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ي منطقة تبوك �� 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��



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 8املواقع ال�ت

راثية ي العناية باملواقع ال�ت �� راث �ف 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 	  ال�ماية، وتركيب  أنظمة ومشاريع  ، من خالل  �� العمرا�ف راث  ال�ت األثرية ومواقع  املواقع  حماية 
ي املواقع. �� 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��

، 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.

أثرية، تمثل شاهدهتً عل�  اململكة من مواقع  تكاد تخلو محافظة من محافظات  اآلثار، ال  ال  ففي محج
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،  ي واالحج مال�� ي التنوع الوظيفي وال�ج �� ي التنوع �ف �� ي غاية �ف �� راث عمرا�ف ي اململكة العربية السعودية ب�ت رف كما ت�تم��
ي األزمنة املاضية، وهذا  �� �تمع �ف ربة املحج ر العصور، وحصيلة تحج وهو يشّكل سلسلة متصلة ال�لقات تمتد ع�ج
 �� ميع مناطق اململكة. كما تتنوع مواقع ومبا�ف ي حج �� ي �ف �� ي أنواع الطراز العمرا�ف �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



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 10املواقع ال�ت

ي منطقة تبوك �� ي �ف �� راث الثقا�ف ال�ت

ي مراكز األبحاث  �� ي برزت مؤخرًا �ف زيرة العربية، وهي املنطقة ال�ت�� مالية للحج منطقة تبوك هي البوابة ال�ث
ود  ماء - عل� كشوفات تدّل عل� أقدم وحج ي ت�� �� ر فيها - وتحديدًا �ف العلمية املتعلقة باآلثار؛ من خالل ما ع�ث

زيرة العربية تعود إل� 120 ألف عام. ي ال�ج �� لإلنسان �ف

املنطقة  القديمة فيها؛ حيث مثلت  ال�ضارات  اكتشف استيطان  ي  ال�ت�� املواقع  تتعدد  تبوك  ي منطقة  �� �ف
ر التاريخ. ارية وموطنًا للحضارات املمتدة ع�ج باعتبارها ملتقى للطرق التحج

سدت حضارات تاريخية متعاقبة؛  ي حج ر من الرسومات الصخرية ال�ت�� كما تزخر منطقة تبوك بكم كب��
ي املنطقة لوحات بديعة لرسوم آدمية وحيوانية، تعود  �� �ف بال  هات ال�ج حيث تتشكل عل� الصخور وواحج
ري القديم إل� عصور الدول اإلسالمية وتتناول عددًا من املوضوعات  رات زمنية منذ العصر ال�حج لف�ت

رها. املتعلقة بالصيد وال�رب والرعي والسفر وغ��

ي من قصور وقالع ومبا�فٍ تاريخية متعددة  �� راث العمرا�ف ي ال�ت �� ي مدن ومحافظات املنطقة تنتشر مبا�ف �� و�ف
ت بألوانها العمرانية املختلفة. رف تم��







املواقع األثرية



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 14املواقع ال�ت

ي تبوك �� الرسوم الصخرية �ف

 �� ي منطقة تبوك الرسوم ال�يوانية �ف �� من أبرز الرسوم الصخرية �ف
بال اللوز بمركز  ل( األثري بحج أماكن متفرقة من موقع )أبا العحج
بال )أبو راكة(  السرو التابعة ملنطقة تبوك، والرسوم الصخرية بحج
كاألبقار  بأنواعها  حيوانات  رسوم  عل�  ر  ع�ث حيث  ه،  للوحج التابعة 
 �� �ف قامت  ملعارك  رسوم  إل�  إضافة  يول،  وال�ف مال  وال�ج والوعول 
والفرسان  لألحصنة  نقوش  املنطقة  ي  �� �ف د  يوحج كما  املنطقة،  هذه 
واألقواس؛ مما يدل عل� عبور القوافل لهذه املنطقة، إضافة إل� 

نوب مدينة تبوك. بال ال�رة حج مال بحج رسوم صخرية للحج
ميلة  ”؛ وهو عبارة عن لوحة حج �ف ة “رسم املحارب�� رف ومن املواقع املم��
ماء،  ي مديسيس بت�� �� �ف اور، تقع  بل املحج عل� صخرة ساقطة من ال�ج
ر  وتحمل هذه الصخرة أربعة رسوم آدمية ألناس يحملون خناحج
� أن هذا الرسم  وذة؛ ويرحج هم ال�ف أو أدوات حرب، باإلضافة الرتدا�ئ

رية ال�ديثة. ري يعود للعصور ال�حج ال�حج
نوب مدينة تبوك رسومات ونقوش  بل املذراة حج ي حج �� �ف وتنتشر 
مال ورسومات آدمية،  صخرية؛ عبارة عن رسومات حيوانية ل�ج
املوقع عل� فنون  ثمودية، وإسالمية مبكرة، ويحتوي  وكتابات 
مال،  ي تصور ال�ج ي باملنحوتات البشرية وال�يوانية ال�ت�� رف صخرية ت�تم��

انب النقوش ال�ثمودية. إل� حج



ي تبوك تصوير-قاسم الفارس�ي �ي بال الديسة �ف رية بالقرب من �ج نقوش ��ج



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 16املواقع ال�ت

ي الشام واملدينة املنورة؛ حيث يتكون  �ف ي الشامي الذي يربط ب�� ر قلعة تبوك إحدى محطات طريق ال��� تعت�ج
. اح� من قالع ومحطات تبدأ من ال�دود السعودية األردنية وح�ت� املدينة املنورة الستقبال ال�حج

ر من ثالثة آالف سنة؛ حيث بنيت القلعة ال�الية عل� أنقاض قلعة أخرى،  ع تاريخ قلعة تبوك إل� أك�ث يرحج
ي عهد الدولة السعودية. �� مها عدة مرات �ف ها عام 1063م، كما تم ترم�� ديد بنا�ئ وقد تم تحج

ي السكر املعروفة، وتتكون من دورين يحتوي الدور  �ف وار ع�� ي قلعة تبوك بكونها قلعة محصنة تقع حج رف وت�تم��
ي يؤدي إل� الدور العلوي الذي  ر ماء،  وهناك  درح� د وب�ئ رات، ومسحج األول عل� فناء مكشوف وعدد من ال�حج
ي تستخدم للحراسة واملراقبة.  ي ال�ت�� ي يؤدي إل� األبراح� ي ودرح� د مكشوف يعلو الدور السفل�� يحتوي عل� مسحج
ي بداية العهد السعودي مركزًا  �� ، كما استخدمت �ف دمة قوافل ال��� وقد استخدمت لعدة أغراض منها: ل�ف

ر مربع. لإلمارة والشرطة، وتقدر مساحة القلعة بحوال�� 2500م�ت

قلعة تبوك

قلعة تبوك األثرية 
أوال- مدينة تبوك



نوب مدينة تبوك وتبعد عنها حوال�� 80 كلم، وتم بناؤها عام 1325هـ،  تقع عل� ضفة وادي األخضر حج
أقل مساحة من  ي  �� الثا�ف الطابق  ؛  �ف الشكل من طابق�� بناء مستقل مستطيل  املحطة من  ويتكون مب�ف� 
اص بهذه املحطة وظيفيًا دقيقًا؛  م ال�ف ر الت�م�� ارة الصلبة املشذبة، ويعت�ج ه ال�حج األول. وقد استخدم لبنا�ئ
ال�ماية وخدمة  ة  ي بشكل دقيق حاحج �� تل�ج ي  ال�ت�� املعمارية؛  املتانة والتفاصيل  ة االستخدام من حيث  ل�احج
امتداد  إنشاؤها عل�  تم  ي  ال�ت�� العديدة  ي  �� املبا�ف واحدة من  املحطة  ر  وتعت�ج ال�ديدي.  القطار  ر  ع�ج املسافرين 
ود بالطعام واملاء. ومن املعامل  رف راحة املسافرين ولل�ت درب السكة ال�ديدية، وكانت تستخدم الستقبال واس�ت
ي عل�  اح� ر وبرك ماء وبقايا قلعة قديمة كانت تخدم املسافرين وال�حج د ب�ئ الهامة بالقرب من املحطة يوحج
م فوق وادي األخضر يبلغ طوله 143م، ويحتوي 20 قنطرة وال يزال  سرعظ�� ي الشامي، وكذلك حج درب ال���

د حديث. د عدد من املزارع والبيوت ومسحج ية ممتازة. كما يوحج بحالة إنشا�ئ

محطة األخضر

قلعة األخضر



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 18املواقع ال�ت

محطة سكة الحديد التاريخية

عام  قطار  أول  لها  وصل  للخط،  يسية  الر�ئ املحطات  من  ر  وتعت�ج از،  ال�حج حديد  خط  محطات  إحدى 
، ملسار  م  ي خط مستق�� �� �ف ي املشيدة  �� املبا�ف موعة من  ها، كما تتكون من محج بنا�ئ ي بطريقة  رف ت�تم�� 1906م. 

السكة.

ي تبوك أبرز املحطات عل� هذا الطريق التاريخي. ويربط املدينة املنورة  �� از �ف وتعد محطة سكة حديد ال�حج
ر محطة بعد املدينة املنورة والعال. بدمشق، وهي ثالث أك�ج

م�طة سكة الحديد التاريخية بتبوك



مل بركة املعظم ومحطة سكة  ي وحمايتهم، وت�ث ي�� ال�حج ي كانت تستخدم ملراقبة  ال�ت�� القالع  ر  أك�ج تعد من 
ها. هة هذه القلعة أربعة نقوش تأسيسية لبنا�ئ د عل� واحج ال�ديد؛ حيث يوحج

ي الذي يمر بتبوك والعال  ي سنة 611 هـ عل� درب ال��� �� وبركة املعظم؛ بركة ماء أمر بحفرها املعظم األيو�ج
ي القديمة ويبلغ عمرها 817 سنة. التزال باقية ح�ت�  ي دروب ال��� �� رك �ف ر ال�ج نتسب اسمها، وهي أك�ج وإليه ��ُ
ركة قلعة املعظم ل�مايتها من  ؛ حيث شيدت عل� ضفاف ال�ج �� ي سقاية املواسث �� اآلن ويستفاد من مياهها �ف

رة. ي تلك الف�ت �� دة �ف انتهاكات ال�روب السا�ئ

قلعة املعظم األثرية

قلعة املعظم



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 20املواقع ال�ت

موقع قرية األثري

ي من مدينة تبوك بحوال�� 80 كم واملوقع يعد من أهم املواقع األثرية  �� مال الغر�ج تقع قرية األثري إل� ال�ث
رية، وداخل السور أطالل املدينة وآثار  ي ومنشآت ححج باملنطقة إذ يحوي سورًا ضخمًا ذا مساحات وأبراح�

ي تاريخها إل� مطلع األلف األول قبل امليالدي. �� ية، وتعود منشأة قرية �ف املنشآت املا�ئ

 �� د بها أفران لصناعة الفخار، واألسوار ممتدة �ف رية كما يوحج وقد اكتشف فيها العديد من األدوات ال�حج
داول توزيع املياه ال�ت��  انب، إضافة إل� املعابد وحج بل تحفها السهول من كل حج السهل وترتفع إل� قمة ال�ج

ي منطقة البدع؛ إذ يرتبطان ارتباطًا وثيقًا من حيث األقسام الزراعية والصناعية. �� تشبه نظام الري �ف

مستوطنة قرية األثري



250كم واملوقع عبارة عن وحدات معمارية وبرك، وفيه منحوتات  مال شرق تبوك بحوال��  يقع سث
ر  ي هذا املوقع هي األك�ث �� رية ، واملالحظ أن الرسوم الصخرية �ف صخرية من رسوم ونقوش وأدوات ححج

زيرة العربية. ي ال�ج �� قدمًا �ف

ي تدل عل� أن املنطقة شهدت  ة ال�ت�� رف ويعد موقع كلوة األثري من املواقع الغنية بالعناصر األثرية املم��
طويلة  رات  لف�ت  � األرحج عل�  امتد  اإلنسان،  حياة  من  مبكرة  رة  ف�ت منذ  واسع  نطاق  عل�  استيطانًا 
رة ما قبل التاريخ مرورًا بالعصور التاريخية  ي مراحل حضارية عديدة تبدأ بف�ت رف متعاقبة، ويمكن تمي��
أثرت عل� حياة  املناخية  العوامل  أن  رة اإلسالمية. ويبدو  الف�ت انب  إل� حج السابقة لإلسالم،  رة  والف�ت
ر بتوفر الظروف املناخية  ي هذه املنطقة؛ األمر الذي أصب� معه االستقرار مرتبطًا بشكل كب�� �� اإلنسان �ف

مة وخاصة املياه. املال�ئ

ي موقع كلوة األثري �ي رسوم صخرية �ف

موقع كلوة األثري



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 22املواقع ال�ت

ي اململكة  �� ميلة، ح�ت� أصبحت من أهم املناطق �ف متها التاريخية وأشكالها ال�ج ي ق�� �� ًا من اآلثار املهمة �ف رف تمثل ك�ف
من حيث مكانتها التاريخية ومواقعها األثرية املتعددة.

ماء” ليس عل� مستوى املنطقة وحسب؛ بل وعل�  ي اشتهار “ت�� �� رة �ف وقد شكلت االكتشافات األثرية األخ��
مستوى العامل، ومن أبرزها اإلعالن عن اكتشاف عظم بشري يعود تاريخه إل� 120 ألف سنة ويعد أقدم 

ي املنطقة. �� د ح�ت� اآلن �ف عظم بشري وحج

ر ل�يوانات عديدة كانت  رة من األحاف�� موعة كب�� من محج ماء أعلن العثور عل� أحفورة “ناب الفيل” �ف ي ت�� �� و�ف
ة ألف سنة. رة قديمة يزيد عمرها عل� خم�ما�ئ تعيش قرب بح��

ركة عن اكتشاف آثار مهمة؛ منها نقوش فرعونية ومواقع  وفيها أعلنت بعثات سعودية ودولية مش�ت
رة ما قبل التاريخ، إضافة إل� ما تزخر بها من قصور أثرية باقية  د اإلنسان خالل ف�ت أخرى ارتبطت بتواحج

ح�ت� اآلن.

ماء ي ت�ي �ي ناب الفيل املكتشف �ف

ماء ي ت�� �� االكتشافات األثرية �ف
ماء ثانيًا- محافظة ت��



ار النخيل من  ي منطقة تعرف باسمها وتحيط بها أشحج �� ماء القديمة �ف ي تقع وسط ت�� ( ال�ت�� ر هداح� تعد )ب�ئ
زيرة العربية وأشهرها. ر آبار ال�ج هاته األربع، من أك�ج حج

ي العصور اإلسالمية  �� ي �ف ي طريق ال��� �� ي والسقيا منها �ف اح� راحة ال�حج يسة الس�ت ي محطة ر�ئ ر هداح� وأصبحت ب�ئ
املختلفة.

رًا ، وعمقها من 11   ويعود تاريخ حفرها إل� القرن السادس قبل امليالد، ويبلغ محيط فوهتها 65 م�ت
هات األربعة. ار النخيل من ال�ج ارة املصقولة، وتحيط بها أشحج رًا، وهي مبنية من ال�حج إل� 12 م�ت

ما تنقل املياه من  ي وقت واحد أثناء فصل الصيف، ف�� �� ر سقيا 100 رأس من اإلبل �ف ويستوعب الب�ئ
ي ال تزال ترفدها إل�  �ف ارة، وفيها ع�� رية يبلغ عددها 31 قناة معمولة من ال�حج ر بواسطة قنوات ححج الب�ئ

ماء”. ي ت�� ل املعطاء بــــ “هداح� اآلن ، ضرب بها املثل بالكرم فوصف الرحج

ماء ي بت�ي ر هدا�� ب�ئ

ي  ر هدا�� ب�ئ



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 24املواقع ال�ت

قصر الحمراء

ع تاريخ بناء القصر إل� ما قبل امليالد، و تم اكتشاف قطع أثرية قديمة  ماء، و يرحج مال ت�� قصر أثري يقع سث
ي القصر من  رها، و قد ب�ف�� ي القصر؛ عبارة عن نقوشات و معادن غالية و كتابات أرمية و ثمودية و غ�� �� �ف
ها إل�  فية؛ الوحدة األول� يعود تاريخ بنا�ئ ارة، و ينق�م إل� ثالثة أقسام مق�مة إل� ثالث وحدات وظا�ئ ال�حج

امس قبل امليالد. القرن السادس و ح�ت� القرن ال�ف

امس إل� الرابع قبل امليالد. رة من القرن ال�ف ومن أبرز مكتشفات قصر ال�مراء مسلة تعود إل� الف�ت

ماء ي ت�ي �ي قصر الحمراء �ف



ماء م بت�� قصر الر�ف

 �� ه �ف رف ارة، ويعد من املعامل األثرية املم�� ّ من ال�حج قصر أثري يعود تاريخه إل� األلف األول قبل امليالد، مب�ف��
ماء. محافظة ت��

م من أبرز املعامل الباقية معماريًا، حيث ما زالت أسواره شامخة مما يدل عل� قوة البناء  يعد قصر الر�ف
والعناصر املعمارية لهذا القصر األثري.

م قصر الر�ف



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 26املواقع ال�ت

ماء  سور ت��

ر من عشرة  ماء القديمة ويبلغ طوله أك�ث ماء، وهو يحيط بمدينة ت�� ي ت�� �� �ف من أشهر هذه املواقع األثرية 
رين،  وامل�ت ر  امل�ت ي  �ف ب�� ما  داره  حج وعرض  أمتار،  عشرة  من  ر  أك�ث زاء  األحج بعض  ي  �� �ف وارتفاعه  رات،  م�ت كيلو 

ه إل� القرن السادس قبل امليالد. رة بنا�ئ وتعود ف�ت

ي تختفي  مالية؛ ال�ت�� هته ال�ث زء األوسط من حج هاتها كاملة عدا ال�ج ماء القديمة( من حج ويحيط السور بـــ)ت��
نوبية- العديد من املنشآت منها  هته الغربية وال�ج ه -خاصة حج زا�ئ ر أحج ي أك�ث �� معامله فيها. ويحوي السور �ف

هات السور. من حج ر ال يزال مغطى بالرمال �ف ما اكتشف، ومنها الكث��

ماء انب من سور ت�ي �ج



ة  اوز عمره ما�ئ ماء ، قصر تاريخي تحج راثية بمحافظة ت�� قصر ابن رمان هو أحد القصور التاريخية ال�ت
ماء  ت�� التاريخية وسط  املنطقة  ي  �� �ف القصر  ، يقع هذا  البلدة  تاريخية هامة من عمر  رة  ي ف�ت ، يحك�� عام 

رة. ي األثرية الشه�� ر هداح� القديمة ، بالقرب من ب�ئ

رات سمي بــــ “ قصر املذرعية “  ر اسمه ال�قيقي؛ ففي بعض الف�ت يطلق عل� القصر م�ميات أخرى غ��
ي عهد امللك املؤسس -  �� ماء تحت ال�كم السعودي �ف ي انضوت ت�� �ف ي عليها ، وح�� نسبة ملوقع األرض املب�ف��

رحمه هللا - أصب� يطلق عليه اسم “ قصر اإلمارة “.

ه عام 1335ه وتم االنتهاء  ي حيث شرع ببنا�ئ �� ري املا�ف ي النصف األول من القرن الهحج �� ي هذا القصر �ف ب�ف��
ي حياة البلدة وأهلها ، كما عاصر  �� �ف 1338هـ شهد “ قصر الرمان “ أحداثًا تاريخية مؤثرة  منه عام 

ي عام 1342هــ . �� مون وذلك �ف ماء تحت ال�كم السعودي امل�� القصر دخول بلدة ت��

ل  رف ر، وقد �مم عل� شكل م�ف د الكب�� مال غرب املسحج  وهو من طراز العمارة التقليدية باملحافظة سث
ري ويطل عل� البحر. �� ر ال�ج ي من ال�حج �ف ر من طابق�� كب��

. ر هداح� ر أحد معامل العمارة التقليدية باململكة ويقع إل� الشرق من ب�ئ وبعت�ج

قصر ابن الرمان

قصر اإلمارة القديم



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 28املواقع ال�ت

ي �� را�ث م ال�ت يديسوق النا�ج قصر البحج

القديمة  املدينة  بوسط  التاريخي  السوق  يقع 
األثري،  ي  هداح� ر  ب�ئ من  وبالقرب  ماء  ت�� بمحافظة 
إل�  تاريخها  يعود  وتاريخية  تراثية  مبا�فٍ  ويحوى 
املعماري  بالشكل  ي  رف وي�تم�� سنة،   200 من  ر  أك�ث
ليكون  املزارع  وسط  مه  ترم�� تم  وقد  القديم. 

مقصدًا للزوار.

يعود  ماء  ت�� ي  �� �ف يكتشف  إسالمي  قصر  أول  يعد 
الشكل  مربع  وهو  القصر  ي  العباس�� للعصر 
خالل  وُكشف  رية،  دا�ئ ي  أبراح� أركانه  ي  �� و�ف تقريبًا، 
ر  عمليات التنقيب فيه عن نقوش إسالمية تش��

إل� أن املوقع يعود إل� العصر اإلسالمي املبكر.

�ي را�ث م ال�ت يديسوق النا�ج قصر الب�ج



أحد أعظم القصور وال�صون القديمة ال�ت�� 
وقد  العربية.  زيرة  ال�ج أرض  عل�  قامت 
ال�ديث  ي  �� �ف ي  �� العر�ج املوروث  كتب  أسهبت 
عنه، صاحبه هو امللك ال�موأل ابن عاديا 
ه فقد شيد  ، أما تاريخ بنا�ئ �� األزدي القحطا�ف
د ال�موأل(. وقد عرف  رة عاديا )حج أثناء ف�ت
هو  األشهر  لكن  عدة،  بأسماء  القصر  هذا 
املشيد  البناء  ي  تع�ف�� واألبلق  الفرد؛  األبلق 

ر األبيض واألحمر. من ال�حج

7 كم٬  ر من  إل� أك�ث نوب إل� مسافة تصل  ال�ج ي تمتد ناحية  ال�ت�� موقع يحوي عددًا من التالل األثرية 
ر واحد. ماء نحو كيلوم�ت وتبعد عن سور ت��

موعات من املدافن؛ منها مدفن  ر فيه عل� محج ع�ث
نحو  هان  يتحج ي  �ف متقاطع�� ي  �ف مستطيل�� شكل  عل� 
دار  ر، يحيط بهما حج هات األصلية مع انحراف يس�� ال�ج
املدافن  ويعّد من  6م.  يبلغ قطره  الشكل  ري  دا�ئ
 �� الشر�ت مال  ال�ث إل�  يقع  مدفن  املوقع  ي  �� �ف املهمة 
ي بناء املدافن  �� من املدفن األول، وقد استخدمت �ف
دارن٬  ي للحج ارحج ه ال�ف ارة منتظمة الشكل للوحج ححج
 �� ر �ف ر منتظمة٬ وقد ُع�ث ارة غ�� ي بححج أما الداخل فب�ف��
هذا املدفن عل� عدد من الكسر الفخارية املختلفة 

والعظام واألصداف والقواقع.

ماء قصر األبلق بت�ي

وم صعصع األثري موقع ر�ج

قصر السموأل )األبلق الفرد(

وم صعصع األثري موقع ر�ج



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 30املواقع ال�ت

ماء ي ت�� �� النقوش األثرية �ف

ماء  ت�� ي  �� �ف وتتوافر  ثابت،  هو  ما  ومنها  منقول،  هو  ما  منها  املتنوعة،  الكتابات  من  ر  بالكث�� تزخر  ماء  ت��
 �� والكو�ف والنبطي  واآلرامي  ال�ثمودي  د  نحج حيث  دة؛  السا�ئ القديمة  طوط  ال�ف كافة  هاتها  حج وبمختلف 
ي الطبيعة. ومن أهم  واإلسالمي املبكر واملتأخر، ورسوماتها إما آدمية، أو حيوانية، أو نباتية، أو ما يحاك��
بو، واملكتبة، و  مرخة، والصفاة املاردة، وال�ف ، وامل�ث �� ي والشر�ت �� بو الغر�ج م، ووضحى وال�ف بل غن�� مواقعها : حج

ر. رها الكث�� در وغ�� ران املحج ماء وطويل سعيد، وغ�� ة ت�� أومححج

نوب مدينة تبوك بال الحرة �ج الرسومات الصخرية الحيوانية  ب�ج



 ، ر الرمل�� هات صخرية من ال�حج د رسومات صخرية؛ عبارة عن واحج ماء توحج نوب ت�� بال النصلة حج ي حج �� و�ف
مال ورسمة واحدة ل�مار، حيث نقشت بشكل متقن بأدوات خاصة بالرسم  تحوي سبع رسومات ل�ج
م  بال�حج الرسم  دقة  تتض�  إذ  ماء؛  ت�� ي  �� �ف متوفر  هو  عما  النقش  وأسلوب  نمط  ويختلف  الصخري، 
، وتفاصيل انحناء الرقبة والسنام،  �ف مال، وتوضي� شكل العيون والفم واألنف واألذن�� الطبيعي للحج
ر عليها. ي ع�ث ي أنها أحد أهم الفنون الصخرية ال�ت�� رف ماء، وت�تم�� ي ت�� �� وهي من الرسومات الصخرية النادرة �ف
ي تحوي هذه الرسومات،  كما أنه مل ي�تم تحديد تاريخها؛ حيث مل ي�تم العثور عل� نقوش عل� الصخرة ال�ت��
دًا؛ إذ إن لون العتق غامق، ويقع بالقرب من مواقع منتشرة حوله منها  لكن يتض� أنها قديمة حج

النقوش ال�ثمودية والنبطية واإلسالمية املبكرة.

صخرة النصلة

بال النصلة �ج



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 32املواقع ال�ت

العربية  اململكة  تأسيس  مرحلة  إبان  العزيز  عبد  امللك  عهد  ي  �� �ف وبنيت   ، حقل  محافظة  ي  �� �ف تقع 
ر مربع، ويحيط  رة تقدر مساحتها بـ 900 م�ت ي عام 1359 هـ. وهي عبارة عن قلعة كب�� �� السعودية �ف
ري الذي كان  �� ر ال�ج ي أركانها. بنيت القلعة من ال�حج �� ي �ف ر، ومزودة بأربعة أبراح� بها سور بارتفاع 5,2 م�ت
ي من البحر األحمر؛ وهناك نوع آخر  ي السهل الساحل�� �� انية املتكونة �ف لب قديمًا من الشعاب املرحج يحج
ر، أما األسقف فبنيت من ال�فشب؛ حيث وضعت هذه األخشاب بطريقة طولية،  لب من ال�ج منه يحج
ي عل� السقف، وهي  �ف يش، ثم بعد ذلك تم طمي الط�� ريد ثم ال�فصف وأكياس ال�ف ووضع من فوقها ال�ج

ي العصور القديمة.  �� ها طريقة بناء القالع اإلسالمية �ف ي بنا�ئ �� تشابه �ف

ي �قل �ي قلعة امللك عبدالعزيز �ف

قلعة امللك عبد العزيز 
ثالثًا- محافظة �قل



ي مدينة البدع يعود تاريخها إل� العصر النبطي. �� م بيوتًا ومعابد أثرية، ومعامل مشهورة �ف مدينة أثرية ت�ف

هات املغاير النبطية  ين بزخارف مشابهة لواحج رف ي الصخر، وت�ت �� مغاير شعيب؛ عبارة عن مقابر منحوتة �ف
ي األردن. �� راء �ف ن صالح بمحافظة العال، والب�ت ي مدا�ئ �� ودة �ف املوحج

رة  م مق�ج ت�ف األول�  موعات؛  أربع محج وتتكون من  الغربية،  وادي عفال  املغاير عل� ضفة  وتقع هذه   
م ثالث مقابر. م خمس مقابر، والرابعة ت�ف م سبع مقابر، والثالثة ت�ف رة، والثانية ت�ف واحدة كب��

 20 ر -بعد  �ج ي أحج �ف 550م، ح�� 100 ق.م ح�ت� عام  وكانت مغاير شعيب مستوطنة زراعية منذ عام 
مااًل للهالل ال�فصيب. فاف- سكانها من األنباط عل� االنتقال سث سنة من ال�ج

مغاير شعيب 

مغاير شعيب
رابعًا- محافظة البدع



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 34املواقع ال�ت

ر واحدة  هة املدينة النبطية عل� الضفة الغربية، وتعت�ج ي مواحج �� تقع عل� الضفة الشرقية لوادي عفال �ف
ل إليها بدرح�  رف بل، وي�ف ي ال�ج �� ر بطريقة النقر �ف ي محافظة البدع. وتم حفر الب�ئ �� من املواقع األثرية الهامة �ف
ر اآلن  وف. حال الب�ئ ي سكاكا ال�ج �� ر سيسرا �ف ن صالح وب�ئ ي مدا�ئ �� ر، وحفرت عل� نمط اآلبار النبطية �ف من ال�حج
ر املصادر إل� عدد من اإلصالحات  رة، وتش�� اورها برك وقناة ماء تؤدي إل� بركة أخرى كب�� متهدمة وتحج
ي املكان. وقد حظيت  �� ل �ف رف ي كانت ت�ف ي ال�ت�� اح� دمة قوافل ال�حج ي ل�ف رك خالل العصر اململوك�� تمت لهذه ال�ج
رات التاريخ اإلسالمي؛ فتكفلوا بعمارتها  ي عل� طول ف�ت �ف ي باه�تمام الوالة وال�كام املسلم�� �� ر السعيدا�ف ب�ئ
ي املارة عليها.  اح� ي البدع ومشربًا لقوافل ال�حج �� يسًا للمياه �ف مها؛ نظرًا لكونها مصدرًا ر�ئ وإصالحها وترم��
ي عل� طريق ال���  اح� ي عليها بيت فيه قناديل معلقة؛ ولكن هذا االه�تمام تأثر بتوقف حركة ال�حج وقد ب�ف��
نوب مصر،  ر فيها إل� ميناء عيذاب ل�ج ي تس�� اح� ي كانت قوافل ال�حج رة ال�ت�� ، وهي الف�ت �ف املصري ملدة قرن��

دة بحرًا.  ر إل� حج لتع�ج

�ي ر السعيدا�ف ب�ئ

ي �� ر السعيدا�ف ب�ئ



العمارة  لفن  التاريخي  التسلسل  تبوك،  منطقة  ي  �� �ف ضباء،  بمحافظة  عبدالعزيز  امللك  قلعة  ي  تحك��
عد من أبرز املعامل التاريخية باملنطقة. ي من اململكة، حيث �تُ �� مال الغر�ج السعودية بال�ث

هة  ي البلدة القديمة مع إطاللة عل� السوق من ال�ج �� نيت القلعة بأعل� مكان �ف فمنذ مايقارب الـ90 عامًا �جُ
من  املحليون  واملعماريون  السكان  ها  ببنا�ئ وقام  ضباء،  بلدة  ي  �� �ف واألمن  للحكم  قصرًا  لتكون  الغربية؛ 

ه وينبع. ي البلدة والوحج أهال��

برقان،  زيرة  حج ومن  ر الشراعية،   ي بدايات البناء من قلعة املويل�؛ عن طريق القطا�ئ �� ارة �ف لبت ال�حج وحجُ
رية. �� ارة ال�ج ودة باملحافظة، وتحديدًا من ال�حج ر املوحج ثم ُعدل عن ذلك بإحضار مكونات البناء من املحاحج

واملرافق،  الغرف  من  موعة  محج وانبه  بحج تحيط  الشكل  مستطيل  فسي�  فناء  عن  عبارة  والقلعة 
واآلخر  الغربية  هة  ال�ج ولها مدخالن من  رة،  الدا�ئ أرباع  ثالثة  بزوايا عل� شكل  ي  أبراح� بأربعة  ومدعومة 
نيت بعهد امللك عبد  ي وتعلوه لوحة تأسيسية ُكتب عليها “�جُ ي��� هة الشرقية؛ وهو املدخل الر�ئ من ال�ج

مالية منها. هة ال�ث د بال�ج ود مسحج العزيز  1352هـ،” إضافة إل� وحج

انب من قلعة امللك عبدالعزيز بم�افظة ضباء �ج

قلعة امللك عبد العزيز
خامسًا- محافظة ضباء



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 36املواقع ال�ت

مال من مدينة ضباء، وساحلها يقع عل� ميناء األنباط  رًا إل� ال�ث تقع واحة عينونة عل� بعد 90 كيلو م�ت
د  ي واحة عينونة، كما توحج �� ي كومي باقية �ف ي كومي( أو املدينة البيضاء، وال تزال آثار لوك�� ر )لوك�� الشه��

فيها آثار إسالمية.

الرابع  القرن  إل�  أثرية تعود  آثار مستوطنة  رك عن  وقد كشف فريق علمي سعودي بولندي مش�ت
ي موقع عينونة األثري. �� قبل امليالد �ف

رات  لف�ت وبعضها   الرومانية،  النبطية  رة  للف�ت بعضها  يعود  أثرية  مواقع  عدة  عينونة  موقع  م  وي�ف
ت�تمركز عل� أرض واسعة  املعمارية  الوحدات  موعة من  املوقع عل� محج إسالمية متعاقبة، ويحتوي 

مرتفعة عن بطن الوادي.

وية ملوقع عينونة األثري صورة �ج

وا�ة عينونة



ي الساحل��  يسية عل� طريق ال��� نوب من املحافظة عل� بعد )45( كم، وهي من املحطات الر�ئ تقع إل� ال�ج
خالل العصور اإلسالمية املتأخرة. 

ي ناصر  ي القرن الرابع عشر للميالد، وتحديدًا من عام 1303 إل� 1340 للميالد أمر السلطان اململوك�� �� �ف
ر ميناء  ي من مصر ع�ج �ف ي القادم�� اح� م اه�تمامه بأمر ال�حج ي خ�ف �� الدين محمد بن قالوون ببناء هذه القلعة �ف
ي مدينة ضباء. وبعد قرن ونصف، وتحديدًا عام 1509م أمر السلطان قانصوه  �� الدهو الواقع اليوم �ف

م للقلعة، وإضافة بعض املرافق. الغوري بعمل ترم��

قلعة األزنم 

قلعة األزنم



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 38املواقع ال�ت

ي سنة 968هـ. �� ي املصري، بنيت �ف يسية عل� طريق ال��� إحدى املحطات الر�ئ

رى القالع  ر القالع باململكة العربية السعودية، ومن ك�ج ي من أك�ج �ف رها بعض املؤرخ�� ويعت�ج
هات  ميع ال�ج ر، ويحيط بالفناء من حج د وب�ئ ي وبداخلها فناء ومسحج مة عل� طريق ال��� القا�ئ

ي من مختلف األركان األربع. ، كما أن للقلعة أبراح� اح� دمة ال�حج مت ل�ف وحدات أق��

من  �ف ضباء  ملحافظة  تتبع  وهي  إليها،  االسم  نسب  ي  ال�ت�� املويل�  قرية  من  بالقرب  تقع 
ويبلغ  أضالعه،  أحد  ي  �� �ف منحرف  مستطيل  شبه  األفقي  مسقطها  شكل  تبوك.  منطقة 
يس للقلعة؛ وهو متسع  ( 109م وفيه املدخل الر�ئ مال�� طول أطول ضلع فيها )الضلع ال�ث
انبه قاعدة ضخمة تعلوها  يعلوه قوس مدبب وبارز عن حد البناء بشكل واض�، وبحج
ي املدخل فناء  أنها مهدمة، ويل�� أو  ها،  ي�تم استكمال بنا�ئ ذنة مل  رية ربما كانت مل�ئ رقبة دا�ئ
زواياها  عل�  وتقوم  وانبه.  حج وعل�  مساحته  من  �ف الغرف  من  عدد  وفيه  متسع  ي  داخل��
هاتها. وفيها  ي إحدى واحج �� ران آخران �ف ان صغ�� د برحج رية ضخمة، كما يوحج ي دا�ئ أربعة أبراح�
خالل  من  إليها  الوصول  وي�تم  والدفاع،  للحماية  استخدمت  ي  ال�ت�� الطالقات  من  العديد 
هات الداخلية لفناء القلعة، وقد تم بناء القلعة  أسط� الغرف املنتشرة عل� امتداد الواحج
ري  الدا�ئ العقد  بشكل  أيضًا  ر  ال�حج من  الداخلية  وأسقفها   ، �� الرسو�ج ر  ال�حج باستخدام 

املتقاطع.

قلعة املويلح



قلعة املويلح



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 40املواقع ال�ت

ه، وتتألف من مبا�فٍ تراثية وسوق ي�مى “املنخة”. وأضيفت  ي من محافظة الوحج �� نو�ج زء ال�ج ي ال�ج �� تقع �ف
ي العصور  �� ارية ضخمة �ف . وقد شهدت القرية القديمة وسوق املناخ حركة تحج �� املشربية إل� بعض املبا�ف
بها  تمر  ي  ال�ت�� املقدسة  ي  �� األرا�ف إل�  هون  ويتحج اورة  املحج املناطق  يأتون من  ي  اح� ال�حج كان  املاضية؛ عندما 

ه. محافظة الوحج

ي تقع عل� ربوة مرتفعة ذات إطاللة  ي التاريخية -البلدة القديمة ال�ت�� �� م للمبا�ف وشكلت روعة التصام��
ماليات فنون  ي زواياها، وأعمدتها، ورواشينها، ونقوشها حج �ف ت ب�� حج رف خالبة عل� البحر-، هندسة ام�ت
عندها  يقف  ي  ال�ت�� املحطات  أهم  أحد  علها  حج مما  والعمارة،  البناء  أنماط  وتنوع  وزخرفة  وأساليب 

ر للمحافظة. � والزا�ئ السا�ئ

ه ي الو�ج �ي راثية �ف البلدة ال�ت

راثية  البلدة ال�ت
ه سادسًا- محافظة الو�ج



مب�فى القاووش

ه  رة بناء قلعة الوحج ي وهو مقارب لف�ت �� ر املنق�ج ه مب�ف� من ال�حج ي املنطقة التاريخية بمحافظة الوحج �� يقع �ف
ي تعود لسنة 1276هــ. ال�ت��

مة  ي تحوي إرثًا تاريخيًا عريقًا أكسبها ق�� ه ال�ت�� ��  محافظة الوحج راثية �ف ي ال�ت �� مل املبا�ف ويعد املب�ف� من أحج
زيرة العربية سواء من  ي للحج �ف ي القادم�� اح� يسة القديمة للححج تراثية عريقة، وقد كان من املمرات الر�ئ

ر أو البحر.  ال�ج

مب�ف� القاووش- تصوير م�مد الشريف



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 42املواقع ال�ت

قلعة البلدة

هة  ي ال�ج �� وتعد قلعة “السوق” أو “البلدة” من أقدم القالع؛ حيث تم بناؤها عام 1276هـ، وتقع �ف
رح�  ر، وتتكون من بناء مستطيل الشكل ومزودة ب�ج نوبية الغربية من املحافظة عل� مرتفع كب�� ال�ج
رات-  بال�حج -محاط  فناء  إل�  ويؤدي  الغربية  هة  ال�ج ي  �� �ف املدخل  ويقع   ، الغربية  الزاوية  ي  �� �ف مراقبة 

ي الوقت ذاته عل� امليناء والسوق القديم. �� ومرافق القلعة، وكانت مقرًا ل�ماية البلدة، وتشرف �ف

قلعة البلدة



قلعة الزريب

قلعة الزريب

ي بيت  اح� ي أركانها األربعة؛ ل�ماية ححج �� �ف ي  ي بطرازها املعماري، لها أربعة أبراح� رف ر ت�تم�� قلعة مبنية من ال�حج
اح�  رًا، وتعد محاًل لقوافل ال�حج ه عل� بعد 20 كيلو م�ت هللا ال�رام، تقع بوادي الزريب شرق مدينة الوحج
ي ومدخل. لقد أصبحت القالع القديمة  عام 1026هـ، وهي عبارة عن قلعة مستطيلة الشكل لها أبراح�
�؛ لالطالع عل� اإلرث  ي املحافظة، ومعلمًا بارزًا للسا�ئ �� �ف اذبة  ي األثرية من املحطات السياحية ال�ج �� واملبا�ف

التاريخي، وفن البناء القديم والهندسة العمرانية الفريدة.



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 44املواقع ال�ت

ور ي قرية املنحج �� الرسوم الصخرية �ف

مل  ه أحد أحج ي محافظة الوحج �� ور الواقعة �ف ي قرية املنحج �� بال �ف هات ال�ج ر الرسوم الصخرية عل� واحج تعت�ج
ي اململكة، وأحد أهم وأقدم مواقع الرسومات الصخرية باملنطقة؛ حيث  �� فنون الرسومات الصخرية �ف
مال  )ال�ج رسوم  أبرزها  من  القرية؛  من  القريبة  بال  ال�ج ي  �� �ف منتشرة  ورسومات  نقوشًا  املوقع  م  ي�ف

رات قديمة متعاقبة. بأشكال مختلفة( تعود إل� ف�ت

صخرية  رسومات  من  تملك  بما  مهمًا؛  حضاريًا  إرثًا  ه  الوحج بمحافظة  الواقعة  األودية  وتشكل 
ي برسوم ألشكال آدمية  رف رات تاريخية متعاقبة، وت�تم�� ي تعود لف�ت ونقوش أثرية وكتابات إسالمية، وال�ت��
ر  ر من النقوش والكتابات الكوفية اإلسالمية؛ غ�� مال، ومناظر الصيد، وعدد كب�� وحيوانية؛ مثل ال�ج

ار. ر املمدودة، واملدونة عل� بعض األححج املنقطة، وغ��

ور ي قرية املن�ج �ي صورة الرسوم الصخرية �ف



ملح� ي ائ �ي قصر اإلمارة �ف

ي التاريخية واملعمارية وشاهد عل� تاريخها ال�ديث. يعّد أحد معامل أمل��

ي تخطيطه٬ وكان مقرًا  �� ي القديمة، ويأخذ شكل القلعة ال�صينة �ف يقع قصر اإلمارة وسط مدينة أمل��
. ي القديمة بمدينة أمل�� �� رة طويلة٬ ويعد من األمثلة القليلة الباقية من املبا�ف لإلمارة لف�ت

قصر اإلمارة التاريخي
ي سابعًا- محافظة أملح�



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 46املواقع ال�ت

بل التاريخي د أبو �ج مسحج

. ي املنطقة التاريخية بالقرب من قصر اإلمارة التاريخي بمحافظة أمل�� �� يقع �ف

ي من  �ف املصل�� تمكن  بطريقة  نوبية، و�مم  ال�ج هة  ال�ج ي  �� �ف يقع  أحدهما  زأين؛  حج د من  املسحج مب�ف�  ويتكون 
ي فصل الشتاء؛  �� مالية للصالة �ف هة ال�ث ي ال�ج �� زء اآلخر الواقع �ف ما خصص ال�ج ي فصل الصيف، ف�� �� الصالة فيه �ف
ذنة التقليدية القديمة  ي �ممت امل�ئ �ف ي ح�� �� ي من برودة الشتاء، �ف �ف بتغطيته بشكٍل كامل؛ بحيث يقي املصل��
 �� رات الصوت �ف ي تقع فوق سط� املب�ف� بطريقة ت�م� للمؤذن بالصعود ألعل� السط�؛ النعدام مك�ج ال�ت��

د. ي للمسحج و الداخل�� ذلك الوقت، إضافة إل� فتحات لدخول الهواء وتلطيف ال�ج

ي التاريخي د أبو عل�ي مس�ج



ي ي أملح� �� مب�فى املالية �ف

التاريخية  ي  �� املبا�ف ر واحدًا من  1343 هـ، ويعت�ج ي عام  �� �ف القديمة، وتم إنشاؤه  البلدة  ي وسط  �� �ف املب�ف�  يقع 
يسة حوال��  هته الر�ئ ي البحر األحمر. املب�ف� مستطيل الشكل، طول واحج ي البلدة، ويطل عل� شاطى� �� الهامة �ف
يعلوه  الشكل  واحد مستطيل  وله مدخل   ، �ف ويتكون من طابق�� 7.5م،  وارتفاعه  13م  10م وعرضه 
ي نهايته  �� �ف ي عل� امتداد املمر الذي يتوسطها، وهو ممر رفيع  �ف الطابق�� ي  �� �ف ري، وتتوزع الغرف  قوس دا�ئ
- سابقًا  راث الوط�ف�� ة العامة للسياحة وال�ت مه من قبل الهي�ئ ر وتم ترم�� ي باستخدام ال�حج نافذتان. وقد ب�ف��

وأعيد تأهيله عام 1435 هـ.

ي أملح� �ي مب�ف� املالية �ف



ي منطقة تبوك �� راثية �ف 48املواقع ال�ت

آثار قرية الديسة

إحدى  تبوك  ي  �� �ف الديسة  تعد 
الطبيعيـــــة  املواقـــــــــــــــــع  مــــــل  أحج

ي اململكة. �� السياحية �ف
عة تقع عل� بعد  وهي قرية را�ئ
 �� نوب الغر�ج رًا إل� ال�ج 14 كيلو م�ت
موقع  م  وي�ف تبوك،  مدينة  من 
عة؛  را�ئ أثرية  شواهد  القرية 
ونقوش  وكتابات،  مقابر،  من 
ط  بال�ف مكتوبة  وعربية  نبطية 
، وبقايا أثرية ملستوطنات  �� الكو�ف
ر  يش�� حيث  املنطقة؛  سكنت 
أن أصحاب  إل�  ي  �ف املؤرخ�� بعض 
 �� �ف ذكرهم  ورد  الذين  “الرس” 
يعيشون  كانوا  الكريم  القرآن 
ة  الهي�ئ قامت  وقد  املنطقة.  ي  �� �ف
راث  العامــــــــة للسيـــــــاحة والــــــــــ�ت
سياح�  بوضع  )سابقًا(  الوط�ف�� 
الديسة  قرية  مواقع  حول 
أبرز  ومن  ل�مايتها،  األثرية؛ 
النبطية  هة  الواحج مواقعها 
ي تشكل  وال�ت�� بالصخر؛  املنحوتة 

مالية بديعة. لوحة حج
هة النبطية املن�وتة بالصخر بقرية الديسة األثرية الوا�ج
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