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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 منطقة ج�ازان
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

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 منطقة ج�ازان
املواقع ت
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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� منطقة ج�ازان
ت
ال�را�ث ي� ،حيث ج
تو�د مواقع تراثية ف� ي�
ت ت�م�ي��ز منطقة ج�ازان بتنوعها ا جل�غرا ف� ي� ،وهو ما انعكس على تنوعها ت
املدن الساحلية ،وأخرى ف� � ي� املدن ا جل�بلية.

ت� ً
ً
مركزا ج
اريا على
ع�ر التاريخ ،وشكلت حضاراتها القديمة
ف�رات استيطانية ب
وشهدت منطقة ج�ازان ت
ً
� مرت على املنطقة.
الكث�ر من األحداث السياسية ال�ت � ي
شاهدا على ي
البحر ،ووقفت حصونها وقالعها

ج
ال�راثية
ي
وتت�مل
ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان بأنواع م ت�م�ي�ز ة من الزخرفة ،وخاصة املبا�ن ��ي ت
الكث�ر من املبا�ن ��ي ت
ف� � ي� ج�زيرة فرسان.

ً
حاضرا ف� ��ي عدد من الكتب التاريخية وكتب الرحالت القديمة.
وكان اسم ج�ازان ومدنها التاريخية

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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املواقع األثرية

ع�ر
بقايا معمارية ف� � ي� أحد التالل بموقع ث

املواقع األثرية
كشفت أعمال املسح والتنقيب األثري ف� � ي� منطقة ج�ازان عن العشرات من املواقع األثرية املختلفة ال�ت ي�
الح�ري القديم والعصر ج
ف�رات موغلة ف� � ي� القدم ،تمتد من العصر ج
الح�ري الحديث ،وتتدر
تعود إلى ت
�ج
ً
تاريخيا ح�تى بدايات هذا القرن كما تنتشر فيها مواقع الرسوم ،والنقوش الصخرية ،ومواقع التعدين
ج
املسا�د ،والقصور ،والحصون ،والقالع.
الف�رة اإلسالمية مثل
القديمة ،إضافة إلى العديد من آثار ت
ومن املواقع االثرية ف� ي� منطقة ج�ازان:

موقع سهي :وهو من املواقع األثرية املهمة ف� � ي� ج�نوب اململكة العربية السعودية ،ويقع على بعد  28كم

ج
وتس�يله من قبل بعثات املسح األثري بوكالة
الغر� � ي� من مدينة صامطة ،وقد تم توثيقه
إلى ا جل�نوب
ب

اآلثار واملتاحف ،ج
� الحفريات أن
وأ�ريت فيه تنقيبات أثرية عام 1404هـ 1984 /م ،وأظهرت نتا�ئ ج
�
ً
استيطانا
صغ�رة كان سكانها يع�تمدون على الصيد البحري ،وأن املوقع مل يشهد
ي
املوقع عبارة عن قرية

وع�ر ف� ��ي املوقع على مطاحن ج
ير�ع ذلك إلى طبيعة ج
متص ًال وربما ج
ح�رية بأعداد
م��تمعات الصيد املؤقتة ،ث

ج
ف�رة استيطان املوقع من
ي
والفنا� ي���ن
وف�رة ،وعلى العديد من السلطانيات
ي
الصغ�رة وا جل�رار ،وتم تحديد ت
 2400-1300ق.م كما ظهر أن املوقع كان يشكل حلقة اتصال يب���ن الساحل الشر ق� ��ي ألفريقيا وغرب
شبه ا جل�زيرة العربية.

ع�ر ) على لسان من اليابسة يمتد داخل البحر األحمر يسمى رأس
ع�ر :يقع املوقع األثري ( ث
موقع ث

ف�رة
طرفه .أظهرت عمليات املسح والحفريات ال ت� � ي
� ج�رت فيه عامي 1400هـ و 1404هـ أنه يعود إلى ت
لله�رة ،ج
حضارة ج�نوب ا جل�زيرة العربية والعصر اإلسالمي املبكر ،وصو ًال إلى القرن السابع ج
وو�دت فيه

بقايا بنايات مختلفة وأرضيات من ا جل�ص وبقايا أعمدة ج
م�صصة مربعة الشكل ،إضافة إلى عدد من

الز� ج
ال�ريق املعد�ن ��ي والصي�ن ي� ،واألوا�ن ��ي ج
ع�ر أو�ج ازدهارها
املعثورات مثل ا خل�زف ذو ب
ا�ية واملباخر ،وبلغت ث
�
امليالدي� ن�.
ي
القرن� �ن� التاسع والعاشر
ي
كمدينة وميناء ف� � ي�
واملقدس� عن عظمة هذه املدينة ،إضافة إلى أنها اشتهرت
�ي
وقد تحدث املؤرخون املسلمون مثل الهمدا�ن � ي�
ع�ر
الع�ري ومكانته حيث ورد اسم ث
ف� � ي� العصر اإلسالمي بضرب العملة فيها ،وأشاد املؤرخون بالدينار ث
عليها.

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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موقع املارة

موقعا املنارة والريان ف� ��ي صبيا :ومن اآلثار الواضحة ال ت� ��ي ال زالت قا�ئ مة ف� ��ي صبيا ح ت�ى اليوم؛ آثار مبان تعود
ف� ��ي تاريخها إلى القرن الثا�ن � ي� عشر ج
املغر� ي� ،وإضافة إلى
اله�ري ،وقد تأثر طرازها املعماري والزخر ف� � ي� بالفن
ب
أك�ر ج
ذلك فإنه ج
ف�رة حضارة ج�نوب ا جل�زيرة
ساحل�ي للمدن ال�ت � ي
م�مع
يو�د ف� ��ي صبياء ب
� يعود تاريخها إلى ت
�

العربية ،حيث تم تحديد وتوثيق مواقع متعددة بالقرب من ساحل البحر األحمر منها موقع املنارة
والريان.

قرية املحرق األثرية
حوال�  10كم .تقع القرية
ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان ،ويبعد عن مدينة فرسان
ُي�عد املوقع أحد املواقع ت
ي
� ت�تم�ي��ز ج
بو�ود آبار أثرية عددها ثالثة ،ف� � ي� أحدها نقوش على ج�داره
بالقرب من مزارع النخيل ال�ت � ي

الط� ن� ،وا جل�ص ،ج
الصخري .كانت ج
و�ذوع ،وأغصان
الح�ارة املادة األساسية لبناء البيوت إضافة إلى ي
ج
األش�ار ،وا خل�شب ف� � ي� مراحل الحقة.

ج
املو�ودة ف� ��ي املوقع مشاهد يبدو أنها
وتعت�ر القرية من املواقع األثرية ف� � ي� ج�زر فرسان ،ومن اآلثار
ب

مق�رة مسورة من قبل وكالة اآلثار
استخدمت بوصفها شواهد قبور بعد الكتابة عليها ٬واملواقع هي ب

واملتاحف ٬وصخورها كلسية صالحة للكتابة.

ً
مؤخرا ف� � ي� بلدة املحرق ج
ج
ب�زر فرسان تعود إلى
ويو�د ف� ��ي املوقع عدد من اآلبار األثرية ال�ت ��ي تم اكتشافها
ً
وتحديدا إلى مدنية «حضارة» ج�نوب ا جل�زيرة العربية.
عصر ما قبل اإلسالم،

حوض ماء أثري ف� ي� موقع املحرق

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت

16

منطقة الكدمي

مدخل أحد املنازل ف� � ي� موقع الكدمي

تقع هذه املنطقة األثرية ف� � ي� قرية القصار ،وهي عبارة عن أبنية متهدمة ذات ج
كب�رة ،يغلب عليها
أح�ار ي
الهندس� ،وي ت�مثل ف� � ي� مربعات ومستطيالت بقايا ج
كب�ر األعمدة الرومانية.
أح�ار تشبه إلى حد ي
الطابع
ي
ج
األح�ار ف� ��ي هذه املنطقة بعض الكتابات األثرية با خل�ط املسند.
وتظهر على عدد من

قلعة لقمان

قلعة لقمان

أهال� فرسان ،وتقع على يسار الطريق ج
املت�ه إلى قرية املحرق،
�ي
قلعة لقمان أو ج�بل لقمان كما يسميها
ً
وهو عبارة عن مرتفع مكون من ج
تقريبا وتدل على أنها أنقاض
م�موعة من الصخور مربعة الشكل

لقلعة قديمة.

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت

18

قلعة الدوسرية
ال�راثية التاريخية ف� � ي� منطقة ج�ازان.
تعد القلعة الدوسرية من أبرز املواقع ت

حال� ،وهي عبارة
تقع القلعة الدوسرية ف� � ي� وسط مدينة ج�ازان فوق قمة ج�بل يطل على ميناء ج�ازان ال ي
عن ً
حر� � ي� مربع الشكل.
مبنا ب

أبرا� ركنية ،ويتوسطها فناء تحيط به ج�دران ذات عقود ،تبلغ مساحتها
ج
زودت القلعة بأربعة
�
ج
حوال�  900م ،2بنيت القلعة عام 1225هـ.
اال�مالية
ي

ف�رة حكم الدولة اإلدريسية ،كما وأن
استخدمت القلعة ف� � ي� عدد من األزمنة ،حيث استخدمت ف� � ي� ت
تاريخ القلعة ال يختصر ف� � ي� املهام الحربية والسياسية فقط ،بل ج�عل منها الشيخ عبد هللا القرعاوي ف� ي�
ً
مقرا للتعل�ي م والدراسة ونشر العلم يب���ن طالب املنطقة ،ج
و�ددت
ف�رة نشره للعلم ف� � ي� منطقة ج�ازان
ت
ً
مقرا ج
لل�يش السعودي .
ف� ��ي عهد امللك عبدالعزيز لتكون

القلعة الدوسرية ج
ب�ازان

مس�د ج
ج
الن�دي ف� � ي� ج�زيرة فرسان
مس�د ج
ج
الن�دي ف� ��ي ج�زيرة فرسان من
يعد
التحف املعمارية األثرية ال ت� ��ي بنيت على ال ن�مط
األندلس� ،وقد قام ببنا�ئ ه ج
تا�ر اللؤلؤ ،إبراه�يم
ي
ً
ج
قادما من حوطة ب ن� ��ي تم�يم
الن�دي ال ت�م�يمي،

لتحفيظ القرآن وتعل�يمه وذلك ف� ��ي عام 1347هـ.

ج
املس�د بناء يتوسط ا جل�زيرة ،مستطيل
الشكل بطول 29م ،وعرض 19.4م ،وله
فناء مكشوف ومدخالن ،ج�درانه ُب�نيت من

ج
ح�ارة سميكة تبلغ  65سم ،ثم أضيف إليها

حوال�  80سم ،وغطيت ا جل�دران
الطوب بارتفاع
ي
ا خل� ج
ار�ية والداخلية باإلسمنت املدهون باللون
لتحاك� ا جل�بس .ف� � ي� ا جل�هة الشرقية
�ي
األبيض

يو�د مكان للوضوء ،كما ج
املس�د ج
ج
يو�د
لصحن
أساس ئمل�ذنة م ث�منة ف� � ي� ا جل�هة ا جل�نوبية الشرقية

ج
للمس�د ،وله محراب مستطيل الشكل ،وقد

ج
املس�د العتيق بنحو  12قبة مزخرفة
غطي
بدقة وحرفية ،ف� � ي� أعلى كل واحدة منها هالل

صغ�ر .تعلو ج�دار القبلة أربعة شبابيك
ي

مقوسة بزخارف هندسية ج�صية محفورة،
ومن�ر تعلوهما
ب
و ف� ��ي وسط ج�دار القبلة محراب

أندلس�.
زخارف ذات طابع
ي

كما ج
األصل�ي مصلى آخر
يو�د خلف املصلى
�
بمحراب تعلو ج�درانه زخارف هندسية

ج
املس�د يستخدم
ج�ميلة ،له منفذ من داخل
للصالة أيام الصيف.
ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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مس�د ج
ج
الن�دي  -تصوير عبدالرحمن الوليدي

حصن الشريف ف� � ي� صامطة
ج
ي�سد حصن الشريف التاريخي والواقع ج�نوب محافظة
وال�راث العمرا�ن ��ي القديم ملنطقة
صامطة اإلرث الحضاري ت
ج�ازان ،ويعد من أهم معاملها التاريخية حيث يعود تاريخ
وش�د بعهد الشريف محمد بن أبو
ّي
بناؤه إلى عام 1249هـ،
خ�رات.
طالب آل ي

بقايا أطالل حصن الشريف

ج
املس�د األعلى ف� � ي� أبو عريش

ج
املس�د األعلى ف� ��ي أبو عريش

ج
ج
مسا�د أبو عريش التاريخية ،ويقع ف� � ي� أعلى املدينة القديمة أو ف� � ي� الحي الشر ق� ي�
املس�د من أقدم
يعد
منها ٬ويعتقد أن عمارته تعود إلى القرن الحادي عشر ج
اله�ري (السابع عشر امليالدي ٬،وكانت تقام
ُ
ج
مس�د حديث �أ ن�ش ��ئ بالقرب منه .تتكون
فيه الصالة إلى عهد قريب ،حي�نما تحول الناس إلى الصالة ف� ��ي
فُّ
ك� ُ
ج
وتح�ها من الشرق
راهن ف� ��ي الوسط٬
املس�د من مب�نى مستطيل الشكل ٬تعلوه ثالث قباب ٬ب
عمارة
ج
املس�د ٬وقد تهدمت
والغرب قبتان أخريان أصغر من القبة الوسطى ٬وتقع املنارة ف� � ي� ا جل�هة ا جل�نوبية من

القبة الغربية ٬وبقيت القبتان الوسطى والشرقية ٬أما املنارة فتهدمت منذ زمن بعيد ٬ومل يبق منها إال
ج
املس�د.
موقعها الدال عليها من خالل سلم الصعود الذي يقود إليها وإلى سطح

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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قلعة بأ� ��ي عريش«دار النصر»

تعم�رها بالتحديد أو من قام بعمارتها،
ي
وهي عبارة عن قلعة منظرها يدل على قدمها ومل يعرف تاريخ
وكل ما عرف عنها ف� � ي� كتاب العقيق ال�يما�ن ي�  -مخطوط  -ف� ��ي املكتبة العقيلية ج
ب�ازان .
عل� بن ج
عس�ر على بأ� ��ي عريش) أنه
ي
(أم�ر
م�ثل ي
األم�ر � ي
فقد ج�اء ف� � ي� حوادث عام 1248هـ عندما استولى ي

ب�نى بها القلعة املعروفة بـ “دار النصر” ،وإن كانت هناك حوادث تاريخية تدل على ج
و�ود هذه القلعة

� أنه هو الذي بناها ولكن ربما أنه ج�دد معاملها بعد أن هدمت .
قبل هذا التاريخ ،فهذا ال يع�ن � ي

ض
تعم�رها وشرع ف� � ي� إقامة بوابتها
ي
أم���ن مالية ج�ازان-القا� ي� ي
و ف� ��ي سنة 1354هـ أراد الشيخ عبد هللا
الر�ئ يسية ،وإصالح ج
وك�ر الخ�راب بها ح�تى أصبحت أطال ًال.
ي
وا�هتها ،ثم توقف عن
التعم�ر ث

قلعة با� ��ي عريش

بيت ا جل�رمن

بيت ا جل�رمن

غر� � ي� فرسان ج
يو�د على الساحل مكان يعرف ببيت ا جل�رمن أو (القلعة
ف� � ي� ج�زيرة قماع الواقعة ج�نوب ب

العقيل� :إن هذا البناء بدأ تنفيذه عام 1901م ،وكان الهدف من
األملانية) ،ويقول املؤرخ محمد أحمد
ي

بنا�ئ ه؛ استخدامه مستودعا للفحم ج
الح�ري املستخدم كوقود للبواخر العابرة للبحر األحمر يب���ن قناة
الغر� � ي� للبحر األحمر ،وباب املندب ف� ��ي ا جل�نوب الشر ق� ي� .
السويس ف� � ي� ال�ش مال
ب

االس� ج
الدول�ي للبحر األحمر ،وشكل
راتي�ي املهم لهذه ا جل�زيرة ،والقريبة من املمر
وذلك يعود إلى املوقع
ت
�
البناء مستطيل ويبلغ طوله  107أمتار ،بمحاذاة الساحل ،ويبعد عنه  50م ،وعرضه  32م ،وارتفاعه
حوال�  4أمتار .
ي

ولبيت ا جل�رمن ثالثة مداخل من ا جل�هة ال�ش مالية املقابلة للساحل ،بعرض  3,20أمتار ،والرابع ف� � ي� وسط
ج
صف� �ن� من األعمدة املتوازية ف� ��ي كل صف 20
ويو�د ف� � ي� املب�نى من الداخل ي
ا جل�دار الشر ق� � ي� بعرض  8أمتار،
ً
عمودا مربعة الشكل ،تتقابل مع دعامات أعلى السور ا خل� ج
ار�ي.

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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بيت الرفاعي
يعت�ر بيت الرفاعي من أبرز املعامل التاريخية
ب

ب�زيرة فرسان ،حيث ي�تم�ي��ز ج
ج
ب�مال بنا�ئ ه

وتصم ي�مه وزخارفه البديعة.

وقد شيد امل�ن�ز ل ج
تا�ر اللؤلؤ أحمد منور الرفاعي

أك�ر ج
ت�ار فرسان
رحمه هللا ،-الذي كان أحد بً
قديما.

ويعت�ر هذا امل�ن�ز ل من اآلثار التاريخية ،ال�ت ي�
ب
ج�علت من فرسان مركز ج�ذب سياحي
وتاريخي؛ ل�تم�ي�ز ه باألشكال الهندسية املتنوعة،

والنقوشات والفنون املعمارية القديمة ال�ت ي�
ظلت على حالها منذ عام  1341أي مايقارب
ً
95عاما.

يبلغ ارتفاع م�ن�ز ل الرفاعي  6أمتار ،مل ي ت�م�ي��ز هذا

امل�ن�ز ل بسبب ج
ت�ارة مالكه من اللؤلؤ ،حيث كان
يصدره إلى سوريا ،والهند ،وباكستان ،وفرنسا،
ج
وبريطانيا؛ ج
الت�ارة
لي�عل مل�ن�ز له من هذه
أشكا ًال ج�مالي�ةً  ،ونقوشات قرآنية على ج�درانه .

ج
التا�ر أحمد منور الرفاعي بحضارة
وقد تأثر

� ت�تم�ي��ز ج
ب�مال تصم�ي ماتها ،حيث
الهند العريقة ال�ت � ي
قام برحالت عديدة إلى مدينة الهند وذلك
ج
للت�ارة ف� � ي� اللؤلؤ الذي يصممه الفرسان وقد

قام ج
املهندس� �ن� املعمارين
ي
اثن� �ن� من
ب�لب ي

بمدينة الهند؛ وذلك لبناء بيت الرفاعي

وتصم�يمه ،وما نراه اآلن من ج
أ�مل التصام�يم
الحضارية العريقة.

بيت الرفاعي

قلعة دار النصر

قلعة دار النصر

قلعة تاريخية تقع ف� ��ي وسط محافظة بأ� � ي� عريش ف� ��ي منطقة ج�ازان ،ال يعرف من هو بانيها األول .وقد
ج�اء ذكرها ف� � ي� كتاب العقيق ال�يما�ن � ي� ف� � ي� حوادث  989هـ ـ  990هـ ،و ف� � ي� سنة  991هـ تم ترم�يمها وإصالحها

بعد ا خل�راب الذي طالها ج
عل� بن
األم�ر � ي
الف�رة .ج�اء ف� ��ي حوادث عام 1248هـ أن ي
نتي�ة الحروب ف� � ي� تلك ت
ج
م�ثل ب�نى ف� � ي� أبو عريش القلعة املعروفة ب ــ(بدار النصر) وإن كانت هناك حوادث تاريخية تدل على

ج
� أنه هو الذي بناها ،ولكن ربما أنه ج�دد معاملها بعد
و�ود هذه القلعة قبل هذا التاريخ ،فهذا ال يع�ن � ي
ض
تعم�رها ،وشرع ف� ي�
ي
(أم���ن مالية ج�ازان )
القا� ي� ي
أن هدمت ،و ف� ��ي سنة 1354هـ أراد الشيخ  /عبد هللا

إقامة بوابتها الر�ئ يسية ،وإصالح ج
وك�ر الخ�راب بها ح�تى أصبحت أطال ًال.
ي
وا�هتها ثم توقف عن
التعم�ر ث

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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حصن ج�بل ماغص
حصن وقلعة ماغص شرق محافظة بيش بمنطقة ج�ازان ف� ��ي املنطقة املعروفة الحزون “الصدور” ،ويقع
ً
حاليا ،وهو عبارة عن منازل تاريخية مبنية من ج
الرسو� ��ي الذي يتكون منه ا جل�بل ،ويطل
الح�ر
ف� ��ي الحقو
ب

ج
باألش�ار والحقول الزراعية.
ي�ئ
على وادٍ مل� �

ً
شخصا اسمه طامي بن شعيب جل�أ إلى الحقول
واختلف الرواة ف� ��ي تسمية ج�بل ماغص وذكرت روايات أن
بر� مراقبة
� قبل اإلسالم ،ويحتوي الحصن على ج
تش�ر إلى أنه ب�ن � ي
ف�رة وتحصن ف� ��ي ا جل�بل ،وهذه الرواية ي
ت
�
وغرفت���ن للحراسة ووحدات سكنية ،ويظهر ف� ��ي البنيان فتحات تدل على أنه
ي
الستخدامه أثناء الحروب،
تم استخدامه للحروب يب���ن القبا�ئ ل ف� � ي� عصر التطاحن ،قبل توحيد اململكة.
وهو عبارة عن فناء على شكل شبه منحرف ،ج
يو�د بداخلة عدة غرف وسراديب مختلفة األشكال

واألح�ام ،يالصقه ج
ج
بر�ان مرتفعان ومواقع على أطرافه يعتقد أنها كانت للمراقبة.

حصن ج�بل ماغص

قلعة قيار
قرية سكنية وحصن قديم تقع على ج�بل خاشر
ف� ��ي محافظة ب�ن ��ي مالك ف� ��ي منطقة ج�ازان .يعود
تاريخ القرية عام ( 26مايو  22 – 1512سب�ت بم�ر

ج
وبر�يها اللذان يصل
 ،)1520وت�تم�ي��ز ببنا�ئ ها

ارتفاعهما إلى عشرة طوابق ،تتكون القلعة من

أربعة أبرا  ،اثنان اسطوانية الشكل ،واثنان
�ج
ج
الح�ارة املحلية
مربعة الشكل مبنية من
املشذب ،ومن خشب العرعر ،أما السقف

ج
صغ�رة مصبوبة
ي
وح�ارة
� من خشب
فقد ب ن� � ي
ال�راب والحصى،
ي
بالط� ن� ،وفوق ذلك كمية من ت
صغ�رة للمراقبة ،القرية مبنية
ي
لألبرا�ج نوافذ
�
من ج
الح�ارة والبيوت مختلفة األشكال (مربعة
يس�ي عبارة عن
ومستطيلة ودا�ئ رية) ،واملب�نى الر�ئ �
كب�رة ،ج�درانها مستق�يمة وتستدير عند
غرفة ي

الزاوية ،وعليها ج
بر�ان أسطوانيا الشكل طول
كل واحدٍ منهما كطول عشرة طوابق ،ال تحتوي
القرية على أية نقوش أو كتابات وال يعرف سبب

ال� ج
ر� ي� ن�
بنا�ئ ها هكذا ،إال أن بعض األراء تقول بأن ب
ملس�د قديم ،وقيل أنها ج
ج
م�رد
ذنت���ن
م� ي
كانا ئ
بيوت عادية .

قلعة قيار
ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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ال�راثية
قرية القصار ت
ال�راثية ف� � ي� ج�زيرة فرسان ج
ب�ازان من املواقع السياحية ا جل�ميلة حيث تمثل
تعد قرية القصار ت
أك�ر واحة نخيل ف� � ي� فرسان ،وتم
وتعت�ر ب
ب
ال�راثية املحاطة بالنخيل عنصر ج�ذب سياحي،
مبانيها ت

الح�ارة ج
بناؤها من ج
و�ريد النخل.

م�رات ج� ً
نوبا ،ويمكن للسا�ئ ح زيارتها
وتبعد قرية القصار عن ج�زيرة فرسان بنحو خمسة كيلو ت

من خالل مرسى ج�نابة ،ومرسى الحافة.

ً
منت� ً
ج
صيفيا ض
أهال� فرسان ما يزيد على الثالثة أشهر
�ي
� فيها
يق� � ي
عا
وتعود أهمية القرية إلى كونها
م��ز امنة مع موسم يطلقون عليه (العاصف) وهي رياح ال�ش مال الصيفية املعلنة عن موسم استواء
ت

رطب نخيلها ،وتمتاز بعذوبة مياهها ا جل�وفية ،وقربها من سطح األرض حيث ال يزيد عمقها عن
سبعة أمتار.

ع�ر الباحثون ف� � ي� املنطقة على نقوش خطت على بعض ج
حم�ري ،ونقوش أخرى
أح�ارها با خل�ط ال ي
وقد ث
بالحروف الالتينية القديمة ،ونقوش تعود إلى العام  24قبل امليالد ف� ��ي منطقة الكدمي الواقعة ف� ي�
قرية القصار ،كما ج
حم�ري ،كما أن قرية القصار
نو� � ي� تعود للعهد ال ي
و�دت كتابات بخط املسند ا جل� ب

خصبة باآلثار ال�ت ��ي تعود إلى العهد الروما�ن ي� ،إذ بداخلها ما يشبه كنيسة قديمة وفيها بعض

حم�ري ،إضافة إلى الحصن األثري الذي يعود
الرسومات والكتابات القديمة بعضها تعود للعهد ال ي
الف�رة اإلسالمية املتأخرة.
إلى ت

ً
م�موعة من املنازل ج
ت�م ج
عددا من الحارات وكل حارة ض
ض
الح�رية ال�ت ��ي يتكون الواحد
ت�م قرية القصار

ح�ري ال ج
منها من م�ن�ز ل ج
تت�اوز مساحته  5 *4م يطلقون عليه مسمى بيت؛ ألنه املقر الر�ئ
يس�
ي
و�ميع ج�دران املنازل مبنية من ج
حوال�  400م�ن�ز ل ،ج
للعا�ئ لة ،ض
الح�ارة املنحوتة واملشذبة،
ت�م القرية
ي
ش�ر الدوم ،ج
واألسقف تم إنشاؤها من ج�ذوع النخل أو ج
و�ريد النخل أو عيدان املض ،وفوق ذلك

كب�رة من الطحالب البحرية.
ي�تم وضع ا خل�بان وهي كتل ي

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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قرية القصار بفرسان

ص�ر
قرية ّي

ص�ر
قرية يّ

ً
ص�ر الثانية بعد بلدة فرسان من حيث ج
تقريبا عن بلدة
حوال�  40كم
الح�م ،وتبعد
ب
تعت�ر قرية يّ
ي

ال�راث
ب
واستخرا� اللؤلؤ،
ج
فرسان ،ويعمل سكانها بصيد األسماك
وتعت�ر القرية أحد أهم مواقع ت
�
ب�زيرة فرسان؛ الحتواء القرية على العديد من املنازل امل�تم�ي�ز ة ،حيث ج
العمرا�ن ��ي ج
يو�د بعض املنازل

املبنية باستخدام ج
الح�ر املنحوت ،وال�ت ��ي ت�تم�ي��ز بالزخارف ،والنقوش النباتية ،والتفاصيل الفريدة من

نوعها ،حيث العقود ،واألقواس بأشكالها البديعة واملتنوعة ،وكذلك النقوش والزخارف ا جل�صية
نتي�ة ازدهار ج
ج
ت�ارة
الف�رة
ال�راء ف� � ي� تلك ت
ال ت� ��ي تم�ي�ز ت بها البيوت الفرسانية ،وال ت� ��ي تدل على حالة ث
والكث�ر من البيوت ال يزال
ي
واستخرا� اللؤلؤ .القرية القديمة تتداخل ف� � ي� عمرانها مع األبنية الحديثة،
ج
�
يحتفظ ببنا�ئ ه وأصالته ،وإن كان قد أصاب الضرر والتهدم العديد من تلك املنازل.

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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بيوت األدارسة
هي بقايا أطالل لبيوت األدارسة املزينة

بزخارف ج�صية ،تم بناءها عن طريق
اإلدريس� عام 1327هـ،
�ي
عل�ي
محمد بن �
وهي تتكون من خمسة عشر غرفة
بعضها ج
م�الس وأخرى تحتوي على

رفوف ،وبعضها مستطيلة وأخرى
مربعة ،وبعض الغرف ج
تو�د بها فتحات

مع رفوف ومزخرفة بزخارف ج�صية،

غطيت ا جل�دران بطبقة من ا جل�ص،
ً
ج
األش�ار ،كما
مبنيا بأغصان
وسقفها

ج
ج
مس�د به
يو�د ف� � ي� ا جل�هة ال�ش مالية بقايا
ً
أقواسا متعامدة
أعمدة ضخمة تحمل

ج
ومتوازنة ،أستخدم ف� ��ي البناء ج
والح�ر
اآل�ر

األسود وا جل�ص.

تبلغ مساحة موقع األدارسة نحو 1كم

مربع ،ومعظم مبا�ن ��ي املوقع عبارة عن
ج
ومسا�د،
قالع عسكرية ،وقصور،
ومنازل شيدت ف� � ي� الغالب من الطوب
األحمر.

بيوت األدارسة

قلعة الحمى
حس� ن�
بحوال�  16كم ،وقد بناه الشريف ال ي
تقع ف� � ي� قرية الحمى شرق محافظة ض�مد
ي
خ�رات عام 1256هـ ،كما ج�اء ذلك ف� ��ي كتاب (الديبا
عل� بن حيدر بن محمد بن ي
بن � ي
�ج
ا خل�سروا�ن ��ي بذكر ملوك املخالف السل�ي ما�ن ي�) من تأليف العالمة الحسن بن عاكش ض
ال�مدي،
تعود تسمية القرية بالحمى؛ ت�ي ً
منا بالقلعة ال�ت ��ي ُب�نيت لتخزين وحفظ الحبوب واملحاصيل

وسرقت
الزراعية ،وقد عانت القلعة من اإلهمال الشديد بعد أن تساقطت أسوارهاُ ،
ج
نو� ي� ،ف� ��ي تاريخ يعود إلى حضارات ما قبل اإلسالم.
أح�ارها املنقوشة بخط املسند ا جل� ب

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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قلعة الحمى

ال�راثية
قرية السقيد ت

ال�راثية
قرية السقيد ت

ج
الس�يد وهي إحدى ا جل�زر الواقعة ف� � ي� أرخبيل ج�زر
السقيد أو
ال�راثية ف� � ي� ج�زيرة ّ
تقع قرية السقيد ت

� ج
ج
ت�اور التوسع العمرا�ن ��ي الحديث ،بنيت
امله�ورة وال�ت � ي
فرسان .تتألف القرية من عدد من املنازل
� تأخذ األشكال القريبة من املربع -من ج
البي�ة القريبة مع
بيوت القرية -ال�ت � ي
الح�ر البحري املتوفر ف� ��ي ئ

ج
األش�ار يرصف عليها طبقة من االغصان،
الط���ن وا جل�ص ،وشيدت األسقف من ج�ذوع
مونة من ي

الط���ن ليؤمن للسقف العزل
� يصب فوقها كتل من ا خل�بان وهو الطحالب البحرية مع طبقة من ي
ال ت� � ي
الكا ف� � ي� ملنع تسرب مياه االمطار .ت�تم�ي��ز بيوت القرية بالزخارف ا جل�صية الهندسية والنباتية ،والعقود،
ً
ً
معماريا مم�ي�ز ًا.
طابعا
� تضفي عليها
واألقواس الدا�ئ رية ،واملدببة ال�ت � ي

ال�راثية ف� ��ي منطقة ج�ازان
املواقع ت
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قرية آل صمة
اس� ج
راتي�ي ملراقبة األعداء ف� ��ي الحروب وملتابعة
تقع على سفح عال مطلة على وسط العارضة ،كموقع ت
ً
مقرا جل�مع
� ف� ��ي السلم ،وكمركز ملراقبة وحراسة لـ”العارضة” ف� � ي� ذلك الوقت ،وقد كانت
الزراعة واملوا�ش � ي

ومس�د ج
ج
طابق� ن� ،وسرداب ض
م�اور له وبقايا
أر� ي�،
ي
الزكوات من الحبوب ،القرية تتكون من عدة غرف ف� ��ي
ج
مدرسة “الكتاتيب” ،بنيت من ج
األش�ار.
الط���ن وا جل�ص ،واألسقف من ج�ذوع
الح�ارة و ي

يو�د قصر الشيخ محمد أبو صمة سفيا�ن ي� ،على ج�بل يطل على معظم القرى ج
و ف� ��ي هذا املكان ج
امل�اورة له
ًً
حاليا محط
ف� ي� “العارضة”؛ األمر الذي ج�عله مركز مراقبة وحراسة لـ”العارضة” ف� ��ي ذلك الوقت؛ ليصبح

ً
ً
وصامدا ،مقارنة بأمثاله من القالع والقصور األثرية
ماسكا
أنظار ّ
زوار محافظة العارضة ،وما زال م�ت

برغم انهيار سقفه!.

كان ف� ي� “القصر” مدرسة الكتاتيب ،ف� � ي� ذلك الزمن ،ال�ت ��ي افتتحها “الشيخ محمد” ف� � ي� ذلك الوقت؛ من

ج
أ�ل تعل�يم أبناء العارضة.

قرية آل صمة
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