اﻟ��اﺛﻴﺔ �� ���
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﻮاﻗﻊ �
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟ��اﺛﻴﺔ
اﳌﻮاﻗﻊ �
�� � ��

ﻣﻨﻄﻘﺔ ا ��ٜﻮف

الفهرس
•املقدمة
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ال�راث الثقا ف� � ي� ف� � ي� منطقة ا جل�وف
• ت
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ال�راث
هي�ة ت
ئ
ف�راير من العام
الهي�ات الثقافية بوزارة الثقافة ،وال�ت ��ي تأسست ف� ��ي شهر ب
ال�راث” ،إحدى
تمثل
“هي�ة ت
ئ
ئ
ال�راث
ال�راث الثقا ف� � ي� بقطاعاته األربعة (اآلثار ،ت
2020م ،ال�ج هة الحكومية املكلفة من الدولة باإلشراف على ت
غ�ر املادي).
ال�راث ي
العمرا�ن ي� ،الحرف اليدوية ،ت

ال�راث الثقا ف� ي�
بال�راث من منطلق إيمانها بأهمية املحافظة على ت
لهي�ة مختصة ت
ويأ�ت ��ي إطالق وزارة الثقافة ئ
وغ�ر املادية ،وضرورة ت�نميته وتطويره بما يتواكب مع رؤية اململكة  2030واملكانة
بمختلف أنواعه املادية ي
� ومتنوع ،حيث تزخر اململكة ف� ��ي مختلف مناطقها
التاريخية والحضارية للمملكة وما ت ت�م�ي��ز به من تراث غ ن� � ي

ال�راث العمرا�ن ي�،
بعدد ي
كب�ر �ج دا من املواقع األثرية ال�ت ��ي تعود لحضارات إنسانية متعاقبة ،ومواقع ومبا�ن ��ي ت

� تعكس ثقافة هذه البالد وثقافتها.
غ�ر املادي ال�ت � ي
ال�راث ي
والحرف اليدوية املتنوعة واألصيلة ،وعناصر ت

ال�راث ف� � ي� اململكة العربية السعودية ،من رؤية
وتنطلق
الهي�ة ف� � ي� مهامها ومسؤولياتها ت�ج اه تطوير قطاع ت
ئ

تنص على “االحتفاء تب�راثنا بوصفه ثروة ثقافية وطنية وعاملية” ،ورسالة ض
وتمك� ن�
ي
تت�من “حماية وإدارة
ال�روات
ال�راث الثقا ف� ي�”؛ حيث تتولى
الهي�ة مسؤولية حماية وإدارة ث
االبتكار والتطوير املستدام ملكونات ت
ئ

بال�راث وتطوير
ال�راثية وت�نميتها ،وتعزيز األنشطة البحثية وت�نمية املواهب ذات العالقة ت
الثقافية واملواقع ت
ال�راثية ،ووضع األنظمة والتنظ ي�مات املناسبة ال�ت ��ي تساعد ف� ��ي تطوير قطاع
وال�
الفعاليات ب
رام�ج واألنشطة ت
�
بال�راث الثقا ف� ي�
ال�راثية وترم�يمها وتأهيلها ،ونشر حمالت التوعية ت
ال�راث ،إلى �ج انب حماية املواقع واملبا�ن � ي� ت
ت
ف
� ت�تمتع بها اململكة � � ي� مختلف مناطقها.
بال�روات األثرية املذهلة ال�ت � ي
والتعريف ث
ال�راث الثقا ف� ��ي ورفع مستوى االه�تمام والوعي امل�ج �تمعي بأهمية املحافظة على
وتتولى
الهي�ة دعم �ج هود ت�نمية ت
ئ
ً
ً
ً
ً
وثقافيا
اقتصاديا
ورافدا
واالع��ز از بها،
مهما ف� ��ي ترسيخ الهوية الوطنية
� وت�نميته كونه مصدرا
ال�راث الوط�ن � ي
ت
ت

الدول� ،إلى �ج انب تش�ج يع ال ت�مويل واالست ث�مار
على املستوى الوط ن� ��ي إضافة إلى إبرازه والتعريف به على املستوى
ي
ال�راث ،وتش�ج يع األفراد
ي
واق�راح
الهي�ة،
ف� � ي� امل�ج االت ذات العالقة باختصاصات
املعاي�ر ال�خ اصة بقطاع ت
ت
ئ

ال�رام�
الهي�ة تنظ�ي م واع�تماد ب
ال�راث .كما تتولى
ج
واملؤسسات والشركات على
إنتا� وتطوير املحتوى ف� � ي� قطاع ت
ئ
ج
�
وال�رخيص لألنشطة
ال�
التدريبية املهنية ،وبناء ب
رام�ج التعل�يمية ،إضافة إلى دعم حماية حقوق امللكية الفكرية ،ت
�
الهي�ة.
ذات العالقة بم�ج ال عمل
ئ

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت
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ض
الهي�ة أيضا تنظ ي�م وإقامة املؤتمرات واملعارض والفعاليات واملسابقات املحلية والدولية
ويت�من نطاق عمل
ئ
واالش�راك ف� ��ي االتحادات
واملشاركة فيها ،وتأسيس الشركات أو املشاركة ف� � ي� تأسيسها أو الدخول فيها،
ت
الهي�ات
الهي�ة ،وتمثيل اململكة ف� � ي�
والهي�ات اإلقل�يمية والدولية ذات العالقة باختصاصات
واملنظمات
ئ
ئ
ئ
الهي�ة.
واملنظمات واملحافل اإلقل�يمية والدولية ذات العالقة باختصاصات
ئ

الرؤية

ك�روة
االحتفاء تب�راثنا ث
ثقافية وطنية وعاملية

الرسالة

وتمك� ن�
ي
حماية وإدارة
االبتكار والتطوير املستدام
ال�راث الثقا ف� ي�
ملكونات ت

الهي�ة
قطاعات
ئ

اآلثار ،تل�راث العمرا�ن ي�،
ال�راث
الحرف اليدوية ،ت
غ�ر املادي
ي

ال�راثية
ال�راث ف� � ي� العناية باملواقع ت
هي�ة ت
ج�هود ئ

مقدمة

الهي�ة أهمية خاصة ،من خالل عدد من
� توليها
ال�راث الثقا ف� � ي� أحد أبرز املهام ال�ت � ي
•تمثل العناية بمواقع ت
ئ

وال�راثية للمملكة
ي
تزخر مناطق اململكة
ال�راثية املتنوعة ال�ت ��ي ت�ج سد الق ي�مة التاريخية ت
بالكث�ر من املواقع ت

ال�راث العمرا�ن ي� ،من خالل أنظمة ومشاريع الحماية وتركيب اللوحات
•حماية املواقع األثرية ومواقع ت
التعريفية ف� ��ي املوقع.

فحضارة اململكة غنية ،كما أن إرثها الثقا ف� � ي� امللموس محفوظ ف� � ي� آثارها وتراثها ،وهو الرابط املر�ئ ��ي يب� ن�
ض
ما� ��ي اململكة وحاضرها ،واألهم من ذلك مستقبلها ،فاململكة تقع ف� � ي� ملتقى عدد من الحضارات

وال�رام�ج وهي:
ال�ج هود ب
�

ال�راثية ومنع التعدي عليها.
•استصدار األنظمة والقرارات املتعلقة بحماية املواقع ت
ال�راث العمرا�ن ي�.
•ت�نمية وتأهيل وترم�ي م مواقع ت
ال�راث الثقا ف� � ي� وضرورة املحافظة عليها.
•نشر الوعي امل�ج �تمعي بأهمية مواقع ت
التابع� ن�
ي
لل�راث العمرا�ن ي�،
ال�راث الثقا ف� ��ي من خالل الس�ج ل الوط�ن � ي
� لآلثار ،والس�ج ل الوط�ن ��ي ت
•توثيق مواقع ت
للهي�ة واللذين ض
يت�منان معلومات علمية شاملة ودقيقة عن املواقع ،وخرا�ئ ط رقمية تمكن من سهولة
ئ
إدارتها وحمايتها ،إضافة إلى الوثا�ئ ق والصور املتعلقة بها.

ع�ر البعثات العلمية واستقبال البالغات عن هذه املواقع.
•�ج هود الكشف عن املواقع األثرية ب
ال�راثية من خالل املعارض واملطبوعات واألفالم ووسا�ئ ل اإلعالم.
•التعريف باملواقع ت
ال�راث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو.
ال�راثية ف� � ي� قا�ئ مة ت
•تس�ج يل املواقع ت

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت
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بصفتها ملتقى للحضارات اإلنسانية وممرا لقوافل الت�ج ارة القديمة.

والتيارات الثقافية املتقاطعة.

ففي م�ج ال اآلثار ال تكاد تخلو محافظة من محافظات اململكة من مواقع أثرية تمثل شاهدا على
� استوطنت أرض ال�ج زيرة العربية ،حيث تتنوع هذه اآلثار ما يب� �ن� القصور،
الحضارات القديمة ال�ت � ي
وغ�رها.
والفنون الصخرية ،واألسوار واملبا�ن � ي� ال�ت ��ي أظهرتها الحفريات األثرية ،واملنشآت الصخرية ي

مال�
كما ت�تم�ي��ز اململكة العربية السعودية تب�راث عمرا�ن � ي� غاية ف� � ي� التنوع ف� ��ي �ج انبه العمرا�ن � ي� والوظيفي وال�ج ي
واال�ج �تماعي ،وهو ّ
ع�ر العصور ،وحصيلة ت�ج ربة امل�ج �تمع ف� � ي� األزمنة
يشكل سلسلة متصلة الحلقات تمتد ب
ً
ً
واضحا يب���ن الطرز العمرانية ف� � ي� مناطق اململكة املتعددة ،وتتنوع مواقع
تباينا
املاضية ،وهذا التنوع أنت�ج
�
ال�راثية ،والقصور التاريخية ،واألسواق الشعبية،
ال�راث العمرا�ن � ي� ما يب���ن القرى والبلدات ت
ومبا�ن ��ي ت
وغ�رها.
وأواسط املدن التاريخية ،واملسا�ج د التاريخية ،ي

ال�راثية ف� ��ي مناطق
ال�راث هذه السلسلة للمواقع ت
هي�ة ت
وألهمية التعريف بأبرز هذه املواقع ،أصدرت ئ
وااللك�رونية ،مع�تمدة ف� � ي� معلوماتها على كل من الس�ج ل الوط�ن ��ي لآلثار،
اململكة بنسختيها الورقية
ت

للهي�ة ،واللذين يحتويان على معلومات علمية موثقة عن
التابع���ن
ي
لل�راث العمرا�ن � ي�
والس�ج ل الوط�ن ��ي ت
ئ

هذه املواقع.

ال�راث الثقا ف� � ي� ف� ��ي منطقة ا جل�وف
ت
تعد منطقة ال�ج وف من املناطق ال ت� ��ي تحظى بأهمية تاريخية نظرا لكونها من أقدم املناطق املأهولة
بالسكان ف� ��ي ال�ج زيرة العربية ،وأقدم ذكر مكتوب عن ال�ج وف يعود إلى ما يب� �ن� القرن الثامن والسابع قبل

امليالد.

وملوقع منطقة ال�ج وف مكانة هامة منذ القدم ،فهي تقع على طريق الت�ج ارة يب���ن ال�ج زيرة العربية وبالد

ال�ري إلى بيت هللا الحرام ،وما زالت تحتل مكانة أساسية
ا� ب
الشام ومصر وبالد الرافدين ،وطريق الح�ج ج
�
كمنطقة حدودية للمملكة.
وتزخر املنطقة بعدد من املواقع األثرية من قالع وحصون وقصور أثرية وتاريخية ،إضافة إلى مواقع
أثرية استوطنتها حضارات تاريخية متعددة.

ال�راثية املعمارية.
ال�راثية ال�ت � ي
� ما زالت محتفظة بمعاملها ت
ويو�ج د ف� � ي� املنطقة عدد من القرى والبلدات ت

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت
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آثار واحة دومة ا جل�ندل
تاريخ واحة دومة ال�ج ندل عريق وثري ،وقد ورد ذكرها ف� � ي� حولية اآلشوريات الحديثة منذ  2800سنة ،ومصادر
ال�راث منذ  2000سنة ،كما ذكرت ف� ��ي عدة مصادر عربية من العصور الوسطى.
ت
القرن� �ن� التاسع
ي
الدنمارك�ي نيبور ذكر الواحة ف� ��ي نهاية القرن الثامن عشر ،كما وصفها بدقة رحالة ف� � ي�
وذكر الرحالة
�
عشر والعشرين ً
بدءا من زيتسن عام  1808وبورخارت ف� ��ي عام .1822
القرن� ن�
ي
(ب���ن
الف�رة النبطية والرومانية ي
وقد كشف عدد من علماء اآلثار عن العثور على بقايا معمارية تر�ج ع الى ت
االول ق.م والرابع امليالدي) ف� � ي� قلعة مارد بمحافظة دومة ال�ج ندل.
املش�ركة العثور على وحدة معمارية
وأظهرت نتا�ئ �ج أعمال التنقيب ملشروع البعثة السعودية االيطالية الفرنسية
ت
�
� تر�ج ع الى العصرين النبطي والروما�ن ي�.
لحي سك�ن � ي

كما �ش ملت األبحاث مس�ج د عمر بن ال�خ طاب وهو من أهم املعامل البارزة ف� � ي� دومة ال�ج ندل واملنطقة ،وأ�ج رى الفريق
ً
الغر� � ي� من السور األثري على بعد  3كلم ً
قريبا
غربا املركز التاريخي يب���ن ئب�ر حسية وحي السبيلة
دراسة على ال�ج زء
ب
ال�ر .
من ب
�ج

ً
أحيانا إلى ( )4.5م حيث يغلق أسفل الوادي
وكشفت األبحاث عن سور طوله  2كلم يصل ارتفاع بعض أطالله
قديما �ج ً
ً
دا ربما ت�ج اوز عمره  2000عام وظل
ويت�ج ه ناحية ال�ج بل امل�ج اور ويح ت�مل أنه عمارة األكيدر ،وبدا السور

ً
قرن� �ن� مضت ،واك�تملت دراسة هذا القطاع عن طريق التنقيبات ودراسة
الف�رة اإلسالمية ح�تى ي
مستخدما خالل ت
التضاريس حيث تمكن الفريق من الكشف عن عدة مبان قديمة ف� ��ي الوادي ويظهر قمة الر�ج م بب�ر�ج ه وأريكته وهي
ً
تماما .
صالة ا�ج �تماع نبطية �ج رى تنقيبها وكشفها

ابرا� السور ونظام للري مرتبط بقنوات وأنفاق
ج
كما تم العثور على اساسات معمارية تر�ج ع للعصر الروما�ن ��ي عند
�
بدومة ال�ج ندل.
إضافة إلى الكشف عن عدد من النقوش االسالمية املبكرة والنقوش ال�ثمودية والنبطية ف� ��ي مواقع مويسن والنيصة

و�ج بل قيال ،والعثورعلى مستوطنة تر�ج ع للعصر الح�ج ر الحديث (االلف الرابع ق .م).

وبسات� �ن� نخيلها كانت تسقيها شبكة مياه معقدة ،تمكن الفريق خالل
ي
ووفقا للفريق العلمي فإن حدا�ئ ق الواحة
هذه الدراسة من رسم خريطة ل�ج ميع آبار دومة ال�ج ندل وقنواتها وينابيعها .

كالقص�ر أو ما يسمى بقصر
ي
واستطاع الفريق خالل هذا املسح من العثور على معامل آثار قديمة وقام بدراستها

الحطاب يقع خلف املتحف قريبا من قلعة مارد ،كما درس الفريق قصر �ج وهر أو حزام .وهو حصن عسكري

مستطيل الشكل طوله ( )82م وعرضه ( )45م.

واإليطال� درس املنطقة التاريخية للواحة ،للكشف عن تسلسل االستيطان بشكل
�ي
الفريق���ن السعودي
ي
وأشار إلى أن
ف�رة استيطان نبطية عمرها  2000سنة وعدة مراحل استيطان رومانية
كامل باملوقع ،حيث تم الكشف عن ت
وف�رة اإلسالم ح�تى وقتنا الحاضر.
ت

صورة آثار واحة دومة ال�ج ندل
ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت
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موقع الشويحطية األثري
� استوطنها اإلنسان ،تعود املعثورات األثرية
يعت�ر موقع الشويحطية ف� � ي� سكاكا من أقدم املوقع األثرية ف� � ي� اململكة ال�ت � ي
ب
السكاك� ن� ،املطارق ،رؤوس السهام ،ويو�ج د على أطراف
ي
ف� � ي� املوقع إلى مليون وثالثما�ئ ة عام ،وتمثل هذه املعثورات:

صغ�رة عليها رسومات صخرية ل�ج مال ووعل ومظاهر صيد ،وصورة لثالثة ر�ج ال يركبون على ال�ج مال
ي
املوقع هضبة
إلى �ج انب خطوط هندسية مستق�ي مة.

سكاك���ن وفؤوس مصنوعة من ح�ج ر
ي
ع�ر عليها ف� � ي� الشويحطية ومعظمها
وتدل األدوات الح�ج رية البدا�ئ ية ال ت� � ي
� ث
ف�رة ما قبل الحضارة األشولية.
الكوارتز على ارتباط املوقع بمواقع شرق أفريقيا تعود إلى ت

الر� ج
أعمدة ج
ا�يل
يعد موقع أعمدة الر�ج ا�ج يل والذي يقع على
مسافة 10كم إلى ال�ج نوب الشر ق� � ي� من مدينة
سكاكا بمنطقة ال�ج وف من أشهر املعامل األثرية ف� ي�
اململكة.
ي�تم�ي��ز املوقع بو�ج ود م�ج موعات من األعمدة الح�ج رية
تش�رك بتعامدها مع شروق
املنتصبة ،ال�ت ��ي
ت
وغروب ال�ش مس ،ويو�ج د ف� � ي� الناحية الغربية من
كل م�ج موعة بناء على شكل نصف دا�ئ رة ف�يما عدا
والكث�ر من هذه األعمدة محطم وتتوزع
ي
واحدة،
ف� ��ي م�ج موعات ت�ش مل كل م�ج موعة أربعة أعمدة
حوال� ثالثة أمتار ،ويعود
�ي
ارتفاع الواحد منها
ً
تقريبا إلى األلف الرابع قبل امليالد.
تاريخها

�ج اءت تسمية املوقع بـ (الر�ج ا�ج يل) من �ج مع ر�ج ال،
ألن املشاهد لها من بعيد يظن أن هذه األعمدة
ر�ج ال واقفون.
ع�رت البعثة السعودية األملانية للتنقيب ف� � ي� موقع
ث
الر�ج ا�ج يل على مكتشفات أثرية ف� � ي� املوقع تعود إلى
النحاس� ( 7000سنة).
العصر
ي

قطع أثرية من الشويحطية
موقع أعمدة الر�ج ا�ج يل بال�ج وف  -تصوير سلطان الزيد
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موقع منحوتات ا جل�مال
يعد موقع منحوتات ال�ج مال من أبرز مواقع الفنون الصخرية املكتشفة ف� ��ي املنطقة ،وهو يقع ف� ��ي قلب واحة سكاكا من
أبرز املواقع األثرية ف� � ي� اململكة.
مش�رك نتا�ئ �ج علمية �ج ديدة حول تاريخ املوقع ،حيث كشفت
وقد أظهرت دراسة قام بها فريق سعودي عاملي
ت
�
ً
ً
ً
ً
الدراسة املنشورة ف� ��ي م�ج لة علوم اآلثار بأن هذا املوقع الذي ض
ي�م  21نحتا م�ج سما (منها  17نحتا م�ج سما ِل�ج مال واثنان
من فصيلة ال�خ يليات ،ونحت آخر مل تتضح هويته ،قد يكون من أقدم املواقع ف� ��ي العامل لنحت الحيوانات امل�ج سمة بالح�ج م
الطبيعي.
لف�رة العصر الح�ج ري الحديث ما يب� ن�  5600 - 5200سنة قبل امليالد،
وأشارت النتا�ئ ��ج العلمية إلى أن املوقع يعود ت
وي�تم�ي��ز بم�ج موعة من م�ج سمات ا ِل�ج مال وحيوانات من فصيلة ال�خ يليات بالح�ج م الطبيعي ،وتختلف ف� � ي� طريقة تنفيذها
� نُ�حتت منها ولها شكل م�ج سم،
كب�ر عن الصخرة ال�ت � ي
بشكل ي
عن الفن الصخري الشا�ئ ع ف� ��ي أنحاء اململكة ،فهي بارزة
ٍ
� تم حفرها باملوقع و�ج ود صناعة ح�ج رية مم�ي�ز ة وكذلك بقايا عظام حيوانية.
وأظهرت امل�ج سمات األثرية ال�ت � ي
الكب�رة ال�ت ��ي ُب�ذلت ف� ��ي نحت هذه الحيوانات امل�ج سمة وربما عمل م�ج موعة من
ي
وأشارت النتا�ئ �ج العلمية إلى ال�ج هود
�
ف�رات زمنية مختلفة ،ومن الدال�ئ ل على ذلك اختالف تقنيات النحت املستخدمة،
ي
النحات���ن على تنفيذها على مدى ت
ً
تش�ر إلى صيانة األشكال املنحوتة وأحيانا القيام بنحت أ�ج زاء �ج ديدة لتكون بديلة عن أ�ج زاء
حيث ُو�ج دت أمثلة ي
تضررت بفعل عوامل الزمن ،واستطاع الفريق تتبع خطوط النحت على الصخور بالرغم من تأثر بعض األ�ج زاء
بعوامل التعرية الطبيعية ،ومن ناحية أخرى تم العثور على بعض األ�ج زاء الساقطة من النحت وإعادتها إلى مكانها.
رسمة الصياد بن�ج ران

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
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الرسوم والنقوش الصخرية ف� ��ي منطقة ا جل�وف
تعد منطقة ال�ج وف من أغ�نى املناطق ف� � ي� ال�ج زيرة العربية بالرسومات الصخرية والكتابات والنقوش العربية القديمة
مف�رق الطرق الت�ج ارية ال ت� ��ي تربط �ج نوب ال�ج زيرة العربية باملناطق
واإلسالمية بمختلف أنواعها ،وذلك لوقوعها على ت
الحضارية ف� � ي� بالد الرافدين وبالد الشام ومصر وحوض البحر األبيض املتوسط  ،وتوضح لنا هذه الرسوم والنقوش
الكث�ر من النشاطات الت�ج ارية والسياسية والدينية واال�ج �تماعية ف� � ي� املنطقة.
ي
ومن أبرز الرسوم والنقوش الصخرية ف� � ي� منطقة ال�ج وف:

نقش كر منسيه بمدينة سكاكا :وهو موقع يحتوي على العديد من النقوش ال�ثمودية والنبطية واإلسالمية فضال
عن العديد من الرسوم الصخرية الوعل والذ�ئ ب وطبعات األيدي  ،يقع ف� � ي� وسط مدينة سكاكا داخل ملك خاص.

وي�م مب�نى ح�ج ً
موقع قدير األثري بمدينة سكاكا :ض
وب� ًرا تقع إلى ال�ش مال منه وبقايا
ي
ريا
صغ� ًرا يعرف باسم قصر القدير ئ
ع�ر باملوقع على العديد من الرسومات الح�ج رية والنقوش ال ث�مودية والكتابات اإلسالمية
أساسات ح�ج رية منهدمة .ث
ري� ن�.
القرن���ن السادس والثامن اله�ج ي
ي
لف�رة ما يب���ن
العا�ئ دة ت
�ج بل برنس بمدينة سكاكا :ويقع ال�ج بل ب�ج وار قلعة زعبل ض
ويت�من العديد من الرسومات ألشكال آدمية.

رسم صخري مل�ج موعة من النعام ف� � ي� موقع القرعا

موقع القرعا األثري ف� ��ي سلسلة �ج بال القرعا غرب مدينة سكاكا ،وتحتوي على العديد من الرسومات الصخرية
املتنوعة والكتابات ال�ثمودية والنبطية واإلسالمية املبكرة.

قارة النيصة :ض
كب�رة من الرسومات الصخرية والنقوش ال�ثمودية والنقوش اإلسالمية املبكرة.
وي�م املوقع م�ج موعة ي
ُ
العباس�
أك�ر من  100نقش إسالمي تعود للعصر
الس�راحة الح�ج ج
ع�ر به على ث
ا� حيث ث
ويعتقد أن املوقع كان محطة ت
ي
�
ما عدا نقش واحد يعود لعهد ال�خ ليفة األموي هشام بن عبد امللك.

وع�ر به على العديد من
ي
القرن� �ن� الثالث والسادس
ي
الف�رة يب���ن
امليالدي���ن ث
موقع مويسن :يعود تاريخ بناء القلعة إلى ت
ع�ر حول القصر على قنوات ري
للقرن���ن األول والثا�ن ��ي اله�ج ي
ي
النقوش الصخرية العا�ئ دة
ري���ن عن عبور الح�ج �ا�ج إلى مكة .ث
وآبار قديمة وأدلة على الزراعة.

ع�ر على م�ج موعة كتابات نبطية ف� ��ي أحد
النقوش والكتابات ف� � ي� حي الدرع التاريخي ف� ��ي مدينة دومة ال�ج ندل  ،حيث ث
ازقة الحي.

الكتابات والنقوش والرسوم األثرية ف� ��ي مواقع الحماميات ،واملصقرة ،والطويل بمحافظة دومة ال�ج ندل ،إضافة إلى
موقع االسيد رويع فواز بمحافظة بمحافظة القريات.

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت
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رسم صخري مل�ج موعة من النعام ف� � ي� موقع القرعا

القصر النبطي بإثرا

القرية االثرية ف� � ي� ج�بل قيال

� القصر
يقع قصر إثرا النبطي بمحافظة القريات ف� � ي� ال�ج هة الغربية من قرية اثرا الواقعة شر ق� � ي� قرية كاف  ،وب�ن � ي
م�را من الح�ج ارة البازلتية السوداء املصقولة بشكل �ج يد ،ويتكون مخطط القصر من
الذي تبلغ أبعاده  30ف� ي�  30ت
شكل معماري مربع يقع مدخله ف� ��ي ال�ج هة ال�ش مالية ويعلو بوابة املدخل ذي التفاصيل املعمارية املم�ي�ز ة عتب علوي
من صخرة واحدة نقش عليها شكل هالل نفذ بطريقة النحت البارز ،ويعلو هذا العتب صخرة نقش عليها نقش
بخط كو ف� ��ي من أربعة أسطر وتدل هذه الرسومات والنقوش على أن القصر استخدم باإلضافة إلى استخدامه ف� ي�
الف�رة النبطية استخدم أيضا بالعصر اإلسالمي.
ت
ويعتقد أنه ب�ن ��ي ف� � ي� عهد األنباط بسبب أسلوب البناء املشابه لألبنية النبطية ولو�ج ود كسر الفخار النبطي ف� ��ي املوقع.
� تقود إلى غرف داخل
يحيط سورٌ مب ن� ��ي من الح�ج ارة البازلتية باملب�نى وبه مدخالن ف� ��ي ال�ش مال وال�ج نوب الشر ق� ��ي وال ت� � ي
املب�نى.
الف�رة األموية.
عر� � ي� با �خل ط الكو ف� � ي� يعتقد أنه يعود إلى ت
وقد ث
ع�ر ف� ��ي القصر على نقش ب

أطالل املب�نى األثري ف� � ي� �ج بل قيال

الغر� ��ي من مدينة سكاكا .وقد ُس ّمي املوقع باسم ال�ج بل الذي يحتضنه ،حيث
تقع قيال على مسافة 12كم إلى ال�ش مال
ب
� تقع فوق القمة الشرقية
نو� � ي� ل�ج بل قيال ومبا�ن ��ي املراقبة ال�ت � ي
يتكون من القرية السكنية ال�ت � ي
� تقع على السفح ال�ج ب
املنخفضة لل�ج بل.
يو�ج د هذا املوقع ف� ��ي منطقة معزولة ،وطبيعته ومكوناته تعكس الوظا�ئ ف ال ت� ��ي كان يؤديها حيث يعتقد أن لها طبيعة
� تنشأ على طرق الت�ج ارة ،وبالقرب من املدن.
عسكرية ،فهذا ال�نمط من املواقع ارتبط بالحاميات العسكرية ال�ت � ي
يتكون املوقع من ثالثة أ�ج زاء منفصلة بعضها عن بعض :األول قرية سكنية تتكون من م�ج موعة من الغرف املنفصلة،
والثا�ن ��ي يقع فوق قمة �ج بل قيال ،ويتكون من مب�نى وم�ج موعة من األسوار الح�ج رية القريبة منه ال ت� ��ي شيدت على حافة
قمة ال�ج بل ال�ج نوبية ،أما املب�نى الثالث فيقع إلى الشرق من القرية السكنية ،وعلى مسافة 200م إلى الغرب منها.
الوا�ج هة ال�ش مالية للقصر النبطي بإثرا
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قصر القدير

قارة النيصة
كب�رة من
تقع قارة النيصة على مسافة  5كم إلى الغرب مباشرة من موقع مويسن ٬ويتكون موقعها من م�ج موعة ي
النقوش ال�ثمودية النبطية ٬والنقوش اإلسالمية املبكرة نقشت على الوا�ج هات الصخرية لقارة النيصة ال�ت ��ي ت�تم�ي��ز بو�ج ود
وا�ج هات صخرية صالحة للكتابة تحيط بقمة املرتفع الصخري لقارة النيصة ،حيث أسهمت تلك الوا�ج هات ال�ت ��ي تتكون من
بي�ة صالحة للكتابة .كما أن كثافة الكتابات اإلسالمية ال�ت ��ي يزيد عددها على املا�ئ ة ٬وتنوع خطوطها
�ي
الح�ج ر
الرمل� ف� � ي� إي�ج اد ئ
اس�راحات طريق
ومحتواها وصيغها اللغوية ٬ي
تش�ر إلى أهمية هذا املوقع ف� � ي� العصور اإلسالمية ،حيث يعتقد أنه احدى ت
ع�ر منطقة ال�ج وف .وتمتاز م�ج موعة كتابات قارة النيصة
ا� الذي يمتد من �ج نوب غرب العراق ح�تى املدينة املنورة ب
الح�ج ج
�
� ظهر
بخطوطها ال�ج ميلة كما تمتاز بو�ج ود م�ج موعات من النقوش تعود إلى أسر مختلفة ٬مثل :أسرة ابن حضرمة ال�ت � ي
منها أربعة إخوة ف� ��ي أربعة نقوش مختلفة ٬وأسرة عالية بن طوق ال�ت ��ي ظهر منها ثالثة إخوة ف� � ي� ثالثة نقوش مختلفة.
العباس� ٬إال أن هناك ن نقش يعود إلى العصر األموي ،ويؤرخ لسنة  121هـ.
وتعود معظم تلك النقوش إلى العصر
ي

قلعة القدير

الغر� ��ي من مركز قارا على مسافة نحو  10كم إلى ال�ج نوب من
يقع القصر على سفح مرتفع صخري ف� � ي� الطرف
ب
سكاكا.
وبر� للمراقبة ،ويعود تاريخ بنا�ئ ها
ج
والط� �ن� تتألف من غرفة
ي
الرمل�ي
ف� � ي� هذا املوقع بقايا أطالل قلعة مبنية من الح�ج ر
�
�
كب�رة متناثرة عليها نقوش ثمودية قديمة وبعض رسوم الحيوانات ،وبعض
إلى عام 518هـ ،ب�ج وارها صخور ي
مشاهد الصيد ،واملوقع محاط بسور للمحافظة عليه.
إلى ال�ش مال مباشرة من القصر ُع ث�ر على بقايا منشآت معمارية ،وبقايا ئب�ر قديمة ،وو�ج دت على سطح املوقع
العباس� ،ما يؤكد
بف�رة العصر األموي وبداية العصر
م�ج موعات من الكسر الفخارية ال�ت � ي
� أمكن تحديد تاريخها ت
ي
أن تلك البقايا األثرية تعود إلى مرحلة أسبق من مب�نى القصر.
العر� ��ي الذي يؤرخ تاريخ بناء القصر والذي نقش إلى ال�ش مال منه على أرضية
وتأ�ت ��ي أهمية املب�نى من النقش
ب
صخرية ،واملؤرخ ف� � ي� سنة 518هـ ،ب�ج وار القصر

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت

22

كتابات أثرية ف� � ي� قارة النيصة

موقع الصن�يميات
الغر� � ي� من دومة ال�ج ندل
الصغ�رة ،تقع ف� � ي� ال�ج زء ال�ش � ي
مال�
ي
يتكون هذا املوقع من عدد من التالل األثرية
ب
وهي متباعدة وتتخلل املساكن الحديثة ٬بل إن بعضها و�ج د داخل ساحات بعض املنازل .وكشفت أعمال الحفر
عن أن املوقع يتكون من مقابر �ج ماعية شيدت ف� � ي� منخفض صناعي محفور ٬وقد استخدمت املساحة ال�ت ��ي تفصل
ال�ج دران بعضها عن بعض لدفن املو�ت ى ٬وقد تكرر هذا ال ن�مط املعماري ف� � ي� التالل الثالثة املحفورة.
كب�رة من العظام اآلدمية تختلط بها مواد أثرية منوعة ٬أبرزها :املواد الفخارية٬
وع�ر داخل تلك املقابر على كميات ي
ث
حل� الذهبية.
والز�ج ا  ٬وا �خل رز ٬واملسكوكات النبطية والرومانية ٬وم�ج موعة من ال � ي
�ج
اإلم�راطور هدريان.
ومن أبرز القطع املكتشفة ف� ��ي املوقع عملة رومانية تعود إلى عهد ب

قلعة زعبل
تعد قلعة زعبل ف� ��ي منطقة ال�ج وف أحد أهم املعامل
وال�راثية ف� � ي� املنطقة ،مما �ج علها مقصدا
التاريخية ت
ر�ئ يسا للزوار والسياح.
تقع قلعة زعبل الواقعة ف� � ي� ال�ج هة ال�ش مالية الغربية من
الف�رة
مدينة سكاكا بمنطقة ال�ج وف ،ويعود بنا�ئ ها الى ت
النبطية املؤرخة من القرن االول قبل امليالد الى القرن
وتأم���ن مدينة
ي
االول امليالدي)؛ لحماية طريق ت�ج اري،
نً
حصي�ا يشرف على الواحة،
موقعا
سكاكا؛ كونها
ً
كمنشأة حربية بحتة؛ كونها ال ض
ت�م ف� � ي� داخلها سوى
غرفت� ن�.
ي
غ�ر املنتظم
الرمل� ي
�ي
بنيت القلعة ُب�نيت من الح�ج ر
م� ًرا.
والط� ن� ،على مرتفع صخري يعلو
ي
بحوال�  30ت
ي

يس� ،يقع ف� � ي� ال�ج هة
وتتكون القلعة من مدخل ر�ئ ي
ق
نو� � ي� الشر� � ي� من
ال�ج نوبية الشرقية مالصق ب
لل� �ر�ج ال�ج ب
صغ�ر ال يمكن الصعود له إال
ي
القلعة ،وهذا املدخل
من خالل طريق واحد من ال�ج بل ،عبارة عن در�ج من
�
الح�ج ارة ،وكلما ارتفعت القلعة يضيق هذا الدر  ،كما
�ج
ض
أبرا� أسطوانية الشكل ف� � ي� أركانها،
ج
ت�م القلعة أربعة
�
تقري�ا ،ترتفع عن أرضية
ًب
قطر كل منها ثالثة أمتار
بحوال�  5أمتار ،كما ض
صغ� ًرا
ي
ي�م كل بر�ج مدخل�ً
القلعة
ي
�
يؤدي إلى داخل القلعة.

وتحتوي القلعة بداخلها على خزان مربع الشكل لحفظ
املاء ،محفور ف� ��ي أرضيتها الصخرية ،وتحتوي �ج درانها
مر�عة
ّب
على شرفات مدر�ج ة ف� � ي� أعالها ،وفتحات
ومستطيلة الشكل تُ�سمى «املزاغل».
ع�ر عليها ف� ��ي موقع الصن�يميات
عملة رومانية تعود إلى عهد ب
اإلم�راطور هدريان ث
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قلعة زعبل

ئب�ر سيسرا

قلعة مارد
تقع قلعة مارد على تل مرتفع ف� � ي� مدينة دومة ال�ج ندل �ج نوب غرب مس�ج د عمر.

حوال� القرن الثالث امليالدي عندما غزت ملكة تدمر زنوبيا
�ي
وأقدم ذكر لها يعود إلى

حر� ��ي للمراقبة واالنذار بالحرب
ي
وينقسم تصم�ي مها املعماري الى
قسم���ن احدهما مد�ن � ي� لإلعاشة والسكن واإلدارة ،واالخر ب
والقتال .

القرن���ن االول
ي
(ب���ن
الف�رة النبطية والرومانية ي
قد كشف عدد من علماء اآلثار عن العثور على بقايا معمارية تر�ج ع الى ت
ق.م والرابع امليالدي) ف� � ي� قلعة مارد.

املش�ركة للتنقيب ف� ��ي موقع دومة ال�ج ندل أن أعمال التنقيب ف� ��ي املوقع
وذكر تقرير للبعثة السعودية االيطالية الفرنسية
ت
� تر�ج ع الى العصرين النبطي والروما�ن ي�.
الغر� � ي� لواحة دومة ال�ج ندل عن وحدة معمارية لحي سك�ن � ي
كشفت عند السور
ب
ابرا� السور ونظام للري مرتبط بقنوات وأنفاق بدومة
ج
كما تم العثور على اساسات معمارية تر�ج ع للعصر الروما�ن ��ي عند
�
ال�ج ندل.

وأشار فريق البعثة إلى أنه قد تم الكشف عن عدد من النقوش االسالمية املبكرة والنقوش ال�ثمودية والنبطية ف� � ي� مواقع
مويسن والنيصة و�ج بل قيال ،إضافة إلى العثور ف� � ي� املوقع على مستوطنة تر�ج ع للعصر الح�ج ر الحديث (االلف الرابع ق .م).

ئب�ر سيسرا

وأك�رها تقنية ف� � ي� الحفر.
تعد ئب�ر سيسرا من أهم اآلبار األثرية ف� � ي� ال�ج زيرة العربية .ث

الرمل�،
مال� من مدينة سكاكا بالقرب من قلعة زعبل ،وهي عبارة عن ئب�ر محفورة ف� ��ي الصخر
تقع ف� ��ي الطرف ال�ش � ي
ي
شكلها بيضاوي ،وقطراها 9×8م وعمقها نحو 15م ،ونحتت على �ج وانبها الداخلية در�ج ات تصل إلى قاعها ،وتو�ج د
ً
معروفا
قناة محفورة ف� � ي� الصخر ف� ��ي داخلها كانت تستخدم لنقل املياه إلى املزارع ،وهذا النوع من أنظمة الري كان
الف�رة النبطية (القرن امليالدي األول).
خالل ت

تعت�ر ئب�ر سيسرا املنحوتة ف� � ي� الصخر أحد أبرز آثار املنطقة وال�ت ��ي تعود تسميتها للقا�ئ د العسكري الكنعا�ن ��ي سيسرا
ب
فلسط� ن�
ي
والذي حارب اليهود ف� ��ي
الب�ر بو�ج ود در�ج منحوت ف� � ي� الصخر ،كما ان فيها ً
خار� املدينة.
ج
نفقا يصل إلى
وت�تم�ي��ز ئ
�
�

قلعة مارد
ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت
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حي الدرع ف� ��ي دومة ا جل�ندل
يمثل حي الدرع التاريخي ف� ��ي دومة ال�ج ندل بمنطقة ال�ج وف معلما سياحيا وتاريخيا مهما نظرا ملا ض
ي�مه من املواقع
وال�راثية املم�ي�ز ة.
االثرية ت
كب�را من الزوار منت منطقة ال�ج وف وخار�ج ها ،كما يشهد فعاليات سياحية
ويستقبل الحي التاريخي أسبوعيا عددا ي
وتراثية ف� � ي� اإل�ج ازات املوسمية.

ويقع ‘’حي الدرع’’ ب�ج انب مس�ج د عمر بن ال�خ طاب التاريخي وقلعة مارد األثرية ،ويعد أحد اآلثار الباقية من مدينة
ً
عاما.
� طالت سوق دومة ال�ج ندل التاريخي قبل نحو25
� سلمت من معاول الهدم ال�ت � ي
دومة ال�ج ندل القديمة ال�ت � ي

وتعود منشآت الحي إلى العصر اإلسالمي الوسيط ،لكنها تقوم على طبقات أثرية وأساسات تعود إلى منتصف
األلف األول قبل امليالد.

تؤمن الحياة لساك ن� ��ي الحي من العيون
البسات���ن ومسارب املاء ال ت� � ي
ي
وي ت�م�ي��ز الحي بمبانيه الح�ج رية ووقوعه يب���ن
� كانت ّ
القريبة.

ج
مس�د عمر بن ا خل�طاب
يعد مس�ج د عمر بن ال�خ طاب ف� ��ي دومة ال�ج ندل ،الذي يقع ب�ج انب
قلعة مارد ف� � ي� حي الدرع من ال�ج هة ال�ج نوبية ،من أهم املسا�ج د
التاريخية ف� � ي� اململكة.

وتنبع أهميته من تخطيطه الذي يمثل نمط املسا�ج د األولى،
مثل مس�ج د الرسول عليه الصالة والسالم ،ف� � ي� املدينة املنورة.
باإلضافة إلى أن من أمر ببنا�ئ ه هو الفاروق عمر بن ا �خل طاب،
وذلك عندما كان متو�ج ًها لبيت املقدس عام  16ه�ج ري.

الغر� ��ي من البناء ،وهي
نو� � ي�
تقع ئ
ب
م�ذنة املس�ج د ف� � ي� الركن ال�ج ب
مربعة الشكل طول ضلعها عند القاعدة 3م ،وتضيق إلى
الداخل كلما ارتفعت إلى األعلى ح�تى تنتهي بقمة شبه
حوال� 13م  ،وال�ج زء األسفل منها
هرمية .ويبلغ ارتفاعها
ي
امل�ذنة إلى أربع طوابق
مربع الشكل ،أما من الداخل فتقسم ئ
مبنية على سقف املمر الذي يؤدي إلى الطريق ال�خ ار�ج ي ،وكان
امل�ذنة ي�تم من خالل الصعود إلى سقف املس�ج د ثم
الدخول إلى ئ
إلى الطابق األول منها.
وامل�ذنة كما هو
وقد استخدم الح�ج ر املنحوت ف� ��ي بناء املس�ج د ئ
ف� � ي� مبا�ن � ي� قلعة مارد.

م�ذنة مس�ج د عمر بن ال�خ طاب تعد أول
ويؤكد املؤرخون أن ئ
ً
م�ذنة ف� � ي� اإلسالم ، ،وأعيد ترم ي�م بناء املس�ج د مؤخرا ،إال أن
ئ
ف
امل�ذنة بقيت محافظة على شكلها منذ أن بنيت � ��ي عصر صدر
ئ
اإلسالم.

ويقع املس�ج د ف� ��ي محيط حي الدرع التاريخي الذي تعود منشآته
إلى العصر اإلسالمي الوسيط ،لكنها تقوم على طبقات أثرية
وأساسات تعود إلى منتصف األلف األول قبل امليالد.
مس�ج د عمر -تصوي احمد ال�ج روان
مدخل حي الدرع

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت
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سور دومة ا جل�ندل

قرية كاف بالقريات
بحوال� 27كم ،حيث كانت هذه القرية محطة من محطات
وهي قرية كاف الواقعة إلى الشرق من محافظة القريات
ي
مال�ي ال�ج زيرة العربية ،ثم أصبحت حامية ع�ثمانية ،ح�تى بدأ االستيطان فيها ألغراض تتعلق
طريق القوافل القديم ف� � ي� �ش �
باستخرا� امللح واملتا�ج رة فيه.
ج
�
ً
أهال� قرية كاف إلى النبك فأصبح قصر كاف مقرا ل�خ فر الطرق ف� � ي� املنطقة ،حيث اس�تمر
�ي
و ف� � ي� ال�ثمانينات اله�ج رية رحل
ً
الهي�ة العامة
كذلك ح�تى مطلع القرن ال�خ امس عشر اله�ج ري عندما ُه�ج ر ذلك القصر وكاد أن يصبح خرابا ،ح�تى قامت
ئ
شاهدا تاريخياً
ً
ً
بسيا� حديدي من أ�ج ل املحافظة عليه ليكون
ج
سابقا بإعادة ترم ي�مه وتسويره
وال�راث الوط�ن ��ي
للسياحة ت
�
ً
ً
ومعلما آثاريا للمنطقة وأهلها.
حر� ��ي على تل متوسط االرتفاع �ش مال شرق قرية كاف ،مساحته نحو 2700م� ،2شُّ يد
وقصر كاف ،هو عبارة حصن ب
من الح�ج ارة الرسوبية الكلسية عام 1338هـ ،وقد سلم القصر للملك عبدالعزيز عام 1344هـ ويحيط به سور ض
ي�م
أربعة أبرا�ج للمراقبة ف� ��ي أركانه ،وي�ش مل القصر م�ج موعة من الغرف والقاعات كانت تستخدم كسكن ولألعمال الرسمية
�
ومستودعات وس�ج ن ،وفيه عناصر معمارية مم�ي�ز ة مثل العقود واألعمدة واألفاريز.
لف�رات إسالمية مختلفة ،حيث تولى استخدام القصر ألغراض
ويحوي القصر شواهد تاريخية ومعامل آثرية تعود ت
ا� واملسافرين.
اس�راحة للح�ج ج
عسكرية ،ومحطات ت
�

سور دومة ال�ج ندل

يحيط سور دومة ال�ج ندل بمدينة دومة ال�ج ندل القديمة و هي املدينة املعروفة بتحصيناتها القوية ،وهو سور ضخم
م�رات حول املدينة ،و تبعد أقصى نقطة لهذا السور من مركز املدينة مسافة  2كم تقريبا،
يمتد إلى عدة كيلو ت
مال� من املدينة ،و مع مرور الزمن وعوامل
الغر� � ي� و �ج انب من ال�ج زء ال�ش � ي
أما األ�ج زاء املتبقية منه فتقع ف� � ي� ال�ج زء
ب
الطبيعة اختفت األ�ج زاء ال�ج نوبية و الشرقية من السور حول املدينة.
� من الح�ج ارة و هي نفس الح�ج ارة و نفس ال�نمط الذي بنيت به قلعة مارد و ال�ت ��ي تقع على مقربة منه،
والسور مب�ن � ي
تأم���ن املدينة أيضا ،و منها أبرا
تحص� �ن� و ي
ي
و تو�ج د إلى �ج وار السور أسوار وأبرا�ج أخرى ملحقة بالسور هدفها
�ج
�
الط� �ن� من الداخل.
مستطيلة الشكل لها فتحتان ،و كلها ملحقة بالسور عن طريق �ج دار من ي

الغر� ي�
أما ما تبقى من السور ح�تى اآلن ف� � ي� منطقة املرتفع الصخري الذي يحف باملدينة غربا فتظهر على قمة املرتفع
ب
الغر� ��ي و نحو ال�ش مال الشر ق� � ي� بات�ج اه
اه� �ن� نحو ال�ش مال لتحيط باملدينة من ضلعها
� تنحدر بات�ج ي
بقايا األسوار ال�ت � ي
ب
أطراف املدينة ال�ج نوبية الغربية.

قصر كاف

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت
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قصر الحواس

قصر األمارة ف� � ي� الحديثة

وال�راثية املعروفة.
ال�را�ث � ي� يقع ف� ��ي محافظة القريات ،ومن قصورها التاريخية ت
قصر الحواس ت
� مربع الشكل ،بنيت قمم ال�ج دران بح�ج ارة للمحافظة عليه من التهدم ،له بر�ج ان من ال�ج هة
وهو مب�نى طي�ن � ي
ُ
ع���ن الحواس.
ال�ش مالية وال�ج نوبية� ،ش يد هذا املب�نى على مرتفع صخري يشرف على املزارع وعلى ي
ً
سابقا /عبد هللا الحواس كمقر سكن له ،ويعود تاريخه إلى العام 1360هـ،
أم�ر منطقة القريات
 .وقد أمر ببنا�ئ ه ي
� مربع الشكل م�تماسك ال�ج دران.
وقام بالبناء املواطن عطا هللا السبي�ت ي� .والقصر عبارة عن مب�نى طي�ن � ي

قصر األمارة ف� � ي� الحديثة

الغر� ��ي منها
حوال�  20كلم إلى ال�ش مال
يقع ف� � ي� قرية الحديثة الواقعة بالقرب من الحدود األردنية ،ويبعد عن مدينة القريات
ب
ي
ً
واحدا من أبرز املعامل التاريخية ف� ��ي منطقة ال�ج وف ،وهو أحد مراكز قصور األمارة ف� � ي� محافظة
ويعت�ر
ب
الدول�.
على الطريق
ي
� من الح�ج ارة البازلتية السوداء ،وقد تم
القريات .وقد تم إنشاؤه ف� ��ي عهد امللك عبدالعزيز ف� ��ي العام 1371هـ ،وهو مب�ن � ي
ً
أنش�ت ف� � ي� التاريخ الحديث ،وهو عبارة عن بناء مكون من طابق واحد
ال�راثية ال ت� ��ي
ب
حديثا.
ترم ي�مه
ويعت�ر القصر أحد املبا�ن ��ي ت
ئ
وشكله مستطيل ،وأق�يم ف� � ي� زاويتيه بر�ج ان مستطيال الشكل يتكون كل منهما من دورين ،ويؤدي مدخل القصر الى
ب� املدخل در�ج ان ح�ج ريان يوصالن الى أسطح الغرف.
ساحة مكشوفة تتوزع ف� � ي� �ج انبيها ثمانية غرف ،كما يو�ج د على �ج ان� � ي
وقد تم بناء القصر باستخدام الح�ج ارة البازلتية سوداء اللون وال�خ رسانة ،وهو مشابه لقصر األمارة بالعيساوية .والحالة
االنشا�ئ ية العامة للقصر و�ج ميع أبنيته ممتازة.

قصر الحواس

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
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قصر العيشان ف� ��ي سكاكا

قلعة الصعيدي بالقريات
� تقع ف� � ي� محافظة القريات ف� ��ي منطقة
تقع قلعة الصعيدي أو قلعة �ج بل الصعيدي ف� � ي� قرية كاف ،وهي أحد القالع ال�ت � ي
الف�رة اإلسالمية لحماية طريق الح�ج ا�ج املار
ال�ج وفُ .ي
الف�رة النبطية ،كما استخدمت ف� ��ي ت
و�ر ّ�ج ح أن تاريخ إنشا�ئ ها يعود إلى ت
�
باملنطقة ح�تى بداية الحكم السعودي .وتغطي مساحة القلعة �ج ميع مساحة قمة ال�ج بل ،وهي عبارة سور يحيط بقمة
متعر� بحسب طبيعته ال�ج غرافية ،وفيه العديد من األبرا�ج املوزعة على امتداد السور الذي يبلغ
ج
ال�ج بل ويمتد بشكل
�
�
صغ�رة املساحة .كما تحتوي القلعة على
ي
حوال�ي خمسة أمتار ،ويو�ج د بداخله أساسات لبيوت ح�ج رية
ارتفاعه من ال�خ ار�ج
�
�
مطوي� �ن� بالح�ج ارة البازلتية ،و ف� � ي� ال�ج هة الشرقية من ال�ج بل طريق متعر�ج ة لتسهيل وصول العربات ال�ت ي�
ي
خزان���ن للمياه
ي
م�ر من قاعدة ال�ج بل ح�تى بوابة القلعة.
ت�ج رها ال�خ يول والبغال لنقل املؤن واملاء ،ويبلغ طوله
حوال�  1200ت
ي

قصر العيشان

يقع قصر العيشان أو قصر الشيخ إبراه�ي م العيشان السرحا�ن ��ي ف� ��ي وسط مدينة سكاكا  ،وهو عبارة عن قصر ترا�ث ي�
قصرا ومس�ج ً
ً
حوال� العام 1330هــ .ومحيطه عبارة عن منطقة واسعة ض
دا وساحة متسعة،
ت�م
�ي
� ف� � ي�
قديم ب�ن � ي
ويحاك� شكل القصر ال�خ ار�ج ي تصم�ي م القالع التاريخية من حيث شكل السور
�ي
و�ج ميعها بحالة عمرانية �ج يدة.
الصغ�رة ف�يما بينها ،ويصل ارتفاع سور القصر
ي
واألبرا  ،ولكنه يحتوي من الداخل م�ج موعة من الغرف والساحات
�ج
هت� �ن� من السور.
ر� ستة أمتار ويعلوهما أشكال زخرفية من الشرانيف ف� � ي� �ج ي
ال� ج
حوال�ي أربعة أمتار ،وارتفاع ب
إلى
�
�
بالط���ن والح�ج ارة و�ج ذوع ش�ج ر النخيل واألثل ،ويو�ج د
ي
وللقصر بوابة ر�ئ يسة ومدخل �ج ان�ب ي� ،وقد تم بناء القصر
والط� ن�.
ي
بداخله ئب�ران ،وب�ج واره من ال�ج هة ال�ج نوبية مس�ج د قديم من الح�ج ارة
قلعة الصعيدي بالقريات

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
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قصر ابن سمحان بالقريات

قرية منورة

ال�راثية املعروفة.
قصر (بن سمحان) ف� ��ي شرق محافظة القريات من القصور ت

ب�ن ي� ف� ��ي عام 1354هـ حي�نما أمر امللك عبد العزيز �ج ميع أمراء املناطق بحث باديتها باله�ج ر ،وكان مريحيل السمحان
أخ� ًرا باسمه يحتوي على عدة مرافق خدمية
أحد أوا�ئ ل املها�ج رين ف� � ي� وادي السرحان ،حيث قام ببناء قصر اسمي ي
واملواطن� ن�.
ي
الكث�ر من ال�خ دمات للبادية الرحل
كانت تقدم ي

� تمر بها قوافل الت�ج ار من وسط اململكة لبالد الشام ومصر.
وهو من املواقع ال�ت � ي

يتكون القصر من عدة غرف متوسطة املساحة ومس�ج د ومشب للنار وفناء ومكان لتعل�يم الصبية

قرية منورة

الط� �ن� مسقوفة باالثل و�ج ريد النخل وب�ج وارها
قرية قديمة تقع �ش مال مدينة القريات على مسافة ()30كم بيوتها من ي
نو� ي� ,ت ت�م�ي��ز بيوتها بأبرا�ج ها
تك�ر بها املياه ب
مزارع نخيل قديمة ث
الك�ريتية ال�ج ارية  ,شوارعها ضيقة وبها مس�ج د ف� � ي� طرفها ال�ج ب

الدا�ئ رية الشكل.

قصر ابن سمحان بالقريات
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قرية اثرة

حي الضلع بسكاكا

حوال�  42كم ،وتشتهر بمياهها ومزارعها وخاصة النخيل
تعت�ر التوأم لقرية كاف ،تبعد عن مدينة القريات
ب
ي
وال�راثية ويو�ج د فيها قصر أثري يعرف باسم قصر اثرة النبطي
وكذلك تب�راثها والذي هو خليط يب� �ن� البيوت االثرية ت
استخرا� امللح.
ج
كذلك اماكن
�

قرية منورة

الشه�ر ،ويش�تمل الحي على عدد
ي
يقع حي الضلع القديم بمدينة سكاكا ال�ج وف ف� � ي� أسفل التل الذي يقوم عليه حصن زعبل
م�ر مربع.
� شيدت من ي
من البيوت املتالصقة ال�ت � ي
الط� ن� ،والح�ج ارة ،و�ج ذوع األثل ،تغطي مساحة تقدر بعشرين ألف ت

قصر اثرة

بالل� �ن� ف� � ي� مناطق مختلفة من الحي ،واستبدال التالف منها
الط� �ن� بالحي ب
تهي�ة الحي من خالل إعادة بناء مبا�ن � ي� ي
وقد تمت ئ
وتركيب لياسة للحوا�ئ ط ال�خ ار�ج ية للموقع ولوا�ج هات املوقع وتركيب األسقف وتركيب أبواب خشبية للغرف واملبا�ن ي�
الهي�ة األثرية للحي ولحماية املبا�ن � ي� من مياه األمطار مستقبال وذلك باستخدام مواد محلية،
بالحي ووضع مزاريب إلعادة
ئ
وإعادة بناء ممرات للمشاة لي�تمكن الزوار من زيارة الحي واالطالع عليه حيث يعد مزارا سياحيا باملنطقة.
ويحتضن الحي عددا من الفعاليات السياحية والوطنية ويستقبل السياح وزوار املدينة.

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت
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سوق دومة ا جل�ندل
ض
ت�م املنطقة األثرية ف� � ي� محافظة دومة ال�ج ندل السوق القديم للمدينة ،وهو عبارة عن بقايا محالت قديمة مبنية
اهل�ي ف� ي�
من الح�ج ر أسفل قلعة مارد ،ويعد مقراص لسوق دومة ال�ج ندل الذي تبدأ به العرب أسواقها ف� � ي� العصر ال�ج �
ً
مقرا لعدد من املحالت.
حال� ليكون
ربيع الثا�ن � ي� من كل عام ،وقد تم ترم�ي مه ف� � ي� الوقت ال � ي

ال�را�ث � ي� عدد من الفعاليات ف� ��ي املناسبات الوطنية والسياحية من أبرزها فعاليات بيع املنت�ج ات
وتقام ف� ��ي هذا السوق ت
� تشتهر بها املنطقة.
ال�راثية والحرف اتليدوية ال�ت � ي
ت

سوق دومة ال�ج ندل

ال�راثية ف� � ي� منطقة ا جل�وف
املواقع ت
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