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ل ي منطقة حا�ئ �� راثية �ف 6املواقع ال�ت

راث ة ال�ت هي�ئ

العام  من  راير  ف�ب شهر  ي  �� �ف تأسست  ي  وال�ت�� الثقافة،  بوزارة  الثقافية  ات  الهي�ئ إحدى  راث”،  ال�ت ة  “هي�ئ تمثل 
راث  ال�ت )اآلثار،  األربعة  بقطاعاته  ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت عل�  باإلشراف  الدولة  من  املكلفة  الحكومية  هة  الحب 2020م، 

ر املادي(. راث غ�� ، الحرف اليدوية، ال�ت �� العمرا�ف

 �� الثقا�ف راث  ال�ت املحافظة عل�  بأهمية  إيمانها  راث من منطلق  بال�ت ة مختصة  لهي�ئ الثقافة  ي إطالق وزارة  �� ويأ�ت
واملكانة   2030 اململكة  رؤية  يتواكب مع  بما  ت�فميته وتطويره  املادية، وضرورة  ر  املادية وغ�� أنواعه  بمختلف 
ي مختلف مناطقها  �� ي ومتنوع، حيث تزخر اململكة �ف ي به من تراث غ�ف�� رف التاريخية والحضارية للمملكة وما ت�تم��
 ، �� العمرا�ف راث  ال�ت ي  �� إنسانية متعاقبة، ومواقع ومبا�ف ي تعود لحضارات  ال�ت�� األثرية  املواقع  دا من  ر حب بعدد كب��

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

السعودية، من رؤية  العربية  اململكة  ي  �� �ف راث  ال�ت اه تطوير قطاع  تحب 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 
وتطوير  راث  بال�ت العالقة  ذات  املواهب  وت�فمية  البحثية  األنشطة  وتعزيز  وت�فميتها،  راثية  ال�ت واملواقع  الثقافية 
قطاع  تطوير  ي  �� �ف تساعد  ي  ال�ت�� املناسبة  مات  والتنظ�� األنظمة  ووضع  راثية،  ال�ت واألنشطة  ي  رام�� وال�ب الفعاليات 
 �� الثقا�ف راث  بال�ت التوعية  حمالت  ونشر  وتأهيلها،  مها  وترم�� راثية  ال�ت ي  �� واملبا�ف املواقع  حماية  انب  حب إل�  راث،  ال�ت

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

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

ة. ال عمل الهي�ئ ذات العالقة بمحب

م وإقامة املؤتمرات واملعارض والفعاليات واملسابقات املحلية والدولية  ة أيضا 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 
ات  الهي�ئ ي  �� �ف اململكة  وتمثيل  ة،  الهي�ئ باختصاصات  العالقة  ذات  والدولية  مية  اإلقل�� ات  والهي�ئ واملنظمات 

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، ل�ت
راث  الحرف اليدوية، ال�ت

ر املادي غ��



ل ي منطقة حا�ئ �� راثية �ف 8املواقع ال�ت

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

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�ب الحب

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

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

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

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

�ف 	  ، التابع�� �� راث العمرا�ف ي لل�ت ل الوط�ف�� ي لآلثار، والسحب ل الوط�ف�� ي من خالل السحب �� 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�ب حب

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 تسحب

راثية للمملكة  مة التاريخية وال�ت سد الق�� ي تحب راثية املتنوعة ال�ت�� ر من املواقع ال�ت تزخر مناطق اململكة بالكث��
ارة القديمة. بصفتها ملتقى للحضارات اإلنسانية وممرا لقوافل التحب

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

والتيارات الثقافية املتقاطعة.

عل�  شاهدا  تمثل  أثرية  مواقع  من  اململكة  محافظات  من  محافظة  تخلو  تكاد  ال  اآلثار  ال  محب ففي 
القصور،  ي  �ف ب�� ما  اآلثار  هذه  تتنوع  حيث  العربية،  زيرة  الحب أرض  استوطنت  ي  ال�ت�� القديمة  الحضارات 

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

مال��  ي والوظيفي والحب �� انبه العمرا�ف ي حب �� ي التنوع �ف �� ي غاية �ف �� راث عمرا�ف ي اململكة العربية السعودية ب�ت رف كما ت�تم��
ي األزمنة  �� �تمع �ف ربة املحب ر العصور، وحصيلة تحب �تماعي، وهو يشّكل سلسلة متصلة الحلقات تمتد ع�ب واالحب
ي مناطق اململكة املتعددة، وتتنوع مواقع  �� ي الطرز العمرانية �ف �ف ي تباينًا واضحًا ب�� املاضية، وهذا التنوع أنت��
الشعبية،  واألسواق  التاريخية،  والقصور  راثية،  ال�ت والبلدات  القرى  ي  �ف ب�� ما  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت ي  �� ومبا�ف

رها. د التاريخية، وغ�� وأواسط املدن التاريخية، واملساحب

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  السحب من  كل  عل�  معلوماتها  ي  �� �ف مع�تمدة  رونية،  وااللك�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�� والسحب

هذه املواقع.

مقدمة



ل ي منطقة حا�ئ �� راثية �ف 10املواقع ال�ت

عصور ما قبل التاريخ

ي والحضاري، فكان لها  �� غرا�ف مال اململكة العربية السعودية بمعزل عن املحيط الحب ي وسط �ث �� �ف ل  مل تكن منطقة حا�ئ
ي عل� خارطة  راتيحب ر مباشر، وذلك بسبب موقعها االس�ت رة التطور البشري بشكل مباشر وغ�� ي مس�� �� دور بارز �ف
رة من عصر  ر، ففي الحقب األخ�� اف واملط�� ي الحب �ف ل أدوار وظروف مناخية ما ب�� العامل، فقد تعاقبت عل� منطقة حا�ئ
رات  ر، وف�ت ي بشكل وف�� �� رات ممطرة وأنتشر الغطاء النبا�ت �ف )3مليون – 10 ألف سنة ق.م( سادت ف�ت الباليستوس��

�ف )منذ 10 ألف سنة ق.م( تحول املناخ إل�  رات. ومع بداية عصر الهولوس�� ت البح�� �فّ تشكلت فيها الصحاري وحب
فاف  رة الحب ، وخالل 5 ألف سنة ق.م بدأت ف�ت �� ريان األدوية وتوفر الغطاء النبا�ت ر فتكاثر سقوط االمطار وحب املط��

ر وزالت ح�ت� اآلن.  األخ��

ل  ي منطقة حا�ئ �� �ف رية القديمة  ماعات العصور الححب ية والتحديات املتباينة عاشت حب وخالل هذه الظروف البي�ئ
ي حدثت باملنطقة  ية ال�ت�� يومرفولوحب ية والحب رات البي�ئ ا لتلك التغ�� ة وكونت معيشتها وف�تً فت حسب البي�ئ وتك��ّ

أي خالل امليلون سنة املاضية. 

القديم  ري  الححب العصر  إل�  تعود  رية  ححب أدوات  عل�  واملرتفعات  املنحدرات  فوق  ل  حا�ئ منطقة  ي  �� �ف ر  ع�ث وقد 
�ف  ي موقع�� �� ر �ف �ف 120.000 – 40.000 ألف سنة قبل الوقت الحاضر، وكذلك ع�ث ري( ويؤرخ إل� ما ب�� )املوست��
م تلك املواقع العديد من املكاشط  بل أم س�فمان، وت�ف بة بالقرب من حب ي حب �� ر �ف رة بالنفود الكب�� يعودان لنفس الف�ت

ذات الحدين وأدوات عل� شكل أقراص. 

سطحية  مواقع  وهي  الحديث  ري  الححب العصر  إل�  تعود  مواقع  عل�  ل  حا�ئ منطقة  ي  �� �ف متفرقة  مواقع  ي  �� �ف ر  وع�ث
رت والشفرات واملكاشط  الش�� العصر قطع من  لهذا  رية  الححب األدوات  م  العضوية والفخار، وت�ف املواد  تنقصها 

، والعديد من القطع املسننة واملعنقة.  �ف ه�� ار عل� شكل أقراص تستخدم عل� الوحب وأححب

ل ي منطقة حا�ئ �� راثية �ف 10املواقع ال�ت



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

رية مواقع العصور الح�ج



ل ي منطقة حا�ئ �� راثية �ف 14املواقع ال�ت

وذلك  ل  حا�ئ نوب مدينة  حب 115كم  بعد حوال��  تقع عل� 
كم،   2 بحوال��  القديمة  دة  املستحب قرية  من  مال  ال�ث إل� 
ر البازلت يبلغ ارتفاع  بل متوسط االرتفاع من ححب وهو حب
قمته عن سطر البحر حوال�� 1172م، يمتد من الشرق 
لقرية  والقاصد  مال  ال�ث من  القادم  ا  رصفً مع�ت الغرب  إل� 
رضة.  املع�ت بل  بحب ت�ميته  سبب  ها  ولعل  دة،  املستحب
الشكل  مستطيلة  رية  ححب منشأة  األثري  املوقع  م  وي�ف
أبعادها  تبلغ  املنبسط،  بل  الحب سط�  من  زًءا  حب تغطي 
حوال��  درانها  حب ارتفاع  ومتوسط  25م،   × ۲۰۰م  حوال�� 
رية يبلغ  رة ححب ي نهايتها من الداخل دا�ئ �� د �ف 40�م، ويوحب
هذه  ي  خارح� الواقعة  زاء  األحب ي  �� �ف أما  8م،  حوال��  قطرها 

رية. موعة من الركامات الححب د محب املنشاة فيوحب

نوب  الحب إل�  ل،  حا�ئ مدينة  غرب  مال  �ث 80كم  بعد  عل�  يقع 
ر الحالية بحوال�� 5كم. واملوقع عبارة عن  ي من قرية الحف�� �� الغر�ب
ميع  حب من  الرملية  الكثبان  به  تحيط  االرتفاع  متوسط  بل  حب
األثري  املوقع  م  وي�ف منبسط.  بسط�  قمته  وتنتهي  هات،  الحب
ا كامل سط�  رية مستطيلة الشكل تغطي تقري�بً منشأة ححب
250م×50م، ومتوسط  أبعادها حوال��  تبلغ  املنبسط،  بل  الحب
الداخل  من  نهايتها  ي  �� �ف د  يوحب 40�م.  حوال��  درانها  حب ارتفاع 
زاء الواقعة خارح�  رية يبلغ قطرها حوال�� 6م، أما األحب رة ححب دا�ئ
�ف  رت�� دا�ئ إل�  باإلضافة  ان،  ر�� ححب ركامان  د  فيوحب املنشاة  هذه 
ا واحًدا، ويبلغ قطر األول�  ر��ً م كل منهما ركاًما ححب ي ت�ف �ف ريت�� ححب

منهما حوال�� 15م، بي�فما يبلغ قطر الثانية حوال�� ۷م.

رضة موقع املع�ت

املنبطح

نوب  حب را  كيلوم�ت  150 مسافة  عل�  تقع 
الدراسات  ر  وتش�� ل،  حا�ئ مدينة  شرق 
األثرية امليدانية إل� أن موقع الكهيفية من 
تاريخ  يعود  إذ  ل،  حا�ئ ي  �� �ف القديمة  املواقع 
ر فيه  ري الحديث، فقد ع�ث رة العصر الححب ف�ت
ات  منش�ئ عل�  تش�تمل  مواقع  ثمانية  عل� 
تأخذ  ر  دوا�ئ ة  هي�ئ عل�  بنيت  رية  ححب
ر يصل قطره  ام متنوعة فبعضها كب�� أححب
رة  صغ�� اآلخر  وبعضها  أمتار،  عشرة  إل� 
ر  الدوا�ئ تشييد  طريقة  ر  وتش�� م،  الححب
رية الكهيفية إل� أن ثمة أساليب فنية  الححب
ها، ففي بعضها  ي بنا�ئ �� متطورة استخدمت �ف
ار فوق  ي عملية صف األححب �� ودة �ف يالحظ حب
رة  دا�ئ حبك  ي  �� �ف وتوازن  البعض،  بعضها 
ر  الدوا�ئ ي  �ف ب�� فرق  ثمة  يالحظ  كما  السور، 
ر  الدوا�ئ تحتوي  فبي�فما  ر،  والصغ�� رة  الكب��
رة عل� أبواب تؤدي إل� وسط  رية الكب�� الححب
من  تخلو  رة  الصغ�� ر  الدوا�ئ فإن  رة،  الدا�ئ

األبواب تماًما.

عليها  ر  ع�ث ي  ال�ت�� األثرية  القطع  أبرز  ومن 
يعود  الذي  املعناة،  ل  رحب تمثال  املوقع  ي  �� �ف
ويحمل  عام،  آالف   6 من  ر  ألك�ث تاريخه 
مختصون،  يراها  كما  ر،  التعب�� ي  �� �ف روعة 
�ف  عين�� ي  �� �ف الحزن  مالم�  عن  ر  يع�ب حيث 
كناية  القلب  نحو  تمتد  ويد  فم،  ي  �ف رت�� غا�ئ
ي تصويرها.  �� ي أبدع النحات �ف عن املعاناة ال�ت��

ودة  املوحب الفنية  النوادر  من  ال�تمثال  يعد 
رًا للمنطقة. ي تحمل تاريخًا كب�� بالعامل، وال�ت��

الكهيفية

رضة موقع املع�ت

املنبط�

ي الكهيفية �� ر عليها �ف ي ع�ث ل املعاناة من القطع ال�ت�� تمثال رحب
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ل  حا�ئ مدينة  من  نوب  الحب إل�  البادية  ع  بدا�ئ قرية  تقع 
قرية  من  الغرب  إل�  وكذلك  40كم  حوال��  بعد  عل� 
واملوقع  كم.   15 حوال��  بعد  عل�  وذلك  أثقب،  فيضه 
هة  الحب من  بها  تحيط  منبسطة  سهلة  أرض  عن  عبارة 
عليها  د  يوحب االرتفاع  قليلة  بركانية  مرتفعات  مالية  ال�ث
األرض  ي  �� �ف منتشر  فهو  املوقع  بقية  أما  املوقع،  من  زء  حب
ي من هذه  �� نوب الشر�ت السهلة املنبسطة والواقعة إل� الحب
مذيالت  ثمانية  من  األثري  املوقع  ويتكون  املرتفعات. 
املرتفعات  وعل�  املنبسطة  األرض  ي  �� �ف منتشرة  رية  ححب
ام  مال من األرض املنبسطة بأححب ركانية الواقعة إل� ال�ث ال�ب

وأشكال مختلفة.

يشكل  ا  بشر��ً ابداًعا  تشكل  ي  ال�ت�� الصخرية  الفنون  بمواقع  ل  حا�ئ منطقة  ي  رف ت�تم��
املنطقة،  املتعاقبة عل�  العصور  البشرية عل� مختلف  ماعات  للحب ا  اًلي حضار��ً سحب
وانب  الحب الفنون  تلك  وتكشف  ا  وكي�فً كًما  الصخرية  الفنون  موضوعات  ي  رف وت�تم��
ماعات البشرية منذ عصور ما قبل التاريخ  �تماعية والثقافية والدينية لتلك الحب االحب
ور  واملنحب بة  حب ي  �� �ف س�فمان  أم  موقعي  ي  �� �ف كما  الحديث  ري  الححب العصر  رة  ف�ت خاصة 
راث العاملية )اليونسكو(، ومروًرا بالعصور  ال�ت مة  ي قا�ئ �� �ف الن  ي الشويمس املسحب �� �ف
األلف  رة  ف�ت خالل  )ال�ثمودية(  القديمة  العربية  الكتابات  رة  ف�ت وأبرزها  التاريخية 

رات اإلسالمية املبكرة.  األول قبل امليالد، والف�ت

وموقعي  بة  حب ي  �� �ف س�فمان  ام  بل  حب مواقع  ي  �� �ف الصخرية  الفنون  مواقع  وتعد 
العاملي  راث  ال�ت مة  قا�ئ ي  �� �ف لة  واملسحب ل  حا�ئ بمنطقة  الشويمس  ي  �� �ف ور  واملنحب راطا 
ي اململكة  �� ي يوليو 2015م( من أهم وأبرز مواقع الفنون الصخرية �ف �� باليونسكو )�ف

وعل� مستوى العامل. 

ل عل� بعد حوال��  نوب من مدينة حا�ئ الحب إل�  يقع 
ر  الححب من  ضخم  بل  حب عن  عبارة  وهو  25كم. 
ر من  ي الوادي الذي يتوسطه الكث�� �� م �ف ي ي�ف راني�ت�� الحب
ي ال زال بعض منها يستخدم  وال�ت�� القديمة  اآلبار 
بل أركان  م حب من قبل أبناء البادية ح�ت� اآلن. وي�ف
الركامات واملذيالت  ر من  الكث�� ي  مال�� ال�ث ي سفحه  �� �ف
رة  دا�ئ ايضا  املوقع  م  ي�ف كما  رية.  الححب ر  والدوا�ئ
العثور  تم  ما  مل  وأحب أضخم  من  ر  تعت�ب رية  ححب

ي املنطقة. �� رية �ف ر ححب عليه من دوا�ئ

ع البادية بدا�ئ

ل ي منطقة �ا�ئ �� راث العاملي �ن مواقع ال�ت بل اركان �ج

ع البادية بدا�ئ

ل بة حا�ئ النقوش  الصخرية حب بل اركان حب

بل  حب عن  عبارة  وهو  4كم،  حوال��  بعد  عل�  موقق  مدينة  مال  �ث يقع 
�ف  م منشأت�� رة، وي�ف متوسط االرتفاع تحيط به عدد من الهضاب الصغ��
ة  اه الشرق عل� هي�ئ بل باتحب ، األول� منها تمتد من قمة الحب �ف مستطيلت��
م بداخلها ثالث  وحدة مستطيلة طولها حوال�� ۱۲م وعرضها ۲۰م، وت�ف
هة الشرقية، أما  ها وذلك من الحب ي خارحب �ف رة وركام�� رية صغ�� ركامات ححب
ة وحدة  الغرب وذلك عل� هي�ئ اه  باتحب بل  الحب ف�تمتد من  الثانية  املنشأة 
بداخلها  تنتشر  ۲5م،  وعرضها  ۲۰۰م،  حوال��  طولها  أيضا  مستطيلة 
ها والقريبة منها حوال��  ي املناطق الواقعة خارحب �� درانها و�ف وانب حب وعل� حب
بل  مال من هذا الحب ام واألشكال وإل� ال�ث ا مختلفة األححب ر��ً ۲۰ ركاًما ححب
عل� أحد الهضاب القريبة منه تم العثور عل� بعض الفنون الصخرية 
نوب من هذه  يول، وإل� الحب ي الحف �� ال راك�ب ملها أشكال لرحب ي محب �� ي هي �ف وال�ت��
ي ثمودين  �ف الهضبة بالقرب من الوحدة الثانية، أمكن العثور عل� نقش��

مال هذه الوحدة. ودة �ث يدة وذلك عل� أحد الصخور املوحب بحالة حب

بل أبرق غوث �ج

بل أبرق غوث حب
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ي �� رقوق و�ب�ش بل هطالة و�ج بة�ج ي �ج �� الفنون الصخرية �ن

 �� ر مواقع االثار القديمة �ف ل عن وسط صحراء النفود، وهي من أهم وأك�ب مال حا�ئ بة عل� بعد 100 كياًلي �ث تقع حب
ارة القديم والذي يربط حضارات  ارية عل� طريق التحب ر محطة قوافل تحب اململكة العربية السعودية، كونها تعت�ب
القديم  البشري  االستيطان  مواقع  من  ر  تعت�ب بة  حب أن  الحديثة  الدراسات  ر  وتش�� الرافدين.  وبالد  الشام  بالد 
ري األوسط )80.000 – 40.000 ألف سنة من  ي يعودان إل� العصر الححب �ف ي اململكة، فقد كشف عن موقع�� �� �ف

بل نفسه.  نوبية من الحب هة الحب ي الحب �� بل ام س�فمان األثري واألخر يقع �ف ي حب �� الوقت الحاضر( األول يقع �ف

ي اململكة، وكانت  �� �ف ر موقع للفنون الصخرية  بة بمثابة متحف مفتوح للفنون الصخرية حيث أنها أك�ب وتعد حب
ال�ت��  د  الذين كانوا يكمنون للطرا�ئ م فيها الصيادون  ي صخرية يق�� ى� رة ومالحب رة كب�� بة قديما بح�� بالقرب من حب
ره يدل  التاريخ وفحب ي عصور ما قبل  �� �ف �تماعي  ي واالحب �� الثقا�ف للتبادل  ا  بة مركرفً رة، وبذلك كانت حب البح�� ترد مياه 
مع فيه  ي تؤكد أن هذا املكان كان مركزة يتحب ودة بها وال�ت�� عل� ذلك الفنون الصخرية والنقوش القديمة املوحب
للفنون  موقًعا  عشر  اثنا  توثيق  تم  والدينية.  والثقافية  �تماعية  االحب األنشطة  مختلف  فيه  ري  وتحب السكان 
ت الفنون الصخرية  رف ا، وتم�� ري الحديث األول )۷۰۰۰-5۰۰۰ ق.م( تقري�بً ع إل� العصر الححب ي ترحب الصخرية ال�ت��
ت  رف م الطبيعي، وتم�� ي تعود إل� هذا العصر بأشكال األبقار ذات القرون الطويلة، واألشكال البشرية ذات الححب ال�ت��
ا بالفنون التخطيطية لألشكال  ري الحديث املتأخر )5۰۰۰ - ۳۰۰۰ ق.م( تقري�بً ي العصر الححب �� الفنون الصخرية �ف
العصر  أما  يول والظباء.  الغزالن والوعول والحف األبقار وظهرت بد منها أشكال  البشرية والحيوانية، وقل عدد 
رة، وبدأ  رات مو�مية قص�� ي اقتصرت عل� ف�ت ا فشهد انقطاع األمطار ال�ت�� النحا��� )3500 - ۲۰۰۰ ق.م( تقري�بً
رية  رية واملستطيلة واألدوات الححب رية الدا�ئ ي الححب �� رة تدل عليها املبا�ف موعات صغ�� ي محب �� خالله استقرار السكان �ف
م، وغلبت عل� رسوم هذا  رة الححب ر كب�� انبية واملخارز الدقيقة والسواط�� ر الصوان واملكاشط الحب املصنوعة من ححب

رة. انب عدد محدود من األبقار ذات القرون القص�� العصر الغزالن والوعول واملاعز ومناظر الصيد إل� حب

بعد  عل�  موقق  مدينة  غرب  مال  �ث يقع 
ضخم  بل  حب عن  عبارة  وهو  5كم،  حوال�� 
هاته  حب ميع  حب من  به  تحيط  االرتفاع  ي  عال��
يبلغ  ام  األححب مختلفة  رية  ححب ركامات 
رية  ححب ومنشآت  ركامات،  عشرة  عددها 
ام  ر مختلفة األححب يبلغ عددها تسع. دوا�ئ
م  رها ۱۹م، وي�ف واألشكال، ويبلغ قطر أك�ب
أو  رية  دا�ئ ركامات  بداخله  منها  خمسة 
أية  من  خالية  البقية  بي�فما  مستطيلة 
هو  صخري  فن  د  ويوحب بداخلها.  ركامات 
والذي  مالية  ال�ث هته  حب بل  الحب ي  �� �ف الوحيد 
بيده  ويحمل  واد  حب يمتطي  اًلي  رحب يظهر 

وم. ي وضعية الهحب �� رمًحا طوياًلي �ف

رقوق فيقع غرب مدينة موقق  بل �ج أما �ج
عن  عبارة  وهو  15كم،  حوال��  بعد  عل� 
املوقع  ويحتوي  االرتفاع،  ي  عال�� ضخم  بل  حب
إحدى  عددها  بلغ  رية  ححب ركامات  عل� 
الوادي  ي  �� ان�ب حب عل�  منشرة  ركاًما،  عشر 

نوبية. بل الحب هة الحب املنحدر من أعل� حب

175كم  مسافة  عل�   �� �ب�ش بل  �ج ويقع 
ر  وتش�� ل،  حا�ئ مدينة  ي  �� شر�ت نوب  حب
إل�  املوقع  ي  �� �ف املكتشفة  األثرية  الشواهد 
قبل  ما  عصور  منذ  ا  مستوط�فً كان  أنه 
موعة  محب عل�  فيه  ر  ع�ث فقد  التاريخ، 
بينها  من  رية  الححب األدوات  من  متنوعة 
ورؤوس  واملثاقب،  واملكاشط،  الفؤوس، 
ميعها تن�تمي إل� تقنية  رية، حب السهام الححب
 �� �ف انتشرت  ي  ال�ت�� رية  الححب الصناعات 

ري الحديث. املنطقة خالل العصر الححب

بة فنون صخرية من حب

بل هطالة ي حب �� ر�م صخري �ف
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ي الشويمس �� الفنون الصخرية �ن

مالية بالقرب  ل، وتقع عل� حافة حرة النار ال�ث نوب من حا�ئ ر إل� الحب تقع الشويمس عل� مسافة 300 كيلو م�ت
ي حرة ليل� وحرة النار، كما أنها قريبة من قاع السباق، وهي املنطقة ال�ت��  �ف من وادي املخيط، الذي يفصل ما ب��

راء . ي تاريخ العرب واألشد ضراوة وهي حرب داحس والغ�ب �� شهدت أطول معركة �ف

 6 ر من  الكث�� ار املتساقطة حولها  هات األححب هاتها وواحب م واحب ، ت�ف ر الرمل�� املوقع عبارة عن مرتفعات من الححب
ي الروعة واإلتقان، وهي  �� ي نفذها فنان ذلك العصر بدقة متناهية وبأسلوب غاية �ف عة وال�ت�� اللوحات الفنية الرا�ئ
برؤوس  )كالب(  حيوانية  ألشكال  مصاحبه  أو  منفردة  أحيانا  تظهر  مك�تملة  بشرية  ألشكال  فنون  ملها  محب ي  �� �ف
)أسود، وفهود،  الصيد وكذلك أشكال حيوانية  ي مناظر تصور عملية  �� �ف الطيور  ة رؤوس  أو عل� هي�ئ بيضاوية 
م  ميعا بطريقة الدعك أو النقر أو الحفر، وبالححب ر، ووعول، وكالب، وأبقار ذات القرون الطويلة( نحتت حب وحم��
اب بما  ر الدهشة واالعحب رة، وبطريقة تث�� قة لدى فنان تلك الف�ت ي�فم عن مهارة فا�ئ الطبيعي تقريبا، وبأسلوب 
رها من مواقع الفنون  ي هذه املواقع عن غ�� رف ي أعمال فن النحت الصخري، ولعل ما يم�� �� وصل إليه من مهارة �ف
ي يصل طول أحداها  عة وال�ت�� ميلة والرا�ئ الصخرية األخرى باملنطقة الدفة بالتنفيذ، وتلك اللوحات األفريزية الحب
ال -  م 6 ألشكال بشرية وحيوانية وأشكال هندسية، وكذلك تلك األقدام البشرية )رحب ي ت�ف حوال�� ۱۲م، وال�ت��
ودة بالقرب من مدخل أحد الكهوف  ار املوحب ميل عل� سط� إحدى األححب أطفال(، والحيوانية املنحوتة بشكل حب

ميل. موعة من األشكال الهندسية املنحوتة بشكل حب م سقفه محب الذي ي�ف

ر فريد  ر الذي يتع�ب ة الشه�� بل مححب بال امل�مى وعرنان وحب ي املنطقة حب �� رة متنوعة ومتناثرة �ف وهناك مواقع كث��
لدية وما  لف وحب ي وصبحا واملليحيه والحب �ف ان�� ل وكهف حب بل ياطب شرق حا�ئ من نوعه وتكوينه الطبيعي وهناك حب

ل. نوب حا�ئ بال وسراء حب حولها من حب

مال امل�مى وكذلك  ا �ث م والعوحب النظ�� موس وفردة  اة وفردة ال�ث ران واللحب بال امل�مى وح�ب موعة حب وكذلك محب
بال محافظة موقق  رة ملفتة للنظر. وحب دارية برسوم وفنون كب�� م لوحات حب ي ت�ف الغراميل شرق العويد وال�ت��

بل هطالة وأبرق غوث وما حولها.  حب

ي الشويمس �� الرسوم الصخرية �ف

هاتها  م واحب ري ، ت�ف ة قوس ربع دا�ئ املنطقة عبارة عن هضبة قليلة االرتفاع ممتدة من الشرق إل� الغرب عل� هي�ئ
الفنون  من  ر  الكث�� منها  املتساقطة  ار  األححب هات  وواحب
ذات  وأبقار  وكالب  وعول  من  حيوانية  ألشكال  الصخرية 
نمط  أسلوب  أسلوبها  ي  �� �ف ر  كب�� حد  إل�  تشبه  طويلة  قرون 
وإن  ور(،  واملنحب )راطا  الشويمس  غرب  ومواقع  املبكر،  به  حب
مال  يول والحب م املوقع ألشكال الحف م منها كما ي�ف كانت أقل ححب
ملا  مماثل  م  وححب وبأسلوب  ا  تقري�بً الطبيعي  م  بالححب ذت  ن�فّ
من  ي  �� الغر�ب مال  ال�ث إل�  الواقع  ة  مححب موقع  ي  �� �ف ود  موحب هو 
رة  هذا املوقع، وعل� بعد حوال�� 100 كم، والذي يعود إل� الف�ت
ي هذا املوقع هي صورة ذلك  �� ال�تمودية ولعل ما يلفت النظر �ف
ر  م أقل بكث�� ذه الفنان بشكل متقن وبححب الحصان والذي ن�فّ
ي عمله إل� إظهار بعض تفاصيل  �� م الطبيعي وعمد �ف من الححب
ل يرتدي فوق رأسه ما نعتقد أنه عمامة. سده ويمتطيه رحب حب

الضبية

ر�مة صخرية لحصان من موقع الضبية

 340 حوال��  بعد  عل�  ل،  حا�ئ مدينة  من  ي  �� الغر�ب نوب  الحب إل�  يقع 
م  وت�ف كم.   15 بحوال��  ور  واملنحب راطا  موقعي  من  الغرب  إل�  كم، 
ار املتساقطة منها أشكال بشرية  هات األححب ثا وواحب بال حب هات حب واحب
م  بالححب ووعول(  ر  وحم�� الطويلة  القرون  ذوات  )أبقار  وحيوانية 
ا منفذة بطريقة النقر أو بطريقة حفر أطرافها دون  الطبيعي تقري�بً
ري  زاءها الداخلية، من املعتقد أنها تعود إل� العصر الححب تفريغ أحب
حيوانية  ألشكال  فنون  د  توحب الفنون  هذه  انب  حب وإل�  الحديث. 
مال وأبقار( وطيور النعام تظهر أحيانا منفردة أو مصاحبة أحيانا  حب
الكتابات البادية أو ما يعرف لدى البعض بالنقوش ال�ثمودية منفذة 
الداخلية  زاء  األحب وتفريغ  الدعك  وبطريقة  تقريبا  الطبيعي  م  بالححب
رية. ر الححب ي املوقع العديد من الركامات والدوا�ئ �� �م كما تنتشر �ف للحب

ثا موقع �ج

ثا موقع حب
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ر من الفنون الصخرية  د به كهف يحتوي عل� عدد كب�� ل، ويوحب مال شرق مدينة حا�ئ ي عل� بعد 60 كياًلي �ث �ف ان�� بل حب يقع حب
ي سبعة وثمانية أمتار، وقد نقش  �ف ب�� ارتفاعه ما  راوح  را وي�ت ي عشرين م�ت الكهف حوال�� الكتابية، ويبلغ طول  والنقوش 
 )Paleolithic( ري القديم اع تاريخها إل� العصر الححب ي يمكن إرحب موعة من طبعات األكف وال�ت�� حول مدخل الكهف محب
الصخرية  الفنون  العربية. ومن  زيرة  الحب ي  أخرى خارح� ي مواقع  �� �ف الكهوف  لفن  ي مماثلة  نماذح� تطابقها مع  استناَدا عل� 
ي أشكال األبقار والوعول واإلبل باإلضافة إل�  �ف ان�� ي حب �� ودة �ف املوحب
لوحات  مل  أحب من  الرقص  مناظر  وتعد  البشرية،  األشكال 
من  موعات  محب فيها  تبدو  حيث  ي  �ف ان�� حب ي  �� �ف الصخرية  الفنون 
يؤدون  راقصا  إل� خمسة عشر  ي عشر  اث�ف�� ي  �ف ب�� ما  م  ت�ف البشر 
وه بعضهم  ذت عل� وحب الرقصات وهم متشابكو األيدي، وقد ن�فّ
وه  أقنعة ال تظهر فيها أية مالم� بشرية بل تبدو أقرب إل� وحب
ي اإلناث من الذكور عن طريق  رف ر، وباإلمكان تمي�� يول أو الحم�� الحف
ي خمس  �ف ان�� ي حب �� د �ف ثياب اإلناث املتسعة وأردافهن البارزة، ويوحب

. �ف ي مقنع�� �ف لوحات لراقص��

غرب  2كم  مسافة  عل�  عرنان  بال  حب تقع 
عدد  عل�  بال  الحب وسط  ر  ع�ث وقد   ، مل�� ال�ث بلدة 
إلبل  مورًدا  اليوم  ح�ت�  التزال  املاء،  عيون  من 
هذه  أن  ويبدو  القريبة.  املواقع  ي  �� وموا�ث
خالل  املوقع  استيطان  ي  �� �ف ا  سب�بً كانت  العيون 
األثرية  فالشواهد  اإلسالم،  قبل  ما  عصر 
مال��  ال�ث ي  �� العر�ب ط  بالحف كتبت  نقوش  ي  �� �ف امل�تمثلة 
القديم )ال�ثمودي(، والفنون الصخرية البشرية 
عيون  من  بالقرب  عليها  ر  ع�ث ي  ال�ت�� والحيوانية 
املاء   تعزز أن املوقع كان مأهواًل خالل النصف 

ي من األلف األول قبل امليالد. �� الثا�ف

ل،  حا�ئ ي منطقة  �� �ف ة  رف املم�� الصخرية  الفنون  املليحية من مواقع  تعد 
وتحتوي عل� أشكااًلي ألبقار وغزالن بقرون طويلة، ووعول، وأشكال 
ذت  بشرية نفذت بالطريقة العودية، وأبقار وحشية )األوريكس( ن�فّ
للعديد  أشكال  د  توحب ذلك  انب  حب إل�  الطبيعية،  التفاصيل  بكافة 
أما  والوعول  والنعام،  والكالب،  يول،  والحف اإلبل،  الحيوانات مثل  من 
موعات راقصة متشابكة  صور األشكال البشرية فقد صورت 2 محب
ر وربما  وه الحم�� وه أقنعة عل� شكل وحب األيدي وقد وضعت عل� الوحب
ر هذه الفنون الصخرية إل� طقوس تعبدية، ومل تقتصر األشكال  تش��
 �� د �ف د العديد من مناظر الصيد، ويوحب البشرية عل� الرقص بل توحب
ا بخط البادية )ال�ثمودي(،  ا كتاب��ً ي تسعة وعشرين نقسثً املليحية حوال��
ي تزخر  ر من املواقع ال�ت�� ل الكث�� ي منطقة حا�ئ �� ط الصفوي. و�ف ونقشا بالحف
بالفنون الصخرية والكتابات العربية القديمة واإلسالمية، ومن تلك 
وعرنان،  وقباء،  والقاعد،  والغوطة،  وصبحة،  الصبان،  أبا  املواقع: 

ة. ومححب

ي �ن ان�� بل �ج �ج

بل عرنان �ج امللي�ية

�ف ان�� بل حب ي حب �� نقوش صخرية �ف

بل عرنان حب

املليحية

مسافة  تبعد  بلية  حب لسلسلة  ا�م  ة  مححب
عل�  فيها  ر  وع�ث  ، مل�� ال�ث ي  �� غر�ب مال  �ث 184كم 
صخرية  فنون  عل�  تحتوي  مواقع،  خمسة 
كما  الصيد.  مناظر  وبعض  يل،  والحف لإلبل 
النقوش  من  ات  م�ئ عل�  املوقع  يحتوي 
 �� �ف يرد  )ال�ثمودية(،  القديمة  مالية  ال�ث العربية 
ي:  هـ  )ن  القديم  ي  �� العر�ب املعبود  ا�م  أحدها 

ناهي(.

ة م��ج

ة مححب
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بل ياطب �ج

ر تركزها  موعة من الشواهد األثرية يك�ث ل، ويحتوي عل� محب بل ياطب عل� مسافة 30كم شرق مدينة حا�ئ يقع حب
موعة من  بل وقمته تنتشر محب بل ياطب الذي يبلغ طوله 150م، وارتفاعه نحو 30م، ففي سف� الحب حول حب
154 نًصا، أغلبها من نوع نقوش الذكريات،  مالية القديمة )ال�ثمودية(، يربو عددها عل�  النقوش العربية ال�ث
: يذكر فيه صاحبه )نوفل  �� هى بنت فص�(، والثا�ف ل امرأة تدعى )�فُ �بَ ِ رز من بينها نقشان؛ األول: كتب من �ت وي�ب
بل ياطب واملواقع  ي حب رف ي النقش. وي�تم�� �ف ي م�ت �� ي مل يفص� عن ا�مها �ف ي لقاء محبوبته ال�ت�� �� بن عميل( اشتياقه ورغبته �ف
بأساليبها  البشرية  األشكال  إل�  فباإلضافة  موضوعاتها،   وتنوع  الصخرية  الفنون  رة  بك�ث به  املحيطة  األثرية 
الطبيعي،  م  بالححب ر�م  بعضها  وأبقار،  وخيول،  وإبل،  أغنام،  من  الحيوانية  التصاوير  املوقع  ي  �� �ف ر  تك�ث املتنوعة، 
الغذاء  ر  توف�� ي  �� �ف واملرعى، أسهمت  ي  �� النبا�ت الغطاء  ي  �� �ف وفرة  أن  ي  يع�ف�� ما  ة،  سام ممتل�ئ بأحب اآلخر صور  وبعضها 
ي بعض الفنون الصخرية مراعاة  �� روة الحيوانية آنذاك، أما من الناحية الفنية، فيالحظ أن الفنان حاول �ف ي لل�ث �� الكا�ف
رة الفنون  ي به موقع ياطب هو ك�ث رف ي الزاوية،  ولعل أهم ما ي�تم�� �� سيدها بمنظور ثنا�ئ إظهار طابع الحركة عليها، وتحب

روة الزراعية لسكان املوقع. ا من ال�ث ان�بً ار النخيل،  األمر الذي يعكس حب الصخرية  ألشحب

مال ونعام من ياطب رسوم صخرية لحب

كيال   45 بعد  عل�  تقع  بلية  حب سلسلة  وهي 
ثالثة  عل�  فيها  ر  ع�ث وقد  ل،  حا�ئ مدينة  ي  مال�� �ث
عشر  ي  اث�ف�� عل�  األول  يحتوي  أثرية؛  مواقع 
كتب  واحد  إسالمي  ونقش  ثمودية،  نقش 
فيه  كشف  ي  �� الثا�ف املوقع  ي  �� و�ف  ، �� الكو�ف ط  بالحف
الثالث  املوقع  أما  ثمودية،  نقوش  أربعة  عن 
كما  ثمودية،  نقش  عشر  ستة  عل�  فيش�تمل 
من  موعة  محب عل�  املواقع  هذه  ي  �� �ف كشف 
الحيوانات  من  أنواعا  سد  تحب الصخرية  الفنون 
والكالب،  النعام،  ر  وط�� الوعول،  بينها:  من 

واألبقار الوحشية.

طوال الحنطة

طة ي طوال الحف �� رسوم حيوانية �ف

بل متوسط االرتفاع تنتشر عل�  عبارة عن حب
فنون  من  به  بأس  ال  عدد  صخوره  هات  واحب
مثل  الحيوانية  األشكال  ي  �� �ف تت�ثمل  صخرية 
مال والوعول واألسود واألشكال البشرية  الحب
باإلضافة إل� عدد من النقوش ال�ثمودية. وقد 
ثمودية  نقوش  ستة  عل�  املوقع  هذا  ي  �� �ف ر  ع�ث
الذي  النقش  ذلك  رها  وأك�ب أهمها  من  لعل 
صخور  إحدى  هة  واحب عل�  مدون  عليه  رنا  ع�ث
من  يتكون  والذي  الوادي  عل�  املطلة  بل  الحب

تسعة أسطر.

بل األسد �ج

بل األسد حب
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من  ر  الكث�� منها  بالقرب  املتساقطة  ار  األححب هات  وواحب هاتها  واحب م  ت�ف ي  الرمل�� ر  الححب من  مرتفعات  عن  عبارة  هي 
للتأكل  القابلة  الصخور  هذه  طبيعة  بسبب  وذلك  واض�  بشكل  منها  ر  الكث�� يعد  مل  ي  وال�ت�� الصخرية  الرسومات 
ي والذي يحمل األمامي والذي يبدو  �ف ها تلك الصورة آلدمي�� رف ملها أحيانا أقواس ونباال لعل أم�� ي محب �� ي �ف السريع وال�ت��
لفي منهما  ر األخر والذي يبدو أنه امرأة كما يظهر ذلك من حالة االكتناز والذي يظهر الحف ل قوسا بي�فما يس�� أنه رحب

توحي  وبوضعية  )نسر(  ر  طا�ئ ة  هي�ئ عل�  قناعة  مرتدي  وهو 
ي ذلك الوقت ومل تقتصر  �� دة �ف بنوع من الطقوس الدينية السا�ئ
رة عل� ر�م اإلشكال اآلدمية فقط بل أنه  أعمال فنان تلك الف�ت
ر - وعول(  ر من األشكال الحيوانية )أبقار - حم�� قام بر�م الكث��
ر  موعات وبأسلوب يشبه إل� حد كب�� منفردة أو عل� شكل محب
األبقار  برسوم  يتعلق  ما  ف�� خصوًصا  املبكر  بة  حب نمط  أسلوب 
طويلة  وبقرون  تقريبا  الطبيعي  م  بالححب الفنان  نفذها  وإل� 
 - مربعات   ( هندسية  بإشكال  سامها  أحب وزين  لألمام  وبارزة 

مستطيالت(.

ة  ، تظهر عل� هي�ئ ر الرمل�� ط عل� بعد حوال�� 9كم، هي عبارة عن مرتفعات من الححب ي محافظة الحا�ئ �� ي قرية إبله �ف �� تقع �ف
ار املتساقطة  هات األححب هاتها وواحب م واحب مالية ت�ف بلية ممتدة بشكل متوازي مع مرتفعات موقع النور ال�ث سلسلة حب
بالقرب منها فنون صخرية ألشكال بشرية وحيوانية )أبقار ووعول(. يظهر بعض منها أحيانا مصاحبا ألشكال بشرية 

سامها بأشكال هندسية. حاملة لألقواس والنبال زين الفنان أحب

الغربية  القور  هي  ثالثة  مواقع  ي  �� �ف الصخرية  الرسوم  وت�تمثل 
مالية  ال�ث والقور  إبله  قرية  من  ي  �� الغر�ب مال  ال�ث الواقعةإل� 
 �� �ف الغربية  والقور  إبله،  قرية  من  ي  �� الغر�ب مال  ال�ث ي  �� �ف الواقعة 

ط. ي محافظة الحا�ئ �� ي من قرية إبله �ف �� مال الغر�ب ال�ث

املتساقطة  ار  األححب هات  وواحب املواقع  هذه  هات  واحب م  وت�ف
ر من الفنون الصخرية املنفذة بطريقة الحفر  بالقرب منها الكث��
العصر  إل�  أقدمها  ر ألشكال بشرية وحيوانية وقد تعود  الغا�ئ
من  قليل  عدد  عل�  األثري  املوقع  ويحتوي  الحديث،  ري  الححب

النقوش العربية القديمة “ال�ثمودية”.

ي من قرية الضروة عل� بعد حوال��  �� مال الغر�ب يب إل� ال�ث يقع وادي الحب
من  االرتفاع  بال متوسطة  بحب وادي محاط  عن  عبارة  وهو  كم.   15
بالقرب  املتساقطة  ار  األححب هات  وواحب هاتها  واحب م  ت�ف ي  الرمل�� ر  الححب
تظهر  ملها  محب ي  �� �ف ي  ال�ت�� الصخرية  الفنون  من  رة  كب�� موعة  محب منها 
عل�  أو  بيضاوية  وبرؤوس  ا  تقري�بً الطبيعي  م  بالححب بشرية  أشكال 
موعات  أو عل� شكل محب الطيور تظهر أحيانا منفردة  ة رؤوس  هي�ئ
بة املبكر وكذلك رسوم  ر أسلوب نمط حب وبأسلوب يشبه إل� حد كب��
ا تظهر  م الطبيعي تقري�بً ر ووعول( بالححب ألشكال حيوانية )أبقار وحم��
ملها تلك اللوحة املدونة عل� إحدى  أحيانا عل� شكل قطعان لعل أحب
الرمال  ي طمرت  املرتفعات، وال�ت�� بالقرب من أحد  الساقطة  ار  األححب
را من رسوماتها حيث مل يعد ظاهرة منها حاليا سوی ر�مة  زء كب�� حب
ي منظر يوحي عل� ما يبدو أنهمها  �� لفية �ف مها الحف لقطيع من عل� قوا�ئ

ي حالة عراك. �� �ف

موقع القور الد�وة

يب وادي الحج

ي الدحوة �� رسوم صخرية �ف
ي موقع القور �� رسوم صخرية �ف

يب وادي الحب

الغوطة

ي الغوطة �� رسوم بشرية وحيوانية �ف

الرملية  الكثبان  تحيطها  بلية  حب قمم  هي 
أكيال   10 مسافة  عل�  وتقع  انب،  حب كل  من 
عل�  القمم  تلك  وتحتوي  بة،  حب ي  �� شر�ت مال  �ث
وال�ت��  الصخرية  الفنون  من  به  بأس  ال  عدد 
ذت  ت�تمثل بأشكال بشرية وأخرى حيوانية، ن�فّ
أسلوب  رز  وي�ب متعددة،  وأساليب  بطرق 
ود عدد من  انب وحب ر عليها. إل� حب النحت الغا�ئ
ي ظهر بعضها  رة، وال�ت�� النقوش ال�ثمودية القص��

ر منتظم الشكل. ي أطار غ�� �� �ف
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هاتها  واحب م  ت�ف ي  الرمل�� ر  الححب من  مرتفعات  عن  عبارة  هي 
ألشكال  أصخرية  فنون  منها  املتساقطة  ار  األححب هات  وواحب
منحوتة  ر(  وحم�� وكالب  ووعول  وأسود  )أبقار  حيوانية 
ار  األححب إحدى  عل�  املدونة  اللوحة  كتلك  ر  غا�ئ بشكل 
ألبقار  أشكال  م  ت�ف ي  وال�ت�� املرتفعات  إحدى  من  الساقطة 
ومل  هندسية  ألشكال  فنون  مع  متداخلة  وأسود  ووعول 
الحيوانية  األشكال  عل�  املوقع  بهذا  الفنان  أعمال  تقتصر 
م  فقط بل قام بتنفيذ العديد من األشكال البشرية وبالححب
إظهار  وبدون  أحيانا  متحركة  وبوضعية  ا  تقري�بً الطبيعي 
والنبال  لألقواس  حاملة  وهي  الزي  أو  �م  الحب التفاصيل 

تظهر منفردة أو مصاحبة ألشكال حيوانية )أبقار(.

�ف  ب�� الشعيب  رى  اال�م ملضيق محب بهذا  باب، و�مي  ر  بويب تصف��
ر كأنه باب، وشعيب البويب  ي صف�� ي من مخرح� بال ح�ت� يخرح� هذه الحب
البويب  بل  حب رق  يخ�ت وبعدها  لدية  حب بل  لحب ي  �� الشر�ت انب  الحب يمر من 
هة  الحب ي  �� �ف الواقع  املل�  قاع  ي  �� �ف يصب  ح�ت�  كم   25 من  ر  أك�ث ويس�تمر 
ي أمثال الفرن���  �ف نوبية من مدينة بقعاء. زاره بعض املستشرق�� الحب
ي قبل 137 عاًما، ونسخوا منه  ي يوليوس أويتن�� �� ر واألملا�ف شارل هوب��
هات الصخور،  ودة عل� واحب بعض النقوش والفنون الصخرية املوحب
ي مؤلفاتهم، وكذلك زاره العامل فان دن براندن  �� ووصفوها ور�موها �ف
م  رحب ي دراسة مطبوعة مل ت�ت �� ا وأوردها �ف ا ثمود��ً ونسخ منه 26 نقسثً

ح�ت� اآلن إل� اللغة العربية.

ل، وتنتشر  مال مدينة حا�ئ بل يبعد مسافة 35كم �ث حب
ي سفحه بعض الفنون الصخرية البشرية والحيوانية.  �� �ف
عل�  تش�تمل  أثرية  مواقع  ثمانية  عل�  يحتوي  كما 
القديمة  مالية  ال�ث العربية  النقوش  من  موعة  محب
ميعها من نقوش  ا، حب )ال�ثمودية(، يبلغ عددها 83 نقسثً
قيام  عن  يتحدث  فقط،  واحًدا  عدا  ما  الذكريات، 
شخص  قتل  ريمة  حب رافه  باق�ت )قبص(  يدعى  شخص 

ي النقش با�م )يشرح(. �ف ي م�ت �� دعاه �ف

م القطعاء خ�ش

شعيب البويب بل القاعد �ج

م القطعاء خ�ث

شعيب البويب

بل القاعد حب

قمم  ذات  رة  وصغ�� متوسطة  بال  حب عدة 
 8 بمسافة  لدية  حب بل  حب غرب  وتقع  مدببة، 
ر منها اآلن داخل  زء كب�� كم تقريبا، وأصب� حب
ة  البي�ئ لوزارة  التابع  املياه  مشروع  أسوار 
من  ر  كب�� عدد  فيه  واملوقع  والزراعة،  واملياه 
وزار  الصخرية،  والفنون  ال�ثمودية  النقوش 
أمثال  ي  �ف املستشرق�� من  ر  كث�� األصابع  موقع 
أويتن��  يوليوس  ي  �� واألملا�ف هوبر،  ي  الفرن���
ي كتابه  �� الذي وصف ودون نقوش هذا املوقع �ف

زيرة العربية(. )رحلة داخل الحب

ضلع األصابع

ضلع األصابع
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ي بقعاء �� الفنون الصخرية �ن

ميلة، ومن أبرز هذه املواقع: ي تحمل فنونا صخرية متنوعة وحب تزخر محافظة بقعاء بعدد من املواقع ال�ت��

ل، واملوقع  مية: وتقع غرب مدينة بقعاء بمسافة 45 كم عل� يسار الطريق املؤدي من بقعاء إل� حا�ئ بال الحم��  �ج
ي وأسد، وكذلك  �� مال والوعول والبقر الوح�ث مل أشكال الحب رة، وت�ث بشكل عام تنتشر فيه الفنون الصخرية بك�ث

ام مختلفة يستخدمون بعض أدوات الصيد والقتال،  أشكال بشرية بأححب

35 كم، وهو أحد األماكن التاريخية والقديمة  نوب غرب محافظة بقعاء بمسافة  مينات: ويقع حب بل الرم�� �ج
ية الليدي ان بلنت  رف ل�� ل القديم. مرت به الرحالة اإلنحب ي طريق بقعاء حا�ئ ي تمرها قوافل املسافرين وسالك�� ال�ت��
ي واستنسخ  د، وذكره املستشرق الويس موزيل وكذلك الرحالة يوليوس أويتن�� ي كتابها رحلة إل� نحب �� وذكرته �ف
الصخرية  بالفنون  بالنقوش  ي  غ�ف�� املوقع  ه،   1300 عام  به  مر  عندما  الصخرية  والفنون  النقوش  بعض  منه 

والنقوش الكتابية.

بقعاء،  مدينة  غرب  نوب  حب )قوايم(  ي�مى  مكان  من  بالقرب  ويقع  القوم،  ل  رف م�ف أو  املكان  هي  و  الحلة:  باب 
نفذ  وبعضها  متنوعة،  وحيوانية  بشرية  بأشكال  امل�تمثلة  الصخرية  الفنون  من  العديد  عل�  املوقع  ويحتوي 

باألسلوب العودي.

نوب مدينة بقعاء، و عل� صخوره عدد من النقوش الصخرية ال�ثمودية  لدية: يقع عل� مسافة 26 كم حب بل �ج �ج
 �� ي أشعار العرب، و�ف �� بل �ف القديمة، وفنون صخرية ألشكال مختلفة بشرية وحيوانية تعود ملا قبل امليالد. ذكر الحب
بل ووصفه  ري، والبكري، وال�مهودي. مر بالحب ي الهحب ي مثل: أبوعل�� �ف غرافي�� ي والحب �ف راث من بعض املؤرخ�� كتب ال�ت

. ، وهوبر، والليدي آن بلنت، وموسيل، ويوليوس أويتن�� �� ، منهم: داو�ت �ف ر من املستشرق�� كث��

املوقع فنون صخرية  ي  �� �ف د  يوحب تقريبا،  كلم   11 بقعاء بمسافة  نوب غرب مدينة  تقع حب الفو�ت�:  الزرقاء  قلتة 
ر  ام مختلفة تستخدم بعض أدوات القتال، وكث�� ، وكذلك أشكااًلي بشرية بأححب �� مال والبقر الوح�ث للوعول والحب

من النقوش ال�ثمودية الواضحة.

د فيها كتابات ثمودية عمرها التاريخي 2500  نوب مدينة بقعاء بمسافة 12 كم. توحب ران سعدون: تقع حب غ��
رة لفنون صخرية  موعة كب�� ري، ومحب ران سعدون نقش إسالمي من القرن الرابع الهحب ي غ�� �� د �ف عام، وكذلك يوحب
ع،  موعة نخيل بشكل را�ئ ميل ملحب ام مختلفة، وكذلك نقش املشهد صيد الحيوانات، ونقش حب ترمز لأليدي بأححب

ر معروفة. ل وأشكال رمزية غ�� مال ووسوم القبا�ئ ونقوش ألشكال بشرية ووعول وحب

ي موقع قلتة الزرقاء �� رسوم حيوانية �ف

الرغم  وعل�  ل.  حا�ئ مدينة  ي  �� غر�ب نوب  حب 250كم  مسافة  عل�  يقع 
رة  الف�ت املوقع تحمل مؤشرات  ي  �� �ف ر عليها  ي ع�ث ال�ت�� اآلثار  ّل  أن حب من 
اإلسالمية، خصوًصا النقوش وبقايا املنشآت املعمارية، إال أن عدًدا 
أبا  موقع  أن  إل�  ر  تش�� والحيوانية  البشرية  الصخرية  الفنون  من 
رة ما قبل اإلسالم، ولعل ما يعزز ذلك  الصبان كان مأهواًل خالل ف�ت
عل  ية؛ ما يحب ود بعض آثار العيون املا�ئ وقوعه عل� ضفة الوادي ووحب

ي العصور القديمة أمًرا وارًدا. �� من استيطان املوقع �ف

ابا الصبان

ي موقع ابا الصبان �� كتابات اسالمية �ف
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الكهوف والحرات

، و عل� حافة حرة النار  �ف ان�� ، من أبرزها كهف حب �ف راك�� ي الكهوف وآثار ال�ب �� ود مواقع أثرية �ف ل بوحب ي منطقة حا�ئ رف ت�تم��
رين  اوز طوله كيلوم�ت ي اململكة، ويتحب �� ر الكهوف �ف رامية األطراف، كأحد أك�ب يظهر كهف شعفان ويطل بفوهته امل�ت
ة ال  ر تحت األرض، ويحوي طرق فرعية متعرحب ويرتفع ح�ت� يصل إل� ثمانية أمتار وينخفض ح�ت� يصل 800 م�ت
م أو  ي الححب �� م وعظاًما متفرقة، وهنالك كهوف أخرى ال تقل عن شعفان �ف ماحب م الكهف حب يعرف طول نهايتها، وي�ف
ر من 10 كهوف باإلضافة  مة التاريخية واألثرية وهي تنتشر حوله ويبلغ عدد املستكشف منها ح�ت� األن أك�ث الق��

إل� احتواء املنطقة عل� فوهات بركانية تم اكتشاف نحو 12 فوهة .

علها تحفة أودية وشعاب  وانبها األمر الذي حب بال املحيطة بها من كافة حب ي وسط الحب �� ي الشويمس بأنها تقع �ف رف وت�تم��
األثرية ومن  النقوش  ي تنتشر فيها  ال�ت�� بال والكهوف  الحب أنها تزخر بعدد من  إل�  وأرض خصبة رعوية، إضافة 

أبرزها:

ي فيه، حيث شاهدوا رسومات  �ف �رة النار: وتم اكتشاف هذا املوقع األثري عام 2001 من قبل البدو القاطن��
ر مصادر تاريخية  ر من 14 ألف عام، وتش�� بال أثبتت الدراسات الالحقة أن تاريخها يعود ألك�ث منحوتة عل� الحب

 �� الن�ب ي قبيل بعثة  �ف راك�� ال�ب النار كانت تشتعل فيها  ي حرة  �� �ف أن  إل� 
 �� �ف ثارت  أنها  العرب  ي كتب  �� �ف محمد، صل� هللا عليه وسلم، وورد 
ًدا، وال  حب املوقع صعب ووعر  لهذا  والدخول  طاب.  الحف بن  عهد عمر 

ي فيها.  �ف يسلكه أحد سوى دليل من الساكن��

العربية  اململكة  ي  �� �ف األثرية  الكهوف  ر  أك�ب من  وهو  شعفان:  كهف 
األرض،  تحت  ا  تقري�بً ر  م�ت  1500 طوله  اوز  يتحب حيث  السعودية، 
ًرا. وينخفض  12 م�ت 10 أمتار إل�  �ف  راوح ارتفاعه وعرضه ما ب�� وي�ت
ا من موقع آلخر.  ر ونصف تقري�بً ر والعرض م�ت االرتفاع إل� نصف م�ت

لها  يعرف  ال  األرض  تحت  ة  متعرحب فرعية  ا  طر�تً الكهف  م  وي�ف
املعامل  أهم  الكهف من  ويعد هذا  الطرق.  نهاية بسبب ضيق هذه 
 �� ي الشويمس، ويقوم بزيارته العديد من الزوار ومح�ب �� السياحية �ف
الشويمس  منطقة  ي  �� �ف كهوف   10 من  ر  أك�ث د  توحب األثرية.  املواقع 

إضافة إل� 12 فوهة بركانية.

�ف ان�� ي لكهف حب ارح� صورة من الحف

�ف ان�� دران كهف حب رسوم حيوانية وطبعات كفوف وكتابات ثمودية عل� أحد حب
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م�طات درب زبيدةمدينة فيد األثرية

ل تبعد عنها مسافة  ي مدينة حا�ئ �� ي تقع شر�ت ل من املدن األثرية والتاريخية القديمة ال�ت�� ي حا�ئ �� تعد مدينة فيد �ف
ر محطة  ي القديم “درب زبيدة” بعد الكوفة والبصرة، وهي أك�ب رًا وهي املدينة الثالثة لطريق الح�� 120 كيلو م�ت

�� )درب زبيدة(. ي العرا�ت عل� طريق الح��

ر، وما  ه من مخزون أثري كب�� رف ل، وذلك ملا تكت�ف ي منطقة حا�ئ �� ة �ف رف وتعّد “فيد” أحد املواقع األثرية التاريخية املم��
ركز  ية، وت�ت رك واآلبار والقنوات املا�ئ رة من أبرزها قصر خراش األثري، واملدينة السكنية، ال�ب تحويه من آثار كث��
ر، وتصل مساحة املوقع األثري بما  مال املدينة الحديثة بمسافة 1.5 كيلوم�ت اآلثار الباقية لبلدة فيد القديمة �ث

ا.  ر طواًل ومثله عرصفً يزيد عل� 1.5 كيلو م�ت

ر ثالث  ، وكانت تعت�ب ي العصر العبا��� �� وتذهب بعض املصادر التاريخية إل� أ�فّ مدينة “فيد” تبوأت مكانة خاصة �ف
ي القديم، أو ما  ي مكة وبغداد عل� طريق الح�� �ف ي منتصف الطريق ب�� �� أهم مدينة بعد بغداد ومكة، حيث إنها تعد �ف
ون إليه. وكان لالنتعاش الذي  ود منها بما يحتاحب رف ي بها وال�ت ي�� ي ازدهارها ملرور الححب �� يعرف بدرب زبيدة؛ ما أسهم �ف
ي تعد من املدن األثرية  ي يمر بها، ومنها »فيد« ال�ت�� ي القديم انعكاس مباشر عل� األماكن ال�ت�� شهده طريق الح��
ي ذلك  �� متها واتساعها الكوفة والبصرة �ف ي ق�� �� ي تضاهي �ف ي يعود تاريخها إل� ما قبل اإلسالم وكانت من املدن ال�ت�� وال�ت��
ون إليه من مؤن، فقد كانت  ودون بما يحتاحب رف ي وي�ت اح� ري� بها الححب الوقت، وكانت ت�مى »عا�مة الطريق«، يس�ت
ي من أمثال: ابن  �ف ر من املؤرخ�� ي كتابات كث�� �� ، وقد وردت �ف اح� ر من الححب بمثابة سوق مفتوحة تشهد ارتياد كث��

. �ف ي مؤلفات عدد من الرحالة الغربي�� �� ا وردت �ف ، وأيصفً �ف رهما من املؤرخ�� ر، وابن بطوطة وغ�� ب�� حب

ل ي حا�ئ �� ي نابونيد �ف شواهد أثرية للملك البابل��

فر بركة االحب

مال اململكة ووسطها وصواًل إل�  ي العراق مرورًا ب�ث �� �ف ” من مدينة الكوفة  �� ي الكو�ف يمتد درب زبيدة “طريق الح��
مالية،  1400 كم، حيث يمر بخمس مناطق )الحدود ال�ث ر من  ي اململكة أك�ث �� ي أرا�ف �� مكة املكرمة، ويبلغ طوله �ف

م، املدينة املنورة، مكة املكرمة(. ل، القص�� حا�ئ

من مسار  ل من املناطق املهمة لهذا الدرب التاريخي، حيث تم حصر وتوثيق )31( محطة �ف ا�ئ وتعد منطقة حب
مال،  ل من ال�ث ل، ومن أبرزها موقع العشار أول محطات منطقة حا�ئ درب زبيدة الواقع داخل نطاق منطقة حا�ئ
ف مختلفة وتنتشر عل�  ام ووظا�ئ ي وحدة معمارية متفرقة بأححب �ف وهي عبارة عن محطة تتكون من بقايا ثالث��

شكل صف واحد.  

نوب. مال حب وموقع العرايش عل� سبع وحدات معمارية منتشرة عل� امتداد 150م شرق غرب، 240م �ث

رة عل� درب زبيدة، بعد محطة فيد، وموقع شامة كبد والذي يحتوي  إضافة إل� البدع وهي إحدى املحطات الكب��
م حيث يحتوي عل� خمس  عل� سبع وحدات معمارية منتشرة، وموقع الوسيط وهو هو موقع متوسط الححب
فر، وموقع  زيمية، وبركة األحب ام مختلفة وألغراض متباينة، ومواقع الحف وعشرين وحدة معمارية متفرقة بأححب
واملذيريبات،  املخروقة،  وموقع  روادف،  أبو  وموقع  الشغوة،  وموقع  الحويض،  وبركة  امللة،  وبركة  الساقية، 

راء، وحريد، وكتيفة، والبعايث، وعدد من املواقع األخرى. فالية، وموقع �م�� والحب
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راث  مواقع ال�ت
ي �� العمرا�ن
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ل. ي مدينة حا�ئ �� يعد قصر القشلة من املعامل التاريخية املهمة �ف

ر من  يوش ومقرًا أمنيًا لها، قبل أك�ث ي الحب رف ه�� وقصر القشلة التاريخي كان عبارة عن “قلعة” عسكرية تستخدم لتحب
نحو ثمانية عقود، قبل أن يتحول إل� مزار سياحي.

د قصر “القشلة” التاريخي،  ي عام 1941م ش��ّ �� وخالل عهد املؤسس “امللك عبد العزيز - رحمه هللا -  وتحديدًا �ف
من  ويتكون  الشكل  مستطيل  مربع   ” “طي�ف�� مب�ف�  عن  عبارة  وهو  تقريبا،  ونصف  سنة  مدة  بناؤه  واستغرق 
دران 10  رًا، وارتفاع الحب رًا وعرض 141 م�ت ر مربع تقريبا، بطول 142 م�ت دورين، وتبلغ مساحته 19832 ألف م�ت
ي الدور  �� ، و59 غرفة �ف �� ي الدور األر�ف �� رة، كما يحوي 83 غرفة �ف أمتار وبداخله نحو 391 عمودًا وثمانية مربعات كب��
ي مربعة  ي مربعة الشكل، إضافة إل� أربعة أبراح� دمات األخرى، وتتوسطه أربعة أبراح� ي الحف �� األول باإلضافة إل� مبا�ف
م  وي�ف  ، را  م�ت  12 ال�ثمانية  ي  األبراح� ارتفاع  ويبلغ  املساندة”  ي  “األبراح� عليها  طلق  ُ�� أسواره،  ي منتصف  �� �ف أيضًا  الشكل 
هة الشرقية من املب�ف� وتحيط به زخارف عديدة، واآلخر يقع  ي منتصف الواحب �� ي يقع �ف ي��� ، أحدهما ر�ئ �ف القصر مدخل��

نوبية، وهو املدخل املستخدم حاليًا لدخول الزوار والضيوف. هة الحب ي الحب �� �ف

دة  ي كانت سا�ئ دية”، ال�ت�� مه عل� طراز املدرسة “النحب ل، أن املب�ف� “األثري” قد تم ت�م�� ي منطقة حا�ئ �� ويؤكد مؤرخون �ف
رك�� “قيشلة”، ومعناه  ي العمارة اإلسالمية آنذاك، ويعود مع�ف� م�مى “القشلة” إل� كلمة محرفة عن أصلها ال�ت �� �ف
ومراكز  نود  الحب قالع  عل�  ي  �� الع�ثما�ف العصر  ي  �� �ف الت�مية  هذه  وأطلقت  بالشفاء،  اص  الحف املأوى  أو  الشتوي  املعسكر 
نود بغرض ال�تمرين واإلقامة السكنية  ل، والقالع عبارة عن ثكنة عسكرية لتدريب وإقامة الحب إقامتهم بمدينه حا�ئ

لحفظ األمن واالستقرار.

قصر القشلة

ارح� قصر القشلة من الحف
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رف قصر برزان قلعة اع��

نسب إليه ت�مية القلعة  بل يشرف عل� املدينة، والذي �تُ ل فوق قمة حب ي قلب مدينة حا�ئ �� هي قلعة قديمة تقع �ف
1790م، والقلعة  1205هـ/  ل سنة  ي تولت حكم حا�ئ ال�ت�� ي  ي عهد حكم أسرة آل عل�� �� �ف يدت  بهذا اال�م. وقد سثُ
رًا مربعًا، كما تم تشييد  440 م�ت بنحو  ر، وتقدر مساحتها  40 × 11 م�ت إل�  أبعادها  الشكل تصل  مستطيلة 
عن  واملدافع  املرابط  إليه  ي  يحتاح� ما  بكل  مزودة  والقلعة  ر.  الححب من  أساسات  عل�  ي  �ف الل�ب الطوب  من  درانها  حب
ي الوحيد  رح� انب ال�ب القلعة واملدينة، إذ تتوافر فيها أماكن للنوم وأخرى للتخزين وُمصل� ودورات للمياه، إل� حب
بارتفاع  وكذلك  املنطقة،  بنقوش  واملنقوشة  رة  الكب�� الحفشبية  بأبوابها  القلعة  ي  رف وت�تم�� القلعة،  شرق  يقع  الذي 
ستطلع من  ي العصور الحديثة ملوقع ��ُ �� انب. وقد تحولت القلعة �ف ا لكل حب ا متدرحبً ها الذي يأخذ شكاًل مخروط��ً رحب �بُ
ي موعد إفطارهم قبل أن يتحول إل�  �ف ي عندما يح�� �ف م�� طلق منه مدفعه لتنبيه الصا�ئ خالله هالل شهر رمضان، و��ُ

. ي الوقت الحال�� �� مزار سياحي �ف

رف قلعة اع��

قصر برزان

راثية املعروفة. ل ويعد من معاملها ال�ت ي مدينة حا�ئ �� قصر برزان قصر تاريخي يقع �ف

واملناسبات  األحداث  ي  �� �ف حضور  ي  �ف الط�� من  ي  املب�ف�� للقصر  وكان  الوقت،  ذلك  ي  �� �ف ي  �� املبا�ف عن  روزه  ل�ب برزان  �مي 
ل. السياسية ملنطقة حا�ئ

ي الذين كانا يحيطان به �ف �� رحب زاء من و مل يتبق سوى ال�ب رة إال أنها هدم أحب ي الكب�� �� ورغم أن القصر كان من املبا�ف

ي خمسة أمتار، وارتفاع كل منهما عشرة أمتار. �� نو�ب ي الحب رح� ي سبعة أمتار وقطر ال�ب مال�� ي ال�ث رح� ، ويبلغ قطر ال�ب
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�ف  شارع�� ويحده  مربعًا،  رًا  م�ت  1586 مساحته  وتبلغ  ل،  حا�ئ مدينة  وسط  التاريخي  لبدة  حي  ي  �� �ف القصر  يقع 
 �� نوب يحده مبا�ف هة الغربية، ومن الحب 3م من الحب مالية والشرقية، وممر بعرض  ي ال�ث �ف هت�� 12م من الحب بعرض 
ميع  حب القصر  م  وي�ف رة.  صغ�� مزرعة  عل�  يحتوي  ر  كب�� ي  خارحب وفناء  ي  �ف طابق�� من  ويتألف  ورة.  مهحب طينية 
وال�ماوة  ار  والوحب القهوة  مثل:  يدة  الحب حالته  عل�  يحافظ  منها  ر  الكث�� يزال  ال  ي  وال�ت�� ي  �� را�ث ال�ت البيت  مكونات 
 �� و�ف األعمدة  بناء  ي  �� �ف ارة  الححب استخدمت  وقد  التقليدية.  البيت  مكونات  من  رها  وغ�� والشرانيف  واألروقة 
�ف  ي املخلوط بالت�ب �ف عد ُمسبقًا من قوالب خشبية يصب فيها الط�� ي املُ �ف ي الل�ب �ف ي بنيت من الط�� دران ال�ت�� تأسيس الحب
ود  ريد النخل لتشييد األسقف، ولوحظ وحب ار األثل وحب ذوع أشحب رة للتقوية. كما استخدمت حب والح�� الصغ��
ي ُصنعت من  ال�ت�� ي القصر باألبواب والنوافذ  رف رات الحقة. وي�تم�� ي ف�ت �� �ف ت  ي أنش�ئ أسقف من الحفشب املصقول وال�ت��
بالنقوش  الداخل  من  البيت  ي  رف ي�تم�� كما  زاهية،  وبألوان  الحفشبية  والزخارف  النقوش  وعليها  األثل  أخشاب 

ميلة. الحب والكتابية  الهندسية  الزخارف  من  فنية  لوحات  لتشكيل  ص  بالحب فذت  �فُ ي  وال�ت�� البديعة  الفنية 

قصر رشيد بن ليل�

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

قصر رشيد بن ليل� من الداخل
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قصر الدولة

ل،  حا�ئ بمنطقة  مريفق  قرية  من  بالقرب  القصر  هذا  يقع 
مستطيل  ي  �ف الل�ب ي  �ف الط�� من  مبنية  قلعة  عن  وهوعبارة 
األربع  زواياه  ي  �� �ف م  ي�ف ×30م،  20م  حوال��  أبعاده  الشكل، 
ا مستديرة الشكل، يصل قطر الواحد منها إل� حوال��  أبراحبً
راوح ما  ي من حيث االرتفاع حيث ت�ت 5 أمتار، وتختلف األبراح�
ركية لغرض  �ف 3 إل� 4 أمتار، تم بناؤه من قبل الدولة ال�ت ب��

ه.  إقامة حاميتها إال أنها غادرت ومل ينتهي من بنا�ئ

رها عتيق بن مسلم بن فرحان  بة وشيده أم�� ي مدينة حب �� �ف يقع 
م  وي�ف ي  �ف الط�� من  مشيد  والقصر  ۱۷5۸م،   / ۱۱۷۱ھ  سنة 
ر  ب�ئ بالقصر  د  وتوحب مربًعا،  ًرا  م�ت ي  �ف ست�� نحو  مساحته  لًسا  محب
اآلن  القصر  غرف  وتستخدم  القصر،  بناء  قبل  حفرت  قديمة 
الزراعية  ات  املنتوحب األثرية، وعددا من  املقتنيات  لعرض بعض 
ي بعض الحرف اليدوية للمنطقة اضافة إل� آالف املقتنيات  ونتاح�
عل�  مرت  تاريخية  مراحل  عدة  تعكس  ي  ال�ت�� القديمة  األثرية 

وار الصحراء ي تقع إل� حب املنطقة ال�ت��

ي وأدوات  مل املقتنيات أدوات القهوة، وبعض املالبس والحل�� وت�ث
واملصنوعات  ياطة  الحف أدوات  وكذلك  القديمة  ية  النسا�ئ الزينة 
امل�تمثلة  النحاسية  لدية كالقرب والنطع والعديد من األدوات  الحب
كما  الشرب،  ماء  لحفظ  والصفاري  والسحال  القهوة  دالل  ي  �� �ف

موعة من االسلحة وأدوات الحرب  مل محب ي�ث

قصر النايف

قصر الدولة

قصر النايف

نوب  ي مدينة فيد التاريخية إل� الحب �� ي قرية غزيزة �ف �� تقع مبا�ف
 - للقرية  ي  �� العمرا�ف وال�فمط  ل،  حا�ئ منطقة  من  ي  �� الشر�ت
ر  غ�� تخطيط  عل�  يدل   - منها  املتبقية  البيوت  بحسب 
راص البيوت فيها وتتقارب نظرًا لطبيعة  منتظم، حيث ت�ت
املاضية،  رات  الف�ت ي  �� �ف السكان  �تماعية وترابط  االحب العالقات 
ة الدفاعية عن القرية من أي اعتداء  وكذلك تلبية للحاحب
العروق،  بطريقة  ي  �ف بالط�� القرية  بيوت  بنيت  ي.  خارحب
املمزوح�  ي  �ف الط�� من  متتالية  مداميك  عن  عبارة  وهي 
ومعظم  مراحل،  عل�  ب�ف�  و�تُ ي  �ف الت�ب أو  رة  الصغ�� بالح�� 
أصابها  وقد   ، �ف طابق�� أو  طابق  من  بنيت  القرية  بيوت 
رها وعوامل الطقس املختلفة. ة هحب الضرر والتهدم نتيحب

راثية قرية غزيزة ال�ت

قرية غزيزة

ي تضع  اورة للمدينة بتعدد البيوت الطينية يزينها من الداخل النقوش القديمة واأللوان ال�ت�� ل املحب تمتاز قرية عقدة حا�ئ
عة. ميلة الرا�ئ م التاريخية الحب رة من أمره أمام هذه النقوش والتصام�� ي ح�� �� من يراها �ف

األمكنة  من  ل  حا�ئ بعقدة  القنون  ومقصورة 
وأعيد  1150هـ،  عام  بنيت  ي  ال�ت�� ميلة  الحب
من  عليها  للمحافظة  مرة  من  ر  أك�ث مها  ترم��

قبل أصحابها أسرة القنون.

هذه  يشاهدون  والزوار  ي  األهال�� من  ر  وكث��
فيها  دون  ويحب التاريخية  الطينية  املقصورة 
ميل وإحياء للذكرى.  حة الزمن الحب الراحة ورا�ئ
�ف  والت�ب ي  �ف الط�� من  املبنية  البيوت  وت�تمتع 
 �� �ف رودة  ي فصل الشتاء وال�ب �� �ف ص بالدفء  والحب

الصيف.

مقصورة القنون

مقصورة القنون
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ط ي بالحا�ئ �� السوق الشع�ج

ر املدن  ر من أك�ب ل عل� بعد 250 كلم، وتعت�ب نوب من مدينة حا�ئ ط )املعروفة بفدك قديمًا( إل� الحب من مدينة الحا�ئ يقع �ف
ل.  التابعة لحا�ئ

رها من املواد  ال�تمور والقم� وغ�� ارة  ط يه�تمون بتحب ي الحا�ئ اريًا منذ القدم، حيث كان أهال�� ط مركزًا تحب ر مدينة الحا�ئ وتعت�ب
مع السوق  ري تقريبًا. ويقع محب ي عشر الهحب �� ي أواخر القرن الثا�ف �� الزراعية، باإلضافة إل� الصناعة، وقد بدأت نشأة السوق �ف
ة  البي�ئ البناء من  ي  �� �ف املواد  القديمة، وقد تم استخدام  ي حي الشريف أحد أحياء فدك  �� �ف 49 دكانًا  م  اري والذي ي�ف التحب

ي األساسات. �� م( �ف ي الححب �� ار )وهي متفاوتة �ف ستخدم األححب الطبيعية املحلية، وكانت �تُ

ط ي بالحا�ئ �� السوق الشع�ب

ي الغزالة �� راثية �ن البلدة ال�ت

ي الغزالة �� راثية �ف البلدة ال�ت

ميلة،  ر وتعد من املواقع السياحية الحب بل رمان الشه�� ل غرب حب نوب منطقة حا�ئ ي حب �� ي محافظة الغزالة �ف �� تقع �ف
ة  م بيوتها الطينية وتهي�ئ ذب سياحي، وقد تمت إعادة ترم�� راثية املحاطة بالنخيل عنصر حب حيث تمثل مبانيها ال�ت
- سابقا بالتعاون مع بلدية الغزالة.  راث الوط�ف�� ة العامة للسياحة وال�ت دمات للزوار من قبل الهي�ئ املمرات والحف
ي تاريخ 1111هـ أي منذ ما يزيد عل� 300  �� ر إل� أن بناءها تم �ف ها تش�� ي بعض بنا�ئ �� ودة �ف وبعض التواريخ املوحب

سنة تقريبًا. 

ها  بنا�ئ ي بعض  �� �ف ودة  املوحب التواريخ  ر بعض  ي أسد، وتش�� ب�ف�� دًا من موارد  ‘’الغزالة’’ موردًا قديمًا حب وقد كانت 
ي تاريخ 1111هـ أي منذ ما يزيد عل� 300 سنة تقريبًا. وتزخر الغزالة بعدد من  �� ر إل� أن ذلك البناء تم �ف تش��
راب لغرض عزل  ي مملوء ما بينهما بال�ت �ف دارين �ميك�� املعامل التاريخية من أبرزها سور البلدة وهو عبارة عن حب
د،  ي بن عبدهللا حاكم نحب ، وتم تشييد هذا السور بأمر االمام ترك�� �� رصاص الرماة من األعداء أيام الحكم الع�ثما�ف

ها. ي يدل بقاؤها إل� اآلن عل� إحكام بنا�ئ د بالغزالة عدد من القالع الحصينة ال�ت�� كما يوحب
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د التاريخية املسا�ج
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د فيد مس�ج

ويعود  ل،  حا�ئ بمنطقة  فيد  ببلدة  د  ف�� د  مسحب يقع 
ر  ري، ويعت�ب د إل� القرن الثامن الهحب تاريخ إنشاء املسحب
األهمية  ع  وترحب فيد،  ببلدة  د  املساحب أقدم  د من  املسحب
د بمدينة  د كونه يعد من أقدم املساحب التاريخية للمسحب
فيد، وتعود مدينة فيد إل� عصر ما قبل اإلسالم، وقد 
اإلسالمي  العصر  ي  �� �ف واسعة  شهرة  املدينة  اكتسبت 
بدرب  يعرف  والذي  ي  �� العرا�ت ي  الح�� طريق  عل�  لوقوعها 
واملسافرين  ي  اح� للححب محطة  كانت  حيث  زبيدة؛ 

ي من العراق وبالد فارس.  �ف القادم��

بمدينة  التاريخي بحي مغيضة  راد  الحب د  يقع مسحب
د إل� عام ۱۲۷۹ه،  ل، ويعود تاريخ إنشاء املسحب حا�ئ
ل،  حا�ئ منطقة  د  مساحب أقدم  من  د  املسحب ر  ويعت�ب
الوسطی.  املنطقة  طراز  عل�  ه  ببنا�ئ د  املسحب ي  رف وي�تم��
يعد  كونه  راد  الحب د  ملسحب التاريخية  األهمية  ع  ترحب
التاريخية، ويعود  د بلدة مغيضة  من أقدم مساحب
مه  ترم�� إل� عام ۱۲۷۹ه، وتم  د  املسحب إنشاء  تاريخ 
د  املسحب ي  �� �ف تقام  الصالة  ظلت  وقد  ۱۳۸۲ه،  عام 
ي السكان  ح�ت� عام ١٤١٢ه، ح�ت� توقفت بعد خروح�

من البلدة.

راد د الحج مس�ج

د فيد مسحب

راد د الحب مسحب

 �� �ف القديمة  البلدة  ي  �� �ف التاريخي  لعود  الحب د  مسحب يعد 
من  ل 120 كلم من �ف نوب شرق حا�ئ راء حب محافظة �م��
م  رم�� ل�ت عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  ر  األم�� مشروع 
إل�  تاريخه  ع  ويرحب باململكة  التاريخية  د  املساحب وتأهيل 
باملحافظة،  د  املساحب أقدم  ي  بالتال�� ليكون  1175ه،  عام 
د عام 1347ه، وينسب ا�مه إل� اسرة  وأعيد بناء املسحب
د قبل التطوير )227م2(،  لعود، وتبلغ مساحة املسحب الحب

ا. ويتسع إل� نحو 80 مصل��ً

لعود د الحج مس�ج

لعود د الحب مسحب

�ف  الحدري�� ببلدة  التاريخي  املطلق  د  مسحب يقع 
إل�  د  املسحب إنشاء  تاريخ  ويعود  ل،  حا�ئ بمنطقة 
ع األهمية التاريخية  ري، ترحب القرن العاشر الهحب
بمدينة  د  املساحب أقدم  من  يعد  كونه  د  للمسحب
�ف  الحدري�� د  بمسحب أيضا  د  املسحب وي�مى  ل،  حا�ئ
ت�مية  ع  وترحب فيه،  يقع  الذي  للحي  نسبة 
مة عل� سهل  قا�ئ املنطقة  اال�م كون  بهذا  الحي 
بناء  يعود  املدينة.  بوسط  مقارنة  منخفض 
املنطقة  سكنت  ي  وال�ت�� املطلق  لة  عا�ئ إل�  د  املسحب
ه  د منذ بنا�ئ قديمة وأشرفت عل� العناية باملسحب

. ح�ت� وقتنا الحال��

د املطلق مس�ج

د املطلق التاريخي مسحب
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د قفار مس�ج

د إل� النصف األول من القرن الرابع عشر  ل، ويعود تاريخ إنشاء املسحب د قفار ببلدة قفار القديمة بمنطقة حا�ئ يقع مسحب
د السيدة رقية بنت عبد هللا بعد  ي عامي ) ١٣٣٤ه -١٣٤٥ه (؛ حيث أسست املسحب �ف رة ما ب�� ري تحديًدا خالل الف�ت الهحب
ه عل� طراز املنطقة الوسطى، وقد  د ببنا�ئ ي املسحب رف د ببلدة قفار القديمة، وي�تم�� د من أقدم املساحب ر املسحب ها، ويعت�ب وفاة زوحب
ه  د منذ إنشا�ئ ي املسحب �� معة تقام �ف ي عام ۱۳۸٥ه كما هو مدون عل� عمود املحراب، وكانت صالة الحب �� د �ف م املسحب تم ترم��

اورة للصالة فيه. ، ويأتيه الناس من القرى املحب ح�ت� وقتنا الحال��

د قفار مسحب
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