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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تبعهم  ومن  وصحبه  آله  وعلى  اهلل  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل  الحمد 
بإحسان إلى يوم الدين، هذة لمحة سريعة عن فكرة إنشاء مكتبة سدير الوثائقية 

والمتحف الرتاثي.
بتاريخ  الثقايف  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل  ملتقى  إنشاء  عند  اهتمامي  بجانب 
لمنفعة  متعددة  بنواحي  الشباب  رعاية  من  كريمة  وبموافقة  1423/1/3هـ 
بالدنا وتكريم من أدى خدمة لهذه البالد وتكريم المتفوقين سواء يف أعمالهم أو 
الطالب أو المناسبات الرسمية وإقامة المعارض وطبع الكتب وتوزيعها مجانًا 

وعمل لقاءات مع العلماء والمفكرين . 
كان هناك تطلعًا إلى جمع تاريخ منطقة سدير وفعالً وضمن مكتبتي بمدينة 
نجد  بتاريخ  خاصة  رفوف  هناك  كان  قرن  نصف  عن  عمرها  زاد  والتي  الخرب 
وتاريخ إقليم سدير خاصة وهذه ال تقتصر على الكتب المطبوعة فقط بل هناك 
القديمة وأصبح هاجسي كيف أستطيع جمع  المخطوطات والوثائق  بعضًا من 

أكرب عدد من هذه الكتب والمخطوطات.
مرور  بمناسبة  تكريمه  على  البابطين  سعود  عبدالعزيز  العم  وافق  وعندما 
البابطين  سعود  عبدالعزيز  جائزة  مؤسسة  إنشاء  على  عامًا  وعشرون  خمسة 
)مزرعة  الثقايف  بالملتقى  1436/2/13هـ  بتاريخ  وذلك  الشعري  لإلبداع 
العائذية( بروضة سدير كان لنا شرف رعاية هذا التكريم صاحب السمو الملكي 
األمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل وحضر نيابة عنه صاحب السمو 
الملكي األمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب السمو 
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الملكي األمراء سلطان وفهد وسمو األمير سلطان بن تركي بن عبداهلل آل سعود، 
األستاذ  ومعالي  الشريف،  محمد  األستاذ  الفساد  مكافحة  هيئة  رئيس  ومعالي 
أسامة الربيعة ورئيس النادي األدبي بالرياض الدكتور عبداهلل الحيدري والشيخ 
عبدالوهاب  والشيخ  الجميح،   وحمد  محمد  والشيخان  البابطين  عبداللطيف 
مناحي  الشيخ   ، الحقيل  عبداهلل  الشيخ   ، البابطين  عبدالكريم  الشيخ   ، البابطين 
بن شفلوت، الشيخ حسن القحطاين ، ومعالي الدكتور رشيد الحمد وزير الرتبية 
الكويتي السابق ، الدكتور معن بن حمد الجاسر ، األديب سعد البواردي ورئيس 
شركة سابك المهندس محمد الماضي، ومعالي الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد، 
والشيخ عبدالعزيز الشويعر، ومعالي الشيخ صالح الرباهيم، والشيخ ثنيان الفهد 
منطقة  وجهاء  من  والعديد  الماضي،  عبدالمحسن  بن  عبداهلل  والشيخ  الثنيان، 
الرياض وسدير والفريق سلطان المطيري، والفريق طالل عنقاوي، ومايزيد عن 

ثمانمائة ضيف أكرمونا بزيارهتم.
وجدنا أهنا فرصة طيبة من أجل إنشاء مكتبة سدير الوثائقية والمتحف الرتاثي 
وقمنا بفضل اهلل بعمل كافة التجهيزات الالزمة لمثل هذا المشروع الوطني الذي 

نرجو بإذن اهلل أن ينفع بالدنا وإقليم سدير خاصة.
وقد بدأت فعالً بنقل بعض كتب مكتبتي بمدينة الخرب وكان عددها حوالي خمسة 
وبعد  خاصة  سدير  مدن  على  الرتكيز  ولكن  التخصصات  مختلف  يف  كتاب  آالف 
االفتتاح من سمو األمير وصحبه الكرام وجدنا أن هناك قبول منقطع النظير من العديد 
بالكتب  ممثلة  للمكتبة  هدايا  بتقديم  وذلك  الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  من 
كتاب وذلك خالل ستة  ألف  أربعين  يقارب  ما  اليوم  الكتب حتى  حتى وصل عدد 
شهور من افتتاح المكتبة وال ننسى دور األستاذ الفاضل يوسف بن محمد العتيق يف 
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هذا الجانب، أما الجهات فهي متعددة منها:
دارة الملك عبدالعزيز.  -1

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.  -2
مكتبة الملك فهد الوطنية.  -3

الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.  -4
تربعوا  وقد  اهلل،  رحمه  الدامغ  عبداهلل  بن  أحمد  والمؤرخ  األديب  أبناء   -5

بمكتبة والدهم والتي تقارب سبعة آالف وخمسمائة كتاب.
مكتبة سعود البابطين بالرياض.  -6

مكتبة البابطين بالكويت.  -7
معالي الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد.  -8

الشيخ عبداهلل بن حمد الحقيل.  -9
10- األخ خالد بن محمد أبابطين.
11- دار الصميعي للنشر والتوزيع.

12- النادي األدبي بالرياض.
13- مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر.

14- الشيخ عبداهلل بن عبدالمحسن الماضي.
وهكذا وإلى كتابة هذا التقرير وصناديق الكتب تصل إلينا، أرجو اهلل أن ينفع هبا.
وحقيقة ليس العربة بعدد الكتب التي أكرمونا هبا جزاهم اهلل كل خير ولكننا 

هدفنا ومطلبنا أي كتاب أو معلومة تتعلق بأي مدينة من مدن سدير.
مختصر  بيان  وعمل   )C.D( على  ووضعها  الكتب  جميع  بحصر  قمنا  لذا 



6

 0568562000 رقم  المكتبة  بجوال  االتصال  يرغب  من  ليمكن  للمكتبة 
والموقع اإللكرتوين www.ababtain.com.sa   ونحن نقوم بإرسال الكتب 
بإقليم سدير، ومن يرغب الحضور فقد  المتعلق  التي يطلبها يف دراسته أو بحثه 

خصصنا له مكتب وجهاز حاسب آلي مع الخدمة وآالت التصوير.
إلى جانب أننا نقوم )مجانًا( بطبع ألف كتاب ألي مدينة من مدن سدير وفعالً 
بحمد اهلل بدأنا اآلن بطبع كتابي عن الشيخ القاضي عبدالرحمن بن عبداهلل أبابطين 
تاريخ روضة سدير لألستاذ  المتوىف سنة 1121هـ، وكتاب عن  وابنه عبدالعزيز 
حمد  بن  عبداهلل  الشيخ  وكتاب  اهلل  رحمه  أبابطين  عبداهلل  بن  محمد  بن  عبداهلل 
الحقيل عن محافظة المجمعة، وكتاب مصور لألستاذ محمد بن إبراهيم السويح 
وكتاب آخر يف اإلدارة للدكتور عبداهلل بن محمد بن عبداهلل أبابطين، وجاري بإذن 
اهلل طباعة العديد من الكتب التي تتعلق بمنطقة سدير وذلك بعد اإلستئذان من 
أصحاهبا ولقد قمنا يف المكتبة بتصنيف المدن ووضع جناح خاص لمعظم مدن 
ينشده وكذلك  الذي  الكتاب  الباحث الحصول على  سدير وبحيث يسهل على 
خصصنا يف بداية المكتبة جناح للحرمين الشريفين وللملك عبدالعزيز رحمه اهلل.

وتجدون وفق ذلك بعضًا من المقاالت الصحفية والصور عن الزيارات التي 
تفضل علينا هبا.

وإخوانه  عبدالعزيز  بن  أحمد  بن  نايف  األمير  الملكي  السمو  صاحب   -1
والعم عبدالعزيز أبابطين والضيوف الكرام.

صاحب السمو الملكي األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز وصحبه الكرام.  -2
سمو األمير عبدالرحمن بن عبداهلل الفيصل آل سعود محافظ المجمعة.  -3

معالي وزير العدل فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى  -4
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كبار المسئولين من دارة الملك عبدالعزيز.  -5
عمادة شؤون المكتبات بجامعة األميرة نورة.  -6

حوالي 60 صحفيًا وإعالميًا.  -7
يف اعتقادي أننا ال نزال يف بداية الطريق خصوصًا أننا حتى اليوم لم نحقق ما 

هندف إليه من جمع الكتب والوثائق والمخطوطات الخاصة بإقليم سدير.
نريد هذه المكتبة أن تكون مكتبة تخصصية لكل مدينة من مدن سدير ولكل 
معلومة عن هذه المدينة، وجاري اآلن وضع موقع إلكرتوين على الحاسوب إلى 
يتم عقد ندوة  جانب وضع نظام األعارة لألفراد والمؤسسات وبإذن اهلل سوف 

عن المؤرخ الشيخ عثمان ابن بشر قريبًا.
كثيرة  األهداف  صراحة  بكل  ونقولها  عبدالعزيز  الملك  دارة  مع  والتعاون 
ونسعى جاهدين وبكل من يمد يد العون لنا بكتاب أو مخطوط أو وثيقة وحتى 
يرغب  ممن  نشرتي  أننا  كما  األمور  هذه  مثل  يف  الهدية  ونقبل  منها  بصورة  ولو 

مشكورًا بيع المكتبة ما تحتاج إليه يف أي مدينة من مدن سدير.
كان  خيرًا  اهلل  جزاهم  وإخوانه  محمد  االبن  فإن  الرتاثي  بالمتحف  يتعلق  ما  أما 
وقد  المتميزة  الجهود  هبذه  وقام  والمتحف  المكتبة  يف  والده  مطلب  تحقيق  خلف 
قطعة  آالف  خمسة  عن  تزيد  أثرية  قطع  من  يحويه  بما  الرتاثي  المتحف  هذا  إنشاء  أردنا 
مدن  من  وغيرها  سدير  مدن  عليه  كانت  ما  الدراسة  وطالب  الباحث  يجد  أن  ألجل 
المعمارية  واألشكال  والمهنية  والحرفية  الزراعية  األدوات  مثل  السابق  يف  الغالية  بالدنا 
من  وبعضًا  القديمة  العمالت  وكذلك  القديمة  واألسلحة  المنزلية  واألواين  واألغذية 
تركي  بن  وفيصل  عبداهلل  بن  تركي  الإلمام  مثل  سعود  آل  من  والرسائل  المخطوطات 
اهلل. رحمهم  عبدالعزيز  والملك  سعود  بن  وخالد  فيصل  بن  وسعود  فيصل  بن  وعبداهلل 
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أن يذكر  المتحف ويجب  يتوفر يف هذا  ما  المرفقة  الصور  ولما تشاهدون يف 
سعد  بن  أحمد  الشيخ  قام  حيث  المتحف  هذا  دعم  يف  دور  له  كان  من  ويشكر 
قديمة  تراثيات  من  يحتويه  بما  لنا  متحفه  بإهداء  المعشبة  مركز  رئيس  السريع 
أخذت جانبًا مهمًا يف هذا المتحف، إضافة إلى األستاذ علي السعداين الذي تربع 
بمتحفه كامالً جزاه اهلل كل خير، والشك أن من يريد أن يكتب عن سدير يستطيع 
قمنا  الزمان ولقد  الحياة يف ذلك  القديمة عن سدير وكيفية  الصور  يأخذ من  أن 
مؤخرًا بإنشاء )قهوة( مجلس الشيخ محمد بن عبدالمحسن أبابطين وأبنائه وهذه 
القهوة )مجلس( عمرها يزيد عن مائة وخمسون سنة وتم إنشاؤها بجانب مكتبة 
سدير الوثائقية والمتحف الرتاثي وعلى الطراز المعماري القديم وتتسع لحوالي 
القطاع  بخدمة  )مجانًا(  خصصناها  وقد  بالخدمات  ومجهزة  ضيف  خمسمائة 
العام والخاص يف إقامة المناسبات الحكومية واألهلية كما أننا وفرنا مواقف لما 

يزيد عن ثالثمائة سيارة وبإذن اهلل يتم عقد أول جلسة فيها قريبًا.
هذه لمحات عن بعض نشاطات مكتبة سدير الوثائقية والمتحف الرتاثي وقهوة 
الشيخ محمد بن عبدالمحسن أبابطين وأبنائه والتي تندرج جميعًا بالملتقى الثقايف.

هبا  اهلل  ينفع  وأن  منها  المطلوبة  الفوائد  تحقق  أن  وتعالى  سبحانه  باهلل  أملنا 
الوالدة  وغاليتي  سيديت  دائمًا  تقول  كما  القدير  العلي  اهلل  من  راجين  مجتمعنا، 

الجوهرة بن محمد بن ماضي ))يا اهلل القبول((
 

وصلى اهلل على سيدنا ونبينا محمد،،
 أخوكم

عبد اهلل بن حممد أبابطني



صور املناسبات
من تاريخ 1436/2/13هـ حتى 1436/9/11هـ

ق�صر العائذية



10

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز
صور من حفل تكريم األستاذ األديب عبدالعزيز سعود البابطين

بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين 
لإلبداع الشعري

1436/2/13هـ الموافق 2014/12/5م
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�صاحب ال�صمو امللكي الأمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز اآل �صعود
 يف �صيافة ملتقى عبداهلل بن حممد  اأبابطني الثقايف

1436/5/15هـ املوافق 2015/3/6م
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زيارة �صاحب ال�صمو الأمري عبدالرحمن بن عبداهلل بن في�صل اآل �صعود
حمافظ املجمعة

ملزرعة العائذية ومكتبة �صدير الوثائقية واملتحف الرتاثي
1436/7/7هـ املوافق 1436/4/26هـ
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معايل وزير العدل ف�صيلة ال�صيخ الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�صى
 يف زيارة

مللتقى عبداهلل بن حممد اأبابطني الثقايف
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نخبة من الإعالميني واأ�صاتذة اجلامعات وامل�صورين
بقيادة الأ�صتاذ يو�صف العتيق

يف �صيافة ملتقى اأبابطني الثقايف
1436/4/25هـ املوافق 2015/2/14م
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22

وفد عايل امل�صتوى من دارة امللك عبدالعزيز يزور ملتقى اأبابطني الثقايف

1436/4/17هـ الموافق 2015/2/6م
قام وفد عالي المستوى من دارة الملك عبدالعزيز بزيارة ملتقى عبداهلل أبابطين 
الثقايف ومكتبة سدير الوثائقية والمتحف الرتاثي ، واطلعوا على محتويات المكتبة 

والمتحف ، وختامها بتسجيل كلمة يف السجل الذهبي 
كل الشكر ألعضاء دارة الملك عبدالعزيز على ما وجدناه من تعاون معهم يف 

تزويد مكتبة سدير الوثائقية بمجموعة من الكتب من إصدارات الدارة .
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جامعة الأمرية نورة يف �صيافة ملتقى عبداهلل اأبابطني الثقايف

الخميس 1436/5/14هـ الموافق 2015/3/5م
قام وفد رفيع المستوى برئاسة د. عفاف محمد نديم عميدة شؤون المكتبات 
بزيارة ملتقى عبداهلل بن محمد أبابطين الثقايف ومكتبة سدير الوثائقية والمتحف 
الرتاثي والتي افتتحت برعاية صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز 
سدير  مدن  من  مدينة  لكل  أقسام  وتخصيص  المكتبة  تقسيمات  على  واالطالع 
بحيث يتضمن جميع ما كتب عن هذه المدينة سواء يف التاريخ واألدب والشعر 
المملكة  وتاريخ  النجدي  بالتاريخ  خاصة  أقسام  جانب  إلى  العلوم  ومختلف 
الخاصة  األخرى  األقسام  كذلك  للمستشرقين  وآخر  للمخطوطات  آخر  وقسم 

بالمياه والزراعة واللغة العربية والمرأة والطفل.
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جمل�س )قهوة( ال�صيخ حممد بن عبداملح�صن اأبابطني واأبنائه
)1230هـ - 1306هـ(

الجد الشيخ محمد بن عبدالمحسن أبابطين رحمه اهلل كان له مكانة بارزة يف 
إقليم سدير وكان يتنقل مابين روضة سدير وشقراء وأنشأ مجلس )قهوة( يف منزله 
بروضة سدير الستقبال الضيوف من أئمة آل سعود والعلماء والقضاة حيث كان 

يف كثير من األمور يعقد مجلس القضاء يف هذه )القهوة( .
وكانت منشأة على ثمانية أعمدة وطولها يف حدود 10 مرت يف 7 مرت ويعلوها 
من  آخر  وكان   ، جدراهنا  أجزاء  بعض  يف  الكتب  لوضع  وأماكن  نجدية  زخرفة 
عام  فيصل  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  اإلمام  المجلس  هذا  بدخول  تشرف 

1326هـ يف وقت الجد عبدالمحسن بن محمد أبابطين وابنه عبدالعزيز .
وبفضل اهلل وإحياء لهذا المجلس )القهوة( قمنا بإنشاء مجلس يتسع لخمسمائة 
ضيف مجهز بكامل الخدمات ومواقف تتسع لـ 300 سيارة ، وأطلقنا عليه مجلس 
)الشيخ محمد بن عبدالمحسن أبابطين وأبنائه( وجعلناه للندوات التي تعقد يف 

الملتقى الثقايف وللمناسبات الحكومية واألهلية )مجانًا( .
وقد تم بفضل اهلل وشكره افتتاح هذا المجلس )القهوة( برعاية كريمة من سيديت 
الفاضلة الوالدة الجوهرة بنت محمد بن ماضي يوم الخميس 1436/12/10هـ.

راجين من اهلل العزيز الكريم القبول .

وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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مقاالت صحفية تتحدث عن 
مكتبة سدير الوثائقية

ومتحف أبابطني الرتاثي

من تاريخ 1436/2/13هـ حتى 1436/9/11هـ

ملتقى عبداهلل بن حممد أبابطني الثقافـي
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مبنا�صبة 25 عامًا على اإن�صاء جائزة البابطني لالإبداع ال�صعري

ونيابة عن اأحمد بن عبدالعزيز

نايف بن اأحمد يرعى حفل تكرمي ال�صاعر والأديب عبدالعزيز البابطني

جريدة الريا�س  ، الثنني 1436/2/16هـ املوافق 2014/12/8م ، العدد 16968

صاحب السمو امللكي األمري نايف بن أمحد يفتتح مكتبة سدير الوثائقية

صاحب  رعى  عبدالعزيز  بن  أحمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  عن  نيابًة 
السمو الملكي األمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز حفل تكريم االستاذ واالديب 
والشاعر عبدالعزيز بن سعود البابطين وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء 
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يف  الماضية  الجمعة  عصر  الشعري  لإلبداع  البابطين  عبدالعزيز  جائزة  مؤسسة 
ملتقى عبداهلل البابطين الثقايف بروضة سدير.

بن  أحمد  بن  سلطان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  حضور  الحفل  وشهد 
عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز، ورئيس 
عبداهلل  الدكتور  بالرياض  األدبي  النادي  ورئيس  الشريف  محمد  الفساد  هيئة 
االدباء  من  وعدد  الجميح،  حمد  والشيخ  الجميح،  محمد  والشيخ  الحيدري، 

والمفكرين ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة. 

وقد شرف سموه افتتاح مكتبة سدير الوثائقية، والتي تضم عددًا كبيرًا عما كتب 
عن سدير، وكذلك افتتح متحف عبداهلل البابطين الرتاثي والذي يضم الكثير من 
الرتاث واآلثار، حيث تجول سموه يف أرجاء المتحف واستمع إلى شرح مفصل 
سموه  رعى  ذلك  بعد  أثرية  قطع  من  المعرض  يحتويه  عما  البابطين  محمد  من 
ومرافقوه الحفل المقام هبذه المناسبة حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، 
ثم ألقى عبداهلل محمد البابطين كلمة رحب فيها بسموه شاكرًا ومقدرًا حضوره 
وتحدث  البابطين،  سعود  عبدالعزيز  واألديب  الشاعر  تكريم  حفل  وتشريفه 
العربي  المستوى  البارز على  والفكرية ودوره  االدبية  به  المحتفى  انجازات  عن 

والعالمي.

بعد ذلك ألقى الشاعر المهندس معاذ بن عبداهلل البابطين قصيدة هبذه المناسبة 
نالت استحسان الحضور، ثم ألقى رئيس النادي األدبي بالرياض الدكتور عبداهلل 
االدبي  النادي  إدارة  مجلس  أعضاء  زمالئي  عن  نيابة  فيها  قال  كلمة  الحيدري 
يسرين  للنادي  التابعين  الثقافيتين  والمجمعة  الخرج  لجنتي  وأعضاء  بالرياض، 
المشاركة يف هذا الحفل الكبير الذي يرعاه صاحب السمو الملكي األمير أحمد 
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بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- وهو المعروف باهتمامه التاريخي والثقايف بشكل عام.

وقال: اليوم نحتفي معًا بقامة سامقة لها قدم راسخة يف العمل الثقايف، المتميز 
الشاعر  إنه  بأكملها،  ثقافة  وزارة  عمل  يعادل  كبير  بعطاء  ثقافيًا  وناشطًا  شاعرًا 
الثقافية  األوساط  عرفته  الذي  البابطين  سعود  بن  عبدالعزيز  االستاذ  واألديب 
والعربية داعمًا للشعر العربي يف كافة عصوره وصديقًا لألدباء، وناشرًا للمعرفة 
مؤسسة  تبلغ  وإذ  السواء،  على  والشيوخ  الشباب  لألدباء  ومحفزا  والثقافة، 
عبدالعزيز بن سعود البابطين ربع قرن من الزمان محققة نجاحات الفتة ومنجزات 
غير مسبوقة بأعمال موسوعية توثق سير الشعراء يف العالم العربي من أقصاه إلى 
التقدير  االعمال محل  بالتنويه واالحتفاء، وستظل هذه  فإن ذلك جدير  أقصاه، 

واالجالل من كل األجيال القادمة ». 

بعد ذلك ألقى المحتفى به الشاعر واألديب عبدالعزيز البابطين كلمة شكر فيها 
سموه على حضوره، كما شكر ملتقى عبداهلل البابطين على هذا التكريم وتحدث 

عن مؤسسة عبدالعزيز البابطين لإلبداع الشعري. 

كلمة  عبدالعزيز  بن  أحمد  بن  نايف  األمير  الملكي  السمو  صاحب  ألقى  ثم 
شكر فيها ملتقى البابطين الثقايف بروضة سدير واهتمامهم الرتاثي واألدبي وأشاد 
بما شاهده يف مكتبة سدير والمتحف األثري، كما تحدث عن االديب والشاعر 
اإلنسانية  والخدمات  واألدبية  الشعرية  وأعماله  البابطين  عبدالعزيز  األستاذ 
سموه  شرف  ذلك  بعد  التكريم،  يستحق  وأنه  والعالمي  العربي  المستوى  على 
تكريم الشاعر واألديب عبدالعزيز البابطين بالدروع التذكارية والهدايا، كما قام 
ملتقى عبداهلل البابطين بتكريم صاحب السمو الملكي األمير نايف بن أحمد بن 

عبدالعزيز.
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هذا وقد صرح لــ »الرياض« األديب والشاعر األستاذ عبدالعزيز سعود البابطين 
معربًا عن شكره لجريدة الرياض لتغطيتها حفل تكريمه مشيدًا هبا على المستوى 
العربي واستقطاهبا لعدد كبير من األدباء والمفكرين مقدمًا شكره لصاحب السمو 
الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز، ونجله صاحب السمو الملكي األمير نايف بن 
أحمد بن عبدالعزيز، ولملتقى عبداهلل البابطين الثقايف ممثال يف األستاذ عبداهلل بن 
محمد البابطين على ما وجده من حفاوة وتكريم، وهذا ليس بمستغرب عليهم. 

تكرمي �صاحب ال�صمو امللكي الأمري نايف بن اأحمد بدرع تذكاري
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عبداهلل البابطني يكّرم ال�صاعر عبدالعزيز �صعود البابطني

ال�صاعر والأديب عبدالعزيز البابطني ي�صّرح ل »الريا�س«
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الأمري نايف بن اأحمد يرعى حفل تكرمي الأديب عبدالعزيز البابطني

جريدة اجلزيرة  ، ال�سبت 1436/2/21هـ املوافق 2014/12/13م ، العدد 15416

افتتاح مكتبة �سدير الوثائقية

رعى صاحب السمو الملكي األمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز حفل تكريم 
األستاذ واألديب والشاعر عبدالعزيز بن سعود البابطين، وذلك بمناسبة مرور 25 
عامًا على إنشاء مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطين لإلبداع الشعري عصر الجمعة 

الماضية يف ملتقى عبداهلل البابطين الثقايف بروضة سدير. 

والمعالي  األمراء  الملكي  السمو  أصحاب  من  عدد  حضور  الحفل  وشهد 
وجمع من أصحاب السعادة والمسؤولين والمثقفين واألدباء. 
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وتفضل سموه بافتتاح مكتبة سدير الوثائقية، والتي تضم عددًا كبيرًا عما كتب 
الكثير  يضم  والذي  الرتاثي  البابطين  عبداهلل  متحف  افتتح  وكذلك  سدير،  عن 
شرح  إلى  واستمع  المتحف  أرجاء  يف  سموه  تجول  حيث  واآلثار،  الرتاث  من 
بعد ذلك رعى  أثرية  المعرض من قطع  البابطين عما يحتويه  مفصل من محمد 
سموه ومرافقوه الحفل المقام هبذه المناسبة، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر 
الحكيم، ثم ألقى الشيخ عبداهلل محمد البابطين كلمة الملتقى رحب فيها بسموه 
شاكرًا ومقدرًا حضوره وتشريفه حفل تكريم الشاعر واألديب عبدالعزيز سعود 
البابطين، وتحدث عن إنجازات المحتفى به األدبية والفكرية ودوره البارز على 

المستوى العربي والعالمي. 

بعد ذلك ألقى الشاعر المهندس معاذ بن عبداهلل البابطين قصيدة هبذه المناسبة 
نالت استحسان الحضور، ثم ألقى رئيس النادي األدبي بالرياض الدكتور عبداهلل 
الحيدري كلمة قال فيها نيابة عن زمالئه: يسرين المشاركة يف هذا الحفل الكبير 
الذي يرعاه صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - وهو 

المعروف باهتمامه التاريخي والثقايف بشكل عام. 

وقال: اليوم نحتفي معًا بقامة سامقة لها قدم راسخة يف العمل الثقايف، المتميز 
الشاعر  إنه  بأكملها،  ثقافة  وزارة  عمل  يعادل  كبير  بعطاء  ثقافيًا  وناشطًا  شاعرًا 
الثقافية  األوساط  عرفته  الذي  البابطين  سعود  بن  عبدالعزيز  األستاذ  واألديب 
والعربية داعمًا للشعر العربي يف عصوره كافة وصديقًا لألدباء، وناشرًا للمعرفة 
مؤسسة  تبلغ  وإذ  السواء،  على  والشيوخ  الشباب  لألدباء  ومحفزًا  والثقافة، 
عبدالعزيز بن سعود البابطين ربع قرن من الزمان محققة نجاحات الفتة ومنجزات 
غير مسبوقة بأعمال موسوعية توثق سير الشعراء يف العالم العربي من أقصاه إلى 
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التقدير  األعمال محل  بالتنويه واالحتفاء، وستظل هذه  فإن ذلك جدير  أقصاه، 
واإلجالل من كل األجيال القادمة«. بعد ذلك ألقى المحتفى به الشاعر واألديب 
عبدالعزيز البابطين كلمة شكر فيها سموه على حضوره، كما شكر ملتقى عبداهلل 
لإلبداع  البابطين  عبدالعزيز  مؤسسة  عن  وتحدث  التكريم  هذا  على  البابطين 

الشعري. 

ثم ألقى صاحب السمو الملكي األمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز كلمة شكر 
فيها ملتقى البابطين الثقايف بروضة سدير واهتمامهم الرتاثي واألدبي، وأشاد بما 
شاهده يف مكتبة سدير والمتحف األثري، كما تحدث عن األديب والشاعر األستاذ 
عبدالعزيز البابطين وأعماله الشعرية واألدبية والخدمات اإلنسانية على المستوى 
واألديب  الشاعر  تكريم  تم  ذلك  بعد  التكريم،  يستحق  وأنه  والعالمي،  العربي 
عبداهلل  الشيخ  ملتقى  قام  كما  والهدايا،  التذكارية  بالدروع  البابطين  عبدالعزيز 

البابطين بتكريم صاحب السمو الملكي األمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز. 
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برعاية الأمري اأحمد بن عبدالعزيز وح�سور الأمري نايف بن اأحمد
التراث والكتاب واآلثار والشعر نجوم تجلت يف سماء روضة سدير يف تكريم 

المثقف واألديب الكويتي عبدالعزيز البابطين

جريدة الجزيرة ، األحد 1436/2/22هـ الموافق 2014/12/14م ، العدد 15417

نيابة عن صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، رعى 
أقامه  الذي  الحفل  نايف بن أحمد بن عبدالعزيز  الملكي األمير  السمو  صاحب 
سدير  بروضة  المعروف  والمؤرخ  الباحث  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل  األستاذ 
لتكريم األستاذ األديب والشاعر الكويتي عبدالعزيز بن سعود البابطين، بمناسبة 
لإلبداع  البابطين  سعود  عبدالعزيز  جائزة  مؤسسة  إنشاء  على  عامًا   25 مرور 

الشعري. 

بن  أحمد  بن  سلطان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  حضور  الحفل  وشهد 
عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير فهد بن أحمد بن عبدالعزيز، والعديد 
األعمال وكبار  الوزراء ورجال  المعالي  األمراء وأصحاب  السمو  من أصحاب 
المسؤولين، والعديد من األدباء والمفكرين ومديري الدوائر الحكومية بمنطقة 

سدير. 

وقد شرف سموه افتتاح مكتبة سدير الوثائقية، التي تضم عددًا كبيرًا مما ُكتب 
أبابطين الرتاثي، الذي يضم  افتتح متحف عبداهلل بن محمد  عن سدير، وكذلك 
الكثير من الرتاث واآلثار. وتجول سموه يف أرجاء المتحف، واستمع إلى شرح 

مفصل عما يحتويه المعرض من قِطع أثرية. 

بعد ذلك رعى سموه الحفل المقام هبذه المناسبة. وبدأ الحفل بآيات من الذكر 
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ب فيها بسموه شاكرًا ومقدرًا  الحكيم، ثم ألقى األستاذ عبداهلل البابطين كلمة، رحَّ
البابطين،  سعود  عبدالعزيز  واألديب  الشاعر  تكريم  حفل  وتشريفه  حضوره 
وتحدث عن إنجازات المحتفى به األدبية والفكرية، ودوره البارز على المستوَيْين 

العربي والعالمي. 

بعد ذلك ألقى الشاعر المهندس معاذ بن عبداهلل البابطين قصيدة هبذه المناسبة، 
نالت استحسان الحضور، ثم ألقى رئيس النادي األدبي بالرياض الدكتور عبداهلل 

الحيدري كلمة هبذه المناسبة. 

البابطين كلمة، شكر  الشاعر واألديب عبدالعزيز  به  المحتَفى  ألقى  بعد ذلك 
فيها سموه على حضوره، كما شكر ملتقى عبداهلل بن محمد أبابطين الثقايف على 
لإلبداع  البابطين  سعود  عبدالعزيز  جائزة  مؤسسة  عن  وتحدث  التكريم،  هذا 

الشعري. 

كلمة،  عبدالعزيز  بن  أحمد  بن  نايف  األمير  الملكي  السمو  ألقى صاحب  ثم 
الرتاثي  واهتمامهم  سدير،  بروضة  الثقايف  البابطين  عبداهلل  ملتقى  فيها  شكر 
تحدث  كما  األثري،  والمتحف  سدير  مكتبة  يف  شاهده  بما  وأشاد  واألدبي، 
واألدبية  الشعرية  وأعماله  البابطين  عبدالعزيز  األستاذ  والشاعر  األديب  عن 
التكريم.  يستحق  وأنه  والعالمي،  العربي  المستوَيْين  على  اإلنسانية  والخدمات 
بعد ذلك قام األستاذ عبداهلل أبابطين على شرف سموه بتكريم الشاعر واألديب 
البابطين  عبداهلل  ملتقى  قام  كما  والهدايا.  التذكارية  بالدروع  البابطين  عبدالعزيز 
بتكريم صاحب السمو الملكي األمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، وتكريم كل 

من شارك يف تكوين مكتبة سدير الوثائقية ويف المتحف الرتاثي. 
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افتتاح مكتبة �صدير الوثائقية

تكرمي ال�صاعر والأديب عبدالعزيز �صعود البابطني
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تكرمي الأ�صتاذ يو�صف العتيق على جهوده يف دعم مكتبة �صدير

الأمري نايف بن اأحمد يطلع على املعرو�صات يف املتحف الرتاثي
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برعاية الأمري اأحمد بن عبدالعزيز

ملتقى اأبابطني الثقايف يكرم موؤ�س�س جائزة البابطني للإبداع ال�سعري
15158 العدد  2014/12/15م،  الموافق  1436/2/23هـ  االثنين  اليوم،  جريدة 

نيابًة عن األمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رعى األمير نايف بن أحمد بن 
لتكريم  سدير  بروضة  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل  أقامه  الذي  الحفل  عبدالعزيز 
مؤسسة  إنشاء  على  عامًا   25 مرور  بمناسبة  البابطين  سعود  عبدالعزيز  األديب 
بن  سلطان  األمير  بحضور  الشعري،  لإلبداع  البابطين  سعود  عبدالعزيز  جائزة 
من أصحاب  وعدد  عبدالعزيز،  بن  أحمد  بن  فهد  واألمير  عبدالعزيز،  بن  أحمد 
السمو األمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسئولين والعديد من األدباء 

والمفكرين ومديري الدوائر الحكومية بمنطقة سدير.

التي تضم  الوثائقية  مكتبة سدير  عبدالعزيز  بن  احمد  بن  نايف  األمير  وافتتح 
عددًا كبيرًا عما كتب عن سدير، وكذلك افتتح متحف عبداهلل بن محمد أبابطين 
أرجاء  يف  سموه  تجول  حيث  االثرية،  القطع  من  الكثير  يضم  والذي  الرتاثي 
منها  أثرية،  قطع  من  المعرض  يحتويه  عما  مفصل  شرح  إلى  واستمع  المتحف 
يف  المستخدمة  الرتاثيات  جميع  على  يحتوي  كما  القديمة،  والبنادق  العمالت 
والوثائق  المخطوطات  اليدوية وبعض  والحرف  الصناعية  أو  الزراعية  األعمال 
القديمة،  البقالة  وركن  العروس  ركن  وكذلك  القديمة،  والصحف  والمجالت 
ومرافقوه  سموه  رعى  بعدها  القهوة.  وأدوات  والنحاسيات  الخشبية  واألدوات 
الحفل المقام هبذه المناسبة حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى 
عبداهلل البابطين كلمة رحب فيها براعي الحفل شاكرًا ومقدرًا حضوره وتشريفه 
حفل تكريم الشاعر واألديب عبدالعزيز سعود البابطين، وتحدث عن إنجازات 
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المحتفى به االدبية والفكرية ودوره البارز على المستوى العربي والعالمي. بعد 
ذلك ألقى الشاعر معاذ بن عبداهلل البابطين قصيدة هبذه المناسبة نالت استحسان 
الحضور، ثم ألقى رئيس النادي األدبي بالرياض الدكتور عبداهلل الحيدري كلمة 
هبذه المناسبة، ليلقي بعدها المحتفى به الشاعر واألديب عبدالعزيز البابطين كلمة 
شكر فيها سموه على حضوره، كما شكر ملتقى عبداهلل بن محمد أبابطين الثقايف 
على هذا التكريم وتحدث عن مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين لإلبداع 
عبداهلل  ملتقى  عبدالعزيز  بن  أحمد  بن  نايف  األمير  شكر  جهته  من  الشعري. 
يف  شاهده  بما  وأشاد  واألدبي  الرتاثي  الهتمامهم  سدير  بروضة  الثقايف  البابطين 
عبدالعزيز  والشاعر  األديب  عن  تحدث  كما  األثري،  والمتحف  سدير  مكتبة 
العربي  المستوى  على  اإلنسانية  والخدمات  واألدبية  الشعرية  وأعماله  البابطين 
والعالمي وأنه يستحق التكريم، بعد ذلك تم تكريم الشاعر واألديب عبدالعزيز 
البابطين بالدروع التذكارية والهدايا، كما قام ملتقى عبداهلل البابطين بتكريم األمير 

نايف بن أحمد بن عبدالعزيز، وتكريم كل من شارك يف مكتبة سدير الوثائقية.



42

اأبابطني خالل تكرميه راعي احلفل

الأمري نايف بن اأحمد خالل جتوله يف املتحف
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الأمري اأحمد والرعاية الكرمية 

 جريدة اجلزيرة ، الأحد 1436/2/29هـ           
املوافق 2014/12/21م ، العدد 15424  

بقلم/ عبداهلل بن حممد اأبابطني

وتبقى  الذاكرة  يف  تدّون  التاريخية  األيام  نعم   
يتناقلها جيل بعد جيل، يذكرين ذلك عندما تشّرف جدنا الشيخ عبدالمحسن بن 
يف  فيصل  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  اإلمام  من  كريمة  بزيارة  أبابطين  محمد 
نتلقى  أن  العشاء، وزادنا شرفًا  بروضة سدير عام 1327هـ وتناول طعام  منزلنا 
رسالة من اإلمام وكانت من أقدم الرسائل، وأصبحت هذه الزيارة الميمونة ذكرى 

عطرة لنا بعد ذلك.

واليوم تتجدد هذه المكارم بأن يرعى أميرنا المحبوب أحمد بن عبدالعزيز 
صاحب  عنه  وينوب  البابطين،  سعود  عبدالعزيز  للعم  تكريمنا  حفل  سعود  آل 
 25 مرور  وبعد  عبدالعزيز،  بن  أحمد  بن  نايف  الدكتور  األمير  الملكي  السمو 
عامًا من العطاء واإلنجاز يف الخدمات اإلنسانية واالجتماعية ويف الشعر واألدب 
الكثير والكثير يف  الربع قرن، وحقق من خاللها  وحوار الحضارات هذه لرحلة 
الثقافة والشعر بإنشاء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري، 
أدبية،  ملتقيات  وسبعة  دورة  عشرة  اثنتي  المؤسسة  أقامت  المدة  هذه  وخالل 
وأصدرت إنجازات المؤسسة أكثر من مائتين وستين إصدارًا عن الشعر والشعراء 

يف مقدمتها معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين.

القرنين  العربية يف  البابطين لشعراء  كذلك إنجاز 25 مجلدًا يف معجم 
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التاسع عشر والعشرين تضمنت 11 ألف شاعر، والعمل جار يف إصدار معجم 
البابطين لشعراء العربية يف عصر الدول واإلمارات، كما أصدرت المؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطين أحفاد األمام البخاري، وهي جائزة سنوية هدفها ترميم 
الجسور الثقافية األصيلة بين األمة العربية والدول اإلسالمية المستقلة حديثًا عن 

االتحاد السوفيتي .

كما أنشأت المؤسسة مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي يف دولة الكويت 
وقام بافتتاحها سمو أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح 2006م وتضم 
المكتبة مئات اآلالف من الكتب القديمة ونوادر المخطوطات وأكثر من 4685 
سعود  عبدالعزيز  الشاعر  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  أّن  كما  جامعية،  رسالة 
للرتجمة،  البابطين  ومركز  القدس  يف  البابطين  مكتبة  بإنشاء  تربع  قد  البابطين 

وهتدف إلى دعم حركة الرتجمة من اللغات األجنبية إلى اللغة

العربية وبالعكس، كذلك إنشاء مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية، 
الشعر  تمثل  التي  الرتاثية  الكتب  ونشر  المخطوطة  الشعر  دواوين  نشر  وهدفه 

مادهتا الرئيسية.

كما قام الشاعر عبدالعزيز البابطين بعمل بعثة سعود البابطين للدراسات العليا 
1974م، وهي تقدم كهدية للشعوب اإلسالمية يف جمهوريات آسيا الوسطى .

العالم عالوة على  الجامعية يف شتى جامعات  للدراسة  )100( منحة سنويًا 
)50( منحة سنوية ألفريقيا )100( منحة للطلبة العراقيين وتشمل المنح نفقات 

التعليم والسكن والسفر واألكل والكتب والمالبس والعالج.

وقد وصل عدد من تخرجوا من هذه البعثات وحتى اآلن أكثر من 8000 خريج.
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العروض  لعلم  التدريبية  بالدورات  البابطين  عبدالعزيز  الشاعر  يتهم  كذلك 
وتذوق الشعر ومهارات اللغة العربية، وهي دورات مجانية بدأ تنظيمها منذ سنة 
2000م بالتعاون مع أكثر من 57 جامعة عربية وأجنبية، وتخرج من هذه الدورات 
ما يزيد على 20 ألف خريج وإلى جانب هام وله تأثيره اهتم األستاذ عبدالعزيز 
م ويعنى هذا  الحضارات 2005  البابطين لحوار  بإنشاء مركز عبدالعزيز سعود 
)كراسي  على  اإلشراف  يف  واألجنبية  العربية  الجامعات  مع  بالتعاون  المركز 

عبدالعزيز سعود البابطين( للدراسات العربية، ومن اختصاص هذا المركز

مرشدًا   118 منها  تخرج  إسبانيا  يف  السياحيين  للمرشدين  تدريبية  دورات   -
وذلك يف مسجد قرطبة.

- كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للدراسات العربية يف جامعة قرطبة.

- كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للدراسات العربية يف جامعة غرناطة.

- كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للثقافة واللغة العربية يف جامعة ملقا.

- كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للدراسات العربية يف جامعة إشبيليا.

- جائرة عبدالعزيز سعود البابطين العالمية للدراسات التاريخية والثقافية يف 
األندلس.

- مركز الكويت للدراسات العربية واإلسالمية.

- معهد البابطين للحوار بين الثقافات.

- صندوق البابطين لتعليم اللغة العربية بجامعة ميتشجن يف الواليات المتحدة 
األمريكية.
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- إنشاء 25 مدرسة وكلية ومعهدًا تربعًا.

- مدرسة األمير أحمد بن عبدالعزيز يف مالي.

كما قام العديد من الشعراء واألدباء وطلبة العلم بتقديم دراسات جامعية حول 
شعر عبدالعزيز سعود البابطين.

وقد نال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين على العديد من شهادات الدكتوراه 
الفخرية تجاوزت 14 شهادة دكتوراه فخرية من مختلف دول العالم.

إلى جانب 20 وسامًا رفيعًا من رئيس جمهورية تونس وملك األردن وجائزة 
عجمان  وحاكم  إسبانيا  وملك  واليمن  ولبنان  والكويت  العالمية  فيصل  الملك 
ومن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان 

ومن رئيس جمهورية القمر ومن الربلمان األوربي ومن االتحاد العربي.

الجهات  العديد من  البابطين من  الشاعر عبدالعزيز سعود  تكريم  إلى جانب 
الخاصة والعامة داخل وخارج العالم العربي.

هذه بعض من إنجازات الشاعر األديب العم عبدالعزيز سعود البابطين.

حفظه اهلل وشكر اهلل سعيه يف خدمة اإلنسانية ونشر العلم والحفاظ على تراثنا 
يف  الصادقة  رغبته  الكريم  شخصه  عن  أعرف  وكما  والحديث،  القديم  الشعري 

المزيد نحو خدمة هذه األهداف النبيلة.

والعرفان لكل من  الشكر  تقديم جزيل  الكريمة  المناسبة  يفوتني يف هذه  وال 
هامة  تراثيات  المتحف  إلى  أضاف  من  أو  بالكتب،  الوثائقية  سدير  مكتبة  دعم 

ومنهم:

سعادة األخ األستاذ أحمد بن سعد السريع رئيس مركز المعشبة الذي اعتذر 
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عن الحضور لظروفه الصحية شفاه اهلل.

وحفظ  الثقافة  مجال  يف  المتجدد  واألستاذ  السعداين،  صالح  بن  علي  األخ 
التاريخ وراق الجزيرة األخ يوسف بن محمد العتيق.

ودارة الملك عبدالعزيز، ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر وعلى 
بالرياض،  للنادي األدبي  المالك، والشكر  رأسها رئيس تحريرها األستاذ خالد 

والنادي األدبي باألحساء .

المؤرخ الشيخ أحمد  أبو حيمد، وأبناء  والشكر لمعالي األستاذ عبدالرحمن 
الدامغ رحمه اهلل.

الشيخ عبداهلل بن حمد الحقيل، واألستاذ محمد بن إبراهيم السويح. واألستاذ 
بن  والدكتور محمد  الماضي.  بن عبدالمحسن  والشيخ عبداهلل  المزيني،  حمود 

ناصر الشثري، مكتبة سعود البابطين بالرياض.

مكتبة البابطين بالكويت، وصندوق أسرة آل أبابطين.

األمير  سمو  افتتحها  والتي  الوثائقية  سدير  مكتبة  أن  إلى  أشير  أن  ويسعدين 
تضم  أن  وعلى  وحديثًا  قديمًا  سدير  إقليم  عن  ماكتب  لكافة  نواة  جعلناها  قد 
مرجعًا  وتكون  واألدب،  والشعر  الدين  كتب  من  سدير  أهل  أّلفه  ما  كل  أيضًا 
لكل باحث يف تاريخ هذا اإلقليم العزيز على نفوسنا، وذلك عن طريق الدخول 
على موقع المكتبة أو باستعارة الكتب الالزمة وبحمد اهلل وهبذه الزيارة والتكريم 
قد احتوت المكتبة على ما يزيد على 5000 كتاب. إلى جانب المتحف والذي 
أيضًا سوف يشمل جميع الرتاثيات المستخدمة يف إقليم سدير وغيره، سواء يف 
والوثائق  المخطوطات  اليدوية وبعض  والحرف  الصناعية  أو  الزراعية  األعمال 
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التي تخص هذه المنطقة وغيرها.

افتتاح مكتبة �صدير الوثائقية
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تكرمي الأديب عبدالعزيز �سعود اأبابطني

جريدة اجلزيرة ، اخلمي�س 1436/3/3هـ املوافق 2014/12/25م ، العدد 15428

بقلم األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلريف

من البديهي أن تكريم العلماء والوجهاء واألدباء وطالب العلم ومن لهم دور 
إيجابي يف الحياة له وقعه الجميل كالسحابة تمطر برذاذها نفوس المكرمين هبجة 
وسرورًا..،فإذا أستاذ الوفاء الكريم عبداهلل بن محمد البابطين قد أقام حفالً كبيرًا 
رائعًا برعاية صاحب السمو الملكي األمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز تكريمًا 
عامًا   25 مرور  بمناسبة  البابطين  سعود  بن  عبدالعزيز  الشاعر  األديب  لألستاذ 
على إنشاء » مؤسسة جائزة عبدالعزيز بن سعود البابطين لإلبداع الشعري« وذلك 
بن محمد  الشيخ األديب عبداهلل  ملتقى  الجمعة 13-2-1436هـ يف  يوم  عصر 

البابطين بمهوى رأسه ورؤوس آبائه وأجداده »روضة سدير«

كم منزل يف األرض يألفه الفتى   ***     وحنينه أبدًا ألول منزل

روضة  مدينة  تشريفه  على  وشكره  به  الرتحيب  تم  األمير  وصول سمو  وفور 
ثم  البابطين،  سعود  بن  عبدالعزيز  الشاعر  األستاذ  تكريم  حفل  ورعايته  سدير 
نفائس  من  كبيرًا  عددًا  تحتضن  التي  الوثائقية  سدير  مكتبة  بافتتاح  سموه  قام 
الكتب والمخطوطات النادرة، وماكتب عن بلدان سديروالكثير مما ألفه األدباء 
والمؤرخون من أبناء إقليم سدير أمثال األستاذ الراحل أحمد بن عبداهلل الدامغ 
من  وغيرهما  الحقيل  حمد  بن  عبداهلل  األستاذ  األديب  والزميل   - اهلل  رحمه   -
المؤلفين..، وقد سّر األميرنايف بن أحمد ومن حضر معه من أصحاب السمو 
البابطين  األمراء بما حوته تلك المكتبة األثرية وكأن لسان حال األستاذ عبداهلل 
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أثناء شرح وإيضاح محتويات المكتبة يردد هذا البيت:

هذي رياض يروق العقل مخبرها     ***    هي الشفاء لنفوس الخلق إن دنفت

افتتاح  تم  كما  جيل،  بعد  جيل  منه  ليستفاد  مايقتنى  أفضل  من  هو  فالكتاب 
والعقود  الوثائق  من  الكثير  يضم  الذي  الرتاثي  البابطين  عبداهلل  األستاذ  متحف 
لبعض   - ثراه  اهلل  طيب  عبدالعزيز-  الملك  رسائل  وبعض  القدم،  يف  الموغلة 
يقتنصها من  التي  النادرة  الثمينة  آنذاك، وسائر محتوياته  القبائل  القضاة وشيوخ 
مواقع متعددة بأثمان باهظة، ولكن هوى النفس فيما يصعب طالبه ممن يتمنع عن 
بيع مدخراته.. وكأن لسان حال األستاذ عبداهلل - ابو محمد - صاحب المتحف 
يرد بالبيت اآليت على من قال له أنت بالمنطقة الشرقية ومتحفك »بالروضة« فهو 

عرضة للنسيان والضياع:

يفنى الذي تركوه من ذخائرهم   ***   وما تركنا على األيام مدخر

أرجاء  يف  الجولة  تلك  وبعد  ُهواهتا،  حياة  من  جزء  والمتاحف  فالمكتبات 
استهل  حيث  المباركة  بالمناسبة  المقام  الحفل  سموه  رعى  والمكتبة  المتحف 
بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ عبداهلل بن محمد البابطين كلمة 
الملتقى رحب فيها بسمو األمير نايف مقدرا حضوره وتشريفه حفل تكريم الشاعر 
االديب عبدالعزيز بن سعود البابطين وجهوده يف نشر العلم والمعرفة واهتمامه 
بشهادات  مشيدًا  الحضارات  بحوار  اهتمامه  جانب  إلى  وحديثًا  قديمًا  بالشعر 
الدكتوراه الفخرية التي نالها االستاذ عبدالعزيز البابطين وقد تجاوزت 14 شهادة 
المعاين  جزلة  قصيدة  التوالي:  على  الربامج  كلمات  توالت  ثم  فخرية،  دكتوراه 
وإعجاب  استحسان  نالت  البابطين،  عبداهلل  بن  معاذ  المهندس  الشاعر  ألقاها 
الحضور، ثم كلمة الدكتور عبداهلل الحيدري الشاملة الوافية حيا فيها راعي الحفل 
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سمو األمير نايف وشكره على اهتمامه األدبي والتأريخي، ثم أثنى على المحتفى 
به ثناء عاطرا االستاذ الشاعر عبدالعزيز بن سعود البابطين وأنه دائرة معارف واسع 
األفق ثقافيا وأدبيا الذي هو بدوره ألقى كلمة شكر فيها صاحب السمو الملكي 
األمير نايف بن أحمد على حضوره ورعايته الحفل، كما شكر المحتفى به الشيخ 

عبداهلل بن محمد البابطين وهذا ليس بمستغرب من -أبو محمد-.

فأحي ذكرك باإلحسان تزرعه   ***   يجمع به لك يف الدنيا حياتان

ثم تفضل صاحب السمو الملكي األمير نايف فألقى كلمة وافية ضافية شكر 
فيها ملتقى عبداهلل البابطين الثقايف بروضة سدير على اهتمامهم الرتاثي واألدبي 
وأشاد بما شاهده بالمتحف وبمكتبة سدير وأنه يستحق التكريم والتقدير ألعماله 
اإلنسانية والثقافية عامة... وأشاد سموه بوفاء أسرة البابطين قديمًا وحديثًا، بعد 
عبدالعزيز  األستاذ  الشهير  األعمال  رجل  األديب  الشاعر  تكريم  دور  جاء  ذلك 
الشيخ  قام  كما  الرمزية..  والهدايا  التذكاريه  بالدروع  تكريمه  تم  وقد  البابطين، 
بن  أحمد  بن  نايف  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بتكريم  البابطين  عبداهلل 
الموضوع،  هذا  يف  العريج  ناصر  األديب  الكاتب  األخ  سبقني  وقد  عبدالعزيز، 
فاستقيت شطرا منه يف هذه العجالة التي ال مناص لي من ذكر نص بعضها فمعذرة، 
وهبذه المناسبة السعيدة اليسعني إال أن أكررشكري الجزيل لراعي الحفل سمو 
التكريم من أسرة األستاذ عبداهلل  للقائمين على حفل  بالشكر  مثنيا  نايف  األمير 

البابطين على أعمالهم المشرفة. وفقهم اهلل لمساعي الخير.
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تكرمي الأديب عبدالعزيز �سعود اأبابطني

جريدة ال�سرق ، اجلمعة 1436/3/11هـ املوافق 2015/1/2م ، العدد 1125

الأديب عبدالعزيز اأبابطني يت�صلم درعًا من عبداهلل اأبابطني

أحمد  بن  نايف  األمير  رعى  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  أحمد  األمير  عن  نيابًة 
بن عبدالعزيز الحفل الذي أقامه عبداهلل بن محمد أبابطين بروضة سدير بمناسبة 
تكريم األديب عبدالعزيز سعود أبابطين بمرور 25 عامًا على إنشاء مؤسسة جائزة 

عبدالعزيز سعود أبابطين لإلبداع الشعري.

وشهد الحفل حضور األمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، واألمير فهد بن 
واألدباء  المسؤولين  كبار  و  والوزراء  األمراء  من  وعديد  عبدالعزيز،  بن  أحمد 

والمفكرين ومديري الدوائر الحكومية بمنطقة سدير

وقد شرف سموه افتتاح مكتبة سدير الوثائقية، التي تضم عددًا كبيرًا مما كتب 
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يضم  الذي  الرتاثي  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل  متحف  افتتح  وكذلك  سدير،  عن 
كثيرا من الرتاث، حيث تجول يف أرجاء المتحف واستمع إلى شرح مفصل عما 

يحتويه من قطع أثرية.

الأمري نايف بن اأحمد بن عبدالعزيز يتو�صط احل�صور
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اأبابطني يتحدث عن م�سروعه يف توثيق نتاج �سدير الثقايف والإبداعي  

عرب قرون متعددة:

مكتبة �سدير الوثائقية لي�ست طريقًا لل�سهرة اأو املكانة الجتماعية..  وانتظروا تنظيمها قريبًا

جريدة   ، الجزيرة(  )وّراق  العتيق  يوسف  أ/  يحاوره: 
الجزيرة ، األحد 1436/3/13هـ الموافق 2015/1/4م، 

العدد 15438.

بن  له األستاذ عبداهلل  انربى  كبير  ثقايف ووطني  الوثائقية مشروع  مكتبة سدير 
محمد أبا بطين، تدور فكرته بتوفير الخدمات العلمية والثقافية للباحثين عن إقليم 

سدير سواء كانوا من أهلها أو من الباحثين يف كافة أرجاء الوطن.

وحينما أعلن أبابطين عن هذا المشروع يف محفل ثقايف كبير قبل عدة أسابيع 
إمكانية  وعن  يبدأ،  وكيف  المشروع  هذا  حول  األسئلة  كثرت  سدير  روضة  يف 
صفحة  توجهت  وذلك  هذا  أجل  فمن  عنه.  أعلن  الذي  الزخم  بنفس  استمراره 
الوراق بمجموعة من األسئلة ألبابطين، لتوضيح الصورة عند المهتمين بتاريخ 

هذا الجزء الغالي من وطننا العزيز.

فكرة املكتبة ون�صاأتها

ذهنكم  يف  الفكرة  أتت  وكيف  متي  البداية:  يف  بطين  أبا  عبداهلل  األستاذ  سألنا 
ومتى بدأتم عمليًا يف تطبيقها؟

خاص  قسم  الخرب  بمدينة  العامة  مكتبتي  يف  بقوله:  السؤال  هذا  عن  فأجاب 
بالتاريخ وقسم آخر خاص لتاريخ نجد عمومًا وجمعنا فيها الكثير من الكتب التي 
تتحدث عن نجد، وكنت كلما أردت الكتابة أو االطالع رجعت لهذا الجانب أو 
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ذاك والمكتبة لها ما يزيد عن 30 عامًا. إضافة إلى أنني عملت مع هيئة السياحة 
يف محافظة المجمعة فكان هناك اطالع أكثر ورغبة يف معرفة احتياج كل مدينة من 
مدن سدير، كذلك وجدت أن أهل كل مدينة قاموا بجهود فردية بتطوير منازلهم 
من  والكّتاب  المؤرخين  من  بكثير  والتصالي  خاصة،  متاحف  وعمل  القديمة 
هائلة،  إنجازات  ولها  متعددة  هناك طاقات ومواهب  أن  لي  اتضح  أهالي سدير 
ولكنها متفرقة فكل إنسان يكتب لمدينته وإن كتب عن سدير فيكون عرضًا ضمن 
ما يكتب.. من هذه المعطيات جعلتني أفكر يف إنشاء مكتبة سدير الوثائقية بحيث 
تكون هناك مكتبة متخصصة لما كتب ويكتب عن مدن سدير كاملة، وخصصنا 
جناحًا لكل مدينة وعليه اسم المدينة والكتب والوثائق والمخطوطات والصحف 

والصور لكل مدينة بذاهتا.. كما ترون يف تقسيم المكتبة.

املكتبة لي�صت ن�صخة عن مكتبات اأخرى

وردًا على سؤالنا: هل سيكون يف هذه المكتبة الجديد أم أهنا نسخة لغيرها مما 
تؤدي الغرض نفسه يف السعودية والخليج؟

فقط  سدير  لمدن  تخصصية  بل  عامة،  مكتبة  ليست  هي  أبابطين:  أجاب 
الوثائق  وجمع  يكتب  سوف  ما  أو  كتب  ما  كل  جمع  يف  الصعوبة  تكمن  وهنا 
والمخطوطات والصحف والصور، و لكن نحن يف البداية وبحمد هلل تم بجهود 
المخلصين أمثالكم بإذن اهلل سوف نرى تخصص هذه المكتبة الوثائقية وبحيث 
تصبح مرجعًا للباحثين ولمن أراد أن يكتب عن مدن سدير و أهلها، أنا متأكد أن 
وجود مكتبة تخصصية أمر صعب ومكلف ولكن كما يقال من سار على الدرب 
وصل، وما دام أن هناك القدرة على العمل فمن الواجب تقديم هذه الخدمة ألهلنا 
من سدير ومن غيرهم، ومن أراد أن يكتب عن أي مدينة من مدن سدير. لذا فإن 
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هذه المكتبة بإذن اهلل سوف تجمع القديم وتحرص على جمع كل ما يكتب عن 
مدن سدير حديثًا سواء بشراء الكتب من أهلها أو قبول الهدايا من المؤلفين أو 
ممن لديهم مكتبات أو مخطوطات أو صور من المخطوطات والوثائق بداًل من 
تخزينها وحجب العلوم التي يستفيد منها من أراد البحث والعلم وهي محفوظة 

لدينا سواء كانت باسم المتربع أو ملكًا للمكتبة.

ل مكان للعن�صرية اأو املناطقية يف هذه املكتبة

المناطقية على حساب  تكرس  المكتبة  أن هذه  للبعض من  يبدو  قد  ما  وعن 
وطنية  مكتبة  األولى  بالدرجة  المكتبة  هذه  أبابطين:  قال  الوطنية؟..  المكتبات 
المرتابط  الغالي  الوطن  هذا  يف  المكتبات  حلقات  ضمن  من  حلقة  فهي  صرفه 
األطراف والتخصص يجعلها ذات طابع وطني شامل يجمع تاريخًا متفرقًا قد 
ينتهي بالفناء من طول العمر وعدم المعالجة للمخطوطات والوثائق خصوصًا 
المخطوطات  معالجة  يف  بالرياض  البابطين  سعود  مكتبة  مع  نتعاون  سوف  أننا 
والوثائق القديمة وحفظها من التلف والمكروبات لذا فهي مكتبة وطنية متخصصة 
ذات أهداف وطنية وعلمية، إلى جانب أهنا تستقي الكثير من المعلومات والكتب 
 5000 حوالي  لدينا  تكون  وبجهودكم  يوم  أول  فمن  الوطنية  المكتبات  من 
لألبحاث  فيصل  الملك  ومركز  عبدالعزيز  الملك  دارة  من  كتاب  آالف  خمسة 
الملك فهد وغيرها من أهالي مدن سدير وغيرهم، كما أن  والدراسات ومكتبة 
هناك من يرغب يف تقديم مكتبته الخاصة ألجل أن تنظم لهذه المكتبة علمًا أنه 
بجانب هذا التخصص فإن المكتبة ال تخلو من الكتب العامة التي تتحدث عن 

كافة مدن بالدنا الغالية.

كل املواطنني ي�صاركوننا يف خدمة هذه املكتبة وتنمية مقتنياتها
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أن  أم  شخصيًا  بكم  مرتبط  النشر  يف  وتمويلها  توجهها  وتحديد  المكتبة  هل 
المجال مفتوح لمن يرغب يف خدمة منطقة سدير من المؤلفين ورجال األعمال 

واألعيان وغيرهم؟

يقول عبداهلل أبابطين: ما يتعلق بتوجهات المكتبة فهي مرتبطة بنا شخصيًا فهي 
فهذه  والتمويل  بالنشر  يتعلق  ما  الثقافة واإلعالم كذلك  أنظمة وزارة  تسير وفق 
أيضًا من اختصاص المكتبة فقط، والمكتبة ال تمانع مطلقًا يف استقبال الكتب 
بحمد  لدينا  فإنه  المالية  التربعات  أن  وعن  وأهلها.  سدير  تاريخ  يف  تبحث  التي 
اهلل القدرة الكاملة على تمويلها، بل قد نقوم بطباعة بعض الكتب الخاصة بسدير 
الكتب  من  الهدايا  تستقبل  المكتبة  سابقًا  أشرت  وكما  قبلنا  من  مباشر  بتمويل 
وتشرتي أي كتاب يتعلق بإقليم سدير سواء كان كتاب أو مخطوطه، ونحن اآلن 
تاريخيًا  مرجعًا  المكتبة  هذه  تصبح  أن  بعد  الفائدة  تتحقق  اهلل  وبإذن  البداية  يف 

لمدن سدير.

املكتبة ل متيز مدينة عن اأخرى

جميل..  وهذا  سدير  منطقة  المكتبة  هذه  عنوان  أن  من  البعض  تخوف  وعن 
إال أهنا قد تكون خاصة بمدينة روضة سدير فقط وليس سائر مدن وقرى ومواقع 

سدير )محافظه المجمعة( ما تعليقكم؟

أنت تعرفني وتعرف توجهايت، فروضة سدير غالية على قلبي وهي ديار أهلي 
وأجدادي وتستاهل لها مكتبة خاصة هبا، ولكن نظريت وتوجهايت طابعها الشمولية 
لكافة مدن سدير وقراها ويكفي اطالعك على أقسام المكتبة لرتى الكم الهائل 
من الكتب التي تتحدث عن بعض مدن سدير مقارنة بما هو موجود عن روضة 

سدير.
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الشكر الجزيل لكل من ساهم معنا من أهالي سدير وتزويدنا بما كتبه عن مدينته 
وال نزال ننتظر من البقية تشجيعنا وتزويد هذه المكتبة )مكتبتهم( بما لديهم من 
وبذلك  باسمهم  وتحفظ  باسمهم  تسجل  سوف  والتي  والمخطوطات  الكتب 
تكون مساهمتهم يف المعرفة ونشر العلم، وسوف يشار إلى كتبهم التي قدموها 
هذه  لتزويد  صادقة  دعوة  هي  لذا  تأليفها،  يتم  التي  والكتب  األبحاث  جميع  يف 
المكتبة بما يرونه نافعًا ألوطاهنم كما أننا على استعداد لشراء أي مكتبة متوفره 
تتحدث عن سدير وأهلها، علمأ أنني أتمنى أن يكون يف كل مدينة وقرية من مدن 
تاريخ  يحكي  متحف  بجانب  نفسها،  المدينة  عن  تتحدث  خاصة  مكتبة  سدير 
نشأة هذه المدينة والرتاثيات التي كانت تستعمل ولعل مكتبة سدير الوثائقية بعد 
الكتب  بإذن اهلل تكون مصدرًا لتمويل مكتبة كل مدينة بما تحتاجه من  اكتمالها 

التي تتحدث عن هذه المدينة.

هذه خططي امل�صتقبلية لهذه املكتبة

وعن الرؤية المستقبلية والخطط التي وضعتم لهذه المكتبة لتضمن االستمرار 
يف خدمة الباحثيين وأن ال تكون عمالً حماسيًا مؤقتًا قال مؤسس هذه المكتبة: 
لديهم  يكون  أن  يف  الصادقة  ورغبتهم  سدير  أهالي  من  تجاوب  من  لقيناه  ما  إن 
مكتبة وثائقية تضم كافة مدهنم وبمقدار الكتب التي تروهنا بصفة يومية إلى جانب 
االتصاالت التلفونية والرسائل تجعلنا أمام عمل البد وبإذن اهلل من استمراريته 
األنظمة  ذكر  يف  أتسرع  لن  و  العام  والنفع  االستمرارية  هذه  يكفل  تنظيم  وعمل 
التي تخدم هذه المكتبة وذلك بمقدار أن يكون لدينا بداية المادة العلمية الكافية 
والمناسبة، نحن نعترب أنفسنا يف البداية وكل بداية يشوهبا بعض الصعوبات، ولكن 
يبقى أن يتفاعل أهلنا يف مدن سدير دافعًا قويًا نحو ترسيخ هذه المكتبة وجعلها 
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الحصول  تسهيل  أن  شك  وال  سدير..  لمدن  وعلميًا  وثقافيًا  تاريخيًا  مرجعًا 
على المعلومة خصوصًا يف عصر السرعة واستخدام التقنية الحديثة سوف يجعل 
إلعارة  نظام  هناك  يكون  سوف  أنه  بجانب  الجميع  متناول  ويف  سهلة  المعلومة 
وخدمة  التصوير  بآالت  مزود  واالطالع  للقراءة  مكتب  وجود  وكذلك  الكتب 

الضيوف.

خدماتنا متعددة وجمانية و�صتتطور مع مرور الأيام باإذن اهلل

ذكرتم أن هذه المكتبة تخدم الباحثين يف تاريخ سدير وهذا أمر مطلوب وسدير 
الباحثين والسؤال كيف ستكون هذه الخدمة هل ستكون مقتصرة  محل اهتمام 

على إعارة الكتب وصور المخطوطات أم أن األمر سيتجاوز ذلك؟

المكتبة  لدى  المعلومات  تكتمل  عندما  سابقًا  أشرت  كما  أبابطين:  أجاب 
بعض  على  يحصل  الباحث  يجعل  ما  ولكن  المعلومات  كافة  بالضرورة  وليس 
المعلومة فإننا سوف نرتك الخيار للباحث سواء بنظام اإلعارة أو بتوفير المادة له 
وإرسالها له أو بالبحث عن أي كتاب يطلبه ألجل بحثه وسوف نوفر له حتى لو لم 
يكن يف المكتبة أو عن طريق إستخدام وسائل االتصال السريع مع توفير الكتب 

وآالت التصوير والخدمات لمن أراد استخدام صاالت المكتبة.

كما أننا سوف نسعى جاهدين لخدمة الدارسين لهذه المنطقة بكل ما نستطيع 
)مجانًا(  سدير  مدن  من  مدينة  أي  عن  تتحدث  التي  الكتب  طباعة  ذلك  يف  بما 
وإذا رغبوا جعلنا عليها سعرًا رمزيًا يدفع للجمعية الخيرية بمدينتهم، ونحن نقوم 

بدفع كامل المبلغ للمطابع.
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جتربتي يف احلياة جتعلني بعيدًا عن طلب ال�صهرة واحل�صور الجتماعي

إلنشاء  واألثرياء  األعمال  رجال  من  كثير  توجه  إلى  تنظرون  كيف  بصرحة 
أو  الشهرة  عن  بحث  بأنه  يقال  وما  أسرهم  أو  لمدهنم  ثقافية  ومناسبات  جوائز 

المكانة االجتماعية.. وهل خشيتم أن ينظر لكم أحد من هذه الزاوية؟

وال  بالنيات.  أعلم  وتعالى  سبحانه  اهلل  بقوله:  التخوف  هذا  على  أبابطين  رد 
لديريت  أو  ألسريت  به  ماقمت  لي  بالنسبة  أما  أحسنت،  للمحسن  يقال  أن  يمنع 
فهذا إحساس بالواجب، بمعنى ال انتظر شهرة أو مكانة اجتماعيه ونرجو من اهلل 
بعيد  فهو  تختلف عن شبابه  نظرة  له  فإن  يكرب يف سنه  القبول.. واإلنسان عندما 
عن طلب شهرة أو غيرها، ولي تجربة تزيد عن30 عامًا جعلتني أتبع هذا النهج 
من  آراء  أو  مؤثرات  أي  دون  النفس  به  تجود  ما  لعمل  طريق  خير  أنه  ووجدت 

الغير، المهم حسن النيه وسالمة المقصد والعمل بالقناعة الشخصية فقط.

حمتويات املكتبة جاوزت الع�صرة اآلف كتاب

القريب  يف  منها  واالستفادة  معها  التواصل  وكيفية  المكتبة  محتويات  وعن 
افتتحت  المكتبة  هذه  تعلمون  كما  أبابطين:  عبداهلل  محمد  أبو  قال  العاجل 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  أحمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  من  كريمة  برعاية 
يوم الجمعة 13 - 2 - 1436 هـ، الموافق 5 - 12 - 2014م، بمناسبة تكريم 

األديب والشاعر عبدالعزيز بن سعود البابطين.

وبحمد اهلل حتى اليوم تكون لدينا ما يزيد عن عشرة آالف عنوان كتاب منوعة.

وألن الهدف أن تكون هذه المكتبة تخصصية لكل مدينة من مدن سدير فإننا 
نعمل اآلن على فرز كتب كل مدينة، وال يمنع ذلك من وجود مكتبة مساندة فيها 



61

أن نجعل لكل مدينة جناحًا خاصًا  المهم  العلمية. لكن  التخصصات  مختلف 
لكافة ما كتب عن المدينة وعن المخطوطات ودوواين الشعر واألدب والصور 
وما ينشر يف الصحف، والمهم أن الباحث يجد مبتغاه من المعلومات بكل يسر 

وسهولة.. علمًا بأننا وضعنا كافة وسائل االتصال بنا متاحة للباحثين، ومنها:

الجوال - 0505845000

والفاكس - 0138826555

وصندق بريد 1784 الخرب 31952

أن يؤلف عن أي مدينة من  أراد  إعالنية تدعو من  بأنه تم وضع لوحة  علمًا 
بطبع  والرتحيب  االستعداد  أتم  على  الوثائقية  المكتبة  فإن  وأهلها  سدير  مدن 
ألف نسخة، وتم تسجيل رقم الهاتف الممكن التواصل مع من خالل هذا اللقاء 
على  شخصيًا  وحرصكم  الجزيرة،  الغالية  جريدتنا  بحرص  ومعرفتي  المبارك، 
فإين  وغرهبا،  وشرقها  وجنوهبا  شمالها  الغالية  بالدنا  عن  والتاريخ  المعرفة  نشر 
إلى  )مجانًا(  سدير  مدن  من  مدينة  أي  عن  يتحدث  كتاب  أي  بطباعة  أتشرف 

جانب توزيعه على المهتمين بذلك.
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هذا ما نريده من مكتبة �سدير، وهذا ما تريده املكتبة منا !!

جريدة اجلزيرة ، الأحد 1436/3/13هـ املوافق 2015/1/4م ، العدد 15438

بقلم الأ�صتاذ/ يو�صف بن حممد العتيق 

مكتبة سدير الوثائقية هذا العنوان العريض لبداية 
طريقه  عالمات  أولى  وضع  ووطني،  مهم  مشوار 

أخونا االستاذ عبداهلل بن محمد أبا بطين ضيف الوراق لهذا اليوم.

ومهتم  مثقف  لكل  مطلب  الرئيس  وممولها  مؤسسها  بحسب  سدير  مكتبة 
وباحث يف تاريخ هذه البقعة الغالية من وطننا العزيز.

نريد من مكتبة سدير أن تكون مرجعا ومقصدا لكل باحث وباحثة عن تاريخ 
هذا الوطن العزيز، ونريد لمكتبة سدير أن تعمل على االستمرار بعد أن نجحت 

يف الوالدة والخروج إلى حيز الوجود.

التصوير  نظاما يف  منها  الباحثين، ونريد  نظاما يف خدمة  نريد من مكتبة سدير 
واإلعارة، ونريد أن نرى يف منشوراهتا الحس الوطني الصادق.

نريد من مكتبة سدير أن تكون محفزا لقيام مكتبات مماثلة يف الوشم والمحمل 
والزلفي والقصيم والخرج وكافة أرجاء الوطن ال أن تكون هذه المكتبة سببا يف 

إعطاء انطباع غير طيب عن مثل هذه المكتبات ال سمح اهلل.

نريد من مكتبة سدير أن تكون منربًا إعالميًا ينقل الصورة عن سدير لكل أبناء 
الوطن.

ونريد أن تقف مكتبة سدير من جميع أبناء منطقة سدير )محافظة المجمعة( 
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على  المكتبة  مكان  يؤثر  وال  نفسها،  المسافة  على  منهم  وتقف  واحدا  موقفا 
أنشطتها أو إصدارهتا.

نريد من مكتبة سدير أن يكون لها نشاط خطابي منتظم وندوات ثقافية وعلمية 
تعرف بسدير وإعالمها وسكاهنا ومواقعها الجغرافية.

ونتفهم الجهد الكبير واالستثنائي الذي بذله مؤسس المكتبة إال أننا سنهمس 
يف أذنه ونقول أفسح المجال للمثقفين والباحثين ورجال األعمال واألعيان يف أن 

يشاركوك شرف خدمة هذه المنطقة العزيزة.

أما ماذا تريده مكتبة سدير منا نحن أبناء الوطن كافة من شمال وجنوب وشرق 
وغرب فهي تريد منا النقد والمقرتحات والتقويم المستمر لتؤدي رسالتها.

تريد أن يكون كل مواطن مندوبا لها يزودها بأخبار الكتب والمخطوطات التي 
تخدم تاريخنا الوطني لتوفره المكتبة للباحثين.

نتاجهم  من  والمبدعون  المؤلفون  يقدمه  بما  ترحب  الوثائقية  سدير  ومكتبة 
العلمي ليكون على أرففها وبين جنباهتا.

لينظر كل منا وبخاصة أبناء سدير إلى هذه المكتبة أهنا مكتبته الخاصة وهي 
كذلك إن شاء اهلل.

لخدمة  المفيد  بالنقاش  جنباهتا  وتعمر  نزورها  أن  سدير  مكتبة  منا  وتريد 
تقدمه من  ما  منا مكتبة سدير أن نسعى جميعا من خالل  الدين والوطن. وتريد 
إصدارات إلى تحقيق تطلعات والة األمر من أن يكون كل مواطن نواة صالحة 
يف مجتمعه يحمل القلم والكتاب ليرتفع رأس الوطن هبم. ويف الختام القائمون 
على هذه المكتبة بشر يسعدهم الثناء والتشجيع الذي يكون معينا على االستمرار 
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والمواصلة، كما أهنم يتفهمون ويرحبون بالنقد البناء. هذا ما نريد من مكتبة سدير 
الوثائقية، وهذا ما تريده منا.
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مكتبة رو�سة �سدير         

بقلم معايل الأ�صتاذ/ عبدالرحمن  بن اإبراهيم اأبوحيمد     

جريدة الجزيرة ، األحد 1436/3/20هـ الموافق 2015/1/11م ، العدد 15445

من  رجٌل  يتبناه  ووطني  علمي  وثائقي،  ثقايف  مشروع  سدير  روضة  مكتبة 
المخلصين،  المجمعة(  )محافظة  سدير  منطقة  أبناء  ومن  الدولة،  رجاالت 
األوفياء لدينهم ومليكهم ووطنهم، وهو أخي األستاذ العزيز - عبداهلل بن محمد 
أبابطين. هذا المشروع الذي افتتح برعاية كريمة من قِبل صاحب السمو الملكي 
األمير - أحمد بن عبدالعزيز آل سعود يوم الجمعة 13-02-1436هـ الموافق 
05-12-2014م، يف روضة سدير ومع وجود مكتبات متفرقة يف المحافظة مثل 
محمد  المرحوم  ومكتبة  سدير،  بعودة  الثقايف  والمركز  المجمعة،  جامعة  مكتبة 
نتوقع أن يكون  أننا  الروضة، وغير ذلك يف مدن سدير، إال  أبابطين يف  بن ناصر 
أطرح  هنا  ولعلي  سدير،  مكتبات  بقية  عن  ومختلفًا  محوريًا  المكتبة  هذه  دور 
بعض األفكار التي سوف تجعل من هذه المكتبة مركزًا ثقافيًا ومعْلمًا مشعًا يف 
المنطقة.. وإن كنت أظن أنني أثقل على صاحب المشروع، ولكنني أعرف قدرته 

ل، ورغبته الجامحة يف تقديم أرقى الخدمات وتحقيق أعلى المنافع. على التحمُّ

التاريخيه، وكتب األنساب، والجغرافيا والتضاريس  بالكتب  ُتعنى  علها   -1
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عن المملكة بصفة عامة، وعن منطقة سدير بصفة خاصة، خصوصًا أن األستاذ - 
عبداهلل يملك رصيدًا جيدًا من هذه الكتب يف مكتبته بالخرب، ولعل األمر ال يقتصر 
على الكتب الجديدة والمحققة، وإنما يتجاوز ذلك إلى الحصول على صور من 

المخطوطات والكتب األصلية ومن مصادرها.

لعلها ُتعنى بحضن الباحثين من أبناء المنطقة ومن غيرهم ممن يلجأ إليها   -2
لم  وإذا  الباحث،  عليها  اطلع  متوفرة  كانت  فمتى  والمعلومات،  للمصادر  طلبًا 
تكن متوفرة سعت المكتبة بفضل إمكانياهتا واتصاالهتا وعالقاهتا للحصول على 
المطلوب نسخًا أصلية أو صورة أو حتى نسخة إلكرتونية، وهكذا يتزايد رصيد 
وإدارة  والمؤلفين  الباحثين  بين  بالتعاون  فيها  المعلومات  ثراء  ويزيد  المكتبة، 

المكتبة.

لعل المكتبة تخطو خطوة متقدمة إلى األمام فرتصد مع مثقفي المنطقة ما   -3
تخلو منه المكتبات من معلومات تاريخية أو جغرافية أو غيرها عن منطقة سدير، 
تأليف  تبني  أو  اإلشراف  طريق  عن  وذلك  النقص،  هذا  لسد  برنامجًا  تضع  ثم 
كتب يف مجاالت النقص هذه، وتدعم المؤلفين المتخصصين بالمال وبالتوجيه، 
وبالمساعدة الفنية، ويكون ما ُيؤلف باسم المكتبة وتحت إشرافها، منطقة سدير 
منطقة غنية بتاريخها، وتضاريسها، ومتنوعة يف مناطقها ومدهنا وقراها وتحتضن 
ن بعد يف الكتب، أو  كثيرًا من تاريخ هذه البالد الغالية، ولكن بعض ذلك لم يدوَّ
دّون بطريقة االجتهاد، يف وقت كانت فيه وسائل االستكشاف والتحقق والمقارنة 

ضعيفة إن لم تكن معدومة.
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لعل المكتبة تتبنى برنامجًا لنشر المعرفة بواسطة سيارات متنقلة، وإجراء   -4
تحفز  التي  الربامج  من  ذلك  وغير  المدارس  وطالب  المهتمين  بين  مسابقات 
الشباب وغيرهم للقراءة واالطالع والبحث، ال سيما ونحن يف وقت صار الرتكيز 
أشغلت  التي  األمور  من  ذلك  وغير  وتويرت  بوك،  وفيس  آب،  الواتس  على  فيه 

الناس، ولكن غالبية معلوماهتا آنية، أو وسائل وقتية.

مكتبات  الزمن  مع  لديهم  ن  تكوَّ المنطقة  أبناء  من  ومثقفون  أدباء  هناك   -5
منزلية صغيرة، ولكنها قيمة بما تحتويه من أمهات الكتب، ومصادر المعلومات، 
وكل يحرص على أن تحتوي مكتبته على ما يهمه من مجاالت المعرفة إن كان 
أبناء  من  أحد  يكون  ال  وقد  ذلك..  غير  أو  وروايات،  قصصًا  أو  شعرًا  أو  أدبًا 
الورثة  يضيق  قدم،  به  تزل  أن  فبعد  بالكتب  كوالده  اهتمام  له  المكتبة  صاحب 
ذرعًا هبذه المكتبة، وهنا لعل المكتبة الفتية تفكر يف نظام الستقبال مكتبات أبناء 
المكتبة، ونبذة عنه،  المكتبة يحمل اسم صاحب  المنطقة ووضعها يف ركن من 
بأن جهده سوف  بالمكتبات  يهتم  للمكتبة وتطمين لمن  إثراء  الخطوة  ففي هذه 

يحفظ له حتى بعد وفاته ويف منطقته.

أخيرًا وليس آِخرًا، قد ترى إدارة المكتبة عقد ندوة سنوية أو كل سنتين عن   -6
موضوع مهم يخص المنطقة وأبناءها، ويحّضر له تحضيرًا جيدًا فتلك الندوات 

وسيلة من وسائل إثراء المعرفة، وبحث الموضوعات بشكل علمي.

ال أريد أن أكرر ما تطرق إليه األستاذ - يوسف محمد العتيق يف تعليقه على 
موضوع الحوار عن المكتبة بعدد الجزيرة الصادر يف يوم األحد 13 ربيع األول 
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على  النقاط  وضع  على  والقدير  الموضوعات،  بتلك  المختص  فهو  1436هـ 
الحروف يف تلك األمور، وقد تفضل بطرح العديد من النقاط المهمة والجديرة 
مكتبتنا  على  نكثر  أن  أريد  وال  العليا،  النجاح  درجات  إلى  المشروع  هذا  بدفع 
الحبيبة وهي يف بداية المشوار، أشكر أخي وصديقي األستاذ - عبداهلل بن محمد 
أبابطين على هذا المشروع، وأبتهل إلى العلي القدير أن يحقق اآلمال والنجاحات 

المطلوبة والمتوخاة.

واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل

.
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مكتبة �سدير الوثائقية.. وتطلعات الأ�ستاذ اأبوحيمد
بقلم اأ/ عبداهلل بن حممد اأبابطني

جريدة الجزيرة ، األحد 1436/3/27هـ الموافق 2015/1/18م ، العدد 15452

اأ/ عبدالرحمن اأبو حيمد                اأ/ عبداهلل اأبابطني 

ليس بغريب عندما كتب معالي األستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد 
يوم  الجزيرة(  )وراق  الغراء  الجزيرة  جريدة  يف  الوثائقية  سدير  مكتبة  عن 
هذا  ألن  المكتبة.  حول  وتطلعاته  أفكاره  من  بعضًا  20-3-1436هـ  األحد 
فيه  لما  والتميز  والتوجيه  النصح  سدير  مدن  كافة  يف  منه  تعودنا  الفاضل  الرجل 
يتسع  ال  قد  أعمال  من  به  يقوم  ما  ذلك  على  مثال  وخير  المنطقة.  هذه  مصلحة 
الوقت لكتابتها عن إنجازاته المتعددة يف مدينته عودة سدير هذه المدينة الشامخة 
أبوحيمد  أبوحيمد ومتحف  أبو حيمد ومكتبة  دار  بتاريخها وبأهلها، وإن كانت 
المعالم  هذه  بزيارة  كثيرًا  أسعد  منهم  واحد  فأنا  سدير  إلقليم  زائر  لكل  مقصدًا 
الرتاثية مرة بعد مرة إلى جانب ما يقوم به أهالي هذه المدينة الفاضلة من أعمال 
مكتبتي  يف  أنا  أما  لمدينتهم  والسياحة  الرتاث  بمستوى  لالرتقاء  متجددة  يومية 
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األخ  هبا  يقوم  التي  اإلنجازات  لهذه  ومقلد  متبع  فإنني  الوثائقية(  سدير  )مكتبة 
والصديق العزيز أبو أحمد، ويسمح لي معالي األخ عبدالرحمن والقارئ الكريم 

كيف وبإذن اهلل نقوم بتنفيذ ما أشار إليه معاليه.

1- ما يتعلق بالكتب التاريخية والجغرافيا والمخطوطات وصورها، فإننا قمنا 
إقليم سير قسم مستقل لكل ما  أقسام ولكل مدينة من  إلى عدة  المكتبة  بتقسيم 
كتب عن هذه المدينة قديمًا وحديثًا ويشتمل على: صور المخطوطات القديمة، 
ما كتب عن المدينة حديثًا، دواوين الشعر، ما نشر بالصحف إلى جانب أي كتاب 
موجودًا  يكون  أن  على  نحرص  فإننا  المدينة  أهالي  أحد  به  قام  موضوع  أي  يف 
ضمن قسم هذه المدينة، وبفضل اهلل ثم بجهود أهل سدير وخاصة األستاذ الكريم 

يوسف بن محمد العتيق قد بدأنا يف هذا الربنامج.

2- حصول أي باحث على المعلومة إلكمال بحثه هذا من أهم مسؤوليات هذه 
المكتبة، فنحن على أتم االستعداد للتعاون مع أي مكتبة داخل البالد وخارجها 
من أجل خدمة الباحث وإكمال بحثه، كما أن المكتبة على أتم استعداد لشراء أي 

كتاب يطلبه الباحث وتقديمه له مجانًا.

3-  ما يتعلق بالتعاون مع المكتبات األخرى وتزويدها بأي معلومات جديدة 
اهلل  بإذن  أو طبع كتاب جديد  فإن أي بحث  )أبشر(  إقليم سدير  أو بحوث عن 
سوف هنديه لمكتبات سدير ولوزارة الثقافة واإلعالم. كما أن المكتبة على أتم 
مدن  من  مدينة  أي  عن  يتحدث  )مجانًا(  كتاب  ألف   1000 لطبع  االستعداد 
سدير  مدن  عن  دراسة  بإعداد  يقوم  الجامعة  يف  طالب  أي  دعم  كذلك  سدير، 
البحوث أو الكتب وقد بدأنا فعالً يف  المرتتبة على هذه  النفقات  ونتحمل كافة 
هذا الربنامج وتحت الطبع ألف نسخة من كتاب فقيدنا الغالي الشاعر واألديب 
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الملك  ومواقف  حياة  من  ومواجيز  شذرات  )كتاب  الدامغ  عبداهلل  بن  أحمد 
عبدالعزيز(. كذلك وضع إعالن دائم باستعداد المكتبة بطبع 1000 ألف كتاب 
لمن  اإلتصال  تلفون  رقم  فيه  وذكر  وتاريخها  سدير  مدن  عن  يتحدث  )مجانًا( 
يرغب ذلك، وبإذن اهلل سوف يتم مخاطبة مكتبات سدير ألجل تخصيص قسم 

يتحدث عن تاريخ المدينة وسوف نزود هذا القسم بما يتوفر لدينا من كتب

مدير  لسعادة  الكتابة  سبق  فقد  مدرسين  وبرامج  المعرفة  بنشر  يتعلق  ما   -4
سدير  مكتبة  تتبعه  والذي  الثقايف  الملتقى  يقوم  بأن  المجمعة  بمحافظة  التعليم 
الوثائقية بالمشاركة يف فعاليات لخدمة المجتمع أو األنشطة التي تقوم هبا بعض 
المصالح الحكومية يف المناسبات وعمل كتيبات ومطويات مثل )نظافة المساجد 
وقيادة  المدين  الدفاع  وبرامج  المياه،  على  والحفاظ  والزراعة،  الري  وأعمال 

السيارات وأخطار السرعة وأضرار التدخين.

5- ما يتعلق باستقبال الكتب أو المكتبات من األهالي وتخصيص قسم باسم 
المتربع. أشكرك يا أخي العزيز على هذه المالحظة الهامة والتي بإذن اهلل سوف 
تثري المكتبة إلى جانب االستفادة من مؤلفات وكتب الغير. فعالً قمنا بتخصيص 
قسم لكل متربع وسجلت باسم المتربع جزاه اهلل خيرًا. وقد استقبلنا العديد من 
لنا  أهدى  أو من  الجهة  اسم  كتاب  أننا سجلنا على كل  كما  النافعة  الكتب  هذه 
هذه الكتب وطلب من أي باحث استعان بأي كتاب أهدي للمكتبة أن يذكر اسم 
مهدي الكتاب ضمن قائمة المراجع. نرحب هبذه الفكرة الرائدة وندعو أي محب 
تعطيل  بداًل من  منها  يستفاد  أو مجموعة كتب  بأي كتاب  يتكرم علينا  أن  للعلم 

منفعتها.

6-ما يتعلق بعقد ندوة كل سنة أو سنتين عن موضوع يخص المنطقة. بإذن اهلل 



72

هذا ما سوف يقوم به الملتقى الثقايف والمكتبة وبإذن اهلل يتم التنسيق قريبًا مع دارة 
الملك عبدالعزيز يف عقد لقاء تعريفي عن الشيخ )ابن بشر( يشارك فيه مجموعة 
من المؤرخين وبإذن اهلل سوف نستمر على هذا الربنامج كل فرتة. وأود اإلشارة 

يف هذا المقام إلى أن المكتبة قسمت كالتالي:

قسم خاص لجميع ما كتب عن كل مدينة.  -1

2-  قسم خاص بمكتبة المرأة.

3-  قسم خاص بمكتبة الطفل.

4-  قسم خاص باألبحاث والكتب والمخطوطات ذات الشمولية لكافة مدن 
سدير.

5-  قسم خاص للزراعة.

6-  قسم خاص ألطلس المياه.

7-  قسم خاص لقاموس اللغة العربية.

8-  جناح كامل للكتب الدينية والتاريخية والعلوم األخرى.

9-  حاملة صحف )120( صحيفة.

10- قسم خاص يحمل اسم من أهدى للمكتبة أي كتاب أو مجموعة كتب.

الزراعية  األنشطة  معرفة  يف  الباحث  منه  يستفيد  والذي  المتحف  جانب  إلى 
األطعمة،  وحفظ  المنزلية،  واألعمال  التعليم،  وأساليب  اليدوية،  والحرف 
وأعمال  قديمًا  المستخدمه  واألسلحة  والبنادق  والعمالت  القديمة  والمالبس 

البناء والطبخ والنسيج.. إلخ، كل هذه قد تفيد الباحث يف المقارنة والدراسة.
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تشوبه  قد  سدير  عن  المعلومات  جمع  وأن  حديثه  المكتبة  أن  معاليكم  يعلم 
الصعوبة أحيانًا لعدم توفرها. والمكتبة تخص مدن سدير كافة وتعاون أهلها هو 
الرصيد الباقي الستمرارية هذه المكتبة، وأقولها صدقًا ليس المال والدعم الذي 
يقدمه مؤرخي وكتاب وطالب  ما  الدعم هو  إن  بل  للمكتبة هو األساس  نقدمه 
ألبنائهم  النهاية  يف  هي  ومعلومات  ودراسات  كتب  من  المنطقة  هذه  وأساتذة 

وبناهتم.

التي ذكرها معالي األخ  التوجيهات  الثناء والتقدير لهذه المالحظات بل  كل 
الفاضل عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد.

ونشرها  للمعرفة  المضيء  المشعل  هذا  )الجزيرة(  الغالية  لجريدتنا  والشكر 
بن  األستاذ يوسف  الجزيرة(  )لوراق  والشكر موصول  القائمين عليها  وتشجيع 

محمد العتيق والذي يعمل بصمت وشعاره خدمة هذا الوطن الغالي.

واهلل الموفق،،،
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مكتبة �سدير الوثائقية وطموحات رائدها
بقلم اأ/ عبدالرحمن اأبو حيمد

جريدة الجزيرة ، األحد 1436/4/19هـ الموافق 2015/2/8م ، العدد 15475

 

التي  الوثائقية  سدير  مكتبة  حول  والمقرتحات  األفكار  بعض  كتبت  عندما 
بن  عبداهلل  األستاذ  البار  وسدير  الروضة  ابن  وإدارهتا  ورعايتها  بإنشائها  تفضل 
محمد أبابطين كانت مبنية على ما نشره أخي األستاذ عبداهلل، يف صحيفة الجزيرة 
الموافق 18- 1-2015 م( واعرتف أين لم  بتاريخ )27-3 -1436هـ،  الغراء 
اطلع على واقع تلك المكتبة وبرامجها وخططها، وال شك أن هذا تقصير مني، 
فالروضة ال تبعد عن بلديت العودة سوى أقل من عشرين كيالً، والروضة كانت 
بلدة جدي مزروع بن رفيع، عندما قدم إليها من قفار، ومقر أبناء عمومتي الماضي 

والدامغ والكالبا والفارس والدجين وغيرهم.

وقد تشرفت بالمشاركة يف حفل افتتاح هذه المكتبة برعاية من صاحب السمو 
الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز، ونجله صاحب السمو الملكي األمير نايف 
بن أحمد بن عبدالعزيز. والواقع أن ما أشار إليه أخي األستاذ عبداهلل أبابطين من 
المقلد والمتبع لما حققه  فأنا  إنما هو غير صحيح  العودة  أنه مقلد لمنجزايت يف 
نفسه يف الروضة وقد قطع شوطًا كبيرًا يف رفعة شأن الروضة، أما نحن يف العودة 

فال زلنا يف البدايات، ونسأل اهلل العون والتوفيق.

كما أن ما أوضحه أخي الشيخ عبداهلل يثبت أن المكتبة قد سبقتنا إلى ما نريد، 
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وحققت أكثر مما كنا نتوقع، ودخلت يف مجاالت لم تخطر لنا ببال، وهذا يدل 
داللة واضحة أن إدارة المكتبة لديها نظرة بعيدة المدى ورغبة صادقة أن تكون 

المكتبة األولى على مستوى المنطقة.

لقد سررت جدًا بإثارة هذا الموضوع على صفحة الوراق يف جريدة الجزيرة 
المناطق األخرى  أبناء  أبناء المنطقة، فضالً عن  الغراء ألنني مدرك أن كثيرًا من 
مثل تخصيص  تقدمه من خدمات جليلة،  بما  المكتبة، وال  يعرفون عن هذه  ال 
قسم لكل مدينة من مدن إقليم سدير، استعداد إدارة المكتبة بخدمة الباحثين بما 
يحتاجون إليه من كتب ومخطوطات، واستعداد المكتبة لتزويد المكتبات األخرى 
ووزارة الثقافة واإلعالم بنسخ مما يصدر عن سدير، واستعداد المكتبة لطبع ألف 
)مجانًا(،  مدهنا  من  أي  وعن  سدير،  منطقة  عن  يتحدث  كتاب  كل  من  نسخة 
ودعم أي طالب يف الجامعة يقوم بإعداد دراسة عن مدن سدير وتحمل المكتبة 
النفقات، وتخصيص قسم لكل متربع بمكتبة أو جزء من مكتبة من أهالي  كافة 
يريد االطالع  القسم متاحة لمن  المتربع، وتكون محتويات  سدير وتحمل اسم 
عليها باالستفادة منها يف حياته أو بعد مماته، هذا باإلضافة إلى تبني مكتبة سدير 
والملتقى الثقايف بالروضة لعقد ندوات وذلك بالتنسيق مع دارة الملك عبدالعزيز 

وأن باكورة ذلك الربنامج ستكون عن المؤرخ المشهور ابن بشر -رحمه اهلل-.

الملك عبداهلل بن  الشريفين  الحرمين  لفتة كريمة من سيدي خادم  لقد كانت 
عبدالعزيز -حفظه اهلل- حينما أمرنا عند التخطيط لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بالرياض منذ ما يربو على ثالثين عامًا بأن تكون ثالث مكتبات وليست مكتبة 
أن  الطالع  والثالثة لألطفال، ومن حسن  للنساء  والثانية  للرجال،  واحدة األولى 
تضم مكتبة سدير الوثائقية تلك األقسام الثالثة بل تزيد عليها يف خطوة تنم عن 



76

إعطاء كل تخصص حقه من االهتمام فهناك قسم األبحاث، وقسم الزراعة وقسم 
أطلس المياه، وآخر لقاموس اللغة العربية، وآخر للكتب الدينية وغير ذلك.

وأساتذة  وكتاب  مؤرخي  من  الدعم  أن  يف  أبابطين  عبداهلل  الشيخ  صدق  لقد 
وتحقيق  واستمرارها  المكتبة،  هذه  لبقاء  األساس  هو  سدير  منطقة  وطالب 
طموحات مجلس إدارهتا وأهدافها مرة أخرى أبارك ألخي عبداهلل، ولكافة أسرة 
أبا بطين، وألهل روضة سدير، بل لكافة سكان محافظة المجمعة )سدير( على 
المنطقة  أبناء  جميع  وأدعو  اهلل،  بمشيئة  والمبارك  والقيم،  الثمين  المشروع  هذا 
وغيرهم إلى التعاون معه واالستفادة منه، ودعمه بكل ما يحتاج، وأشكر صحيفة 
واألستاذ  والمفيدة،  الغنية  الموضوعات  هذه  مثل  طرح  على  الغراء  الجزيرة 

يوسف بن محمد العتيق، وراق الجزيرة على متابعته وذكر هذه األمور.

وما التوفيق إال من عند اهلل العزيز الحكيم،،،
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مكتبة �سدير الوثائقية م�سروع مهم          
بقلم اأ/ عمر امل�صاري         

جريدة اجلزيرة ، الأحد 1436/5/9هـ املوافق 
2015/3/29م ، العدد 15522

  

كتب األستاذ العزيز يوسف العتيق يف يوم األحد العدد رقم )15438( بتاريخ 
13-3-1436هـ، مقااًل عن مكتبة سدير الوثائقيَّة التي تم افتتاحها يوم الجمعة 
13-2-1436هـ، على شرف صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز 
البابطين، كما  -حفظه اهلل- بمناسبة تكريم األديب الشاعر عبدالعزيز بن سعود 

سها األستاذ عبداهلل بن محمد أبابطين. أجرى حوارًا مع مؤسِّ

الثقايف،  العلميَّة دوٌر رئيٌس يف الحراك  المكتبات  افتتاح  ومما ال يخفى أنَّ يف 
الباحثون  يحتاجها  التي  الفنون  جميع  يف  ة  المهمَّ الكتب  توفير  من  مه  تقدِّ لما 
وطالب العلم، ليفيدوا من الخدمات المقدمة فيها، ومن الخطوات المباركة أْن 
يبادر بإنشاء المكتبات من آتاهم اهلل قدرة ومااًل؛ لتكون مساهمة فاعلة يف خدمة 
من  والتأريخ  بالعلم  والمهتمين  والباحثات،  الباحثين  من  العلم  من  المتزودين 

جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حرسها اهلل وزادها قوة إلى قوهتا.

ومما ُيذكر فُيشكر ما قام به األستاذ عبداهلل بن محمد أبابطين -وفقه اهلل وبارك 
العلمي  الرتاث  المتخصصة يف  الوثائقيَّة  إنشاء مكتبة سدير  يف عمره وماله- من 
َل بما يحتاج إليه  التأريخي لمدن وبلدان إقليم سدير - محافظة المجمعة - وتكفَّ
الباحثين  دعم  يف  ومبادرته  اإلقليم،  هذا  تأريخ  تخصُّ  ووثائق  كتٍب  من  روادها 
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نسخة  ألف  وطبعها  بحوثهم،  تتطلبه  فيما  وإعانتهم  سدير  بتأريخ  المهتمين 
وتوزيعها مجانًا، أو بيعها بسعر التكلفة، لصالح الجمعية الخيرية يف البلد الذي 

يتعلق به كتاب الباحث.

ويف هذه المبادرة دعٌم للباحثين ونشٌر لكتبهم واستنهاٌض لهممهم بما يساهم 
يف زيادة الحراك العلمي والثقايف.

سدير  مكتبة  تأسيسه  على  خيرًا  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل  األستاذ  اهلل  جزى 
الجزيرة  للباحثين، وشكرًا لمحرر صفحة وراق  به من دعٍم  الوثائقيَّة، وما وعد 
المهم  العلمي  المشروع  كتبه عن هذا  ما  العتيق على  بن محمد  األستاذ يوسف 

الذي أسأل اهلل أْن يبارك فيه، وأْن ينفع به، وأْن يجزي القائمين عليه خيرًا.
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مكتبة �سدير الوثائقية ت�ستقبل الباحثني وت�سيد بتفاعل املثقفني واأبناء الوطن
بقلم اأ/ يو�صف العتيق )حمرر الوّراق(           

جريدة اجلزيرة ، الأحد 1436/5/30هـ 
املوافق 2015/4/19م ، العدد 15543

سدير  مكتبة  وجدته  مستغرب  غير  تفاعل 
الملكي  السمو  صاحب  من  كريمة  برعاية  -مؤخرا-  تدشينها  تم  التي  الوثائقية 
)محافظة  سدير  أبناء  من  كبيرا  التفاعل  كان  حيث  عبدالعزيز،  بن  أحمد  األمير 

المجمعة( أو غيرهم من أبناء الوطن.

حيث تحدث للوراق القائم على هذه المكتبة األستاذ عبداهلل بن محمد أبابطين، 
العلمية واالجتماعية  الوفود  من  األخيرة عدد  اآلونة  المكتبة يف  زار  أنه  ووضح 
والثقافية، وعلى رأسهم زيارة كبيرة من صاحب السمو الملكي األمير تركي بن 

طالل بن عبدالعزيز يصاحبه مجموعة من المثقفين والباحثين.

كما زار المكتبة وفد نسائي من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ووفد 
واآلثاريين  اإلعالميين  من  وفد  أيضا  وزارها  عبدالعزيز،  الملك  دارة  من  آخر 

والمثقفين برعاية إعالمية من صحيفة الجزيرة.

الشيخ  سعادة  قدم  أنه  أبابطين  يذكر  المكتبة  مقتنيات  دعم  سبيل  وعلى 
عبداللطيف بن سعود البابطين هدية قيمة عبارة عن ألف كتاب، وقدم أبناء الشاعر 
آالف  سبعة  من  بأكثر  تقدر  ضخمة  مكتبة  اهلل-  -رحمه  الدامغ  أحمد  واألديب 
عبدالرحمن  الشيخ  معالي  قدم  كما  الراحل،  األديب  والدهم  مكتبة  من  كتاب 

أبوحيمد مجموعة قيمة من الكتب للمكتبة.
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إصدارهتا  والنشر مجموعة من  والطباعة  للصحافة  الجزيرة  وقدمت مؤسسة 
من  تكون  هدية  الجزيرة  صحيفة  تحرير  رئيس  المالك  خالد  األستاذ  ومؤلفات 

ضمن مقتنيات المكتبة.

تسجيلها على شكل الفتات  تم  وتزويدها  للمكتبة  العلمية  الهدايا  وكل هذه 
يطالعها زوار المكتبة عند تجوالهم بين الكتب.

تراث  خدمة  يف  متخصصة  مكتبة  هي  الوثائقية  سدير  مكتبة  أن  بالذكر  جدير 
منطقة سدير وبلداهنا وعلى استعداد لطباعة أي كتاب عن تاريخ المنطقة مجانا 

بواقع ألف نسخة وتقديمه للباحثين والدارسين يف تاريخ الوطن
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جامعة الأمرية نورة يف �سيافة ملتقى عبداهلل اأبابطني

جريدة الريا�س ، الأحد 1436/5/16هـ املوافق 2015/4/5م ، العدد 17086

قام وفد رفيع المستوى برئاسة د. عفاف محمد نديم عميدة شؤون المكتبات 
ومكتبة  الثقايف  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل  ملتقى  بزيارة  الماضي  الخميس  يوم 
سدير الوثائقية والمتحف الرتاثي والتي افتتحت برعاية صاحب السمو الملكي 
أقسام  المكتبة وتخصيص  األمير أحمد بن عبدالعزيز واالطالع على تقسيمات 
المدينة سواء  لكل مدينة من مدن سدير بحيث يتضمن جميع ما كتب عن هذه 
بالتاريخ  خاصة  أقسام  جانب  إلى  العلوم  ومختلف  والشعر  واألدب  التاريخ  يف 
كذلك  للمستشرقين  وآخر  للمخطوطات  آخر  وقسم  المملكة  وتاريخ  النجدي 

األقسام األخرى الخاصة بالمياه والزراعة واللغة العربية والنساء والطفل.

وقد تم ادراج جميع محتويات المكتبة يف برنامج موحد يستطيع الباحث من 
أبابطين  عبداهلل  متحف  أيضًا  الوفد  وزار  يطلبه.  الذي  للكتاب  الوصول  خالله 
الرتاثي والذي يضم ما يزيد على خمسة آالف قطعة تراثية معظمها يحكي واقع 
منطقة سدير قديمًا من حيث أدوات الزراعة والحرف والمالبس واستخدامات 
المباين والعمل واألسلحة القديمة إلى جانب حفظ األغذية وبعض المخطوطات 
التي يرجع تاريخها قبل ثالث مئة عام كذلك مراسالت من أئمة آل سعود مثل 
فيصل  بن  وسعود  فيصل  بن  وعبداهلل  تركي  بن  وفيصل  عبداهلل  بن  تركي  اإلمام 

واإلمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
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والباحث  المشاهد  يعطي  الوثائقية  سدير  مكتبة  بجانب  المتحف  هذا  وجود 
للمواد  الواقعية  المشاهدة  طريق  عن  أو  الكتاب  طريق  عن  سواء  متكاملة  فكرة 
المستخدمة قديمًا وكان لها أثرها يف إيجاد نوع من التكامل المنزلي والزراعي 

واألمني.

وتؤكد إدارة المكتبة استعدادها لطباعة ألف نسخة عن أي كتاب يتحدث عن 
أي مدينة من مدن سدير مجانًا.

إدارة المكتبة تجدد أملها برواد المكتبة وتعاون المكتبات األخرى والجامعات 
بتوفير ما يكتب عن منطقة سدير
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بدعوة من عبداهلل اأبابطني

حمافظ املجمعة يزور مكتبة �سدير الوثائقية واملتحف الرتاثي مبزرعة اأبابطني 
)العائذية(

جريدة اجلزيرة ، الثنني 1436/7/8هـ املوافق 2015/4/27م ، العدد 15551

قام سمو األمير عبدالرحمن بن عبداهلل بن فيصل محافظ المجمعة بعد ظهر 
أمس األحد بزيارة للشيخ عبداهلل بن محمد أبابطين مؤسس ملتقى عبداهلل محمد 
)العائذية(  مزرعتة  يف  الرتاثي  والمتحف  الوثائقية  سدير  ومكتبة  الثقايف  أبابطين 
سموه  وصل  أن  وبعد  أبابطين،  عبداهلل  الشيخ  من  بدعوة  وذلك  سدير  بروضة 
يرافقه وكيل المحافظة األستاذ محمد بن عامر الخرصان كان يف استقباله الشيخ 
عبداهلل  بن  خالد  األستاذ  سدير  روضة  مركز  ورئيس  وأبناؤه  أبابطين  عبداهلل 
أقامه  الذي  الغداء  الماضي وبعد اسرتاحة قصيرة شرف سموه والحضور حفل 
حيمد  ابو  إبراهيم  بن  عبدالرحمن  الشيخ  معالي  حضره  المناسبة  هبذه  أبابطين 
الفكر واألدب ومديري اإلدارات  إبراهيم السلطان وعدد من رجاالت  والشيخ 
الحكومية. بعد ذلك قام سموه والحضور بزيارة مكتبة سدير الوثائقية والمتحف 
الرتاثي الموجودان يف المزرعة، حيث تجول يف ارجاء المكتبة التي تعترب رائدة يف 
مثل هذا العمل الذي يهدف لجمع كل ما كتب عن كل مدينة من مدن سدير سواء 
يف التاريخ او مختلف العلوم وتضم المكتبة ما يزيد على )30( ألف كتاب شارك 
يف دعمها بالكتب كل من دارة الملك عبدالعزيز ومركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات ومكتبة الملك فهد وابناء المؤرخ األديب أحمد الدامغ )رحمه اهلل( 
يوسف  واالستاذ  حيمد  ابو  عبدالرحمن  الشيخ  ومعالي  الثقايف  البابطين  ومركز 
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العتيق والشيخ عبداهلل الحقيل باالضافة إلى عدد من أدباء ومؤرخي سدير، وبعد 
ذلك اطلع سموه والحضور على المتحف االثري الذي يضم حوالي )5000( 
قطعة تراثية إلى جانب المخطوطات والرسائل ألئمة آل سعود، واستمع الجميع 
إلى شرح مفصل عن محتوياته، بعد ذلك قدم الشيخ عبداهلل أبابطين هدايا ودرعا 
تذكاريا لسمو المحافظ هبذه المناسبة ثم سجل سموه كلمة يف سجل الزيارات، 
ويف تصريح )خاص( للجزيرة أعرب سمو األمير عبدالرحمن بن عبداهلل بن فيصل 
محافظ المجمعة عن شكره وتقديره للشيخ عبداهلل أبابطين، وقال إن ما شاهدناه 
يف المكتبة اليوم يحتم علينا أن ننظم زيارات لهذه المكتبة والمتحف الغني بآثاره 
عدد  اكرب  منها  يستفيد  أن  واتمنى  الكنوز  هذه  اقتناء  على  عبداهلل  األخ  وأشكر 
أن  سموه  رأي  ما  عن  )للجزيرة(  سؤال  على  وردًا  المحافظة..  أبناء  من  ممكن 
يكون هذا المتحف نواة لمتحف كبير يقام يف المحافظة ؟ قال سموه إن وجود هذا 
المتحف يف المحافظة يعترب إضافة للمحافظة.. كما تحدث )للجزيرة( عن هذه 
المناسبة معالي الشيخ عبدالرحمن بن ابراهيم أو حيمد، حيث قال تشرفت اليوم 
بصحبة سمو األمير عبدالرحمن بن عبداهلل بن فيصل محافظ المجمعة بزيارة اخي 
وما  والمتحف  المكتبة  زرنا  حيث  أبابطين،  محمد  بن  عبداهلل  الشيخ  وصديقي 
يثلج الصدر ويرفع الرأس، نظرا لما يحتويه من معلومات  شاهدناه فيهما شيء 
كبيرة وتوثيقية ومستندات ومؤلفات خاصة عن المنطقة وبلداهنا المتعددة، كما 
المناطق  من  وغيرها  المنطقة  يف  يستعمل  كان  ما  كل  على  يحتوي  المتحف  أن 
قديما من أدوات، وإن شاء اهلل تستمر هذه المكتبة على ما هي عليه لتكون مرجعا 
للباحثين ورجال الفكر. وألمس من صديقي الشيخ عبداهلل أبابطين حرصه على 
تطوير هذه المكتبة وأن تقوم بدور فاعل وكبير يف المنطقة، ونحن كأبناء المنطقة 

يجب علينا دعمها وأن نساعدها على تحقيق أهدافها.
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�صمو املحافظ وكبار احل�صور

   

         

الأ�صتاذ عبداهلل اأبابطني ي�صرح ل�صمو املحافظ عن مكتبة �صدير الوثائقية
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جولة حول املتحف الرتاثي

�صمو املحافظ ي�صجل كلمة لهذه الزيارة
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الأ�صتاذ عبداهلل اأبابطني يقدم اإهداء �صمو املحافظ
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اأبدى اإعجابه باملكتبة واملتحف ومتنى ا�ستفادة اأبناء املحافظة منها

حمافظ املجمعة يزور مكتبة �سدير الوثائقية
جريدة اجلزيرة ، الأحد 1436/7/21هـ املوافق 2015/5/10م ، العدد 15564

كتب : حمرر الوّراق

بن  عبداهلل  ملتقى  مؤسس  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل  األستاذ  دعوة  إثر  على 
محمد أبابطين الثقايف ومكتبة سدير الوثائقية والمتحف الرتاثي زار سمو األمير 
)العائذية(  المجمعة مزرعة  آل سعود محافظ  فيصل  بن  بن عبداهلل  عبدالرحمن 
سموه  استقبل  حيث  7-7-1436هـ  الموافق  األحد  يوم  وذلك  سدير،  بروضة 
من قبل األستاذ عبداهلل أبابطين وإخوانه وأبنائه وحشد غفير من رجاالت الفكر 

واألدب بمدن سدير.

سدير  مدن  تواريخ  عن  الحضور  مع  المحافظ  لسمو  بنقاش  الحديث  بدأ 
واألقدم منها كما تحدث صاحب الدعوة عبداهلل أبا بطين عن تكوين مكتبة سدير 
الوثائقية، وعن جمعه للمخطوطات مستشهدًا بقصة حدثت يف روضة سدير قبل 

أن  القليلة من مخطوطات قديمة كادت  الوريقات  إليه بعض  آلت  عقود وكيف 
تكون وجبة شهية للماشية لوال حفظ اهلل، وتحدث أبا بطين عن جهوده يف جمع 

المخطوطات والكتب الخاصة بمنطقة سدير )محافظة المجمعة(
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بعد ذلك ألقى المهندس الشاعر معاذ بن عبداهلل أبابطين قصيدة هبذه المناسبة، 
قال فيها:

ودانيه بقاعه،  أجلس  لو  السحابة!سدير..  وسط  بساط  فرشت  كنّي 

نواحيه؟ بشّتى  أقلط  لو  هالبه!ســديــر..  وا  ال  تُقول:  النخيل  حّتى 

ألخاويه والّله  رجل؟  لّوه  والــذرابــه!سدير..  المرجلة،  يعاف  ــٍد  أح

أراضيه؟ جبيني  يلمس  لو  بهسدير..  مشى  أبــّيــي  دام  مــا  الفخر،  لــي 

التي  المكتبة  وهي  الوثائقية  سدير  مكتبة  إلى  سموه  اتجه  الغداء  تناول  وبعد 
د جناح خاص  أنشأها األستاذ عبداهلل أبابطين وخصصها لمدن سدير بحيث يحدَّ
وأدبية،  شرعية  كتب  من  أهلها  كتبه  ما  أو  تاريخها  ناحية  من  سواء  مدينة  لكل 

وكذلك القصائد ودواوين الشعر.

وأكد أبا بطين بأن المكتبة ال تزال يف طور اإلنشاء وتجميع الكتب وطباعة ما 
يلزم، وال تزال هذه المكتبة تحتاج إلى دعمها بالكتب لكل مدينة سواء باإلهداء 
كتاب  أي  بطباعة  الوثائقية  سدير  مكتبة  تقوم  كما  الطباعة،  إعادة  أو  لنا  البيع  أو 

يتحدث عن تاريخ مدن سدير بمعّدل ألف نسخة )مجانًا(

الحرمين  جناح  من  بدءًا  المكتبة  تقسيمات  على  والحضور  سموه  واطلع 
األخرى  واألقسام  اهلل-  -رحمه  عبدالعزيز  الملك  المؤسس  وجناح  الشريفين 
قسم  جانب  إلى  والطفل،  والمرأة  والمياه  والزراعة  بالمستشرقين  الخاصة 
المخطوطات، واطلع سموه على مكتبة األستاذ والمؤرخ أحمد الدامغ -رحمه 
الوثائقية ومقدارها سبعة  إلى مكتبة سدير  أبناؤه حفظهم اهلل  اهلل- والتي أهداها 
آالف وخمسمائة كتاب جمعها طوال ستون عامًا مضت، وهبا العديد من الكتب 
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ذات القيمة األدبّية والتاريخية والشعر ومختلف العلوم.

م لهذه المكتبة من هدايا يف مختلف أنواع العلوم، مثل دارة  إلى جانب ما ُقدِّ
ومعالي  فهد،  الملك  ومكتبة  لألبحاث  فيصل  الملك  ومكتبة  عبدالعزيز  الملك 
الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد وكيل الحرس الوطني سابقًا واألستاذ 
)مركز  البابطين  سعود  بن  عبداللطيف  والشيخ  الجزيرة(  )وّراق  العتيق  يوسف 
)مكتبة  البابطين  سعود  بن  عبدالعزيز  الشيخ  وكذلك  الثقايف(  البابطين  سعود 
البابطين للشعر( من دولة الكويت، والشيخ عبداهلل الحقيل، والعديد ممن تكّرموا 
بدعم هذه المكتبة الوثائقية حتى وصل عدد الكتب حتى اآلن ما يزيد عن ثالثين 

ألف كتاب.

بعد ذلك توجه سموه والحضور بزيارة لمتحف عبداهلل أبابطين الرتاثي، هذا 
المتحف الذي يشمل على ما يزيد على خمسة آالف قطعة تراثية متنوعة، ومنها 
آل  أئمة  من  القديمة  والرسائل  القديمة  والبنادق  والمسكوكات  المخطوطات 
سعود مثل اإلمام فيصل بن تركي، واإلمام عبداهلل بن فيصل، واإلمام سعود بن 

فيصل، والملك عبدالعزيز رحمهم اهلل.

واطلع سموه على الرتاثيات المختلفة ومعظمها كانت تستخدم يف إقليم سدير 
يف األعمال الزراعية والحرفية والصناعات اليدوية والمنازل والمالبس وأدوات 

الطبخ.

كذلك اطلع سموه والحضور على المتحف الذي قدمه األستاذ الشيخ أحمد 
قصة  يحكي  متكامل  متحف  وهو  كهدية  المعشبة  مركز  رئيس  السرّيع  سعد  بن 
السعداين  األستاذ علي  أهداه  الذي  المتحف  الحاضر، وكذلك  الماضي وتطور 
األستاذ  قدم  ذلك  بعد  والمطلع،  الباحث  منها  يستفيد  التي  الرتاثّيات  بمختلف 
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عبداهلل أبابطين لسموه الكريم هدية عبارة عن درع وبندقية قديمة.

بعد ذلك سجل سموه كلمة يف سجل الشرف أبدى فيها إعجابه هبذه الزيارة 
وأن تكون هذه المكتبة والمتحف الرتاثي دعمًا ألبناء مدن سدير ولمن أراد أن 
يبحث يف تاريخ هذه المنطقة، وتوفر المادة العلمية التي تساعده يف إعداد دراسته 
واعتبار هذا العمل الذي قام به األستاذ عبداهلل أبابطين لهذه البالد إنجازًا يشكر 

عليه وأحد ركائز البحث العلمي لتاريخ مدن سدير.

رافق سمو المحافظ سعادة وكيل محافظة المجمعة األستاذ محمد بن عامر 
الخرصان.

اإلنجاز  لهذا  دعمًا  تعد  التي  الزيارة  هذه  على  المحافظ  سمو  شكر  أبابطين 
للجميع  متمنيًا  الكريمة  الزيارة  هبذه  تفضلهم  على  الحضور  شكر  كما  وتطوره 

دوام التوفيق



92



93

موؤ�ص�س مكتبة �صدير الوثائقية يف حديث �صاخن مع الوراق:

اأبابطني: حديث �سمو املحافظ حمل التنفيذ بحول اهلل واملوؤلفون يف �سدير قليلون 

ول�ست بعيدًا عن املكتبة!! 
جريدة اجلزيرة ، الأحد 1436/9/11هـ املوافق 2015/6/28م ، العدد 15613

               

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز يف زيارته

ملكتبة �صدير الوثائقية

صاحب  وهو  كبيرة،  وطنية  شخصية  من  وبرعاية  كبيرة  ثقافية  مظاهرة  يف 
السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - حيث تم 
هذه  ويف  البابطين،  سعود  بن  عبدالعزيز  الكويتي  والمثقف  األديب  تكريم 
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به  والقائم  الحفل  منظم  بطين  أبا  محمد  بن  عبداهلل  األستاذ  أعلن  المناسبة 
يدل  الوثائقية« وعنواهنا  »مكتبة سدير  اسم  مكتبة تخصصية تحمل  قيام  عن 
الغالي  اإلقليم  هذا  يخص  ما  بكل  هتتم  أهنا  حيث  وتوجهها  مضموهنا  على 
كان  التأسيس  مناسبة  هامش  وعلى  المجمعة(،  )محافظة  سدير  وطننا،  من 
ألبابطين حديث خاص مع الوراق عن هذه المكتبة الحديثة، وكان الحديث 
بطبيعة الحال عن مكتبة تمشى خطواهتا األولى يف منطقة يحتاج أهاليها لمكتبة 

تخدمهم وتوفر الكتب ال سيما الحديثة أو المتخصصة.

واآلن وبعد مضي فرتة من الزمن على حديث أبا بطين األول نعود لمحاورته 
مرة ثانية لنرى ما تحقق من الوعود واألماين والتطلعات، وما لم يتحقق أو يف 

طريقه للتحقيق بحول اهلل، نرتككم مع هذا الحوار.

يف ستة أشهر تفاعل بحجم سنوات!!

المكتبة  لهذه  تم  الذي  التفاعل  حجم  عن  بطين  أبا  عبداهلل  سألنا  بداية 
العام  يومنا هذا يف مطلع شهر رمضان من هذا  الكريمة، وحتى  الرعاية  منذ 
)1436هـ(، فكان رد أبا بطين: ما يتعلق بتفاعل المجتمع منذ إنشاء المكتبة 
قبل ستة شهور فهذا واضح من خالل الزيارات المتعددة من جهات حكومية 
وأهلية فخالل هذه المدة تشرفنا بزيارة العديد من الشخصيات العامة والكثير 
ثم زيارة  السابق  العدل  المعالي فضيلة وزير  أذكر منهم صاحب  من األفراد 
األميرة  جامعة  وكذلك  عبدالعزيز،  الملك  دارة  مسؤولي  من  مجموعة 
إعالميا  يزيد عن ستين  إعالمي  المكتبات، ووفد  بعمادة شؤون  ممثلة  نورة 
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وإعالمية وزيارة صاحب السمو الملكي األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز 
وأخيرًا زيارة صاحب السمو محافظ المجمعة األمير عبدالرحمن بن عبداهلل 

بن فيصل آل سعود.

- يضيف أبا بطين يف حديثه -: أعتقد أن مثل هذه الزيارات وما وردنا من 
خطابات من العديد من الجهات الحكومية حول المشاركة يف نشاط المكتبة 
بدأت  المكتبة  أن  جانب  إلى  حديثًا  ناشئة  مكتبة  تجاه  طيبا  مؤشرا  يعطي 
بخمسة آالف كتاب، واليوم تجاوز رقم الكتب المهداة إلى المكتبة حوالي 

خمسة وثالثين ألف كتاب.

حديث سمو المحافظ محل التنفيذ

وحين ذكر محرر الوراق أبا بطين سمو محافظ المجمعة األمير عبدالرحمن 
تمنى سموه  المنصرم  للمكتبة يف شهر رجب  زيارة  بعد  الفرحان  بن عبداهلل 
إثراء  يف  المكتبة  من  يستفاد  وأن  للمتحف  منتظمة  زيارات  تقوم  أن  الكريم 
عملية  خطوات  من  وهل  سموه،  لحديث  نظرتم  كيف  علميا،  المحافظة 

لرتجمة ما تفضل به سمو المحافظ؟

هذا  المجمعة  محافظ  سمو  حديث  التساؤل:  هذا  على  بطين  أبا  يجيب 
يرغبها  التي  الكتب  باختيار  الحرية  الحاسوب  ضمن  أدخلنا  وقد  به  مأخوذ 
الباحث ونحن بدورنا نقوم بإرسالها له أو تأمينها من أي جهة كانت، المهم أهنا 
تتعلق بمدن سدير وكذلك وجود رقم تلفون خاص بالمكتبة ومعلن للجميع 
أن  نؤكد على  أننا  تعلم  والمتحف، وكما  المكتبة  االتصال وزيارة  أراد  لمن 
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ليست جمع  أهنا  أقصد  المكتبات،  بقية  المكتبة تخصصية وليست مثل  هذه 
كتب على الرفوف بل نسعى جاهدين لتأمين كل ما يتعلق بأي معلومة عن أي 

مدينة من مدن سدير، ونقوم بطبع الكتب وشراء المخطوطات أو صورها.

الباحثين  ونطالب  التواصل،  وسائل  يف  والربكة  المكتبة  عن  بعيدًا  لست 
بالحضور!!

المجمعة، وبالتالي  يقيم خارج محافظة  بأنه  بطين  أبا  إثارة  وحين حاولنا 
هذا سيكون سببًا للتقصير يف خدمة المكتبة التي أسسها وتحل اسمًا عزيزًا 
علينا، كان رده سريعًا بأن هذا غير صحيح وال دقيق حيث يرى أبا بطين أن 
اليوم أن  البعد المكاين غير عائق ولو كان يسكن بالمنطقة الشرقية فتعلمون 
التواصل االجتماعي جعل الصعب سهالً وال أتصور أن ذلك يقلل من نشاط 
ودور المكتبة ونتمنى وجود باحثين بل نطالب كل باحث أن يتفضل مشكورًا 

واالستفادة من الموجود بالمكتبة والمتحف.

وكون مكتبة سدير مكتبة وثائقية طرحنا على أبي محمد أبا بطين أن تخدم 
العديدة يف منطقة سدير )محافظة المجمعة( مثل  المكتبة معلوماتيا الجوائز 
جائزة عودة سدير أو روضة سدير أو تمير على سبيل المثال، فكان رد أبا بطين 
المكتبة أحد روافد  أن تكون  للوراق: مسألة  مرحبًا ومشجعًا، ومن حديثه 
أو  ماديًا  المشاركة  تكون  ولربما  فهذا شيء طيب  العلمية يف سدير  الجوائز 
علميًا بمطبوعات المكتبة أو أن يكون للملتقى الثقايف ومكتبة سدير الوثائقية 

جائزة علمية خاصة به.
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المؤلفين يف سدير قليل، وسنحسم هذا األمر باختيار كتب وإعادة طبعها!!

كتاب  أي  لطبع  مستعدة  الوثائقية  سدير  مكتبة  أن  أعلن  بطين  أبا  أن  ومع 
كتاب  أي  تنشر  لم  المكتبة  أن  إال  )مجانًا(  نسخة  ألف  بواقع  المنطقة  عن 
الكتاب،  المكتبة يف أكثر من مناسبة لتحملها تكاليف  حتى اآلن، بل نوهت 
... ويعلق أبابطين على ذلك بأن: ما يتعلق بالمؤلفين وتعاوهنم مع المكتبة، 
سعادتكم يعلم قلة المؤلفين يف منطقتنا ولربما أن قيامنا باختيار بعض الكتب 

التي تتحدث عن سدير وإعادة طباعتها قد يكون جوابًا لهذا السؤال.

ومقرها  تنسيق  إلى  تحتاج  بشر  ابن  وندوة  المكتبة،  تنظيم  بعض  أتممنا 
المناسب لم يكتمل بعد

وواجهنا أبابطين بأنه نوه أكثر من مرة بعمل لوائح وتنظيم للمكتبة، وعن 
أن  إال  اهلل  بشر رحمها  ابن  والدعوة  الدولة  للندوة عن مؤرخ  المكتبة  تنظيم 
تنويه أبا بطين كان دون تحديد تاريخ يف وقت يعلن فيه عن تواريخ الندوات 
وضعنا  المناسبة،  لهذه  لالستعداد  والكتاب  المحاضرون  ليتمكن  بأشهر 

مؤسس مكتبة سدير الوثائقية يف صورة ما تم حتى اآلن وقال:

الملتقى  عن  نشرة  عمل  مثل  بعضه  تم  فهذا  المكتبة  بتنظيم  يتعلق  ما  أما 
والمكتبة والمتحف ومزرعة العائذية إلى جانب عمل C.D عن هذه األنشطة، 

وتم توزيع ما يقارب 2000 نسخة.

ما يتعلق بندوة الشيخ المؤرخ ابن بشر فنحن ننسق مع دارة الملك عبدالعزيز 
أبابطين  عبدالمحسن  بن  محمد  الشيخ  قهوة(  )مجلس،  قاعة  انتهاء  وننتظر 
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وأبنائه والتي كانت موجودة قبل 150 سنة وكانت تعترب من أكرب المجالس، 
وهي يف طور اإلنشاء أمام المكتبة وتتسع لحوالي خمسمائة شخص ومهيأة 
بكافة المستلزمات مثل الصوتيات والتكييف والمواقف والخدمات األخرى. 
وبإذن اهلل عند انتهائها سوف نقيم هذه الندوة وغيرها إلى جانب وضع نظام 

لهذه القاعة بحيث تخدم المنطقة.

راسلنا جامعة المجمعة، وبإذن اهلل يتحقق التعاون

مستقلة  عمادة  أروقتها  يف  تحمل  المجمعة  جامعة  بأن  ألبابطين  ذكرنا  وأخيرا 
لشؤون المكتبات، وذلك يف صميم عمل مكتبة سدير الوثائقية، فحدثنا يا أبا محمد 
عن التعاون بينكما، فكان رده: ما يتعلق بجامعة المجمعة فهي صرح علمي 
هام وقد قمنا بمراسلتهم عدة مرات وهناك طريق للتعاون من خالل عمادة 
المكتبات وبإذن اهلل يتحقق هذا التعاون ألن الجامعة لها دور هام يف كافة مدن 

سدير وهذا ما ننشده ونطالب به.
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مكتبة �سدير الوثائقية.... مرة اأخرى... هذا ما نريده منك

جريدة اجلزيرة ، الأحد 1436/7/21هـ املوافق 2015/5/10م ، العدد 15564

بقلم الأ�صتاذ/ يو�صف بن حممد العتيق                             

ليسمح لي األستاذ عبداهلل بن محمد أبا بطين 
مؤسس مكتبة سدير الوثائقية أن أقدم له مقرتحا 

لهذا المشروع الذي يرعاه شخصيا وعلميا وماديا أال وهو مكتبة سدير الوثائقية 
الثقافية  المشروعات  أن  باختصار  مقرتحي  األولى  خطواهتا  يف  تخطو  التي 
رأسهم  لمسقط  األعمال  رجال  من  المثقفين  بعض  هبا  يقوم  التي  التطوعية 
مثل مكتبة سدير الوثائقية عمل جليل ومهم.... لكن يجب أن يصاحب هذه 
تزهر  التي  الربيع  كوردة  تكون  وال  والديمومة،  االستمرار  الجليلة  األعمال 

فرتة من الزمن ثم يكون الذبول محطتها القادمة.

من أبرز الجوانب التي تضمن ألي عمل ثقايف االستمرارية هي أن يدخل 
بعض  هبا  تقوم  اتفاقيات  من  نشاهد  كما  الوطنية،  الثقافية  التكتالت  ضمن 
الموجودة  الخاصة  الثقافية  المراكز  أو  األدبية  األندية  أو  العامة  المكتبات 
توقع  أن  تستطيع  سدير  مكتبة  فمثال  ومحافظة،  منطقة  من  أكثر  يف  وطننا  يف 
ثقافية وندوات  أو خاصة إلنتاج أعمال  ثقافية مع جهات حكومية  اتفاقيات 

ودورات تأهيلة مشرتكة تخدم البيئة الثقافية التي توجد فيها.



102

المقرتح  المخاطبة اآلن هبذا  الجهة  الوثائقية، وهي  نريد من مكتبة سدير 
التي تتبع بعض المثقفين ورجال  الثقافية الرسمية أو  أن تشكل مع الجهات 
توثيق  يف  الوثائقية  سدير  مكتبة  تقوم  ال  فلماذا  الوطن،  يخدم  ثنائيا  األعمال 
مناشط الحياة المتعددة يف إقليم سدير )محافظة المجمعة( بالتعاون مع هذه 
التعاون إذا صاحبه حماية  الجهات، وبدون شك أن الكل يرحب بمثل هذا 
ووفق  تخصصها،  وفق  جهة  كل  مهام  وتحديد  الفكرة  لصاحب  الملكية 

إمكاناهتا.

فعلى سبيل المثال المناشط الثقافية واالجتماعية يف سدير تحتاج إلى ذراعا 
ثقافيا يؤمن الكتاب والمصدر والمرجع، وهذا هو صميم عمل مكتبة سدير 

الوثائقية.

أكتب هذا المقرتح وأنا اعلم يقينا أن األستاذ عبداهلل أبا بطين تربطه أوثق 
االجتماعي  والعمل  الثقافة  مجال  يف  السديراوي  المجتمع  بوجوه  الصالت 
آل  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  األمير  المحافظ  سمو  رأسهم  وعلى  والتطوعي 
سعود، وهو صاحب حماسة ورؤية يف العمل الثقايف يف المحافظة مما يسهل 
مهمته ومكتبته الوليدة يف خدمة الدين والوطن والمجتمع، وهذه البقعة الغالية 

علينا جميعًا.



خطابات شكر 
مكتبة سدير الوثائقية
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