
"رحلة ع��  الرؤ�ة التصميميةضمن  �� العال  ة للمعرفة واالستكشافمركز أ�ادي�ي ومنصّ  ا�جديد عهدامل

 :الزمن"

 
ّ

دت وجودالعال  دراسة حديثة ملنطقةمعهد املمالك يكشف أن
ّ

أقدم  إحدى  أك

 ثر�ة �� العالم األهيا�ل ال سلسال 
 

البحوث األثر�ة  الذي �ع�ى بركز املأعلن معهد املمالك،   - ]2021أبر�ل  29اململكة العر�ية السعودية،  -العال [

، التوصل إ�� اكتشاف أثري مهم �� شمال غرب اململكة العر�ية   إطالقھودراسات ا�حفظ �� العال الذي تم 
ً
مؤخرا

عل��ا "مستطيالت"، و�عّد أقدم بكث�� مما �ان   �خمة فائقة التعقيد يطلقحجر�ة  السعودية، وهو عبارة عن هيا�ل 

. و�أ�ي 
ً
" 2030"رؤ�ة اململكة  تدش�نلا�خامسة الذكرى السنو�ة  تزامنا مع  الكشف العل�ي إعالن هذا �عتقد سابقا

 �� تحقيق حيث سي�ون معهد املمالك م
ً
 رئيسيا

ً
ال��اث  مس��دفا��ا، لتعر�ف العالم �عراقة أثار اململكة وحفظ  ساهما

 اإل�سا�ي. 

دراسة   ، �عمل  �ش�ل مكثف ع��وسبل حفظها ر اث�� بحوث اآل امتخّصص  اعلمي امركز  معهد املمالك جسدو�

ل تار�خ شبھ ا�جز�رة العر�ية وعصور ما قبل التار�خ، 
ّ
ات  مف��ق طرق ير�ط ب�ن قارّ وذلك ل�ون هذه املنطقة �ش�

 التار�خ الطبي�� والبشري للمنطقة.   أسرارحول   سّد الثغرات من شأنھالعالم القديم، ما 

 
ً
معهد املمالك   سيصبح ، ع�� صعيد دو��أهمي��ا التار�خية �� التبادل الثقا�� والتجاري و العال   من دور  وانطالقا

 ومنصّ 
ً
 أ�اديميا

ً
للمنطقة �� إطار الرؤ�ة  ر�ائز البنية الثقافية  ىحد�ة ثقافية للمعرفة واالستكشاف و مركزا

،  م�� محمد بن سلمان بن عبدالعز�ز و�� العهد�ي أطلقها صاحب السمو املل�ي األ لة ع�� الزمن" ال"رح التصميمة 

 هذا الشهر. مطلع الُعال ئيس مجلس إدارة الهيئة امللكية �حافظة ر 

قة بالهيا�ل  تاملالدراسة واالستنتاجات وتخضع  هذا 
ّ
�شرها ��   كما سيتممن التحليل،  ملز�د  املكتشفة إ�� ا  البنيو�ةعل

 مجلة  

"Antiquity "  ع�� أيدي خ��اء  الدقيقة للمراجعة   امحتو�ا�� تخضع ة مرموق ة عاملي مجلة، و�� 2021أبر�ل  30يوم

 �� هذا ا�جال.  مختّص�ن

تماشيا مع رؤ�ة سمو  : "العال بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة امللكية �حافظةبن عبد هللا  األم�� بدر  سمو  وأشار 

عام من التار�خ اإل�سا�ي �� العال، يمثل معهد املمالك ال��امنا  ألف  200  سيدي و�� العهد، ل�حفاظ ع�� ما يز�د عن 

بصون إرث العال الثقا��، كمركز عاملي للمعرفة والبحوث، والعناية باالكتشافات األثر�ة وحفظها، كما يوفر 

 ."  ال، ويعزز دور اململكة �� ا�حفاظ ع�� التار�خ اإل�سا�يفرص عمل جديدة ألها�� وس�ان الع

الهيئة امللكية   ضمن مشاريعأطلق قد  ،ا�جاري عنھ �� وقت سابق من الشهر أعلن معهد املمالك الذي  و�ان 

نطاق   ة ع��دف توس املنطقةللبحث املكثف �� جميع أنحاء  امجلعال ال�ي تتو�� بدورها إجراء بر �حافظة ا

  يرتكز أساس فكري الذي  �سهم البعثات األثر�ة السابقة �� �شكيل وف وس ،للمحافظةاملعرفة بالتار�خ البشري 

 مركز ، بصفتھ ملعهدعليھ ا
ً
 عاملي ا

ً
 ا�حافظة عل��ا.سبل للبحوث األثر�ة و  ا

 



 مركز لالكتشاف 

، وسيتخذ من ش�ل ا�حجر  2030وسيتم افتتاح أبواب املقر الدائم ملعهد املمالك أمام زواره األوائل بحلول العام 

 لھ، ليحا�ي بذلك  
ً
 معمار�ا

ً
ال�خمة �حضارة دادان. و�ش�� تقديرات الهيئة امللكية   أنماط البناءالرم�� األحمر هيكال

 ��  زائر 838,000�حافظة العال أن املعهد سيستقبل 
ً
   28,857�� مقره الدائم الذي تبلغ مساحتھ  2035سنو�ا

ً
م��ا

 
ً
 بمنطقة دادان �� العال.  وذلكمر�عا

ومع أن املقر الفع�� الدائم للمعهد ال يزال �� طور التخطيط، لكنھ يمارس �شاطھ كمؤسسة بحثية فاعلة منذ إ�شاء  

وامل�ح    التنقيبآثار عمليات  متخصص �� 100من   الهيئة امللكية �حافظة العال، حيث يمارس ما يز�د ع�� أك��

املوس�ي. و�� الوقت ذاتھ، ��جل  و�جراء الدراسات ذات الصلة �� جميع أنحاء العال، من خالل العمل امليدا�ي  

.  باحث�نمجموعة ال
ً
 م�حوظا

ً
 للمعهد ازديادا

 ع��  ألف عام من التار�خ البشري والط 200 بدراسة ما يز�د عن معهد املمالك  ع�ىوي
ً
بي�� للعال، لكنھ س��كز كث��ا

"عصر املمالك"، أي زمن ممالك دادان و�حيان واألنباط ال�ي ظهرت �� املنطقة خالل الف��ة من األلف األو�� قبل  

 وح�ى العام 
ً
 �عد امليالد. 106امليالد تقر�با

كتشفات، بمشاركة طيف  املوترميم وسيضم املعهد ضمن نطاقھ العشرات من البعثات األثر�ة وعمليات ا�حفاظ 

    محافظةواسع من ا�خ��اء من تخصصات متعددة ، ويعملون �� جميع أنحاء 
ً
العال. وتتضمن ا�جهود ا�حالية فرقا

من مؤسسات سعودية وأخرى دولية، بما �� ذلك جامعة امللك سعود ال�ي قامت �عمل مهم ال يقدر بثمن �� العال 

 املاضية، إضاف الستةع�� مدار  
ً
ة إ�� منظمة اليو�س�و، وا�جلس الدو�� للمعالم واملواقع، واملركز  عشر عاما

 عن مؤسسات تنت�ي  
ً
الوط�ي للبحث العل�ي الفر���ي، واملعهد األملا�ي لآلثار، وجامعة ويس��ن أس��اليا، فضال

 إ�� دول أخرى. 
لكية �حافظة العال: "ركزنا  وقال خوسيھ ر�فيال، املدير التنفيذي لعلم اآلثار و�حوث ال��اث وا�حفظ �� الهيئة امل

القصة ا�خفية للممالك القديمة �� شمال ا�جز�رة العر�ية، و�نتظرنا الكث�� من العمل �� �� بداية مهمتنا ع�� سرد 

املستقبل، ح�ى نتمكن من الكشف عن عمق ال��اث األثري للمنطقة ونطاق انتشاره الواسع، السيما وأنھ لم ينل  

 باالهتمام الذي �ستحقھ من  املستوى ال�ا�� من 
ً
�سليط الضوء عليھ طوال عقود من الزمن، لكنھ سيحظى أخ��ا

 خالل جهود معهد املمالك لعرضھ أمام العالم �� أب�ى صورة". 
ولن يقتصر دور املعهد �� عملھ ع�� استكشاف طبقات تار�خ العال العميقة وتأث�� املنطقة ب�ن الثقافات باالعتماد  

 برامج تدر�ب أ�اديمية ومهنية ع�� املستو��ن  ع�� حمالت التنق
ً
يب واالستكشاف األثر�ة، بل سيطور أيضا

الوط�ي والدو��، لتسليط الضوء ع�� أحدث األساليب والتقنيات، واالستثمار ��خاء �� ا�جيل القادم من  

 املتخصص�ن السعودي�ن، من أجل ا�حفاظ ع�� معهد املمالك لألجيال القادمة. 
تقدم من خالل �عي�ن الدكتور عبدالرحمن ال�حيبا�ي، ليتو�� منصب القائم بأعمال  خطوات إحراز وتم ح�ى اآلن 

آثار �شارك �� إدارة مشروع أثري �� اململكة   متخخصةمدير املتاحف واملعارض، ومن��ة املشوح �أول  

 العر�ية السعودية.

ا�� �� الهيئة امللكية �حافظة العال: "�� ظل الدكتورة ر�بي�ا فوت، مديرة البحوث األثر�ة وال��اث الثق وأضافت 

 للبحث األثري �� الشرق األوسط.  
ً
وجود العديد من ال��امج البحثية ا�جار�ة، أصبحت العال املنطقة األك�� �شاطا



كيلوم�� مر�ع من التضاريس من ا�جو وع�� األرض، و�جلنا أك�� من   22,000لقد ان��ينا للتو من م�ح أك�� من 

من هذه املواقع بيانات لف��ة ما قبل التار�خ   50قع أثري. وتوفر ا�حفر�ات املس��دفة ال�ي �غطي أك�� من ألف مو  30

قبل امليالد، إ�� جانب التوصل إ�� نتائج مذهلة، مثل رؤ�تنا ا�جديدة حول   2,000 –  6,000من �ش�ل خاص للف��ة 

 "املستطيالت".

 

 

نطقة  تار�خ امل �حافظة العال باستكشافضمن ال��ام الهيئة امللكية  يأ�يتجدر اإلشارة إ�� أّن إ�شاء معهد املمالك 

  العال وا�حفاظ عليھ وفق أفضل املعاي�� واملمارسات العاملية، لت�ون  الذي تنعم بھ   ��اثالو 
ً
  متحفا

ً
  حيا

ا�حضارة  رطة االبارز ع�� خ ها  موقعز �عز لت 2030رؤ�ة ، وذلك ضمن مس��دفات  واآلثار مواقع ال��اث  حياءإل 

 .اإل�سانية

 املمالك معهد سيتو�� تطو�ر مركز عاملي حول تار�خ العال، دوره الرئي��ي املتمثل �� �ضافة إ�� و 
ً
تدر�ب   أيضا

 بذلك يفتح لاآلثار السعودي�ن،   خ��اءومجموعة من  الباحث�نا�جيل القادم من  
ً
املتخصص�ن  الشباب  أمام جديدة   آفاقا

 �� البالد.  لرفد هذا القطاع 

 - انت�ى-

 

 املوقع اإللك��و�يبز�ارة "رحلة ع�� الزمن"، تفضل  والرؤ�ة التصميمّية املمالك معهد  عن ز�د ملعرفة امل
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