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ال�راث
هي�ة ت
ئ
ف�راير من عام  ،2020ا جل�هة
الهي�ات بوزارة الثقافة ،وال�ت ��ي تأسست ف� ��ي شهر ب
ال�راث” ،إحدى
تمثل
“هي�ة ت
ئ
ئ
ال�راث العمرا�ن ي� ،الحرف اليدوية،
ال�راث الثقا ف� � ي� بقطاعاته األربعة (اآلثار ،ت
الحكومية املكلفة باإلشراف على ت
غ�ر املادي).
ال�راث ي
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 املادي) ،وضرورة ت�نميته وتطويره بما يتواكب مع رؤية اململكة  ،2030واملكانة
بمختلف أنواعه (املادي ،ي
التاريخية والحضارية للمملكة ،وما ت ت�م�ي��ز به من تراث غ ن� ��ي ومتنوع ،حيث تزخر اململكة ف� ��ي مختلف مناطقها
كب�ر ج� ً
ال�راث
دا من املواقع األثرية -ال�ت � ي
بعدد ي
� تعود لحضارات إنسانية متعاقبة -وتحتوي على مواقع ،ومبا�ن � ي� ت

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

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

على “االحتفاء تب�راثنا بوصفه ثروة ثقافية وطنية وعاملية” ،ورسالة ض
وتمك���ن االبتكار
ي
تت�من “حماية وإدارة
ال�روات الثقافية،
ال�راث الثقا ف� ي�”؛ حيث تتولى
الهي�ة مسؤولية حماية وإدارة ث
والتطوير املستدام ملكونات ت
ئ
بال�راث ،وتطوير الفعاليات
ال�راثية وت�نميتها ،وتعزيز األنشطة البحثية ،وت�نمية املواهب ذات العالقة ت
واملواقع ت

ال�راث ،إلى
ج
وال�
ب
ال�راثية ،ووضع األنظمة والتنظ�يمات املناسبة ال�ت ��ي تساعد على تطوير قطاع ت
رام� واألنشطة ت
�
بال�راث الثقا ف� ي�،والتعريف
ال�راثية وترم�يمها وتأهيلها ،ونشر حمالت التوعية ت
ج�انب حماية املواقع واملبا�ن ��ي ت
� ت�تمتع بها اململكة ف� � ي� مختلف مناطقها.
بال�روات األثرية املذهلة ال�ت � ي
ث

ال�راث الثقا ف� ي� ،ورفع مستوى االه�تمام والوعي ج
امل��تمعي بأهمية املحافظة
وتتولى
الهي�ة دعم ج�هود ت�نمية ت
ئ
ً
ً
ً
ً
اقتصاديا
ورافدا
واالع��ز از بها،
مهما ف� � ي� ترسيخ الهوية الوطنية
مصدرا
� وت�نميته؛ كونه
ال�راث الوط�ن � ي
ت
على ت

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

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

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

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

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

ال�راثية
ال�راث ف� � ي� العناية باملواقع ت
هي�ة ت
دور ئ
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
رام� وهي:
ج
وال�
ا جل�هود ب
�

ال�راث العمرا�ن ي� ،من خالل أنظمة ومشاريع الحماية ،وتركيب اللوحات
•حماية املواقع األثرية ومواقع ت
التعريفية ف� � ي� املواقع.
ال�راثية ،ومنع التعدي عليها.
•استصدار األنظمة والقرارات املتعلقة بحماية املواقع ت
ال�راث العمرا�ن ي�.
•ت�نمية وتأهيل وترم�يم مواقع ت
•نشر الوعي ج
ال�راث الثقا ف� ي� ،وضرورة املحافظة عليها.
امل��تمعي بأهمية مواقع ت
ج
ج
التابع� ن�
ي
لل�راث العمرا�ن ي�،
� لآلثار،
الس�ل الوط�ن � ي
ال�راث الثقا ف� ��ي من خالل
والس�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
• ج
ال�راث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو.
ال�راثية ف� � ي� قا�ئ مة ت
تس�يل املواقع ت

ال�راثية ف� ��ي املنطقة الشرقية
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مقدمة
� ج
وال�راثية للمملكة،
ال�راثية املتنوعة ال�ت � ي
ي
تزخر مناطق اململكة
ت�سد الق�يمة التاريخية ت
بالكث�ر من املواقع ت
ً
وممرا لقوافل ج
الت�ارة القديمة.
بصفتها ملتقى الحضارات اإلنسانية،
غن�ة ،كما أن إرثها الثقا ف� � ي� امللموس محفوظ ف� ��ي آثارها وتراثها ،وهو الرابط املر�ئ ��ي يب� ن�
فحضارة اململكة ّي
ض
ما� ��ي اململكة وحاضرها ،واألهم من ذلك مستقبلها ،فاململكة تقع ف� � ي� ملتقى عدد من الحضارات
والتيارات الثقافية املتقاطعة.

ففي ج
م�ال اآلثار ،ال تكاد تخلو محافظة من محافظات اململكة من مواقع أثرية ،تمثل شاهد�ةً على

� استوطنت أرض ا جل�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

ج
واال��تماعي،
مال�ي
كما ت�تم�ي��ز اململكة العربية السعودية تب�راث عمرا�ن ��ي غاية ف� ��ي التنوع ف� � ي� التنوع الوظيفي وا جل� �
وهو ّ
ت�ربة ج
ع�ر العصور ،وحصيلة ج
امل��تمع ف� � ي� األزمنة املاضية ،وهذا
يشكل سلسلة متصلة الحلقات تمتد ب
ً
ً
واضحا يب� �ن� أنواع الطراز العمرا�ن � ي� ف� � ي� ج�ميع مناطق اململكة .كما تتنوع مواقع ومبا�ن ي�
تباينا
أنت�
ج
التنوع
�
ال�راثية ،والقصور التاريخية ،واألسواق الشعبية ،وأواسط
ال�راث العمرا�ن � ي� ما يب���ن القرى والبلدات ت
ت
ج
وغ�رها.
واملسا�د التاريخية ،ي
املدن التاريخية،
ال�راثية ف� ��ي مناطق
ال�راث هذه السلسلة للمواقع ت
هي�ة ت
وألهمية التعريف بأبرز هذه املواقع ،أصدرت ئ
ج
الس�ل الوط�ن ��ي لآلثار،
واإللك�رونية ،مع�تمدة ف� � ي� معلوماتها على كل من
اململكة بنسختيها الورقية
ت

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

ال�راث الثقا ف� � ي� ف� � ي� املنطقة الشرقية
ت
أك�ر مناطق اململكة تنتشر عدد من املواقع واملبا�ن ي�
� تعد ب
على املساحة الشاسعة للمنطقة الشرقية ال�ت � ي
وال�راثية.
األثرية ت
ً
وضوحا منها ف� ��ي أي ج�زء من اململكة ،والسبب ف� ي�
أك�ر
وتعد آثار االستيطان البشري ف� ��ي املنطقة الشرقية ث
ذلك ج
كب�ر من ساحل ا خل�لي�
ير�ع إلى عدة عوامل أهمها املوقع ا جل�غرا ف� ي� ،باإلضافة إلى إشرافها على ج�زء ي
ج
ً
العر� ي� ،األمر الذي ج�علها تقدم ً
مهما ف� ��ي االتصاالت البشرية ج
الت�ارية يب� �ن� شعوب تلك الحضارات
دورا
ب

� ج
أك�ر من
أك�ر من خمسة آالف سنة ،وقد بينت املسوحات األثرية ال�ت � ي
أ�ريت ح�تى اآلن أن هناك ث
منذ ث
ف�رات مختلفة تي�راوح تاريخها من العصور ج
الح�رية ح�تى العصور
 700موقع أثري ف� � ي� املنطقة ،تمثل ت

وت�رز التطور
ف�رات إسالمية متأخرة ،ب
اإلسالمية ،وهناك العديد من املعامل التاريخية ال�ت � ي
� تعود إلى ت
الحضاري ،وتعد مثا ًال لتطور العمارة التقليدية للمنطقة.

ً
كما لعبت مدن ومحافظات املنطقة ً
دورا ر�ئ
ال�راث العمرا�ن ي�
يسيا ف� � ي� ملحمة توحيد اململكة ،وتقف مبا�ن ��ي ت
ً
شاهدا على ذلك.
من قصور وقالع
ال�ري ،فمنها ما تقع على سواحل البحر،
ال�راث العمرا�ن ��ي ف� ��ي املنطقة بتنوعها املعماري ث
كما ت�تم�ي��ز مبا�ن ��ي ت
وغ�رها.
ال�راثية ي
ومنها ما هو ف� � ي� واحات النخيل ،وتتعدد ما يب� �ن� القالع والقصور والبلدات ت
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املواقع األثرية

مدينة ثا�ج
�

قناع من الذهب يعود للقرن األول
بعد امليالد ض�من كنوز موقع ثا�
ج

ً
تقريبا عن مدينة ا جل�بيل -من أهم املواقع األثرية ف� ��ي اململكة
تعد مدينة ثا -الواقعة على بعد  95كم
�ج
وا جل�زيرة العربية ،وسميت بك�ن��ز اآلثار ملا ج
حل�
و�د فيها من قطع أثرية ذهبية فريدة ،وخاصة قطع ال ي
ألك�ر من  2000عام ،حيث حظي
ع�ر عليها ف� ��ي أحد مدافن
وا جل�واهر والذهب ال�ت � ي
ثا�ج وال�ت ��ي تعود ث
� ث
�
االكتشاف بأصداء واسعة ف� � ي� األوساط امله�تمة باآلثار على مستوى العامل ،كما أن املوقع ج
ير�ح عدد من
� مألت بشهرتها أسماع املمالك والدول
السعودي� �ن� أن يكون عاصمة مملكة ا جل�رهاء ال ت� � ي
ي
علماء اآلثار

ال�راثية ف� ��ي املنطقة الشرقية
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ً
القديمة ،وكان قاطنوها ينعمون ً
العر� ��ي قبل
واسعا ،كما كانت املحرك االقتصادي ملنطقة ا خل�لي�ج
بغنا
ب
�
حوال�  300سنه قبل امليالد.
ي

وتش�ر املعلومات التاريخية واألثرية ،إلى أن االستيطان ف� � ي� منطقة ثا�ج يعود إلى العصور ج
الح�رية،
ي
�
ً
تقريبا
األك�ر ف� � ي� الشرق عام  332ق.م
� تمتد من ظهور اإلسكندر ب
الف�رة الهللنستية ال�ت � ي
وازدهر خالل ت

� تمتد
الف�رة البارثية املتأخرة والساسانية ال�ت � ي
وح�تى القرن األول امليالدي ،واس�تمر االستيطان خالل ت
ً
تقريبا وح�تى القضاء على الدولة الساسانية عام  640ميالدي.
من القرن األول امليالدي

ً
حضاريا ج
ج
تأث�ر
نات� ًا عن ي
مزي� ًا
السعودي���ن
ي
وتمثل معثورات التنقيبات األثرية من علماء اآلثار
� تربطها معها عالقات ج
الحضارات ج
ت�ارية ،كحضارات ج�نوب ا جل�زيرة العربية ووسطها،
امل�اورة لها ،وال�ت � ي
الغر� ي� ،ج
وغ�رها.
و�نوبها الشر ق� ي� ،والحضارة السلوقية ،والساسانية ي
و�ش مالها
ب
السعودي� �ن� على قناع من الذهب اللماع ،وعلى عقود،
ي
ع�ر فريق من علماء اآلثار
و ف� � ي� صيف  ،1998ث

آلل� من الذهب ،وتلبيسات من الذهب وقطع أخرى ثمينة.
وعلى � ئ

ً
مبهرا للغاية ملا تمثله هذه القطع ال�ثمينة ال�ت ��ي سميت بـ”ك�ن��ز ثا ” من ق�يمة
وقد كان هذا االكتشاف
�ج
تاريخية وفنية عالية.

حوال� ألفي سنة ،أي إلى الحقبة الهلينستية .و ف� ��ي تلك الحقبة،
�ي
وكشف العلماء أن هذا املدفن ير�قى إلى
ك�رى الطرق ج
الت�ارية .وكانت قوافل بخور
ع�ر ب
كان شبه ا جل�زيرة العربية متص ًال بالعامل املتوسطي ،ب
تع�ر هذه الطرق ال�ت ��ي كان ُ
أحدها يمر بمدينة ثا  ،وقد تكون هذه ج
الت�ارة
ج�نوب ا جل�زيرة العربية ب
�ج
ال�رف ف� � ي� هذا املدفن.
ال�راء الذي أتاح وضع تُ� َح ف ٍ� تتسم بهذا القدر من ت
املزدهرة مصدر ث

ع���ن ج�اوان بالقطيف
ي

مدافن ج�اوان

ال�راثية ف� ��ي املنطقة الشرقية
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خلي� تاروت �ش مال مدينة القطيف ،من املواقع
ج
الغر� ��ي من
ع���ن ج�اوان ،األثري ف� ��ي الركن ال�ش � ي
مال�
موقع ي
ب
�

ع�ر فيها على آثار استيطان امتد من القرن الخ�امس قبل امليالد وح�تى القرن
األثرية املهمة ال�ت ��ي ث
السادس امليالدي.

ً
ً
وممرا لألنشطة ج
االس� ج
الت�ارية
موطنا لعدد من الحضارات
راتي�ي لهذا املوقع فقد كان
وبحكم املوقع
ت
ً
ومركزا للتبادل ج
� تشكل
يك�ر ف� � ي� املوقع الهضاب الصخرية ال ت� � ي
الت�اري واألنشطة االقتصادية ،كما ث
ظاهرة طبيعية ملحوظة ،أسهمت ف� � ي� العثور على نقوش وكتابات أثرية تدل على االستيطان املمتد
ف� � ي� هذه املنطقة.

ً
ويحوي املتحف الوط�ن ��ي بالرياض على ج
تحديدا كان
م�موعة فريدة من القطع األثرية من هذا املوقع
أبرزها :ج
كب�ر باملوقع إضافة إلى عدد من النقوش والفخار واللقى
وم�وهرات تم اكتشافها ف� � ي� ضريح ي
األثرية األخرى.

أك�ر املواقع األثرية ف� � ي� اململكة حيث تقدر مساحته ج
بحوال� 200
اإل�مالية
ع���ن ج�اوان من ب
ويعد موقع ي
ي
ً
لك�ر مساحة املوقع وأهميته بوصفه نقطة قريبة من ساحل البحر ج
ير�ح أن املوقع ربما
ونظرا ب
هكتار؛
� رسمت ف� � ي� خريطة بطل ي�موس ،بي�نما ذكر املوقع ف� � ي� املصادر العربية
كان مستوطنة بلبانة  Bilbanaال�ت � ي
ون���ن أوا جل�ونان.
باسم ا جل� ي

ج
بالح�ارة
ويتكون املوقع من مستوطنة أثرية واسعة ،يظهر فوق سطحها بقايا رؤوس ج�دران مبنية
ح���ن ينتشر باملوقع سلسلة من املدافن
والط� ن� ،ومغطاة بطبقة لياسة ج�صية بيضاء .ف� � ي� ي
ي
ا جل� ي�رية،

ً
التاللية ،وهي مدافن تتسم بصغر ج
وع���ن السيح
قياسا بمثيالتها ف� � ي� موقع مدافن الظهران ،ي
ح�مها
باملنطقة الشرقية.

آثار ج�زيرة ج�نة

آثار ج�زيرة ج�نة

حوال� 35كم �ش ما ًال من
العر� ي� ،وبالتحديد على بعد
للخلي�
ج
الشاط� الشر ق� � ي�
�ئ
ج�زيرة ج�نة تقع على
ب
ي
�
ً
رسان�ة.
ّي
شرقا من منطقة الخ�
مدينة ا جل�بيل ،وعلى بعد مايقارب 22كم
ع�ر فيها على مواقع وقطع أثرية ،وبعض من اآلثار الخ�زفية والفخارية ال ت� ��ي تعود
وهي من ا جل�زر ال ت� � ي
� ث

لف�رات إسالمية متأخرة ،وذلك بحسب ما ذكر املؤرخون عندما قاموا بزيارة تلك ا جل�زيرة ،ومنهم
ت
األمريك�ة ج�ريس بروكهولدر ال�ت ��ي زارت ا جل�زيرة ف� � ي� العام 1984م.
ّي
الباحثة

ح�م ومدة االستيطان ف� ��ي املواقع ج
مل يكن االستيطان ف� ��ي هذه ا جل�زيرة بنفس ج
ع�ر عليه
امل�اورة ،إال أن ما ث

بف�رات استيطان متفرقة ومحدودة ذات صلة بحضارات
من قطع أثرية يدل على أن ا جل�زيرة مرت ت
اس�راحة للسفن ج
الت�ارية.
ديلمون وحضارة ا جل�رهاء ي
وغ�رها ،وأن ا جل�زيرة كانت ف� � ي� الغالب محطة ت
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موقعا الد ف� � ي� واملردومة با جل�بيل
ًً
� ي�تم اكتشافها من خالل مشاريع التنقيب األثري ،حيث تم
عددا من املواقع ال�ت � ي
تحوي ا جل�بيل
أثري� �ن� ف� � ي� محافظة ا جل�بيل األول ف� ي� “د ف� ي�” يعود للقرن الثالث قبل امليالد والثا�ن � ي� ف� ي�
ي
موقع� �ن�
ي
اكتشاف
“مردومة” ويعود للقرن ج
اله�ري األول.

ف�رة مملكة ا جل�رهاء ال ت� ��ي سادت ف� ��ي شرق ا جل�زيرة العربية قبل اإلسالم ،وكان
ويمثل موقع الد ف� � ي� ت
� تعد من أبرز املدن القريبة آنذاك ،حيث
مرف� ًا أو ميناء إلحدى املدن ا جل�رها�ئ ية وهي ثا�ج ال�ت � ي
املوقع
ئ
�
تبعد  90كم غرب مدينة ا جل�بيل.
أما موقع املردومة فيعود إلى القرن األول ج
ف�رة الدولة األموية كبداية لتأسيس هذا املوقع؛
اله�ري ت

ليس�تمر االستيطان به ح�تى القرن ا خل�امس ج
اله�ري أي قبل نهاية الدولة العباسية.

ج
بدر�ة أساسية على العمل ف� ��ي البحر بمختلف األنشطة ،حيث تم
واع ت�مد سكان هذه املستوطنة
صغ�رة لصيد األسماك ،وأدوات صنع الشباك ،ومفالق املحار (األصداف) وكمية
ي
الكشف عن أدوات
كب�رة من عظام األسماك
� تستخدم ف� � ي� صناعة وصيانة السفن ،وكميات ي
املسام�ر ال�ت � ي
ي
كب�رة من
ي

� ج
� مارسها سكان هذه البلدة
الت�ارة والصناعة من الحرف ال�ت � ي
وغ�ره .ومن املؤكد أن حرف�ت � ي
والحبار ي

ج
� تم العثور عليها باملوقع.
لو�ود بعض املعادن ا خل�ام ال ت� � ي

الحفرية األثرية ف� � ي� موقع الد ف� ي�

القرية األثرية ف� � ي� الراكة

القرية األثرية بالراكة

لف�رة صدر اإلسالم ،تتكون من ج
م�موع منازل يقدر
ف� � ي� ضاحية الراكة تم اكتشاف قرية أثرية تعود ت
عددها ح�تى اآلن بـ  20م�ن�ز ًال ،موزعة على ثالث ج
م�موعات متباعدة ،وتحوي غرفا ووحدات سكنية

ج
ج
والح�ر ،الصابو�ن ي� ،والقطع املعدنية ال ت� ي�
والز�ا ،
ع�ر فيها على قطع من الفخار ،وا خل�زف،
قا�ئ مة ،ث
�ج
للقرن���ن األول والثا�ن � ي� ج
يمكن ج
ري� ن�.
اله� ي
ي
إر�اعها

وتقع حفرية �ش مال الراكة با خل� ب�ر ف� ��ي املنطقة ما يب���ن مدين�ت ��ي الخ� ب�ر والدمام� ،ش مال ا خل�ط السريع ج
و�نوب
حوال� 1كم ج� ً
ً
نوبا.
سابقا ،وتبعد عن ساحل ا خل� ج
لي�
مصنع سافكو لألسمدة
ي
�
لف�رة صدر اإلسالم والعصر األموي ،وربما بداية
ف�رة سك�نى واستيطان واحدة ،تعود ت
ويمثل املوقع ت

ج
ج
والح�ر ،الصابو�ن ي� ،والقطع
والز�ا ،
العباس� ،وذلك من خالل قراءة قطع الفخار ،والخ�زف،
العصر
ي
�ج
ًً
للقرن� �ن� األول والثا�ن ��ي ج
� يمكن ج
معماريت� ن�
ي
مرحلت���ن
ي
أيضا تمي�ي��ز
اله�ري ،كما أمكن
ي
إر�اعها
املعدنية ال�ت � ي
بف�رة القرن األول ج
اله�ري ،و تم
باملوقع مرحلة أولى تعود إلى بداية سك�نى املوقع ،يمكن تأريخها ت

كب�رة من القواقع واملحار
التقاط عدد من نوى ال�تمر وكمية من حبات ال�تمر بعضها مك�تمل وكميات ي
� يبدو أن سكان املوقع كانوا يع�تمدون عليها باإلضافة إلى ال�تمر ف� � ي� غذا�ئ هم.
وعظام األسماك ال�ت � ي
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قلعة تاروت

ً
حصنا
تقع �ش مال غرب حي الديرة على تل تاروت وسط ج�زيرة تاروت بمحافظة القطيف ،وقد شكلت
ً
ج
منيعا لصد أي ج
العبيد
ه�وم
لف�رة حضارة ُ
ع�ر فيه على آثار تعود ت
خار�ي .ولقد شيدت ف� ��ي موقع ث

لف�رة بار العا�ئ دة لعصر حضارة دملون (األلف الثالث
الثانية (4300-4000ق.م) ،وكذلك آثار تعود ت

قبل امليالد) .أما القلعة الحالية فمن ُامل ّج
ر�ح أنها كانت إحدى قالع الدولة العيونية 639 - 469هـ ،وال
الف�رات التاريخية سالفة الذكر .وقد ذكرت القلعة ف� ي�
شك أنها �شُ يدت فوق مبان قديمة تعود إلى ت

ج
والح�از سنة 923هـ،
ال�رتغالية ،فبعد أن سقطت دولة املماليك ف� � ي� مصر والشام
الوثا�ئ ق التاريخية ب
العر� ي� ،وصلوا إلى تاروت وقاموا تب�رم ي�م القلعة
ال�رتغاليون على بعض املوا�ن ��ئ ف� ��ي ا خل�لي�ج
وعندما سيطر ب
ب
�
غ�ر منتظم الشكل أقرب ما يكون إلى الشكل املثلث
ف� � ي� املحرم سنة 951هـ .وتتكون القلعة من بناء ي
والثال�ي مخروطي .وتم تصم�يمها بشكل مم�ي�ز  ،إذ أن شكلها
وعلى زواياه ثالثة أبرا  ،إثنان إسطوانيان
�
�ج
� بنيت فوقها ،وهذا األسلوب ف� ��ي البناء امل�تما�ش ��ي مع طبيعة
يتناغم مع التضاريس الطبيعية للتلة ال�ت � ي
غ�ر منضبطة الشكل .وتتوسط
رتغال� املتبع ف� � ي� القالع العمانية ي
�ي
ال�
التضاريس يشبه أسلوب البناء ب

بالط� ن� ،وا جل�ص ،ج
وح�ارة الفروش ،واملونة
ي
فناء القلعة ئب�ر عميقة ،وهي محاطة بسور عريض مشيد
ج
غ�ر املحروقة.
اللز�ة ي
الطينية

لتحص� �ن� ا جل�نود وتخزين العتاد ،وكان فيها مقر أو مكتب للحاكم إلى
ي
وقد ُا تُ��خِ �ذَ ت القلعة ف� ��ي السابق
ف�رات الحصار،
ج�انب ئب�ر املاء ال�ت ��ي تتوسط القلعة وال�ت � ي
� ُي�عتقد أنها كانت تستخدم لتخزين املؤونة ف� ��ي ت
وكان ا جل�نود تي��ز ودون منها باملاء إلى ج�انب ال�تمور.

ج
الوا�هة الغربية لقلعة تاروت

موقع الدوسرية
العر� ي�
على الرغم من أن منطقة الدوسرية الواقعة ج�نوب ا خل� ج
لي�
ب
�
ً
ج
األح�ار
حاليا بالكثبان الرملية ،فإن بقايا
ف� ��ي مدينة ا جل�بيل ،مغطاه
ع�ر عليها ف� ��ي املوقع تثبت
النارية ،والفخار ،والعظام ،واألصداف ال�ت � ي
� ث
ج
و�ود مستوطنات قديمة ،حيث تؤكد عظام الحيوانات املكتشفة
خالل الحفريات أن الناس ف� ي� الدوسرية كانوا يربون األغنام ،واملاعز

ال�رية
واألبقار املستأنسة ،وكانوا يطاردون الغزالن والحيوانات ب

األخرى.

الكب�رة ف� � ي� املوقع إلى استفادة ساك�ن ي�
وتش�ر كميات عظام األسماك ي
ي
تلك املستوطنات من األسماك والثدييات البحرية بما ف� � ي� ذلك
ً
الصغ�رة ،واملحار ،حيث ض
أكواما
تت�من املعثورات
ي
األطوم ،والحيتان
من محار اللؤلؤ مدفونة ف� � ي� الطبقات األرضية للموقع.

ع�رت البعثة األثرية السعودية األملانية ف� ��ي موقع الدوسرية
وقد ث
بمحافظة ا جل�بيل خالل عمليات التنقيب ،على آثار حضارات عاشت

أك�ر من ( )7000سنة قبل الوقت الحاضر ،مع اس ت�مرار العمل
منذ ث
ف� ��ي املوقع خالل مواسم التنقيب املقبلة لكشف أسرار مستوطنة

الرعاة والصيادين ف� ��ي الدوسرية.

وع�رت البعثة ف� � ي� املوقع على قطع أثرية مصنوعة من ج
ح�ر الصوان،
ث
وأدوات ج
ح�رية مثل رؤوس سهام متكسرة ،وقطع فخارية تم

نو� ��ي من العراق
إحضارها من ج�نوب بالد ما يب���ن النهرين (ا جل�زء ا جل� ب
اليوم) ،حيث تم إحضار آالف األطباق ،واألكواب ،والسلطانيات
الكب�ر من
ي
املزخرفة بشكل را�ئ ع إلى موقع الدوسرية ،والعدد

املراكب املفتوحة باملوقع يوضح أنها مل تكن تستخدم للنقل فقط،
وتؤكد ثروة ورخاء السكان ف� ��ي الدوسرية.
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موقع الدوسرية االثري.

آثار دارين
تزخر ج�زيرة دارين ف� ي� محافظة القطيف بعدد من املواقع األثرية املهمة

من أبرزها:

ً
أيضا قصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب
•قلعة دارين :تسمى
الفيحا�ن ي� ،وهو ج
الشه�ر الذي أعاد بناءه ف� ��ي عام  ،1303وهو
ي
تا�ر الؤلؤ
� من ج
الح�ارة البحرية
على أساسات القصر السابق مربع الشكل مب�ن � ي
والط� ن� ،ض
ت�م املسكن ،واملرافق ا خل�دمية ،واسطبالت الخ�يول ،ويحتوي
ي

ف�رة ما قبل امليالد.
أسفل القصر على آثار تعود إلى ت

وكث� ًرا ما
ي
•حفرية دارين :ج�زء من ج�زيرة دارين األثرية القديمة،
ج
بالت�ارة الس�يما املسك (مسك الداري أو مسك
كان يرتبط أسمها

دارين) والبخور ،واملوقع يحوي على ج
م�موعة من الوحدات املعمارية

ج
� أرخت إلى ما يب� ن�
والت�ارية ،واللقى األثرية املكتشفة ال�ت � ي
السكنية
 250ـ  400م.
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قصر دارين األثري

آثار بي�رين
ال� من األحساء ،وتبعد عن مدينة الهفوف  250كم ،وبها شواهد
تقع بي�رين على مشارف الربع ا خل� � ي

ف�راته القديم ،واألوسط ،والحديث.
تاريخية تعود لعصور ما قبل التاريخ بمختلف ت

وقد تم مسح آثار املوقع خالل موسم املسح األثري للمنطقة الشرقية عام 1395هـ ،وبلغ عدد املواقع
ً
ً
أثريا ،ج
وو�دت فيها دال�ئ ل االستقرار لأللف األول والثا�ن � ي� والثالث قبل امليالد،
موقعا
األثرية فيها 62

(ال�رونزي والحديدي) ومنها أدوات ،وآالت ،ومدافن من مختلف العصور.
تمثل الدور ب

وتأكد ج
و�ود سلسلة من االستيطان املبكر ف� ��ي بي�رين من العصر (البليستوسي�ن ي�) املتأخر ،كما شهدت
ً
ً
محدودا للغاية فيها ،حيث تم العثور على كسرة واحدة مزخرفة ج
تر�ع إلى
استيطانا
ف�رة (العبيد)
ت

ذلك العصر.

ت�وب املنطقة ً
وقد بدأ االستيطان فيها بقدوم أعداد من ا جل�ماعات ال�ت ��ي كانت ج
بحثا عن الغذاء خالل

ج
املفا� ئ�ة ال�ت ��ي بدأت تضرب املنطقة من
التغ�رات املناخية
ي
عصور ما قبل التاريخ؛ بسبب تزايد عوامل
بح�رات املياه الضخمة ،واختفاء
 1700سنة قبل امليالد ،وال ت� ��ي زادت من عوامل التصحر ،وتقلص ي

البح�رات والوديان واألنهار تتحرك لتدفن أمامها مساحات
ي
الغابات االستوا�ئ ية وبدأت رمال قيعان
ض
� جل�أ إليها قسم من
� اإلستوا�ئ ية ا خل�صبة ،وقد أسهم ذلك ف� ��ي انفصال الواحات الزراعية ال�ت � ي
األرا� � ي
من
سكان املنطقة ج
امل�اورة لألحساء.
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ٓ
للمنشات ال جح�رية ج
وب�وارها املدافن الركامية بواحة بي�رين
صور ج�وية

مدافن الظهران

ج�رار أثرية تم العثور عليها ف� ��ي موقع مدافن الظهران

موقع أثري يقع ف� � ي� ج�نوب مدينة الظهران ،ض
كب�رة يعود تاريخها إلى األلف الثالث قبل
ي�م مستوطنة ي

امليالد ،ج
يخ�رق املوقع طريق قديم تظهر آثاره بوضوح
وب�وارها حقل مدافن تاللية تحوي  900مدفن ،ت
ع���ن السيح ج� ً
نوبا ،ج
وو�ود الطريق يدل على أن املوقع محطة على إحدى
حيث يتصل املوقع بمستوطنة ي
طرق القوافل القديمة املرتبط بمرفأ بحري يعرف بالظهران.
ًً
كب� ًرا من هذه املدافن قد تم نهبها خالل عصور مختلفة ،إال أن املواد
عددا ي
وقد أظهرت أعمال التنقيب أن

ً
وتنوعا ،حيث اش�تملت على ج
كب�رة من األوا�ن � ي� واملواد املعدنية،
م�موعة ي
ع�ر عليها تظهر غ�نى
األثرية ال�ت ��ي ث

األساور وا خل�واتم ،ج
حل�ي الزينة وخرز وأختام.
وم�موعة �

ج
ف�رات ،حيث يصل تأريخ األقدم منها إلى األلف الثالث قبل امليالد ،بي�نما
وير�ع تاريخ املدافن إلى ثالث ت
الف�رة الثانية
الف�رة الثانية ببداية األلف الثا�ن ��ي قبل امليالد ،ف� ��ي ي
ح���ن اس�تمر استخدام املوقع خالل ت
تأريخ ت

أوا� بسيطة كا جل�رار
ح�تى نهاية القرن السادس ميالدي .وتم الكشف عن العديد من أنواع الفخار منها؛ ٍن

األسطوانية ،واألوا�ن � ي� ج
ال�ربرية
األ�اصية بأشكال مختلفة ،كما انتشرت األوا�ن � ي� الفخارية املضلعة ،واألوا�ن � ي� ب

وأوا� رمادية محروقة ،كما ج
وع�ر
و�د كميات ي
أوا� رملية
كب�رة من الفخار امللون ،ث
ٍن
املم�ي�ز ة ،باإلضافة إلى ٍن

على ج
والسداس�،
م�موعات مختلفة من ا خل�رز منها اسطوا�ن ��ي الشكل ،واملحدب ،واملخروطي ،والكروي،
ي
وا خل�رز الصي�ن ي� ،والصد ف� ي�.
ال�راثية ف� ��ي املنطقة الشرقية
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مدافن بقيق
منذ األلف الثالث قبل امليالد ،أي نحو  2300ق.م شهدت املنطقة اتصاالت حضارية مكثفة مع مناطق

ن�م عنها زخم من العالقات ج
ج�نوب وادي الرافدين ،وبالد السند وأفغانستان ،ج
الت�ارية والحضارية ال�ت ي�
وغ�رها.
ظهرت بعض آثارها ف� � ي� مواقع مهمة من أبرزها بقيق ،وتاروت ،والرفيعة ،وواحة بي�رين ،ي
ً
ض
ع�ر فيها على ج�رار -تعود لأللف الثالث
وت�م بقيق
عددا من الشواهد األثرية على ذلك أبرزها املدافن ال�ت ��ي ث
قبل امليالد -وقطع أثرية أخرى.

الغر� ��ي من مدينة بقيق ،تقع مدافن بقيق املكونة من ج�زأين :األول يطلق عليه مدافن
وإلى ا جل�نوب
ب

ج
مستو،
من�م امللح ال�ت ��ي تنتشر بامتداد الحافة ال�ش مالية الغربية من سبخة أم الحمام فوق مرتفع صخري
ٍ
والثا�ن ��ي يسمى مدافن بقيق ا جل�ديدة ،وت�ش مل املرتفعات الصخرية القريبة من بلدة الدغ�يمية وتمتد إلى

مسافة نحو 52كم.

مق�رة ركامية تتألف من خمسة غرف دفن ،وقد ُب�نيت ج�درانها من
كما ُع ث�ر ف� � ي� ضواحي بقيق على ب

مداميك يبلغ عددها نحو التسعة.

� تم العثور عليها ف� � ي� مدافن بقيق
من ا جل�رار ال ت� � ي

مدافن موقع الرفيعة
ف� � ي� موقع الرفيعة ج�نوب شر ق� ��ي مدينة
تاروت ،وعلى مسافة  1.5كم منها،

ومسافة  2كم من ساحل ج�زيرة تاروت
الشر ق� ي� ،كشفت األعمال االستكشافية
عن بقايا آثار استيطان قديم وبقايا
مدافن تاللية قديمة مدفونة تحت

الرمالُ ،ع ث�ر فيها على ج
م�موعة من
وأوا� مصنوعة
األوا�ن � ي� الفخارية املم�ي�ز ة،
ٍن

من ج
يش�ر إلى
ي
الح�ر الصابو�ن ي� ،ومما
ج
و�ود ورش محلية لصناعة هذا النوع
من األوا�ن ي� .وأظهرت دراسة املادة
األثرية املكتشفة باملوقع أنها تعود إلى

الف�رة ما يب���ن األلف الثالث واأللف األول
ت
قبل امليالد ،واس�تمر االستيطان فيه ح�تى
القرن الثالث امليالدي.

وع�ر ف� ��ي املوقع على ج�رار مصنوعة من
ث

ج
ع�ينة فخارية بطريقة ج�ميلة متقنة
تدل على التأثر بحضارة ج�مدة نصر ف� ي�
بالد الرافدين.

ع�ر عليها ف� � ي� مدافن موقع الرفيعة
من ا جل�رار األثرية ال�ت � ي
� ث

ال�راثية ف� ��ي املنطقة الشرقية
املواقع ت

30

موقع الضبطية
ج
ج
� لآلثار ،وهي من املواقع التابعة ملحافظة
الس�ل الوط�ن � ي
تس�يلها ف� ��ي
� تم
الضبطية من املواقع ال�ت � ي
النع�رية الزاخرة أرضها بمواقع الحضارات املمتدة.
ي

وت�رز أهمية موقع الضبطية ف ي�ما اكتشف فيه من رسوم صخرية تصور الحياة املعيشية والصيد
ب
با جل�مال وا خل�يول ،تم نقشها بإتقان.

بحوال�  10كم ج�نوب مدينة حنيذ ،على ا جل�هة الشرقية لسفح أحد ا جل�بال ف� ي�
تقع رسومات الضبطية
ي
منطقة آبار مياه تعرف باسم قلبان الشريعة ،وهي بالقرب من سبخة الضبطية.
واملوقع عبارة عن شريط ج�داري يحتوي على ج
م�موعة من الرسوم ألشكال بشرية ،وحيوانية،

الفنان���ن قد قاموا
ي
ف�رات زمنية حسب شدة غطاء العتق ،ويبدو أن
ووسوم ،ومخربشات تعود لعدة ت

ج
الوا�هة إلظهار الفروسية وبراعة القتال.
بتنفيذ رسومهم على هذه

كما تم العثور ف� � ي� املوقع على مدافن تاللية ركامية بأنماط مختلفة ،وتقع آثار هذا املوقع ف� ��ي منطقة

رمال زاحفة وبسبب الرمال الزاحفة فإن معظم البناء تحت الرمال وقد ج
و�د على أرض املوقع قطع

ز� ج
فخارية ،وكسر ج
ا�ية نوعها نادر ،وذلك من ج�ودة طرازها.

موقع الضبطية
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ال�راث العمرا�ن ي�
مواقع ت

النع�رية
ي
قصر امللك عبدالعزيز ف� � ي�

قصر امللك عبدالعزيز ف� ��ي نطاع

يقع قصر امللك عبدالعزيز آل سعود ف� � ي� ا جل�هة الغربية ال�ش مالية من مركز نطاع ،وهو من املعامل
النع�رية ،ويرتكز فوق تلة مرتفعة تحيط بها كثبان رملية ف� � ي� منطقة
ي
� ت�تم�ي��ز بها محافظة
التاريخية ال�ت � ي

حوال�  30كم .وقد
النع�رية ،ويبعد عنها
ي
وادي املياه ف� � ي� نطاع ف� ��ي ا جل�هة ال�ش مالية الغربية من مدينة
ي
األم�ر عبد هللا بن ج�لوي ببناء هذا القصر ف� ��ي نطاع ف� ي�
ي
أم�ر املنطقة الشرقية-أمر امللك عبدالعزيز ي
شهر محرم ف� ��ي العام 1349هـ ،واستكمل ف� � ي� شهر صفر من السنة نفسها .والقصر عبارة عن عدد

خماس� الشكل ،وت�تم�ي��ز هندسته عن مثيالته من حيث شكله ،وكون السور
�ي
من املبا�ن � ي� يحيط بها سور
الدفاعي للقصر يشكل إحاطة حامية للمبا�ن � ي� املختلفة داخله.

ال�راثية ف� ��ي املنطقة الشرقية
املواقع ت

34

وسط القطيف
ف�رة القرن الثا�ن � ي� عشر
يمثل حي القلعة وسط مدينة القطيف ف� ��ي املنطقة الشرقية ،وقد تم بناءه ف� � ي� ت

اله�ري ،وتمتاز منازل حي القلعة ببنا�ئ ها من ج
ج
أح�ار البحر وا جل�ص ،حيث أن طراز البناء كان باتباع

طابق���ن أو ثالثة ،وكان أغلب من يملك
ي
أسلوب ُي�عرف بـ”السافات” ،وتتكون معظم أبنية الحي من
العال�ّ ،
البيوت ذات الثالثة طوابق هم تُ
ال� ّج�ار وذوي ّ
والذين كانوا يزيدون منازلهم الفاخرة
الدخل
ي
ملي�ة بالزخرفة من األقواس والزخارف ا جل�صية ،والرياش الفاخر ،واألثاث
رفاهة ،فكانت ج�درانها
ئ
ّ
واملعلقات املتنوعة ذات الق�ي مة العالية ،بل كان در�ج بعض البيوت ،صخور منحوتة ملساء
ال�ث يم� ن�،
�
كالرخام.

وسط القطيف

حمام أبو لوزة بالقطيف

حمام ابو لوزة

يقع ف� ��ي سيحة البحاري غرب قرية ا خل�باقة ج
ب�انب نخيل ومزارع بلدة القديح ،وهو حمام ذو مياه
اله�ري ،وتم ج
ج
ج
ت�ديده
وير�ع تاريخ إنشا�ئ ه األول إلى ما قبل القرن السادس
ك�ريتية معدنية،
ب
وأضيف له عدد من املالحق .و ف� ��ي عهد الدولة السعودية الثانية ،تم ج
ت�ديده ف� � ي� عام 1281هـ64-/

ج
ج
1865م من ج
ويو�د ف� ي�
للر�ال وآخر للنساء،
والط���ن وا جل�ص ،ويحتوي الحمام على قسم
ي
الح�ارة
قسم ج
ق�ة نصف
الع� ن� ،وتعلو النبع الر�ئ يس ّب
الر�ال غرفة ذات شكل مستطيل تقع بمحاذاة نبع ي
ج
مدر�ات تُ�سمى ا جل�لوف وهي مكان
دا�ئ رية مدببة ،و ف� ��ي أعالها فتحات لإلضاءة ،وداخل غرفة النبع
باالس�راحة ف� � ي� وقت السباحة.
خاص
ت
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وسط دارين

وسط دارين

العر� ي� ،وكانت من أهم مراكز مملكة دملون ،كما أنها كانت مركز ج
ت�ارة
تقع دارين على ضفاف ا خل�لي�ج
ب
�
ج
واملنسو�ات،
اللؤلؤ ،حيث كان بها ميناء دارين الذي ترد إليه بضا�ئ ع املسك ،والعطور ،والسيوف،

ج
ج
املنسو�ات
واألح�ار الكريمة ،والعا  ،والخ�شب الفاخر ،وكانت تأ�ت ��ي
والتوابل من الهند ،وكذلك البخور،
�ج
الص� ن� ،والبضا�ئ ع العربية كاللبان ،وال�تمر ،والعا�ج من الساحل الشر ق� � ي� األفريقي.
ي
الحريرية من
�
ال�راثية ف� � ي� وسط دارين ما نسبته  12%من مبا�ن � ي� املنطقة ،ومعظمها ج
مه�ور ومتهدم،
وتشكل املبا�ن ��ي ت

ال�راثية؛ على غ�نى ج
ويدل ج
و�مال التشكيل
و�ود زخارف ج�صية ج�ميلة فوق أحد املبا�ن ��ي السكنية ت
طابق� ن� ،يليها املبا�ن ��ي ذات
ي
املعماري السابق فيها ،ويظهر أن النسبة الغالبة من املبا�ن ��ي تتشكل من
الطابق الواحد ،وأما املبا�ن ��ي املكونة من ثالثة طوابق فهي قليلة .ولقد تُ
اس�خدم ف� ��ي بنا�ئ ها ج
الح�ر الذي كان
للط� ن� ،ج
ج
و�ذوع النخل ،والشندل.
ي�لبه السكان من البحر إضافة ي

مب�نى مطار دارين

مب�نى مطار دارين

محطة دارين ا جل� ّوية ،تقع ف� � ي� دارين ج�نوب غرب ج�زيرة تاروت ،وال ج
ّ
يو�د تاريخ دقيق لزمن بناء املطار
ً
تحديدا ،ولكن ُي� ّج
� ف� � ي� عام 1329هـ1911-1912/م خالل الحرب العاملية األولى،
ر�ح بأنه قد �أُ ن�شِ � ئ

ويعت�ر أقدم وأول مطار ف� � ي� تاريخ اململكة العربية السعودية ،وأول مطار ف� ي�
ب
وهو مطار عسكري
ً
أسبوعيا آتي�ةً من مطار القضيبية
العر� ��ي بعد مطار املنامة بالبحرين ،وكانت تهبط طا�ئ رة
لي�
ا خل� ج
ب
�
وه ج�ر ً
الواقع ف� ��ي املنامة ،وقد توقف العمل فيه ف� � ي� عام 1932م ُ
يتب� منه
كليا ف� � ي� عام 1939م ،ومل َق

م�ر عن
ج
سوى غرفة مستودع الوقود ،وهي ُمنعزلة عن املب�نى
واملدر� الذي كان يبعد مسافة  600ت
�
ساحل البحر.
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مركز زوار دارين

مركز زوار دارين

البنعل� أو مركز زوار دارين ،ويبلغ عمر البيت ما يربو على  200عام ،إذ ج
البنعل�
ا�تهد
�ي
بيت فتحي
ي
ج
ال�راثية ف� � ي� دارين
ويعت�ر
ب
على ترم�يمه واملحافظة عليه .والبيت مربع الشكل
نموذ� ًا ج�مي ًال للمبا�ن � ي� ت
� تعلو ج
بال�روزات ج
من حيث شكله ا خل� ج
بر� قديم -تمت
وا�هتيه ،و ف� � ي� طرفه ج
الح�رية ال�ت � ي
ار�ي املزين ب
�
ج
غ�ر املهذبة ،كما ج
ار�ي -من ج
املحافظة عليه بشكله ا خل� ج
الوا�هة تشكيالت م�تماثلة
يو�د ف� � ي� أعلى
الح�ارة ي
صغ�ران وبوابة مربعة متسعة ،وحالته اإلنشا�ئ ية ممتازة حيث تم
ي
من الشرانيف ،وللبيت بابان
ً
مركزا للزوار حيث ج
صغ�ر.
ي
يو�د به متحف
ترم�ي مه عدة مرات ،واع�تمد

حي ّ
يرة ف� � ي� تاروت
الد َ

حي الديرة ف� � ي� تاروت

حوال� 20كلم ،ويعد يعد من أولى املناطق
يقع وسط النطاق العمرا�ن ��ي لتاروت ويبعد عن الدمام
ي
اريا ُم ً
ت� ً
ً
مركزا ج
ال ت� ��ي شهدت ج
هما جل�زيرة تاروت،
العر� ي� ،باإلضافة لكونه
الت�معات السكانية ف� ��ي ا خل�لي�ج
ب
�
ج
وزن�بار والهند قبالة املرفأ ،وهو
حيث كانت ترسو السفن املحملة بالبضا�ئ ع القادمة من أفريقيا

كب�ر لحمايته،
ض�من املناطق املحاطة باألسوار بشكل مشابه لـقلعة القطيف ،حيث يحيط الحي سور ي

تو�د به بوابتان� :ش مالية ،ج
كما ج
و�نوبية.

ً
وقد ّ
ج
ال�روة النفطية وبدأت التوسعات العمرانية ،إذ أن
موطنا لألثرياء
ظل الحي
والت�ار ح�تى حصول ث
طابق� �ن� وهي ألسر ثرية كانت تعمل ف� ��ي ج
غالبية البيوت ج
م�ال
ي
املو�ودة به بيوت سكنية تتكون من
ي�م الحي عدة منازل يبلغ عددها  50م�ن�ز ًال ،وتحتل مساحة ال ج
ج
الت�ارة والغوص .ض
تت�اوز 120,000
ً
و�مثل الطراز القديم للفن املعماري ف� � ي� منطقة
أك�ر من  200عامُ ،ي
م� ًًرا
مربعا ،ويعود عمر بعضها إلى ث
ت

ج
املس�د الذي ما يزال
القطيف وا خل�لي� ،ويحيط بالحي سور له بوابتان هما البوابة ال�ش مالية وتقع قرب
ج
قا�ئ ً
وتو�د ج
ج
ب�وار بيت املعيبد ،ويتسم التخطيط العام للحي
ما ح�تى اآلن ،والبوابة الثانية وهي ا جل�نوبية

ي�سد طبيعة ساكنيه وعالقاتهم ج
والت�انس الذي ج
ج
اال��تماعية املم�ي�ز ة ،وكذلك احتوا�ئ ه على عدد
بالتناغم

� ض
� إلى مساحات فضاء متسعة ومكشوفة ف�يما يب���ن األبنية.
تف� � ي
كب�ر من األزقة ال ت� � ي
ي
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بر� الطوية با جل�بيل
ج
�

� مخروطي
بر� تحصي�ن � ي
يقع وسط محافظة ا جل�بيل ،وقد تم بناؤه ف� � ي� العام 1347هـ .وهو عبارة عن ج
�
ويعت�ر أحد الشواهد على حقبة
ب
ال�را�ث � ي� الرمزي الوحيد ف� ��ي محافظة ا جل�بيل،
الشكل ،وهو املعلم األثري ت
بدايات نشأة ا جل�بيل؛ ألنه يرتبط بعهد املؤسس امللك عبدالعزيز آل سعود –رحمه هللا ،-ويعتقد أنه

ال�ر�ج بهذا االسم
قد ُب��ن ��ي لحماية ئب�ر الطوية الذي ُعرف قبل القرن التاسع عشر امليالدي .وقد ُس ِّم َ�ي ب
�
ي�اور ئب� ًرا من ج
الب�ر ،وقيل ألنه ج
حوال�ي ثمانية أمتار،
الح�ارة مطوية الشكل .ويبلغ ارتفاعه
نسب�ةً إلى ئ
�
ج
طابق� ن�.
ي
والط���ن ويتكون من
ي
بالح�ارة،
وهو مب ن� � ي
�

بر��ج الطوية

قصر امللك عبدالعزيز ف� ��ي قرية العليا

قصر امللك عبدالعزيز ف� ��ي قرية العليا

العال�” ،وهو يقع ض�من منطقة تاريخية �ش مال شرق محافظة القرية العليا التابعة
عرف باسم “قصر
ي

للمنطقة الشرقية.

ج
ف�رة حكم امللك املؤسس
ف�رة بناء القصر إلى القرن الرابع عشر
اله�ري ،وقد �شُ يد خالل ت
تعود ت
عبدالعزيز آل سعود -رحمه هللا ،-ويدل على ذلك نقش على لوحة ج�صية ج
تو�د ف� ��ي إحدى الغرف

ال�ش مالية للقصر ُكتب عليها« :بسم هللا الرحمن الرح�ي م ،بأمر ج�اللة امللك عبدالعزيز آل سعود ب ن� ي�
األم�ر سعود بن ج�لوي حاكم األحساء عام 1355هـ» .و�شُ يد
ي
عال� بإشراف سمو
بقرية العليا قصر � ي
ً
ً
على الطريق ج
حكوميا ي�ش مل السلطة
مركزا
الت�اري القديم املتصل بطريق الكنهري ،وأتخذ هذا املب�نى
و� ً
مركا ُي�شرف على حركة ج
اإلدارية ،ج
الت�ارة.

ً
مربعا ،وهو محصن بسور ضخم ،ض
وي�م القصر
م� ًًرا
يظهر القصر بشكل مربع تبلغ مساحته  8836ت
من الداخل ج
وال�رق والهاتف،
ال�ريد ب
م�موعة من اإلدارات الحكومية وهي :إدارة ا جل�مارك ،وإدارة ب
ً
ومس� ً
ج
ج
بالط� ن�
ي
للس�ن .شيد القصر
ومقرا
دا
وب�ر ومركز للشرطة ،ومقر األمارة ،ومب�نى إدارة املالية
ئ

أش�ار األثل ،ج
و�ذوع ج
والح�ر ،ج
ج
و�ريد النخل ،وحالته اإلنشا�ئ ية ج�يدة بعد ترم�ي مه وتحويله إلى معلم
تاريخي مهم من معامل املنطقة.
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قصر امللك عبدالعزيز ف� � ي� أم عقال
يقع ف� � ي� ج
نو� � ي� من منطقة
ه�رة أم عقال إلى ال�ش مال من العاصمة الرياض بما يقارب  180كم ،ف� � ي� ا جل�زء ا جل� ب
ً
قديما ال�ش ملول نسبة إلى روضة ال�ش ملول ،واآلن أم عقال نسبة إلى روضة أم
الصمان ،وأطلق عليها

األم�ر عبدهللا
عقال .وقد �شُ يد القصر ف� ��ي عام 1364هـ ،حيث أمر امللك عبد العزيز ببنا�ئ ه ،وكلف بذلك ي
ً
تك�ر ف� ��ي هذه املنطقة
بن ج�لوي جل�عله
مركزا يربط يب���ن املنطقة الشرقية واملنطقة الوسطى ،حيث ث

كب�رة لتخزين الوقود ،تفرغ فيها
صهاري� ي
ج
موارد املياه ف� � ي� البادية ،وقد أمر امللك عبدالعزيز بوضع
�
الب�رول الذي ُي�وزع ف� ��ي املناطق املختلفة .و�شُ يد
ناقالت النفط -التابعة لشركة أرامكو -حمولتها من ت

ومر� ً
ج
هذا القصر على طراز معماري فريد ،وكان ض
عا
لتسي�ر أمور املنطقة،
ي
ي�م ج�ميع الدوا�ئ ر الحكومية
اله�ر ج
إلى قضايا ج
لي� والعراق والشام .ض
وي�م القصر ف� ي�
امل�اورة له ،وكذلك ربط القوافل من وإلى الخ� ج
�
ً
ً
ً
ً
قسما ج
ج
لل�مرك ،وقسم حراسة القصر
قسما لألمارة،
الالسلك�،
قسما لرسا�ئ ل
قسما للشرطة،
ح�راته
ي
ف� ��ي الطابق العلوي املطل على الساحة ا خل� ج
ار�ية .وكان امللك املؤسس يستخدم تلك الدوا�ئ ر ف� � ي� ترابط
كب�ر منه.
� كانت تحظى باه�تمام ي
وحدة اململكة ومعرفة أوضاع املنطقة الشرقية ال�ت � ي

قصر امللك عبدالعزيز ف� � ي� ام عقال
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وال�راثية ف� � ي� األحساء
املواقع األثرية ت

أو ًال -املواقع األثرية
ع���ن قناص
ي

ع���ن قناص
موقع ي

مال� محافظة األحساء على مسافة 15
ع���ن قناص �ش � ي
تقع ي
امل�رز ،وإلى �ش مال شر ق� � ي� قرية املراح
م� ًرا من مدينة ب
كيلو ت

على مسافة كيلو ونصف منها.

أك�ر مواقع لحضارة العبيد
ع���ن قناص بأنه ب
ويوصف موقع ي
ف� � ي� اململكة العربية السعودية على اإلطالق ،تنتشر فوق

سطحه كسر األوا�ن � ي� الفخارية املم�ي�ز ة لحضارة العبيد ال ت� ي�
تغطي مساحة  2كم مربع ،ج�رى التنقيب ف� ��ي املوقع بعمق

 5أمتار تحت مستوى سطح األرض ،وقد ج�اءت نتا�ئ �
ج
التنقيب بالعثور على  14طبقة سكنية متتابعة تمثل
ف�رته الزمنية.
مراحل االستيطان ف� � ي� املوقع على طول ت
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ع� �ن� قناص،
ع�ر عليه بموقع ي
كأس من الفخار امللون ،ث
يعود لحضارة العبيد ،ويؤرخ يب� �ن� عام  5100-4300ق.م

ج
مس�د ج�واثا التاريخي

ج
مس�د ج�واثا التاريخي

ج
ج
مس�د صليت فيه صالة ا جل�معة
مس�د ج�واثا التاريخي باألحساء بأهمية خاصة؛ لكونه أول
يحظى
ج
مس�د رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم.-
ف� � ي� اإلسالم بعد

ج
م�ر ج
ج
املس�د
بات�اه ال�ش مال الشر ق� � ي� ملدينة الهفوف ،وقد ب�ن ��ي هذا
ويقع
املس�د على بعد نحو  20كيلو ت
أول مرة ف� � ي� عهد الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم ،حيث قام ببنا�ئ ه (بنو عبد قيس) الذين كانوا
يسكنون األحساء آنذاك.

ج
املس�د إلى بداية العصر اإلسالمي حيث كانت تقطن املنطقة قبيلة ب�ن ��ي عبد القيس،
ويعود تاريخ
الذين كان لهم السبق ف� ��ي اعتناق اإلسالم والعمل بتعال�يمه ،وا جل�هاد تحت رايته .إذ يذكر أن حاكم عبد

باألش� فور علمه بظهور الن� �ب�ي محمد -صلى هللا عليه وسلم .-أوفد
ج
القيس املنذر بن عا�ئ د امللقب
�
ج
اليق���ن أسلم وأسلم ج�ميع أفراد قبيلته ،وأقام
ي
وح���ن وصل بالعلم
الست�الء األمر .ي
رسو ًال إلى مكة

ج
مس�د ج�واثا.

الهي�ة امللكية ج
ج
لل�بيل ،وينبع بتكاليف
املس�د ،وتكفلت
ال�راث ا خل� ي�رية ترم�يم
وقد تبنت مؤسسة ت
ئ
ج
ج
املسا�د التاريخية ف� � ي� املنطقة الشرقية.
املس�د ،مع عدد آخر من
ترم�ي م

موقع ج�واثا

ع���ن ج�واثا
ئب�ر ي

م� ًرا ج
مال� الشر ق� � ي� ملدينة
بات�اه أقصى الركن ال�ش � ي
تقع ج�واثا بمحافظة األحساء على مسافة  18كيلو ت
الهفوف ،وإلى ال�ش مال الشر ق� ��ي من قرية الكالبية بمسافة  3كم.
ب�واثا دال�ئ ل استقرار نشط ينتشر على مساحة األرض ،واملوقع عبارة عن ج
يظهر ج
م�موعة من التالل

وب���ن املنخفضات الواقعة بينها أصناف من كسر
األثرية تغطيها كثبان الرمال ،تتناثر فوق تلك التالل ي

األوا�ن ��ي الفخارية ،وأنواع من كسر ج
ا� امللون واألبيض الشفاف.
الز� ج
�
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ع�ر فيها على ج
م�موعات من
تعد ج�واثا -من يب���ن مواقع االستقرار -األولى باملنطقة الشرقية ،حيث ث

ح�مها ،وهي أدوات تن�تمي إلى حضارة العصر ج
الح�رية تم�ي�ز ت بصغر ج
األدوات ج
الح�ري الحديث ،تؤرخ

تلك ج
بالف�رة الواقعة يب� ن�  8000-7000ق.م.
امل�موعات ت

ً
ً
ً
مبكرا خالل منتصف
حضاريا
استطيانا
� ج�معت من املوقع ،أن ج�واثا شهدت
وتؤكد الدال�ئ ل األثرية ال�ت � ي
ً
ف�رة
لف�رة الحضارة الدملونية،
وامتدادا إلى ت
ع�ر على بقايا آثار تن�تمي ت
األلف الثالث (2400ق.م) ،حيث ث
الحضارة ا جل�رها�ئ ية ف� � ي� مراحلها املبكرة وماتالها.

ج
است�اب زع�ي مها املنذر بن عا�ئ ذ العصري لإلسالم ف� ��ي وقت مبكر ،وتبعه
عظم ذكر ج�واثا ومكانتها عندما
قومه من قبيلة عبد القيس .فكانت ج�واثا أول مدينة اعتنق أهلها اإلسالم ف� ��ي شرق ا جل�زيرة العربية،
وقد سافر وفد من أعيان ج�واثا ج
وو�ها�ئ ها إلى املدينة املنورة حيث قابل الوفد الن�ب ي� -صلى هللا عليه
وسلم -وأعلن اسالمه يب���ن يديه.

ج
ج
ض
املس�د النبوي باملدينة ،وقد زاد
مس�د أق�يمت به صالة ا جل�معة ف� � ي� اإلسالم بعد
ت�م مدينة ج�واثا أول
ف� � ي� أهمية هذه املدينة صمود ج�واثا ف� � ي� ج
و�ه املرتدين من قبا�ئ ل املنطقة بعد وفاة الن� يب� -صلى هللا عليه

ج
لله�رة ،حيث ثبت زع�يم ج�واثا ا جل�ارود بن املعال على اإلسالم واتباعه من
وسلم -ف� � ي� السنة العاشرة
عبد القيس وبطون وأفراد من قبا�ئ ل املنطقة ،وبقي ج
ي�اهد املرتدين خلف أسوار ج�واثا ح ت�ى وصل

الصحا� � ي� العالء أبن الحضرمي – ض
� هللا عنه – عام  12هـ633/م.
ر� � ي
ج�يش املدينة بقيادة
ب

بقيت مدينة ج�واثا ذات نشاط ج
العباس� األول 232 - 132هـ،
�ي
ت�اري طوال العصر األموي ح�تى العصر

� ذلك أن املدينة ج�رى تخريبها وحرق بيوتها.
فكان من نتا�ئ ج
�

ً
ال�راث العمرا�ن ��ي
ثانيا -مواقع ت
العق�ر
ي
ميناء

العر� � ي� من املواقع التاريخية املهمة ف� � ي� اململكة،
العق�ر على ساحل ا خل� ج
ي
ميناء
لي� ب
�
وأول ميناء بحري فيها ،كما كان امليناء الر�ئ يس للحضارات املتعاقبة ف� ي�

األحساء ح ت�ى عهد قريب.

العق�ر لكونه
ي
وقد اه�تم املؤسس امللك عبد العزيز -طيب هللا ثراه -بميناء

الناش�ة ،وكان إلى عهد قريب -قبيل
البوابة االقتصادية للدولة السعودية
ئ
تأسيس ميناء الدمام -امليناء الر�ئ يس الذي يفد إليه الزا�ئ رون لوسط ا جل�زيرة

العربية وشرقها.

العق�ر بوابة ج
ومع�ر االستيطان ف� � ي� املنطقة ،وقد اس ت�مر أثره
ب
ن�د البحرية،
ي
ويعد
ً
ج
واضحا ف� ��ي األدوار السياسية
والت�اري ،والعسكري ،والفكري-
السياس�،ي
� تعاقبت على الساحل الشر ق� � ي� ج
لل�زيرة العربية ،إذ يعود عمق أقدم
ال�ت � ي
امل�اورة لها إلى العصور ج
العق�ر والبالد ج
تبادل ج
الح�رية.
ي
ع�ر
ت�اري ب

العق�ر أحداثا
ي
وألهميته ولكونه امليناء الر�ئ يس ف� ��ي شر ق� � ي� البالد ،فقد شهد ميناء
سياسية واقتصادية ف� � ي� عهد امللك عبد العزيز –رحمه هللا ،-حيث استخدمه

ً
ً
مقرا للمفاوضات
ريطاني� ن� ،واتخذه
ي
ال�
مقرا ملقابلة املوفدين ب
امللك عبدالعزيز
ال�ريطانية.
مع الحكومة ب

ومنذ بداية الدولة السعودية إلى قرابة عام 1365هـ1945/م ،اس�تمرت
ً
مهما ،وبفعل تحول الطرق ج
الت�ارية بعد اكتشاف
ميناء
العق�ر بوصفه
ي
أهمية
ً

العق�ر؛ ج
النفط ف� ��ي بقيق والظهران ج
لو�ود طرق حديثة معبدة،
ي
ترا�عت أهمية
وبناء عدد من املوا�ن � ئ� الحديثة قريبة من منابع النفط واألسواق ج
الت�ارية ف� ي�

املنطقة الشرقية.
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قصر إبراه�يم
يعت�ر قصر إبراه�يم التاريخي باألحساء من أشهر القصور التاريخية باململكة
ب
واملنطقة.

ً
ً
ً
مهما ،حيث تمكن القا�ئ د املؤسس امللك
تاريخيا
حدثا
وقد شهد هذا القصر

عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه هللا -من السيطرة عليه وما فيه من
اس� ج
األثن� ن� 28/5/1331هـ.
ر�ع فيه األحساء ليلة ي
ج�نود وعتاد من أول يوم ت

ويقع قصر إبراه�يم ف� � ي� حي الكوت بوسط مدينة الهفوف ،وتقدر مساحة

ج
ري� �ن� الذين حكموا
وير�ع عهد بنا�ئ ه إلى عهد ا جل� ب� ي
القصر بـ  18200م،2

األحساء ما يب� ن�  840ـ  941هـ.

ويعرف القصر بأسماء عديدة منها (قصر القبة أو قصر الكوت) ،ض
وي�م يب� ن�
ج�نباته العديد من املنشآت العسكرية.
وتدل قوة قصر إبراه�يم وفخامته على أن الهفوف كانت منطقة ثرية وقوية؛
بسبب موقعها على أحد أهم الطرق ج
الت�ارية ف� � ي� العامل.

معماري���ن هما :الطراز الدي�ن ��ي من خالل
ي
ويتكون القصر من طرازين
األقواس شبه املستديرة والقباب اإلسالمية البارزة ف� � ي� القصر ومحراب

ج
املس�د ،والطراز العسكري والذي ي�تمثل ف� ��ي األبرا�ج
�
بالقصر ،باإلضافة إلى ثكنات ا جل�نود السكنية ال ت� ��ي

واسطبالت ا خل�يول.

الضخمة ال�ت ��ي تحيط
تمثل شرق القصر

األم�رية
ي
املدرسة

األم�رية  -تصوير :ج
ن�الء ال�خ ليفة
املدرسة ي

ً
أيضا “بيت الثقافة” ،من أقدم املدارس الحكومية ،وافتتاحها
� يطلق عليها
األم�رية ال�ت � ي
تعد املدرسة ي
ً
تخ��ز ن
األم�ر سعود بن ج�لوي ي
رسميا ف� ��ي محرم 1360هـ ،تحت رعاية ي
أم�ر األحساء ف� ��ي ذلك الوقت ،إذ ت

ً
مل�موعة من الشخصيات واألعالم ف� � ي� ج
تاريخا وصفحات ج
م�االت األدب والثقافة واالقتصاد ،وقد
ً
ج
طالبا ،سنة 1943م.
� بلغ عددها 70
تخر�ت أول دفعة ف� ��ي املدرسة ،ال�ت � ي
وأع�ب امللك عبدالعزيز ـ رحمه هللا ـ بهذه املدرسة ،فأمر آنذاك ج
ج
األم�ر فيصل بن عبدالعزيز آل
ن�له ي

سعود  -امللك فيصل ف�ي ما بعد  -بفتح املدرسة ،حيث يربط املتابعون يب� �ن� تلك املدرسة ،وتاريخ امللك

عبد العزيز ج
وإن�ازاته ،خاصة بعد أن أمر ـ-رحمه هللا -بتأسيس املدرسة لتكون نقطة انطالق التعل ي�م
ف� � ي� املنطقة الشرقية.
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سوق القيصرية
دورا ر�ئ ً
ً
يسا ف� ��ي دفع
� لعبت على مدى تاريخها
ارتبط اسم سوق القيصرية باألحساء باسم الواحة ال�ت � ي
الحركة االقتصادية ،واألثرية ،والتاريخية للمملكة.

� عام 1822م 1238 /هـ ،وهو عبارة عن صفوف
وهو سوق تاريخي يقع بحي الرفعة ف� ��ي األحساء وب�ن � ي
من املحالت تقع ف� � ي� ممرات مغلقة و مسقوفة.

وال�راثية بمدينة الهفوف ،حيث يهب إليه الزوار من
ب
ويعت�ر سوق القيصرية أحد املعامل السياحية ت

العر� ي�.
مناطق اململكة ودول ا خل� ج
لي�
ب
�
ً
ً
وشكلت القيصرية ً
ج
ج
تقليديا للثقافة ج
فريدا على
نموذ� ًا
ومنت�اتها ،كما يمثل
بو�ود الحرف املهنية
إرثا

مستوى ا جل�زيرة العربية من حيث التصم�ي م املعماري.

األم�ر سلطان بن سلمان الدور الر�ئ يس ف� � ي� الحفاظ على الطابع املعماري
ي
امللك�
�ي
وكان لصاحب السمو

للسوق التاريخي ،من خالل مبادرته ج
و�هوده بالعمل على بناء السوق من ج�ديد بطرازه املعماري
ً
لالح�راق ،مع الحفاظ على تصم�يمها السابق،
سابقا قبل تعرضه
ال�را�ث ي� ،وباملواد نفسها املستخدمة
ت
ت

وبحلة ج�ديدة عصرية ال تخلو من النفحة القديمة ،ال ت� ��ي م�ي�ز ت هذه السوق” .وهو ما قامت به
ً
بال�راث العمرا�ن ي�.
ي
وعددا من الشركاء
الهي�ة،
األمانة بالتعاون مع
املعني���ن ت
ئ

سوق القيصرية

قصر صاهود

قصر صاهود

امل�رز التاريخية ،محاذيا للسور
خار� مدينة ب
ج
ب�ن ��ي هذا القصر على هضبة مرتفعة ف� � ي� ا جل�هة الغربية
�
ض
� الزراعية ضد الغارات ،واختلف ف� ��ي تاريخ
واألرا� � ي
الغر� ي� ،وقد كان الهدف من إنشا�ئ ه؛ حماية املدينة
ب

بناء القصر وقد ج
ير�ع تاريخ بنا�ئ ه إلى عام 1790م ،وامتد ح�تى عام 1800م.

وتختلف الحوا�ئ ط الدفاعية لقصر صاهود عن بقية الحصون ف� ��ي األحساء بأنها تحتوي على ج�دران
ً
ج
تنوعا
أك�ر األبرا�ج ف� ��ي القصور
ج
امل� ًراس،
وأبرا� قصر صاهود من ث
خار�ية وداخلية على مستوى ت
�
�
ً
وتعقيدا من ناحية التصم�ي م ،عند الدخول إلى ساحة القصر ج
الغر� ي�،
تو�د أبنية مبنية على طول ج�داره
ب
ج
ج
وب�وار املدخل ج
ج
مقسمت� ن�
ي
فسحت� �ن�
ي
مس�د واسع ومقسم إلى
ويو�د بداخله
تو�د السالمل الر�ئ يسية،
ج
بثالثة أعمدة اسطوانية ج
مشكات� �ن� ف� � ي� ج�دار القصر ،وكان
ي
فمو�دان ف� � ي�
واملن�ر
ب
ح�رية ،أما املحراب

ض
املوسمي� ن� ،ويعود
ي
� الزراعية حولها ،وكمراقب ملخ ي�مات البدو
األرا� � ي
يستخدم كدفاع عن املدينة و عن
ً
منصوبا داخل القصر يطلق عليه صاهود وقد برزت أهمية قصر صاهود
اسم القصر إلى مدفع كان

بسبب موقعه ا خل�ار�ج عن العاصمة ا جل�ديدة ،وإمكانية صد أي ج
ه�وم يأ�ت ��ي من ال�ش مال.
�
ال�راثية ف� ��ي املنطقة الشرقية
املواقع ت
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بيت البيعة
يقع ف� � ي� فري�ج الروضة ف� � ي� حي الكوت ،وبناه الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن عمر املال ف� � ي� عام
�
ف
1203هـ ،.ويمثل طراز بناء املنازل التقليدية � ��ي األحساء خالل عهد الدولة السعودية األولى .وأطلق

أهال�ي األحساء للملك عبدالعزيز آل سعود ف� � ي� ليلة
على هذا البيت اسم بيت البيعة؛ ألنه شهد بيعة
�
ا خل�امس من ج�مادى اآلخرة سنة 1331هـ1912 /م ،وكان يق�يم بامل�ن�ز ل آنذاك مالكه عبداللطيف

تهي�ته
املال مف�ت � ي
� األحساء ،ويحتوي على الغرفة ال�ت ��ي بات فيها امللك عبدالعزبز -رحمه هللا .-تمت ئ

املحل� ملنطقة األحساء ،وعلى الرغم من بساطة
�ي
وفتحه للزوار كبيت ترا�ث � ي� يمثل الطراز املعماري
ً
تكوين الشكل ا خل� ج
عددا من األقواس املدببة ا جل�ميلة ال�ت ��ي تعلو
ار�ي له ،إال أن داخله مزخرف ،وفيه

فتحاته الداخلية.

بيت البيعة

قصر خزام

قصر خزام من القصور التاريخية الهامة ف� ��ي األحساء ،وب ن� ��ي ف� ��ي املدخل
الغر� ��ي لوسط الهفوف التاريخي غرب حي النعاثل عام
نو� � ي�
ب
ا جل� ب
الكب�ر،
ي
1207هـ 1210 -هـ ف� ��ي عصر اإلمام سعود بن عبد العزيز

تُ
و� ّ
عد فكرة بنا�ئ ه ف� ��ي ذلك املوقع كحماية عسكرية ،وتنظ�ي م حياة
البادية ال ت� ��ي تستقر ف� � ي� ذلك املوقع ف� ��ي مواسم محددة من كل عام ،إذ

يحضر البدو الرحل إلى األحساء لشراء مستلزماتهم.

عت�ر أصغر من قصر إبراه�يم ف� ��ي الكوت إذ تقدر أطوال أسواره بـ
و� ب
ُي
80x70م� ًرا.
ت

قصر خزام
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ع���ن ج
ن�م
ي

ع���ن ج
ن�م
ي

الشه�رة باألحساء ،تمتاز بمياه معدنية ساخنة وعذبة وتقصد لالستشفاء ،وشيدت
ي
إحدى العيون

وتعت�ر إحدى محطات قوافل ج
ا� املغادرين
الح� ج
ب
مبانيها عام 1115هـ بشكل قباب نصف بيضاوية،
�
أهال�ي االحساء لألمام سعود بن عبد العزيز عام
والقادم���ن من وإلى األحساء ،وقد شهدت مبايعة
ي
�
اس�رد
�ي
ترك� بن عبدهللا ألخذ بيعة
1213هـ ،و ف� � ي� عام 1277هـ نزل بها األمام � ي
أهال� األحساء ،وعندما ت
ً
مكانا ج
لت�مع وتوديع
الع� �ن�
الع���ن وعمل فيها تحسينات ،وكانت ي
امللك عبدالعزيز األحساء أعاد بناء ي

ت�مع ج
الت�مع يتحول إلى ج
والقادم� �ن� لألماكن املقدسة ،فكان هذا ج
ج
ت�اري
ي
ح�ا�ج آسيا املغادرين
�
الصغ�رة.
ي
ع�ر إقامة بعض األسواق
واقتصادي ب

ال�راثية ف� ��ي املنطقة الشرقية
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مح�رس
قصر ي

مح�رس
قصر ي

صغ�رة للمراقبة
ي
امل�رز باألحساء ،وهو عبارة عن قلعة حربية
مح�رس ف� � ي� �ش مال مدينة ب
يقع قصر ي
ً
مكونا من
وبر� دا�ئ ري الشكل
ج
والحراسة شيدت عام 1208هـ ،ويحوي القصر عدد من الغرف
�
للذخ�رة.
ي
وب� ًرا للمياه ،أما آخر استخدام للقصر فكان مستودع
ي
طابق� ن� ،ئ
الصغ�رة بانتظام شكل مسقطها األفقي ،وانحراف ج
وت�تم�ي��ز ج
وا�هاتها نحو الداخل كلما
ي
وا�هات القلعة

الداخل�ي مستو تم انشاؤه
الط� ن� ،وسقفه
ش�د القصر من ي
زاد ارتفاعها الذي يصل إلى 10.4م ،وقد ّي
�

ج
الش�ر وسعف النخيل ،وكان الهدف من بنا�ئ ه ألغراض عسكرية.
باستخدام ج�ذوع

العق�ر التاريخية
ي
قلعة

العق�ر
ي
قلعة

العق�ر ،وهي عبارة عن قلعة مربعة الشكل لها أربعة أبرا�ج دا�ئ رية الشكل،
ي
تقع ض�من مبا�ن � ي� ميناء
�
يس� ف� � ي� ا جل�هة ا جل�نوبية ،أما ف� � ي� ا جل�هة الشرقية فقد شيدت غرفتان متصلتان ببعض،
ويقع مدخلها الر�ئ � ي

مال�
نو� ��ي الشر ق� ي� ،واألخرى مستطيلة تصل إلى ب
إحداهما دا�ئ رية الشكل أسفل ب
ال� �ر�ج ا جل� ب
ال� �ر�ج ال�ش ي
الشر ق� ي� ،وشيد فيها در�ج السلم األول الذي يصعد من خالله إلى أعلى األبرا�ج وممراتها ،كما أن هذه
�
�
الغرفة متصلة بغرف ا جل�هة ال�ش مالية والساحة ا خل�اصة با خل�دمة.

ال�راثية ف� ��ي املنطقة الشرقية
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حي الكوت

حي الكوت

ً
واحدا من أقدم أحياء الهفوف باألحساء .وكان يسمى ف� ��ي السابق حصن الكوت ،إذ كان يحيط
يعت�ر
ب

ج
الط� ن� ،ج
االش�ار ،وسعف
و�ذوع
بالحي سور .وي�تم�ي��ز الحي ببقاء أغلب أبنيته على الطراز القديم من ي
النخيل ،والنسبة الغالبة ملساحته متهدمة ،وتظهر ف� � ي� مواقعها ساحات متسعة فارغة ،وفيه عدد

ال�راثية ج
املو�ودة ف� ��ي الكوت ج�زء
من األبنية الحديثة ال�ت � ي
� تتوزع ف�ي ما يب� �ن� األبنية القديمة ،ومن املبا�ن ��ي ت
ًً
ومسا�د عدة ج
ج
ومس�د القبة ،ج
ج
ك�امع ا جل� ب�ري،
و�وامع
أيضا قصر إبراه�ي م،
من سوق القيصرية ،وفيه
ج
ومس�د الدبس.

وسط العيون التاريخي
يعود أصل تسمية العيون إلى وفرة العيون والينابيع بها ،وقد تطورت
ف�رات من الزمن ،وظل وسط املدينة قا�ئ ً
ما وفيه
وتوسعت على مدى ت
عدد من املبا�ن ��ي القديمة ،والعيون مدينة ذات تاريخ عريق موغل ف� � ي� القدم،
وقد ج�اء ذكرها ف� � ي� العديد من املصادر التاريخية ،وا جل�غرافية ،واألدبية،
وهذا ما ج�علها تكتسب أهمية تراثية وحضارية.

وسط العيون التاريخي
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قصر خزام

بر� أبو زهمول
ج
�

ع���ن أبو زهمول
بر��ج ي

� عام 1280هـ ،،وتم تشييده
العق�ر ،ب�ن � ي
ي
بر�ج أبو زهمول أو بر�ج األراك ،هو بر�ج أثري يقع ف� � ي� بلدة
�
�
�
ر� من ثالثة إلى عشرة
ال� ج
ر� سور على ارتفاع  3أمتار ،يبلغ أرتفاع ب
بال� ج
على شكل دا�ئ ري ،يحيط ب
�
�
ج
ج
ويو�د بقرب
ر� سلم حلزو�ن � ي� الشكل يوصل إلى طوابقه الثالثة األولى،
ال� ج
ويو�د ف� � ي� دخل ب
أدوار،
�
ر� ئب�ر أبو زهمول.
ال� ج
من ب
�
األبرا� الدفاعية املهمة ،كما يتكون السور من ثالثة غرف متالصقة ،و ف� ��ي هذا املوقع
ج
ال�ر�ج من
يعد ب
�
�
التاريخي ج
ال�ريطانية.
ا��تمع امللك املؤسس مع بعض الشخصيات ب
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قصر الوزية
صغ�رة للمراقبة،
ي
يقع شرق طريق بقيق – الهفوف ج�نوب مدينة العيون ،وهو عبارة عن قلعة

ج
وير�ع تاريخ البناء إلى عام 1240هـ ،وقد
وتطورت حولها القرية املعروفة اآلن باسم قرية الوزية.
ج
ه�رت القلعة ف� � ي� ثالثينيات القرن العشرين ،ثم أعيد بناء ج�زء منها ف� � ي� عام 1953م .وتبلغ مساحتها

م�ر مربع ،حيث ج
يو�د فيه بوابتان إحداهما ج�نوبية واألخرى غربية (البوابة الر�ئ يسة).
حوال�  400ت
ي
ع� �ن� ماء يسقي منها سكان كافة املنطقة
وكانت ملحقة بالقلعة -من ا خل�ار�ج ف� ��ي ا جل�هة ال�ش مالية -ي
�
ج
ج
املحيطة بالقلعة ،باإلضافة للقوافل الت�ارية املارة بالوزية ،لكنها �فت وتم ردمها.

قصر الوزية

ج
مس�د ا جل�عالنية

ج
مس�د ا جل�عالنية

حوال�  7كم
الغر� � ي� ملوقع تل قصر قريمط ،ويبعد
لع���ن ا جل�وهرية ،وإلى ا جل�نوب
يقع ف� ��ي ا جل�هة الشرقية ي
ب
ي

�ش مال شرق مدينة الهفوف ،وتحيطه ج
أش�ار النخيل.

ج
ج
ج
ج
مس�د
املس�د الرد أو
باملس�د ا جل�امع أو
املس�د ما يب���ن عامي 469هـ و 636هـ ،ويعرف
تم بناء

ج
طول�ي وقليل
واملس�د مستطيل الشكل ،وممتد بشكل
عل�ي العيو�ن ي�،
ي
�
األم�رة هبة بنت عبدهللا بن �
الهي�ة امللكية ج
ج
لل�بيل وينبع ،حيث
املس�د ف� ��ي عام 1430هـ من قبل
العرض ،وتم االنتهاء من ترم ي�م
ئ
ً
كب�رة.
متهدما بنسبة ي
كان قبل ذلك

ال�راثية ف� ��ي املنطقة الشرقية
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ج
مس�د الته�ي مية
يعت�ر الوحيد الذي ج
ج
تو�د به زخارف ج�صية باإلضافة
ب
املسا�د التاريخية املهمة بالقرية حيث
أحد
ج
ج
املس�د من ال�ش مال الشر ق� ��ي منازل قرية الته�يمية ،ويقع ف� � ي� نفس القرية
للمس�د الشر ق� ي� ،وحول هذا
بحوال� 12كم
املسماة بذلك االسم ،وتبعد عن مدينة الهفوف
ي

ً
ج
ج
املسا�د التاريخية بقرية الته�ي مية ،وال�ت ��ي كانت إحدى
مس�د الته�ي مية الشر ق� ي� :وهو أحد
أيضا
وهناك
املراكز املهمة ،حيث كان مكان للبنك ف� � ي� ذلك الزمان باإلضافة لسكن أسر الحكام .وله رواق مفتوح

املس�د إلى القرن العاشر ج
ج
ج
اله�ري ،حيث اشتهرت القرية ف� ��ي تلك
وير�ع تاريخ هذا
على الصحن،
أربع���ن ً
ج
الف�رة ج
املسا�د.
عاملا ،والعديد من
ي
بو�ود
ت

ج
مس�د الته�يمية
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