000
إل� 10000 ريال

أقل من
5000 ريال

ي توزيع أفراد العينة وفقا�
للدخل الشهري

موع امل�ج ابة أعتذر عن اإلحج ر من 20000 ريال أك�ث تابع

طالب ل/ سيدة رحج
أعمال

موظف
قطاع خاص

موظف
حكومي

ي توزيع أفراد العينة وفقا�
لل�الة املهنية

موع امل�ج باحث عن عمل ابة متقاعد اعتذر عن االحج ل رن ربة م�ن تابع



www.moc.gov.sa
MOCsaudi

ردمك: 978-603-91287-7-9
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