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مالية ي منطقة الحدود ال�ش �� راثية �ف 6املواقع ال�ت

راث ة ال�ت هي�ئ

هة  راير من عام 2020،  ال�ج ي شهر ف�ج �� ي تأسست �ف ات بوزارة الثقافة، وال�ت�� راث”، إحدى الهي�ئ ة ال�ت تمثل “هي�ئ
اليدوية،  ال�رف   ، �� العمرا�ف راث  ال�ت )اآلثار،  األربعة  بقطاعاته  ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت عل�  باإلشراف  املكلفة  ال�كومية 

ر املادي(. راث غ�� ال�ت

 �� الثقا�ف راث  ال�ت املحافظة عل�  بأهمية  إيمانها  راث من منطلق  بال�ت ة مختصة  لهي�ئ الثقافة  ي إطالق وزارة  �� ويأ�ت
ر املادي(، وضرورة ت�فميته وتطويره بما يتواكب مع رؤية اململكة 2030، واملكانة  بمختلف أنواعه )املادي، وغ��
ي مختلف مناطقها  �� ي ومتنوع، حيث تزخر اململكة �ف ي به من تراث غ�ف�� رف التاريخية وال�ضارية للمملكة، وما ت�تم��
راث  ي ال�ت �� ي تعود ل�ضارات إنسانية متعاقبة- وتحتوي عل� مواقع، ومبا�ف دًا من املواقع األثرية -ال�ت�� ر حج بعدد كب��

ي تعكس ثقافة هذه البالد. ر املادي ال�ت�� راث غ�� ، وال�رف اليدوية املتنوعة واألصيلة، وعناصر ال�ت �� العمرا�ف

السعودية، من رؤية  العربية  اململكة  ي  �� �ف راث  ال�ت اه تطوير قطاع  تحج ي مهامها ومسؤولياتها  �� �ف ة  الهي�ئ وتنطلق 
�ف  وتمك�� وإدارة  “حماية  من  تت�ف ورسالة  وعاملية”،  وطنية  ثقافية  ثروة  بوصفه  راثنا  ب�ت “االحتفاء  عل�  تنص 
روات  ال�ث وإدارة  حماية  مسؤولية  ة  الهي�ئ تتول�  حيث  ”؛  �� الثقا�ف راث  ال�ت ملكونات  املستدام  والتطوير  االبتكار 
راث، وتطوير  راثية وت�فميتها، وتعزيز األنشطة البحثية، وت�فمية املواهب ذات العالقة بال�ت الثقافية، واملواقع ال�ت
تطوير قطاع  ي تساعد عل�  ال�ت�� املناسبة  مات  والتنظ�� األنظمة  راثية، ووضع  ال�ت واألنشطة  ي  رام�� وال�ج الفعاليات 
 �� الثقا�ف راث  بال�ت التوعية  حمالت  ونشر  وتأهيلها،  مها  وترم�� راثية  ال�ت ي  �� واملبا�ف املواقع  حماية  انب  حج إل�  راث،  ال�ت

ي مختلف مناطقها. �� ي ت�تمتع بها اململكة �ف روات األثرية املذهلة ال�ت�� ،والتعريف بال�ث

املحافظة  بأهمية  �تمعي  املحج والوعي  االه�تمام  مستوى  ورفع   ، �� الثقا�ف راث  ال�ت ت�فمية  هود  حج دعم  ة  الهي�ئ وتتول� 
اقتصاديًا  ورافدًا  بها،  از  رف واالع�ت الوطنية  الهوية  ترسيخ  ي  �� �ف مهمًا  مصدرًا  كونه  وت�فميته؛  ي  الوط�ف�� راث  ال�ت عل� 
يع ال�تمويل  انب تشحج ، إل� حج ، إضافة إل� إبرازه والتعريف به عل� املستوى الدول�� وثقافيًا عل� املستوى الوط�ف��
يع  وتشحج راث،  ال�ت بقطاع  اصة  ال�ف ر  املعاي�� راح  واق�ت ة،  الهي�ئ باختصاصات  العالقة  ذات  االت  املحج ي  �� �ف واالست�ثمار 
رام��  م واع�تماد ال�ج ة تنظ�� ي القطاع، كما تتول� الهي�ئ �� ي وتطوير املحتوى �ف األفراد واملؤسسات والشركات عل� إنتاح�
رخيص لألنشطة  مية، إضافة إل� دعم حماية حقوق امللكية الفكرية، وال�ت ي التعل�� رام�� التدريبية املهنية، وبناء ال�ج

ة. ال عمل الهي�ئ ذات العالقة بمحج

م وإقامة املؤتمرات، واملعارض، والفعاليات، واملسابقات”املحلية والعاملية”. ة: تنظ�� من نطاق عمل الهي�ئ ويت�ف
االتحادات  ي  �� �ف راك  واالش�ت فيها،  الدخول  أو  تأسيسها  ي  �� �ف املشاركة  أو  الشركات  وتأسيس  فيها،  واملشاركة 

ة.  مية والدولية ذات العالقة باختصاصات الهي�ئ واملنظمات، واملحافل اإلقل��

الرؤية
الرسالة

ة قطاعات الهي�ئ

روة  راثنا ك�ث االحتفاء ب�ت
�ف ثقافية وطنية وعاملية حماية وإدارة وتمك��

االبتكار والتطوير املستدام 
�� راث الثقا�ف ملكونات ال�ت

 ، �� راث العمرا�ف اآلثار، ال�ت
راث  ال�رف اليدوية، ال�ت

ر املادي غ��



مالية ي منطقة الحدود ال�ش �� راثية �ف 8املواقع ال�ت

راثية ي العناية باملواقع ال�ت �� راث �ن ة ال�ت دور هي�ئ

ة أهمية خاصة، من خالل عدد من 	  ي توليها الهي�ئ ي أحد أبرز املهام ال�ت�� �� راث الثقا�ف تمثل العناية بمواقع ال�ت
ي وهي: رام�� هود وال�ج ال�ج

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

راثية ومنع التعدي عليها.	  استصدار األنظمة والقرارات املتعلقة بحماية املواقع ال�ت

 	. �� راث العمرا�ف م مواقع ال�ت ت�فمية وتأهيل وترم��

ي وضرورة املحافظة عليها.	  �� راث الثقا�ف �تمعي بأهمية مواقع ال�ت نشر الوعي املحج

�ف 	  ، التابع�� �� راث العمرا�ف ي لل�ت ل الوط�ف�� ي لآلثار، والسحج ل الوط�ف�� ي من خالل السحج �� راث الثقا�ف توثيق مواقع ال�ت
ط رقمية تمكن من سهولة  منان معلومات علمية شاملة ودقيقة عن املواقع، وخرا�ئ ة واللذين يت�ف للهي�ئ

ق والصور املتعلقة بها. إدارتها وحمايتها، إضافة إل� الوثا�ئ

ر البعثات العلمية، واستقبال البالغات عن هذه املواقع.	  هود الكشف عن املواقع األثرية ع�ج حج

ل اإلعالم.	  راثية من خالل املعارض واملطبوعات واألفالم ووسا�ئ التعريف باملواقع ال�ت

راث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو.	  مة ال�ت ي قا�ئ �� راثية �ف يل املواقع ال�ت تسحج

راثية للمملكة،  مة التاريخية وال�ت سد الق�� ي تحج راثية املتنوعة ال�ت�� ر من املواقع ال�ت تزخر مناطق اململكة بالكث��
ارة القديمة. بصفتها ملتقى ال�ضارات اإلنسانية،  وممرًا لقوافل التحج

�ف  ي ب�� �� ي آثارها وتراثها، وهو الرابط املر�ئ �� ي امللموس محفوظ �ف �� ة، كما أن إرثها الثقا�ف فحضارة اململكة غن��ّ
ال�ضارات  من  عدد  ملتقى  ي  �� �ف تقع  فاململكة  مستقبلها،  ذلك  من  واألهم  وحاضرها،  اململكة  ي  �� ما�ف

والتيارات الثقافية املتقاطعة.

عل�  شاهدًا  تمثل  أثرية،  مواقع  من  اململكة  محافظات  من  محافظة  تخلو  تكاد  ال  اآلثار،  ال  محج ففي 
القصور،  ي  �ف ب�� ما  اآلثار  هذه  تتنوع  حيث  العربية،  زيرة  ال�ج أرض  استوطنت  ي  ال�ت�� القديمة  ال�ضارات 

رها. ي أظهرتها ال�فريات األثرية، واملنشآت الصخرية وغ�� ي ال�ت�� �� والفنون الصخرية، واألسوار، واملبا�ف

�تماعي، وهو  ، واالحج مال�� ي التنوع الوظيفي وال�ج �� ي غاية �ف �� راث عمرا�ف ي اململكة العربية السعودية ب�ت رف كما ت�تم��
املاضية، وهذا  األزمنة  ي  �� �ف �تمع  املحج ربة  العصور، وحصيلة تحج ر  ال�لقات تمتد ع�ج يشّكل سلسلة متصلة 
 �� ميع مناطق اململكة، كما تتنوع مواقع ومبا�ف ي حج �� ��  �ف ي أنواع الطراز العمران�� �ف ي تباينًا واضحًا ب�� التنوع أنت��
وأواسط  الشعبية،  واألسواق  التاريخية،  والقصور  راثية،  ال�ت والبلدات  القرى  ي  �ف ب�� ما  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت

رها. د التاريخية، وغ�� املدن التاريخية، واملساحج

ي مناطق  �� راثية �ف راث هذه السلسلة للمواقع ال�ت ة ال�ت وألهمية التعريف بأبرز هذه املواقع، أصدرت هي�ئ
لآلثار،  ي  الوط�ف�� ل  السحج من  كل  عل�  معلوماتها  ي  �� �ف مع�تمدة  رونية،  واإللك�ت الورقية  بنسختيها  اململكة 
ة، واللذين يحتويان عل� معلومات علمية موثقة عن  ي للهي�ئ �ف ي التابع�� �� راث العمرا�ف ي لل�ت ل الوط�ف�� والسحج

هذه املواقع.

مقدمة



مالية ي منطقة الحدود ال�ش �� راثية �ف 10املواقع ال�ت

املواقع األثرية



مالية ي منطقة الحدود ال�ش �� راثية �ف 12املواقع ال�ت

مالية ي منطقة الحدود ال�ش �� ي �ن �� راث الثقا�ن ال�ت

مالية عددًا من  مالية للمملكة العربية السعودية، تحوي منطقة ال�دود ال�ث ي ال�دود ال�ث �� �ف عل� امتداد مساحتها 
ي والتاريخي. �� ي والثقا�ف �� غرا�ف ي تنوعها ال�ج �� راثية املختلفة �ف املواقع ال�ت

ل ي منطقة حا�ئ �� راثية �ف 12املواقع ال�ت

ي عرعر  �� �ف إل� عصور ما قبل اإلسالم،  تعود  ي  ال�ت�� األثرية  املواقع  العديد من  مالية  ال�ث ال�دود  ي منطقة  �� �ف تقع  حيث 
ي قرية زباال التاريخية،  �� ، و�ف ي�� ي كانت محطة للححج ي رفحاء ال�ت�� �� دارية من قصر دوقرة، و�ف وطريف ت�تمثل األساسات ال�ج

ي لوقة . �� ي لينة وكذلك �ف �� واملواقع األثرية �ف

التاريخية، كما  ، ومسارًا للعديد من األحداث واملالحم  �ف السن�� ات  ي منذ م�ئ اح� ارة وال�حج للتحج رًا  املنطقة مع�ج وتعد 
ر  م الكث�� زيرة إل� بالد العراق والشام، لذا فهي ت�ف ي املنطقة باعتبارها بوابة ال�ج �� كانت ملتقى للعديد من ال�ضارات �ف

رات متعددة. ي ف�ت �� ر عن تاريخ من سكنوا هذه املنطقة �ف ي تع�ج من اآلثار ال�ت��



مالية ي منطقة الحدود ال�ش �� راثية �ف 14املواقع ال�ت

منطقة  ي  �� �ف رفحاء  محافظة  نوب  حج  - الباء  وفت�  الزاي  م  ب�ف  - اال  �جَ رفُ
الغنية  املواقع   من  كم،   25 بنحو  تقدر  بمسافة  مالية  ال�ث ال�دود 
بركًا عدة، وأساسات لوحدات معمارية, إضافة  املوقع  م  باآلثار، وي�ف

إل� بقايا حصن زباال.

إليها  ي  �� يأ�ت مة،  عظ�� سوق  فيها  كان  باال:  رفُ قرية  عن  املؤرخون  ويقول 
عل�  آثارها  وتدل  السلطان،  وبناء  قصر  وبها  مكان،  كل  من  ار  التحج
ع اسمها إل� أن الذي حفرها  رة آنذاك، ويرحج قيام مدينة إسالمية كب��

بالة بن ال�ارث من املعاليق. يدعى رفُ

مال  سث 40كم  عد  �جُ عل�  الدوقرية”   - “دوقرا  دوقرة  موقع  د  يوحج
د،  و27  ي محافظة طريف، ومنها 13كم عل� الطريق العام املع�جّ �� غر�ج
املغطاة  دوقرة  راء  خ�ج من  الغربية  ال�افة  عل�  الصحراء،  داخل  كم 
األثري:  املوقع  لهذا  ة  رف املم�� الطبيعية  املعامل  أشهر  ومن  رات،  �� بالشحج

ي من دوقرة. �� نوب الغر�ج بل أقرن(  يقع إل� ال�ج )حج

ل مادية أثرية  وهو من املواقع األثرية املهمة؛ بسبب العثور عل� دال�ئ
 �� �ف االستيطان  واس�تمر  رية،  ال�حج العصور  منذ  استيطانه  إل�  ر  تش��
 -  �� الثا�ف القرن  ي  �� “�ف  �� الروما�ف العصر  رات متأخرة من  ف�ت املوقع خالل 
رات  ر الف�ت القرن السادس امليالدي”، ومل يتوقف االستيطان باملوقع ع�ج
العصر  رة  ف�ت خالل  بعد  ما  ف�� ي  �� العمرا�ف النشاط  اس�تمر  بل  التاريخية، 

األموي.

موقع زباال األثري

موقع دوقرة األثري

من موقع زباال

موقع دوقرة األثري

 �� تقع عل� درب زبيدة األثري عل� بعد 5 أميال شر�ت
ووحدات  ماء  بركة  عل�  املوقع  ويحتوي  رفحاء، 
مربعة  وهي  ركة(  )ال�ج املوقع  معامل  وأهم  معمارية، 
دارها  حج ي  �� �ف ي  ودرح� أسطوانية،  م  دعا�ئ لها  الشكل، 
ركة  ولل�ج ة،  درحج عشرة  ثالث  من  يتكون  ي  �� الشر�ت
 �� �ف ي  للدرح� املقابلة  هة  ال�ج ي  �� �ف املاء  ومدخل  مصفاة، 
ر مياه محفورة  ركة ب�ئ ، وبالقرب من ال�ج �� دار الغر�ج ال�ج
 �� د �ف رين، ويوحج ي امل�ت ي الصخر يبلغ قطر فوهتها حوال�� �� �ف
املوقع مبا�فٍ أحدها مربع الشكل، ويصل عدد غرفه 

ي. إل� إحدى عشرة غرفة، وبها فناٌء خارحج

ماء م�� بركة الحج

ماء م�� بركةال�ج

األثرية  املعامل  من  رفحاء  بمحافظة  األثري  زبيدة”  “درب  أعالم  تعد 
رية  ي وحصون ححج �� املنطقة، وهي عبارة عن مبا�ف ي  �� �ف البارزة  والتاريخية 

ي واملسافرين ممتدة عل� مسار الدرب. اح� ل�ماية ال�حج
 ويعود تاريخ “درب زبيدة” إل� عصور ما قبل اإلسالم ، وزادت أهميته 
الفة  ال�ف عهد  من  بدءًا  االزدهار  ي  �� �ف أخذ  عندما  اإلسالم،  ر  فحج بزوغ  مع 
الفة العباسية  ي عصر ال�ف �� رة األموية، وبلغ ذروة ازدهاره �ف الراشدة والف�ت
تزويدهاباآلبار،  وتم  راحات،  واالس�ت املحطات  عليه  أنشأت  حيث  األول، 

دمات املتنوعة. رك، والسدود، والقصور، والدور، وال�ف وال�ج
ثقافية وحضارية  مة  ال�اضر كق�� يومنا  إل�  باقية  الدرب  تزال أطالل  وال 

ي التاريخ اإلسالمي. �� عريقة �ف
نوب،  ال�ج إل�  مال  ال�ث ي محافظة رفحاء من  �� أرا�ف زبيدة”  ويقطع “درب 
رك. وتنتشر عل� طوله العديد من املواقع، واملنشآت األثرية كاآلبار، وال�ج

أعالم درب زبيدة

علم عل� درب زبيدة



مالية ي منطقة الحدود ال�ش �� راثية �ف 16املواقع ال�ت

مة بركة الثل��

محطة القاع 
مة بركة الثل��

محطة القاع

من  بالقرب  رفحاء  مدينة  شرق  مة  الثل�� بركة 
مال  ال�ث اه  باتحج 2.5كم  بعد  عل�  مة  م�� ال�ج بركة 
درب  عل�  الواقعة  رك  ال�ج من  وهي   ، �� الشر�ت
رية  دا�ئ بركة  عن  عبارة  وهي  األثري،  زبيدة 
ي وقناة تتصل  صصة لها درح� قطرها 32م، محج
باملوقع  د  يوحج كذلك  مستطيلة،  بمصفاة 
تتكون  ملبا�فٍ  رية  ال�حج األساسات  من  العديد 

من عدة غرف.

يسية عل� امتداد الدرب،   هي  من املحطات الر�ئ
اورتان، إحداهما  ومن أهم معاملها بركتان متحج
بالرمال،  مغطاة  نوبية  حج واألخرى  مالية  سث
صصة من الداخل لتحويل املاء،   نوبية  محج وال�ج
الوحدات  ،  عدد من  �ف ركت�� ال�ج د غرب  كما يوحج
ر من  املعمارية املتناثرة، تحتوي عل� قصر كب��
�ف  دكاك�� وصف  زبيدة،  درب  ي  �� �ف املألوف  الطراز 
زء  ال�ج ي  �� و�ف داخلية،  غرف  إل�  إضافة  -مخازن- 
وقلعة،  غرفة،  عشرة  ست  عدد  د  نحج ي  مال�� ال�ث

د القاع. ومسحج

م(  )2-1( محطة الشاحوف )الر�ن

بركة الشيحيات 
بركة الشاحوف

ر،  وهي من املحطات  نوب بركة أم عصاف�� تقع حج
ت�ميتها  ولعل  زبيدة،  درب  عل�  رة  الكب��
ي ها  �� رة نبات الشي� �ف بالشيحيات يعود إل� ك�ث
آلبار مياه، وأحواض  بركتان  املحطة  ي  �� �ف املوقع، 

بها أعالم لدرب زبيدة.

وشكلها  بضخامتها  الشيحيات  بركة  ي  رف وت�تم��
آثارها  زالت  ما  ي  ال�ت�� املعامل  من  وهي  ري،  الدا�ئ

. باقيةح�ت� وقتنا ال�ال��

ي من برك زباال عل� أطراف  �� نوب الغر�ج تقع إل� ال�ج
املواقع  أحد  هو  والشاحوف  الشاحوف،  وادي 
منطقة  ي  �� �ف ود  املوحج زبيدة  درب  عل�  املتوسطة 
رية  دا�ئ بركة  معاملها  وأهم  تقريبًا،  مستوية 
 �� �ف د  ويوحج الشكل,  مستطيل  وحوض  الشكل 
ف مختلفة. ام ووظا�ئ املواقع أساسات ملبان بأححج

بركة الشيحيات 
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د  ، كما تتواحج اهل�� ي تعود للعصر ال�ج رية ال�ت�� ر ال�حج يزخر وادي بدينة بالعديد من اآلثار من أبرزها: الركامات والدوا�ئ
ي ال تزال  ي موقع دوقرا غرب محافظة طريف، وال�ت�� �� ، وكذلك �ف �� شي�ج ي شعيب أم الريالن وال�ف �� رية �ف هذه املنشآت ال�حج

نوب محافظة رفحاء أساساته العمالقة ماثلة للعيان، وآبار لينة حج

يبعد مسافة 20كم إل� الغرب من مدينة عرعر، عل� مساحة تقدر أبعادها بنحو 150×200م، ويش�تمل املوقع 
بلية منخفضة تشرف عل� وادي بدنة،  رية متهدمة، وتقع هذه املنشآت عل� هضبة حج وم ححج ر ورحج عل� بقايا لدوا�ئ
رية بقطر يبلغ 7م تقريبًا، ويرتفع سور محيطها نحو 1.5م   رة ححج د دا�ئ ي الناحية الغربية من املوقع نفسه توحج �� و�ف
ريًا باستقامة واحدة وبطول يصل إل� نحو    ي بناًء دا�ئ �ف رة -محل اإلشارة- يمتد نحو أربع�� نوب من الدا�ئ ، وإل� ال�ج

100م .

م.  ال�حج رة  الصغ�� ية  رحج ال�ج 50سم، األشكال  165سم وارتفاعها  أقطار بعضها نحو  تبلغ  ي  ال�ت�� املنشآت   وتتخذ هذه 
املوقع  املوقع، ويمتاز هذا  ي  �� �ف ودة  املوحج ارة  ال�حج املنفذة عل� بعض  ال�ثمودية  النقوش  املوقع عل� بعض  كما يحوي 
رية صوانية متعددة، ربما تعود إل� العصر  ق ححج ي تش�تمل عل� شفرات،  ورقا�ئ رية الصوانية ال�ت�� بغناه باألدوات ال�حج

ري ال�ديث. ال�حج

ي وادي بدينة �� رية �ن ر الححج آثار وادي بدنةالركامات والدوا�ئ

ي وادي بدينة �� رية �ف ر ال�حج آثار وادي بدنةالركامات والدوا�ئ
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�� راث العمرا�ن مواقع ال�ت



مالية ي منطقة الحدود ال�ش �� راثية �ف 22املواقع ال�ت

ي لينة �� قصر امللك عبدالعزيز �ف

ي لينة �� قصر امللك عبدالعزيز �ن

نوب 100 كم، حيث  اه ال�ج ي تبعد عن محافظة رفحاء باتحج يقع قصر امللك عبدالعزيز التاريخي بقرية لينة، وال�ت��
مال  ي نفوذ ال�ث �ف مالية، كما أنها تقع ب�� ل وال�دود ال�ث ي منطقة حا�ئ �ف يًا؛ لوقعها ب�� راتيحج تحتل قرية لينة موقعًا اس�ت
ود العديد من األماكن  ية؛ لوحج ي السياحة البي�ئ �� ر من مح�ج ي يرتادها الكث�� رة، وهي من املناطق ال�ت�� ومنطقة ال�حج
ر  ذب الكث�� ي تحج ميلة ال�ت�� د النفود بكثبانها ورمالها الذهبية ال�ج نوب توحج ي تحيط بها فمن الشرق وال�ج ميلة ال�ت�� ال�ج
ي تزينها الوديان والرياض  ال�ت�� رة  مال فمنطقة ال�حج ي الشتاء أما من ال�ث �� �ف رية، خصوصًا  ال�ج ي الرحالت  �� من مح�ج

ار السدر والطل�. ر فيها أشحج ي تك�ث ميلة ال�ت�� ال�ج

ي وأصالة ال�اضر،  �� ي عراقة املا�ف �ف مع ب�� م يحج مالية ملا يمثله من ت�م�� ر القصر شاهدًا تاريخيًا ملنطقة ال�دود ال�ث ويعت�ج
حيث أنشأ بعد توحيد اململكة ليكون مقرًا إلمارة املنطقة آنذاك من قبل امللك عبدالعزيز -طيب هللا ثراه- 

ي عرعر �� قصر اإلمارة القديم �ن

من  أنه  حيث  السعودية،  العربية  اململكة  ي  �� �ف ودة  املوحج القصور  أقدم  من  ر  يعت�ج عرعر  ي  �� �ف القديم  اإلمارة  قصر 
م القصر إل� عدة غرف مختلفة االستخدام، منها  ، و قد تم تقس�� رف مها بشكل مم�� ي تم ت�م�� القصور القديمة ال�ت��
ل استقبال الضيوف،  وقد أمر امللك سعود بن عبد  ي تم بناؤها من أحج ا الغرف ال�ت�� الغرف املخصصة للنوم، و أيصفً

ر الذي يحكم مدينة عرعر من االستقرار فيه. ر ح�ت� ي�تمكن األم�� العزيز آل سعود ببناء قصر كب��

رة  ر من القصور الكب�� ة، وهذا  القصر يعت�ج رف بال املم�� ار ال�ج ي بناء القصر أنواع معينة من أححج �� وقد استخدمت �ف
نوب،  و تلك  مال و الشرق و ال�ج هات املختلفة من ال�ث رات املق�مة عل� ال�ج ر من ال�حج ي يتوفر فيه الكث�� املساحة ال�ت��

ر تطل عليه الغرف. ز ويحوي القصر فناء كب�� ما بينها بحواحج ميلة تنق�م ف�� رات مق�مة بطريقة حج ال�حج

ي عرعر �� قصر اإلمارة القديم �ف
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ي �� را�ش سوق لينة ال�ت

راثية    قرية لينة ال�ت
�� را�ث سوق لينة ال�ت

راثية قرية لينة ال�ت

أسواق  وأشهر  أقدم  من  عد  و��ُ راثية  ال�ت لينة  قرية  من  �ف يقع 
عام،   88 نحو  قبل  ي  �� أن�ث إذ  ارية،  التحج مالية  ال�ث ال�دود  منطقة 
وقد  املسقط،  املستطيل  الشكل  تأخذ  اريًا  تحج محاًل   72 م  وي�ف
ر  ار، وحص�� ذوع األشحج ، وسقفت من حج �ف ر والط�� نيت من ال�حج �جُ
ملنع  ي  �ف الط�� من  طبقة  فوقها  يصب  ي  ال�ت�� النخيل  سعف  من 
ار يستخدمون السوق لتخزين  التحج تسرب مياه األمطار. وكان 
ار العراق عند قدومهم إل� منطقة ال�دود  عهم، حيث كان تحج بضا�ئ
ية بأنواعها  لبون معهم املواد الغذا�ئ مالية يرتادون السوق ويحج ال�ث
رها، وكانت ت�تم  ي وغ�� �� ، امللبوسات، األوا�ف �ف مثل األرز، السكر، الطح��
د والعراق، وقد قامت  نحج ار  تحج ي  �ف ب�� التبادل  السوق عمليات  ي  �� �ف

م السوق وتطويره. رم�� بلدية لينة ب�ت

يدت  راثية الهامة، وقد سثُ ر من القرى ال�ت تعت�ج
سعود  آل  عبدالعزيز  امللك  عهد  ي  �� �ف مبانيها 
 �� �ف رز  )طيب هللا ثراه( إبان توحيد اململكة، وي�ج
التاريخي   عبدالعزيز  امللك  قصر  القرية  وسط 
العام    �� �ف اململكة   توحيد   بعد   �ف��   �جُ الذي  
لألمارة،  مقرا  واتخذ  هـ،   1355  /  1354
عرض  ي القرية بسوقها الذي كانت �تُ رف كذلك ت�تم��
بالقرب  ويقع  والسلع،  ع  البضا�ئ مختلف  فيه 
القديم  زء  ال�ج ويتصف  القرية،  د  مسحج منه 
 �� �ف التقليدية  العمارة  بناء  بطراز  البلدة  من 
أسلوب  بعيد  حد  إل�  تشبه  ي  وال�ت�� املنطقة، 

دية. العمارة النحج

رق القديم بلوقة مركز ال�ج

ي غرب محافظة رفحاء  �� من قرية لوقة التاريخية �ف يقع �ف
ر  كب�� ي  �� سكا�ف مع  تحج منطقة  كانت  حيث  اململكة،  مال  سث
ها وعذوبته، وكانت مركزًا  ألهل البادية؛ نظرًا لوفرة ما�ئ
اري، وتحتوي القرية عل� العديد من  مهمًا للتبادل التحج
رق  ال�ج مب�ف�  بينها  من  ي  وال�ت�� الطينية،  راثية  ال�ت األبنية 
بسيط  رق  ال�ج مركز  بناء  ر  ويعت�ج القديم،  ي  والالسلك��
الشكل،   ّ مستطيل�ت�� ي  �ف غرفت�� من  يتألف  حيث  الشكل، 
نمط  ه،  بنا�ئ أسلوب  ي  �� �ف املب�ف�  ويشبه  فناء،  يتوسطهما 
اململكة، وقد  الوسطى من  املنطقة  ي  �� �ف دة  السا�ئ العمارة 
االندثار، وتم وضع  املب�ف� للمحافظة عليه من  م  تم ترم��

لوحة عليه تحمل اسم املب�ف�.

هة الشرق،  60 كم إل� حج تبعد عن مدينة عرعر حوال�� 
ي الذي يربط عرعر برفحاء، وتعد  ط الدول�� وتقع عل� ال�ف
ي املنطقة.  �� اورة �ف ي بقية القرى املحج �ف هذه القرية األقدم ب��
ي القرية واملنطقة  �� ي �ف �� ي واإلنشا�ئ �� وال يختلف ال�فمط العمرا�ف
ي اململكة، وهو  �� ي املناطق الصحراوية �ف �� عن بقية القرى �ف
ة  البي�ئ مع  م  واملتال�ئ القديم،  التقليدي  املعماري  ال�فمط 
ومعظم  طبيعية،  بناء  مواد  يستخدم  والذي  ال�ارة، 
وبعضها   ، �ف اثن�� أو  طابق  من  تتكون  القرية  أبنية 
ميعها  وحج متناثر،  اآلخر  والبعض  بينها،  ما  ف�� متالصقة 
عدد  القرية  بموقع  ويحيط  ورة،  ومهحج ُمهدمة  تقريبًا 

من املزارع.

قرية أم خنصر

رق القديم بلوقة مركز ال�ج

نصر أم قرية أم خنصر؟ قرية ال�ف
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مرك ومطار طريف القديم حج

مال غرب اململكة العربية السعودية بالقرب من ال�دود السعودية األردنية، تأسست   ي سث �� تقع مدينة طريف �ف
ود خط التابالين، الذي  ة وحج مال؛ نتيحج ي منطقة ال�ث �� ي رعي األغنام واإلبل �ف �� ي البدو الذين يعملون �ف �ف مع بداية توط��
ر محافظة  ي أنشأتها شركة أرامكو السعودية. حيث تعت�ج رول ال�ت�� ي ضخ الب�ت �� ر املحطة الثالثة �ف يمر باملنطقة، وتعت�ج
مال املدينة  ي سث �� �ف ي شهدت إنشاء مطار بري قريب من محطة التابالين والذي يقع  ال�ت�� من أول� املدن  طريف �ف
رة بالوقود، وذلك الستخدامه من  ويد الطا�ئ رف ر ل�ت ، وخزان كب�� �� ي وغر�ج �� ي شر�ت �ف �� ي بمدرحج �� ،ويحتوي عل� مهبط ترا�ج
ي نقل  �� �ف 1371هـ  ي عام  �� �ف التابالين  ي استخدمتها شركة  ال�ت�� رات  الطا�ئ أول  ي كانت من  ال�ت�� الداكوتا،  رة  قبل طا�ئ
ي املمتد من املنطقة  ي املنطقة الشرقية إل� محطات الضخ، عل� امتداد الطريق الدول�� �� موظفيها من حقول النفط �ف
ي أعمال الشركة.  �� ي تستخدم �ف هزة ال�ت�� مال، وكذلك لنقل املعدات واألحج هة ال�ث الشرقية ح�ت� حدود اململكة من حج
موعة  م املوقع محج ، وي�ف ي مطار طريف ال�ال�� �� ران املد�ف اسة الط�� ي عام 1388هـ تم تطوير هذا املطار فأنشأت ر�ئ �� و�ف
ي املطار،  �� ، واملستودعات، والغرف اإلدارية، وصاالت االنتظار واملغادرة �ف مرك�� ، وهي غرف التخليص ال�ج �� من املبا�ف
 �� رة بهياكل معدنية، وال زالت املبا�ف رسانة املسلحة، وسقفت الصاالت الكب�� نيت بمواد بناء حديثة من ال�ف وقد �جُ

رها. ة هحج يدة مع بعض األضرار نتيحج تحتفظ بحالتها ال�ج

مرك ومطار طريف القديم حج

محطات خط التابالين

ي الغرب، حيث  �� ي يقطعها خط أنابيب التابالين من شرق اململكة وح�ت� البحر املتوسط �ف نظرًا لطول املسافة ال�ت��
إنشاء  ط،  ال�ف بأعمال  ي  �ف م�� القا�ئ عل�  ح�تم  الذي  األمر  واحدة،  بسرعة  خالله  النفط  ري  يحج أن  الصعب  من  كان 
مال اململكة عدة محطات  ي تقطعها، فشيدت سث ي ال�ت�� �� ي األرا�ف �� ر األنابيب �ف ريان النفط ع�ج محطات ضخ لتقوية حج
العويقيلة، عرعر »بدنه«،  الشعبة، رفحاء،  )القيصومة،  الغرب  إل�  الشرق  يسة وفرعية، وهي من  ر�ئ للضخ 

الميد، طريف(. حزم ال�ج

ي اململكة، ويمتد من شرق اململكة إل�  �� �ف راث الصناعي  ويعد خط أنابيب النفط »التابالين«، من أهم معامل ال�ت
ط شاهدة  ي عام 1948م بأمر من امللك عبد العزيز -طيب هللا ثراه- وما تزال بقايا ال�ف �� مالها، وقد بدأ إنشاؤه �ف سث

ي اململكة. �� عل� بدايات الصناعة النفطية �ف

ي بدأها امللك عبدالعزيز  بصفتها  ي البادية ال�ت�� �ف ي حركة توط�� �� نشأت حول مراكز املضخات مدن حضارية، أسهمت �ف
مالية ال�ت��  ها، ومن تلك املدن “عرعر “ املركز اإلداري للحدود ال�ث م الدولة وإنما�ئ ي تدع�� �� ية وطنية مهمة �ف راتيحج اس�ت
ي خط أنابيب التابالين  �� ي �ف �ف ية متاحة للعامل�� اكتسبت اسمها من الوادي الذي تقع عليه، كما أنشأت سي�فما مسا�ئ

وسكان املنطقة، ومكتبة عامة، ومطاعم غربية.

محطة لتقوية ضخ النفط – رفحاء
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