


تقع احلجر )مدائن �سالح( يف �سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية   

بني املدينة املنورة وتبوك على بعد 22كم �سمال حمافظة العال.

 مت اكت�ساف اآثار لال�ستيطان الب�سري يف مدائن �سالح تعود يف تاريخها 

من  لال�ستقرار،  الأ�سا�سية  املقومات  لتوافر  وذلك  الع�سور،  اأقدم  اإىل 

املراكز  اإىل  املوؤدية  الطرق  على  ا�سرتاتيجي  وموقع  خ�سبة،  وتربة  مياه 

احل�سارية الكربى يف ال�سرق الأدنى القدمي.

 مت العثور فوق قمم بع�ض اجلبال يف املنطقة املحيطة باملوقع على اآثار 

تعود لع�سور ما قبل التاريخ، اإ�سافة اإىل الر�سوم ال�سخرية التي تنت�سر 

على واجهات اجلبال وتعود لتلك الفرتة.

 وردت ن�سو�ض يف القراآن الكرمي توؤكد اأن احِلْجر كانت منطقة ماأهولة 

بال�سكان يف الألف الثالث قبل امليالد 0 عندما �سكنها الثموديون، كذلك 

اجلنوبية  والعربية  والثمودية  اللحيانية  الكتابات  من  جمموعة  على 

والالتينية تدل على ال�ستيطان يف موقع احلجر خالل الألف الأول قبل 

امليالد قبل جميء الأنباط.

 ا�ستقر الأنباط يف احلجر بدءًا من القرن الأول قبل امليالد وامتد نفوذهم 

فيها اإىل القرن الثاين امليالدي، وتركوا اآثارًا بارزة، متثلت يف مقابرهم 

بواجهاتها الفخمة، واأماكن العبادة، واملنطقة ال�سكنية، واملن�ساآت املائية.

 اأ�سبحت احلجر يف الع�سر الإ�سالمي حمطة رئي�سة على طريق احلج 

القادم من ال�سام و م�سر، وبنيت فيها قلعة وبركة خلدمة احلجاج، ويف 

بداية القرن الع�سرين اأن�سئت فيها حمطة رئي�سية كبرية على �سكة حديد 

احلجاز التي ربطت املدينة املنورة برتكيا مرورًا ببالد ال�سام.

احلجر )) مدائن �صالح (( حمطة على طريق التجارة القدمي 

 على طريق التجارة القدمي )طريق البخور( الذي 
ً
 اإ�سرتاتيجيا

ً
 احتلت احلجر موقعا

ربط جنوب اجلزيرة العربية ب�سمالها وباملراكز احل�سارية يف بالد الرافدين وبالد 

ال�سام وم�سر، و يتفرع منها الطريق القادم من اجلنوب اإىل فرعني: اأحدهما يتجه اإىل 

تيماء فدومة اجلندل ثم اإىل بالد الرافدين، والآخر وهو )درب البكرة( الذي يربط 

احلجر بالبرتاء عا�سمة مملكة الأنباط.

الأنباط يف احلجر

 الأنباط قبائل عربية عا�ض اأفرادها حياة البداوة وحرفة الرعي يف بادئ الأمر ثم 

حت�سروا وا�ستوطنوا املدن، واتخذوا التجارة حرفة لهم، واأ�سبحوا خرباء يف ا�ستنباط 

املياه ومعرفة مكامنها، وجتميعها عرب قنوات يف �سهاريج وا�سعة وعميقة.

 ا�ستقر الأنباط يف بالد ال�سام واأ�س�سوا مملكة عربية �سميت مملكة الأنباط واتخذوا 

وقاعدتهم  الثانية،  عا�سمتهم  متثل  احلجر  وكانت  لهم،  عا�سمة  )البرتاء(  �سلع 

الإ�سرتاتيجية على حدود مملكتهم اجلنوبية. ولغة الأنباط عربية �سمالية من حيث 

ربطوا  حيث  وطوروه،  كتاباتهم  يف  الآرامي  القلم  وا�ستخدموا  والأ�سماء  املفردات 

احلروف بع�سها ببع�ض.

التنوع البيئي يف احلجر )مدائن �صالح(

تتميز منطقة احلجر )مدائن �سالح( بتكويناتها ال�سخرية الرائعة املتمثلة يف اجلبال 

الرملية ذات الألوان الوردية، وتزيد املوقع جماًل الكثبان الرملية ذات الألوان الذهبية 

التي حتف بجبال احلجر من جميع اجلهات.

اأجزاء املوقع:

تبلغ م�ساحة موقع احلجر الأثري 1621 هكتارًا، وتتوزع املقابر يف جمموعات عرفت 

عند �سكان املنطقة على النحو التايل:

ق�صر ال�صانع

تقع جمموعة مقابر ق�سر ال�سانع يف اجلهة اجلنوبية من املوقع، وتتكون من كتلتني 

�سخريتني: غربية، وفيها مقربة ت�سمى )ق�سر ال�سانع( عليها نق�ض موؤرخ ب�سهر ني�سان 

من ال�سنة ال�سابعة ع�سرة من حكم احلارثة الرابع ملك الأنباط، اأما ال�سخرة ال�سرقية 

فت�سم �ست مقابر، ب�سيطة يف نحتها ولي�ض لها واجهات.

 جمموعة مقابر املنطقة )ج(

تقع جنوب املنطقة ال�سكنية، وتتكون من كتلتني �سخريتني، الأوىل وت�سم 18 مقربة، 

على واجهاتها عنا�سر زخرفيه متنوعة، والثانية ت�سم مقربة واحدة.

ق�صر الفريد

تقع هذه املقربة يف اجلهة اجلنوبية ال�سرقية من املوقع، و�سميت بالفريد لنفرادها 

ب�سخرة �سخمة م�ستقلة، وتتميز بعن�سر معماري ل يتوافر يف غريها من املقابر، وهو 

عبارة عن عمودين اإ�سافيني و�سط الواجهة، و تعد هذه املقربة من اأ�سهر مقابر مدائن 

�سالح

جمموعة مقابر ق�صر البنت

تقع اإىل الغرب من جبل اإثلب، وتتكون من �سخرتني اإحداهما �سخمة متتد ب�سكل طويل 

اإىل  فتقع  الأخرى  ال�سخرة  اأما  واحدة(،  )مقربة  وت�سم  اجلنوب  اإىل  ال�سمال  من 

ال�سمال الغربي من ال�سخرة الأوىل وت�سم مقربتني يف جهتها ال�سرقية.

جبل اإثلب

ال�سمالية  ب�سكل طويل يف اجلهة  ال�سخرية متتدان  القمم  �سل�سلتني من  عبارة عن 

ال�سرقية من املوقع، وكان لهذا اجلبل اأهمية بالغة لدى الأنباط، حيث اتخذوه مركزًا 

، مار�سوا فيه طقو�ض العبادة مبختلف اأنواعها. و يقع يف جبل اإثلب منطقة الديوان 
ً
دينيا

التي تكرث فيها الرموز الدينية وعدد من املحاريب يف مواقع متفرقة من اجلبل.

جمموعة مقابر جبل املحجر

تقع �سمال غرب جمموعة ق�سر البنت، وتتوزع على ثالثة جبال اأحدها جبل املحجر، 

وي�سم )14( مقربة بالإ�سافة اإىل البئر النبطية التي نحتت يف ال�سخر.

جمموعة مقابر اخلرميات

املوقع،  و�سط  يف  احلجاز،  حديد  �سكة  خط  من  الغرب  اإىل  اخلرميات  منطقة  تقع 

وتتميز بكرثة واجهات املقابر، اإذ بلغ عددها 53 مقربة، موزعة على جمموعة من الكتل 

ال�سخرية، كما تتميز بتنوع واجهات املقابر وتعدد العنا�سر الزخرفية فيها.

املنطقة ال�صكنية

تقع يف ال�سهل الذي يتو�سط املوقع، ويحيط بها �سور ل تزال اآثاره باقية يف اجلهات 

ال�سمالية والغربية واجلنوبية، ومت التعرف على حدودها من خالل الأعمال امليدانية 

التي نفذها قطاع الآثار يف املوقع، كما ك�سفت هذه الأعمال عن اأ�سا�سات بع�ض البيوت، 

لل�سياحة والآثار على م�سروع مو�سع بال�سرتاك مع بعثة علمية  العامة  الهيئة  وتعمل 

فرن�سية يف هذه املنطقة للك�سف عن تفا�سيل اأكرث عن املنطقة ال�سكنية.

ت�صجيل  على  الكرمي  ال�صامي  املقام  موافقة  على  بناًء 

وجدة  القدمية،  والدرعية  �صالح،  من)مدائن  كل 

باليون�صكو،  العاملي  الرتاث  قائمة  يف  التاريخية( 

ت�صجيل  على  والآثار  لل�صياحة  العامة  الهيئة  عملت 

املواقع، حيث مت ت�صجيل احلجر )مدائن �صالح(  هذه 

كما  م،   2008  / 1429هـ  العاملي عام  الرتاث  قائمة  يف 

بالدرعية  الطريف  حي  ت�صجيل  ملف  الهيئة  قدمت 

التاريخية عام 1429هـ / 2009م، وتعمل الهيئة حاليًا 

لتقدميه  التاريخية،  جدة  تر�صيح  ملف  ا�صتكمال  على 

مع بداية  العام 1431هـ / 2010م.

وفيما يلي نبذة تعريفية لهذه املواقع

    جمموعة ق�سر البنت

   ق�سر الفريد



الدرعية واحة من واحات وادي حنيفة، تقع   

الذي �سمي  وادي حنيفة   انعطاف  يف منطقة 

با�سم القبيلة التي ينتمي اإليها اآل �سعود الأ�سرة 

ال�سعودية احلاكمة. 

 ن�ساأت على وادي حنيفة واحات كثرية متيزت 

بال�ستقرار احل�سري منذ اأقدم الع�سور.

وباملظاهر  طبيعتها،  بغنى  الدرعية  تتميز   

والأرا�سي  وال�سعاب  كالروافد  اجلميلة 

اخل�سبة، التي ت�سكل معامل خالبة متولدة من 

الإن�سان  بتجربة  يرتبط  الذي  البيئي  الرتاث 

احل�سارية يف ال�ستقرار والبناء والتعمري، حيث 

ت�ستقر الدور ال�سكنية على جنباتها، وتتفرع بني 

اأعطافها اأنظمة الري والقنوات املائية والأنفاق 

مما  الزراعية،  القرى  تغذي  التي  الطبيعية 

تزيداملحيط اجلغرايف للدرعية بهاء ونقاء.

ابن  اإىل  ن�سبة  الإ�سم  بهذا  الدرعية  �سميت   

الدرعية  اإىل  ن�سبة  اأو  اليمامة  حاكم  درع 

اجلزيرة  �سرقي  يف  �سعود  اآل  منها  قدم  التي 

العربية ف�سكنوا املنطقة الواقعة ما بني غ�سيبة 

يبداأ  املريدي  مانع  جدهم  وبقدوم  واملليبيد. 

 / هـ   850 عام  من  الدرعية  تاأ�سي�ض  تاريخ 

1446م  .

اإىل  احلجاج  طريق  �سدارة  الدرعية  تبواأت   

عدد  اإىل  �سلطانها  امتد  ولهذا  املكرمة،  مكة 

الدعوة  ظهرت  وقد  حنيفة،  وادي  قرى  من 

اأحت�سن  اأن  بعد  ربوعها  يف  الإ�سالحية 

حاكمها الأمام حممد بن �سعود موؤ�س�ض الدولة 

الأوىل)1157-1232هـ/1788- ال�ســـــعـوديــة 

حممد  ال�سيخ  املجدد  الإمام  دعوة  1818م( 

بن عبد الوهاب حيث بداأت �سفحة جديدة يف 

تاريخ الدرعية وانطلقت منها ر�سالة الإ�سالح، 

وحتقق من خاللها الكثري من النجاحات، وعال 

ون�سطت  والع�سكري،  ال�سيا�سي  الدرعية  �ساأن 

يف ربوعها احلركة العلمية، وغدت منارة للعلم 

ومق�سدًا للعلماء، وتقاطر التجار على اأ�سواقها، 

ون�سطت فيها احلركة التجارية والقت�سادية. 

 ا�ستهر اأئمة الدولة ال�سعودية الأوىل بالعلم والعدل 

بروح  والتم�سك  الدينية  بالقيم  واللتزام  واحلزم، 

العقيدة الإ�سالمية والعادات احلميدة، ولهذا ا�ستتب 

واآمنني  حياتهم  يف  مطمئنني  النا�ض  وعا�ض  الأمن 

على اأرواحهم واأمالكهم وامتد نفوذ الدرعية لي�سمل 

معظم اأجزاء اجلزيرة العربية. 

  ظلت الدرعية اأ�سهر مدينة يف وادي حنيفة خالل 

الهجريني/ ع�سر  والثالث  ع�سر  الثاين  القرنني 

يخمد  ومل  امليالديني،  ع�سر  والثامن  ع�سر  ال�سابع 

نور عطائها جيو�ض الدولة العثمانية  التي �سعت اإىل 

تدمريها �سنة 1233هـ/1818 م.

 اأولت الدولة اهتمامًا مبا�سرًا بالدرعية التاريخية، 

وقد توج هذا الهتمام ب�سدور الأمر ال�سامي رقم 

اأن  على  باملوافقة  1429/6/17هـ  وتاريخ  528/م 

تتوىل الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض م�سوؤولية 

�ساحب  برئا�سة  عليا  جلنة  عرب  الدرعية  تطوير 

اأمري  العزيز  عبد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

يف  امل�سوؤولني  من  عدد  وع�سوية  الريا�ض  منطقة 

اجلهات ذات العالقة.

القرى  التاريخية  الدرعية  تطوير  برنامج  �سمل   

وادي  من  ال�سرقية  ال�سفة  على  الواقعة  والأحياء 

والظويهرة  والظهرة  غ�سيبة  ومنها  حنيفة، 

ال�سفة  على  اأي�سًا  والواقعة  واملليبيد،  والبجريي 

من  به  يت�سل  وما  الطريف  حي  ومنها  الغربية 

روافد الوادي و�سعابه، ويتم العمل على تنفيذ هذا 

امل�سروع بالتعاون امل�ستمر بني الهيئة العليا لتطوير 

لل�سياحة والآثار،  مدينة الريا�ض، والهيئة العامة 

وحمافظة الدرعية وبلديتها. 

 ا�ستمرت عناية الدولة بالدرعية التاريخية عندما 

�سدر الأمر ال�سامي الكرمي رقم 5455/م ب، يف 

العامة  الهيئة  بتكليف  القا�سي  هـ   1427/7/19

حي  موقع  ت�سجيل  على  بالعمل  والآثار  لل�سياحة 

العاملي  الرتاث  قائمة  �سمن  بالدرعية  الطريف 

لدى اليون�سكو، وقد قدمت الهيئة امللف الوثائقي 

ملوقع حي الطريف بالدرعية �سمن القائمة الأولية 

يف  العاملي  الرتاث  يف  ت�سجيلها  املراد  للمواقع 

9/24/ 1427 هـ املوافق 2006/10/16 م .

    جمموعة ق�سر �سلوى
    الف�سيح العمراين بحي الطريف



حي الطريف بالدرعية



وت�سري  جدة،  مدينة  و�سط  يف  التاريخية  جدة  تقع   

بع�ض امل�سادر اىل اأن تاريخها يعود اإىل ع�سور ماقبل 

الإ�سالم. واأن نقطة التحول يف تاريخها كانت يف عهد 

اخلليفة الرا�سد عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه عندما 

اإتخذها ميناًء ملكة املكرمة يف عام 26هجري/ 647م.

 ت�سم جدة التاريخية عددًا من املعامل واملباين الأثرية 

والرتاثية، مثل اآثار �سور جدة وحاراتها القدمية: ) حارة 

املظلوم، وحارة ال�سام، وحارة اليمن، وحارة البحر (، 

اأبرزها:  التاريخية  امل�ساجد  من  عدد  بها  يوجد  كما 

)م�سجد عثمان بن عفان، وم�سجد ال�سافعي، وم�سجد 

وجامع  املعمار،  وم�سجد  عكا�ض،  وم�سجد  البا�سا، 

احلنفي (، اإ�سافة اإىل الأ�سواق القدمية ومنها: 

) �سوق الندى، و�سوق اخلا�سكية، و�سوق العلوي، و�سوق 

ال�ساغة (، وكذلك عدد كبري من املباين الرتاثية التي 

ل تزال قائمة وم�ستخدمة.

للعمارة  فريدًا  منوذجًا  التاريخية  جدة  تعترب   

التقليدية يف اململكة العربية ال�سعودية وحو�ض البحر 

التي  والق�سور  اجلميلة  بامل�ساكن  وتتميز  الأحمر. 

واخل�سائ�ض  الفنية  العنا�سر  من  بالكثري  حتتفظ 

التخطيطية، وتكون ن�سيجًا متجان�ساً، وتعطي مثاًل حيًا 

قائمًا للمدينة العربية الإ�سالمية الأ�سيلة. 

بوجود  التاريخية  العمراين يف جدة  الن�سيج  يتميز   

وال�ســـوارع  بـالأزقـة   املـمـثـلـة  العـمـرانية  الفـراغــات 

وال�ساحات التي تف�سح جمال اأو�سع للروؤية، ف�سال عن 

املهام الأخرى التى تقوم بها، حيث تعترب ملتقى الأهايل 

يف اأفراحهم واأعيادهم و�سهراتهم الليلية، وكثريًا ما 

كانت تطل عليها املقاهي ال�سعبية واملتاجر التي متيزت 

بتقدمي اخلدمات الجتماعية املتخ�س�سة. 

اأحياء جدة التاريخية ب�سيق �سوارعها   كما متيزت 

الظالل  وتوفري  ال�سم�ض  حرارة  من  للحد  واأزقتها 

الالزمة، كما اأن تال�سق الدور بع�سها مع بع�ض وتعرج 

الطرق والأزقة فيها ي�ساعد على اإعطائها تيارًا هوائيًا 

باردًا يخفف من حرارة اجلو، ومتثل امل�ساجد مراكز 

التجمع لأهايل احلي. وقد �ساعد هذا الن�سيج املرتابط 

وتالقيهم  البع�ض،  بع�سهم  مع  ال�سكان  ربط  على 

اليومي مما اأدى اإىل وجود الإح�سا�ض بالطماأنينة.

تفا�سيل معمارية مميزة يف 

جدة التاريخية.



 حظيت منطقة جدة التاريخية باهتمام بالغ من 

قبل الدولة والأهايل والزائرين، واأ�سبحت حمط 

جميع القادمني اإليها من خارج املدن وكبار �سيوف 

الدولة، كما اأ�سبحت هدفًا للكتاب وامل�سورين.

فريدًا  منوذجًا  التاريخية  جدة  منطقة  متثل   

لن�سيج عمراين متكامل يعك�ض خ�سائ�ض الرتاث 

يف  املتمثل  الأحمر  البحر  حو�ض  يف  العمراين 

املباين ذات الأدوار املتعددة والتفا�سيل املعمارية 

امل�سربيات  عن�سر  خ�سو�سا  الواجهات  على 

اخل�سبية ذات الت�ساميم املميزة، وهذا النمط من 

البناء اأندثر يف معظم مدن وبلدات حو�ض البحر 

الأحمر.

جدة  ملنطقة  والرتاثية  التاريخية  القيمة  تتمثل   

التاريخية يف موقعها يف و�سط مدينة حديثة )مدينة 

جدة( حيث تعك�ض منوذجًا ملراكز املدن التاريخية 

باجلزيرة  احلديثة  املدن  معظم  يف  اختفت  التي 

العربية ب�سفة عامة ويف مدن حو�ض البحر الأحمر 

ب�سفة خا�سة، وهذا النموذج يتكامل من الناحية 

البالد  الأخرى يف  النماذج  الرتاثية والفكرية مع 

الإ�سالمية، وي�ساهم يف بلورة اأ�س�ض ومعايري اأ�سيلة 

ت�ساف للرتاث العاملي.

ملنطقة  بارزًا  منوذجًا  التاريخية  جدة  تقدم   

باأ�سلوب  وبناوؤها  تخطيطها  مت  تقليدية  ح�سرية 

الأخ�ساب(  بناء حملية )احلجر،  تقليدي ومبواد 

تتوافق مع متطلبات املجتمع وخ�سائ�سه الثقافية.

 

الإن�سان  لتعامل  �سادقًا  منوذجًا  املباين  تربز   

مع البيئة واملواد املحلية امل�ستعملة يف طرق البناء 

والرباعة يف ا�ستخدام املواد املحلية والفكر املعماري 

الداخلي  والتوزيع  الت�سميم  ح�سن  يف  اخلالق 

واحلفاظ على اخل�سو�سية الإ�سالمية �سمن حرم 

الدار، ويف تهوية واإنارة املباين وتوجيهها بال�سكل 

لل�ساكنني فيها  اأف�سل راحة ممكنة  الذي ي�سمن 

وي�سفي ظاًل وخ�سو�سية على املمرات والربحات. 

كما تعك�ض منطقة جدة التاريخية منوذجا للتكامل 

وهذا  املحلية،  والبيئة  الإن�سان  بني  والتفاعل 

هيمنة  مع  خ�سو�سا  لالندثار  عر�سة  النموذج 

العمارة واأنظمة التخطيط والبناء احلديثة.  

منطقة  اأقدم  هي  التاريخية  جدة  منطقة   

التنمية  انطلقت  ومنها  جدة،  مدينة  يف  عمرانية 

هدم  بعد  خ�سو�سا  احلديث،  العمراين  والتو�سع 

�سورها التاريخي، و ت�سكل يف وقتنا احلايل املركز 

اأ�سكال  مبانيها  وتعك�ض  جدة.  ملدينة  التاريخي 

احل�سارة الإ�سالمية ذات الطابع العمراين املميز 

الذي يعك�ض الفن الإ�سالمي والرابي�سك التى تظهر 

�سوره يف الت�سكيالت املعمارية والزخرفية للم�ساجد 

اإلاَّ وقد �سيد  بيوتها  بيتا من  والبيوت، فقلاَّما جتد 

بناوؤه باحلجر املنقبي وتزينه الروا�سني التي اأخذت 

طابعا مميزا فى فن احل�سارة الإ�سالمية وت�سكل 

نوعا من اخل�سو�سية ل�سكان املنزل.

البلدية  ال�سئون  وزارة  قامت  1399هـ،  عام  يف   

والقروية بعمل درا�سة ملدينة جدة التاريخية نفذت 

من قبل ال�ست�ساري » روبرت ماثيو« الذي اأقرتح 

اجليدة،  املباين  من  مبنى   537 على  املحافظة 

وثانية،  )اأويل،  درجات  ثالثة  اإيل  و�سنفها 

واملعايري  الأ�س�ض  وو�سع  بتوثيقها  وقام  وثالثة(، 

املباين  هذه  على  تطبيقها  الواجب  التخطيطية 

ثم  عامة.  ب�سفة  التاريخية  ويف خمططات جدة 

على  م�سروع احلفاظ  اأمانة حمافظة جدة  تبنت 

امل�سروع  بداأ  تاأهيلها، حيث  واإعادة  القدمية  جدة 

منذ عام 1399هـ/ 1970م، ويعترب اأقدم م�ساريع 

املحافظة على الرتاث العمراين يف اململكة. و�سمل 

امل�سروع عددًا من امل�ساريع التطويرية ملنطقة جدة 

التاريخية.

 تبنت اأمانة حمافظة جدة وبالتن�سيق مع الهيئة 

العامة لل�سياحة والأثار م�سروع تطوير منطقة جدة 

�سيا�سات  بني  اجلمع  اإىل  يرمي  الذي  التاريخية 

والتنمية  التاأهيل  وبرامج  واملحافظة  احلماية 

املالك  ر�سى  يحقق  الذي  اجليد  والتوظيف 

والتنمية امل�ستدامة لهذا اجلزء املهم من املدينة، 

وقد حظي امل�سروع باإهتمام خا�ض من لدن �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري ماجد بن عبدالعزيز و �ساحب 

عبدالعزيز  بن  املجيد  عبد  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  اهلل-  – رحمهما 
خالد الفي�سل اأمري منطقة مكة املكرمة، و�ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري م�سعل بن ماجد بن عبدالعزيز 

حمافظ حمافظة جدة.

ال�سامي  الأمر  �سدر  1427/7/19هـ  بتاريخ   

الكرمي رقم )5455/م ب( القا�سي بتكليف الهيئة 

العامة لل�سياحة والآثار بالعمل على ت�سجيل موقع 

العاملي لدى  الرتاث  التاريخية �سمن قائمة  جدة 

اليون�سكو.
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