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ال�راث
هي�ة ت
ئ
ف�راير من العام
الهي�ات الثقافية بوزارة الثقافة ،وال�ت ��ي تأسست ف� ��ي شهر ب
ال�راث” ،إحدى
تمثل
“هي�ة ت
ئ
ئ
ال�راث
ال�راث الثقا ف� � ي� بقطاعاته األربعة (اآلثار ،ت
2020م ،ال�ج هة الحكومية املكلفة من الدولة باإلشراف على ت
غ�ر املادي).
ال�راث ي
العمرا�ن ي� ،الحرف اليدوية ،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 املادية ،وضرورة ت�نميته وتطويره بما يتواكب مع رؤية اململكة  2030واملكانة
بمختلف أنواعه املادية ي
� ومتنوع ،حيث تزخر اململكة ف� ��ي مختلف مناطقها
التاريخية والحضارية للمملكة وما ت ت�م�ي��ز به من تراث غ ن� � ي

ال�راث العمرا�ن ي�،
بعدد ي
كب�ر �ج دا من املواقع األثرية ال�ت ��ي تعود لحضارات إنسانية متعاقبة ،ومواقع ومبا�ن ��ي ت

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

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

تنص على “االحتفاء تب�راثنا بوصفه ثروة ثقافية وطنية وعاملية” ،ورسالة ض
وتمك� ن�
ي
تت�من “حماية وإدارة
ال�روات
ال�راث الثقا ف� ي�”؛ حيث تتولى
الهي�ة مسؤولية حماية وإدارة ث
االبتكار والتطوير املستدام ملكونات ت
ئ

بال�راث وتطوير
ال�راثية وت�نميتها ،وتعزيز األنشطة البحثية وت�نمية املواهب ذات العالقة ت
الثقافية واملواقع ت
ال�راثية ،ووضع األنظمة والتنظ ي�مات املناسبة ال�ت ��ي تساعد ف� ��ي تطوير قطاع
وال�
الفعاليات ب
رام�ج واألنشطة ت
�
بال�راث الثقا ف� ي�
ال�راثية وترم�يمها وتأهيلها ،ونشر حمالت التوعية ت
ال�راث ،إلى �ج انب حماية املواقع واملبا�ن � ي� ت
ت
ف
� ت�تمتع بها اململكة � � ي� مختلف مناطقها.
بال�روات األثرية املذهلة ال�ت � ي
والتعريف ث
ال�راث الثقا ف� ��ي ورفع مستوى االه�تمام والوعي امل�ج �تمعي بأهمية املحافظة على
وتتولى
الهي�ة دعم �ج هود ت�نمية ت
ئ
ً
ً
ً
ً
وثقافيا
اقتصاديا
ورافدا
واالع��ز از بها،
مهما ف� ��ي ترسيخ الهوية الوطنية
� وت�نميته كونه مصدرا
ال�راث الوط�ن � ي
ت
ت

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

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

ال�راثية ف� � ي� منطقة ج
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ض
الهي�ة أيضا تنظ ي�م وإقامة املؤتمرات واملعارض والفعاليات واملسابقات املحلية والدولية
ويت�من نطاق عمل
ئ
واالش�راك ف� ��ي االتحادات
واملشاركة فيها ،وتأسيس الشركات أو املشاركة ف� � ي� تأسيسها أو الدخول فيها،
ت
الهي�ات
الهي�ة ،وتمثيل اململكة ف� � ي�
والهي�ات اإلقل�يمية والدولية ذات العالقة باختصاصات
واملنظمات
ئ
ئ
ئ
الهي�ة.
واملنظمات واملحافل اإلقل�يمية والدولية ذات العالقة باختصاصات
ئ

الرؤية

ك�روة
االحتفاء تب�راثنا ث
ثقافية وطنية وعاملية

الرسالة

وتمك� ن�
ي
حماية وإدارة
االبتكار والتطوير املستدام
ال�راث الثقا ف� ي�
ملكونات ت

الهي�ة
قطاعات
ئ

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

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

مقدمة

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

وال�راثية للمملكة
ي
تزخر مناطق اململكة
ال�راثية املتنوعة ال�ت ��ي ت�ج سد الق ي�مة التاريخية ت
بالكث�ر من املواقع ت

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

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

وال�رام�ج وهي:
ال�ج هود ب
�

ال�راثية ومنع التعدي عليها.
•استصدار األنظمة والقرارات املتعلقة بحماية املواقع ت
ال�راث العمرا�ن ي�.
•ت�نمية وتأهيل وترم�ي م مواقع ت
ال�راث الثقا ف� � ي� وضرورة املحافظة عليها.
•نشر الوعي امل�ج �تمعي بأهمية مواقع ت
التابع� ن�
ي
لل�راث العمرا�ن ي�،
ال�راث الثقا ف� ��ي من خالل الس�ج ل الوط�ن � ي
� لآلثار ،والس�ج 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
ال�راث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو.
ال�راثية ف� � ي� قا�ئ مة ت
•تس�ج يل املواقع ت
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بصفتها ملتقى للحضارات اإلنسانية وممرا لقوافل الت�ج ارة القديمة.

والتيارات الثقافية املتقاطعة.

ففي م�ج ال اآلثار ال تكاد تخلو محافظة من محافظات اململكة من مواقع أثرية تمثل شاهدا على
� استوطنت أرض ال�ج 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

مال�
كما ت�تم�ي��ز اململكة العربية السعودية تب�راث عمرا�ن � ي� غاية ف� � ي� التنوع ف� ��ي �ج انبه العمرا�ن � ي� والوظيفي وال�ج ي
واال�ج �تماعي ،وهو ّ
ع�ر العصور ،وحصيلة ت�ج ربة امل�ج �تمع ف� � ي� األزمنة
يشكل سلسلة متصلة الحلقات تمتد ب
ً
ً
واضحا يب���ن الطرز العمرانية ف� � ي� مناطق اململكة املتعددة ،وتتنوع مواقع
تباينا
املاضية ،وهذا التنوع أنت�ج
�
ال�راثية ،والقصور التاريخية ،واألسواق الشعبية،
ال�راث العمرا�ن � ي� ما يب���ن القرى والبلدات ت
ومبا�ن ��ي ت
وغ�رها.
وأواسط املدن التاريخية ،واملسا�ج د التاريخية ،ي

ال�راثية ف� ��ي مناطق
ال�راث هذه السلسلة للمواقع ت
هي�ة ت
وألهمية التعريف بأبرز هذه املواقع ،أصدرت ئ
وااللك�رونية ،مع�تمدة ف� � ي� معلوماتها على كل من الس�ج ل الوط�ن ��ي لآلثار،
اململكة بنسختيها الورقية
ت

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

هذه املواقع.

ال�راث الثقا ف� � ي� ف� � ي� منطقة ج
ن�ران
ت
تعد منطقة ن�ج ران من املناطق الضاربة ف� � ي� أعماق التاريخ ،حيث مرت عليها حضارات متعددة وضعتها
أك�ر من
من أهم املدن ال�ت ��ي تزخر باآلثار والنقوش التاريخية ،ويصل عدد املواقع األثرية ف� � ي� املنطقة إلى ث
 100موقع أثري.

وتمتد أصول حضارات ن�ج ران حسب آخر االكتشافات األثرية إلى العصر الح�ج ري القديم األعلى ،حيث
أك�ر من مليون سنة من الوقت الحاضر ،كما
ع�ر الباحثون فيها على آثار حضارة إنسانية تعود إلى ث
ث
ً
حال� تدل على أن تلك املنطقة الواقعة
بح�رات قديمة �ج دا تالشت ف� ��ي العصر ال � ي
ع�ر الباحثون على أثر ي
ث

ال�ي كان لها أهمية تاريخية ما �ج علها نقطة ارتكاز ف� � ي� صراع املمالك العربية القديمة
ف� ��ي أحضان الربع ال�خ �
ً
ممرا
الراغبة ف� � ي� السيطرة على تلك الواحة ال�خ ضراء ال�ت ��ي يشكل موقعها أهمية اقتصادية بوصفها

ً
ر�ئ
يسيا ألحد أهم طرق الت�ج ارة القديمة.

ال�راث العمرا�ن � ي� احتفظت منطقة ن�ج ران تب�راثها املعماري األصيل من خالل البيوت الطينية
و ف� � ي� م�ج ال ت

ع�ر التاريخ ،والزالت هذه البيوت من أهم املعامل التاريخية ال�ت ي�
� تعكس حضارة املنطقة املمتدة ب
ال�ت � ي
ت�تم�ي��ز بها منطقة ن�ج ران ملا تمثله من تاريخ عريق وربط ض
� األصيل.
باملا� � ي

ال�راثية ف� � ي� منطقة ج
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للف�رات الب�ي�ز نطية واألموية والعباسية ،وكلها تؤكد
ت�تمتع املنطقة بو�ج ود آثار ومواقع هامة تعود ت
مهم� ن� ،كما أنها ذات عمق حضاري الفت.
ي
أن املنطقة كانت ذات موقع ت�ج اري وزراعي
وتعد ن�ج ران ،بما س�ج له التاريخ فيها ،متحفا تاريخيا بعد اكتشاف آثار عديدة ،منها نقوش
(حم�ر) يب� ن� (115ق.م و14م) ،وقد
ي
وكتابات بال�خ ط املسند ،وهو ال�خ ط الذي استخدمته دولة
ع�ر على نقوش
حلت رموز وإشارات النقوش املو�ج ودة نظرا لقربها من الكتابة العربية ،ح�تى أنه ث
ه�روغليفية ومصرية قديمة ف� � ي� املنطقة يب� �ن� قرية (القابل) ش�ماال (والسودا والحمر) �ج نوبا ،يعود
ي
تاريخها للعصور اإلسالمية األولى ،وو�ج دت نقوش كوفية أخرى على صخور �ج بل (املسماة) الذي
يقع على بعد  15كم من منطقة ن�ج ران ،وباإلضافة إلى هذا كله تم العثور على رسوم للخيول
وب�ر
ي
وال�ج مال والنعام والظباء
والثعاب� ن� ،ومصنوعات يدوية هامة ،منها أدوات طحن الحبوب ئ
ارتوازية مبنية بطريقة هندسية دقيقة.
االس�راتي�ج ي ف� ��ي أن تكون ممرا لقبا�ئ ل غرب ووسط ال�ج زيرة العربية ،كما
وساهم موقع ن�ج ران
ت
ع�ر طريق الت�ج ارة
تم�ي�ز ت بو�ج ودها يب���ن دول ذات حضارات ،األمر الذي �ج علها مركزا مهما ب
القديم ،الذي يت�ج ه إلى ش�مال شرق ال�ج زيرة العربية ،وصوال إلى بالد ما يب� �ن� النهرين أو مكة
الب�راء وبالد الشام ومصر.
املكرمة واملدينة املنورة والعال ثم ت

املواقع األثرية

منطقة حمى
ال�راث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو
بات موقع حمى أشهر املواقع األثرية بمنطقة ن�ج ران بعد تس�ج يله ف� � ي� قا�ئ مة ت
ً
ً
لل�راث اإلنسا�ن ي�.
موقعا
ف� � ي� يوليو 2021م ،بوصفه
ثقافيا ذا ق�يمة عاملية استثنا�ئ ية ت
ً
مربعا ،ض
وت�م  550لوحة فن صخري تحوي
وتقع منطقة الفن الصخري الثقا ف� � ي� ف� � ي� ِحمى على مساحة  557كم
م�ات اآلالف من النقوش والرسوم الصخرية.
ئ
أك�ر م�ج معات الفن الصخري ف� � ي� العامل ،وتقع عند نقطة مهمة ف� � ي� طرق القوافل القديمة وطرق
وتعد واحدة من ب
تع�ر األ�ج زاء ال�ج نوبية من شبه ال�ج زيرة العربية ،ويعتقد أنها كانت إحدى األسواق الر�ئ يسية ف� ��ي شبه
� ب
الت�ج ارة ال�ت � ي
ال�ج زيرة العربية القديمة ،وتمثل اآلبار املو�ج ودة ف� ��ي ئب�ر ِحمى آخر نقطة إمدادات املاء على طريق ال�ش مال ،واألولى بعد
عبور الصحاري على طريق ال�ج نوب.
ً
وي�م موقع ِحمى عشرات اآلالف من النقوش الصخرية املكتوبة بعدة نصوص قديمة ،ض
ض
نقوشا بالقلم ال�ثمودي،
ت�م
ف�رة ما قبل اإلسالم)
نو� ي� ،والسريانية واليونانية ،باإلضافة إلى النقوش العربية املبكرة (من ت
والنبطي ،واملسند ال�ج ب
العر� � ي� الحديث.
وال�ت ��ي تعد بدايات ال�خ ط
ب
ً
� والتاريخي وح�تى اإلثنوغرا ف� ي�
الكتا� � ي� والف�ن � ي
مصدرا ال يقدر ب�ثمن للتوثيق
وتعت�ر فنون ونقوش حمى الصخرية
ب
ب
� تم العثور عليها
الف�رة السا�ئ دة ،ويت�ج لى ذلك من خالل البقايا األثرية الشاسعة ال ت� � ي
ي
ألحداث
التغ�ر املناخي خالل ت
ف� � ي� موقع ِحمى بمنطقة ن�ج ران على شكل مذيالت ومنشآت ومقابر ركامية ،وورش لتصنيع األدوات الح�ج رية مثل
قّ
واملد�ات ورؤوس السهام الح�ج رية ،كما يو�ج د ف� � ي� املوقع آبار مياه قديمة ال تزال تستعمل ح�تى اليوم.
الفؤوس
� توصل اإلنسان ف� ي�
وتمثل الرسوم الصخرية املو�ج ودة ف� ��ي حمى أولى محاوالت اإلنسان نحو الكتابة األب�ج دية ال ت� � ي
نو� ي�،
�ج نوب ال�ج زيرة العربية إلى ابتكارها مع بداية األلف األول قبل امليالد وعرفت هذه األب�ج دية بال�خ ط املسند ال�ج ب
وأدت الت�ج ارة إلى انتشار هذا ال�خ ط وأصبحت املنطقة املمتدة من آبار حمى مسرحا للقوافل الت�ج ارية ك�ج زء من
الطريق البحري القديم حيث س�ج ل مرتادو هذا الطريق ف� � ي� ذاك الوقت ذكرياتهم ورسومهم وأسماءهم وبعض
كب�رة وال�خ ط ال�ثمودى على امتداد الطريق حيث تركزت حول مصبات املياه
ط� �ن� السب�ئى بنسبة ي
اه�تماماتهم بال�خ ي
والكهوف و ف�ى سفوح ال�ج بال عند آبار حمى ،و ف�ى آبار حمى آبار تاريخية قديمة تحتضنها ال�ج بال والكهوف من �ج ميع
�ج هاتها عدا ال�ج هة الشرقية باإلضافة إلى العديد من اآلثار والكتابات التاريخية ف� � ي� الكهوف املحيطة وسفوح ال�ج بال.

ال�راثية ف� � ي� منطقة ج
ن�ران
املواقع ت
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األخدود
يعد موقع األخدود األثري نموذ�ج ًا للمدن املم�ي�ز ة لحضارة �ج نوب ال�ج زيرة العربية وهو املوقع الذي كانت تقام عليه
� ر ن) ويعود تاريخ القلعة أو
مدينة ن�ج ران القديمة ال�ت ��ي ورد ذكرها ف� � ي� نقوش �ج نوب ال�ج زيرة العربية باسم (ن ج
�
الف�رة املمتدة من  500ق .م إلى منتصف األلف األول امليالدي،
القصبة ال ت� ��ي تشكل العنصر األبرز ف� ��ي املوقع إلى ت
ف�رة االستيطان الر�ئ يسية للموقع.
وهي ت
التحص� ن�
ي
والقلعة أو القصبة عبارة عن مدينة متكاملة مستطيلة الشكل يحيط بها سور بطول 235م يمثل نظام
وغ�ر منتظمة
الذي كان معمو ًال به ف� � ي� مدن �ج نوب ال�ج زيرة العربية يحتوي على نتوءات وت�ج اويف عشوا�ئ ية ي
تندم� ف� ��ي السور لتشكل �ج درانها ال�خ ار�ج ية
ج
بمساحات متفاوتة ،وي�تم�ي��ز هذا النظم بأن املبا�ن � ي� الواقعة على السور
�
�ج ً
زءا من املحيط الدفاعي ا �خل ار�ج ي للسور ،على أن هذه املبا�ن � ي� ف� � ي� الغالب تكون �ج درانها أعرض حيث تصل إلى 150
سم ،بي�نما العرض السا�ئ د للمبا�ن � ي� الداخلية تي�راوح يب� ن� 80سم – 110سم.
تأث�ر عوامل التعرية
كب�رة من املبا�ن � ي� ال ت� ��ي تتفاوت حاالتها من حيث در�ج ة ي
أما داخل السور فتنتشر م�ج موعة ي
والزمن عليها.
وبنيت األ�ج زاء السفلية للمبا�ن � ي� من كتل ح�ج رية منحوتة على شكل وا�ج هات مستطيلة أو مربعة بأح�ج ام متفاوتة
حوال� 350سم ،على أن األ�ج زاء العلوية من هذه املبا�ن ��ي على األر�جح كانت مبنية من
يبلغ طول وا�ج هات بعضها
ي
ً
كب�رة من
الل���ن وتمثل عدة أدوار ،وتحولت حاليا إلى كميات من الرديم حيث يغطي أ�ج زاء ي
الل���ن أو الطوب ب
الط� �ن� ي
ي
�ج درانها العديد من املبا�ن � ي� والشوارع ،وي�تمثل أسلوب البناء من خالل صفوف متتالية من الكتل الح�ج رية ال�ت � ي
� ت�تم�ي�ز
بأن كل صف منها تتساوى أح�ج اره من حيث االرتفاع ،وليس بالضرورة أن تتساوى أح�ج ام الصفوف ف� ��ي كل املب�نى
وإنما لكل صف ارتفاع موحد.
� و�ج دت ف� � ي� املوقع :كسر فخارية
وقد أ�ج ريت العديد من الحفا�ئ ر األثرية بموقع األخدود ومن أهم املعثورات ال�ت � ي
كونت بعد ترم�يمها م�ج موعة من ال�ج رار كانت تستخدم للتخزين ،وعدد من الطاسات الفخارية املتنوعة من حث
الشكل وطريقة الصناعة أو املواد املضافة إليها.
للف�رات
كما اكتشفت العديد من القطع األثرية واملدافن والقبور وال�ت ��ي يعود بعضها ملا قبل امليالد وبعضها ت
ح���ن كانت املنطقة ال�ش مالية من املدينة وال�ج نوبية
نو� ��ي ف� ��ي ي
اإلسالمية ،وأظهرت الحفريات أن القبور تقع ف� ��ي ال�ج زء ال�ج ب
� س�ج ل على بعضها اسم صاحبها وتاريخ وفاته ،أما القلعة
املسلم���ن وقبورهم وال�ت � ي
ي
من القبور مستخدمة لسكن
الر�ئ يسية فال يو�ج د بها أي آثار إسالمية ،واكتشف املنقبون مس�ج ً
مال�ي من
دا يعود للقرن اله�ج ري األول ف� ��ي ال�ج زء ال�ش �
لف�رة ممالك �ج نوب شبه ال�ج زيرة العربية.
وع�ر على بعض الكتابات وال�ت ��ي تعود ت
املدينة .ث
�ج انب من الطريق
ال�راثية ف� � ي� منطقة ج
ن�ران
املواقع ت
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آثار شعيب دحضة

منطقة املندفن

ع�ر عليه ف� ي� (شعيب دحضة) من األدوات
من الدال�ئ ل األثرية على قدم االستيطان البشري ف� ��ي منطقة ن�ج ران ما ث
� يعتقد أنها تر�ج ع للحضارة اإللدوانية ( )1.2-1.8مليون سنة قبل الوقت الحاضر ،وهي مرحلة مبكرة
الح�ج رية ،ال�ت � ي
الكب�رة الح�ج م واملكاشط والشفرات واملطارق واألدوات
من العصر الح�ج ري القديم وتمثلت أدواتها بالقواطع الح�ج رية ي
الب�ر ف� � ي� الربع
� و�ج دت ف� ��ي عرق ي
ه� �ن� البدا�ئ ية ومن أهم املواقع ف� ��ي العصر الح�ج ري القديم األوسط تلك ال ت� � ي
ذات الو�ج ي

وب�ر حمى ،وتركزت حول املرتفعات املطلة على الوديان ،وتم�ي�ز ت أدوات هذه املرحلة بالدقة مثل املثاقب
ال� ،ئ
ال�خ ي
واملسننات واملكاشط ذات االتصال املستعرضة والطرفية.

مكاشط ح�ج رية ف� � ي� املوقع

البيليستوي� ن�(١٢-١٢٠الف عام) والى
ي
بح�ره تؤرخ ف� � ي� نهايه العصر
تقع “عروق املندفن” شرق ن�ج ران كانت ي
الهيلوس� ن�.
ي
بدأية العصر
البليستوس� ن� ( 12.000 120.000-قبل الوقت الحاضر) إلى بداية عصر
ي
موقع املندفن ير�ج ع لنهاية عصر
وحم�ر وحشية وأبقار
ي
ع�ر ف� � ي� املوقع على بقايا حيوانية متح�ج رة لظباء وغزالن وثيان وحشية
ي
الهولوس� ن� ،وقد ث
تم الكشف عن أدوات ح�ج رية صوانية ومكاشط ومثاقب ورؤوس سهام وفؤوس ،وقد
و�ج مال ونعام ،كما ّ
ال�رونزي ،والكشف
تم الكشف عن عدد من املدافن الركامية ف� � ي� موقع شعب املسمى وال�ت ��ي تر�ج ع إلى العصر ب

� تنوعت موضوعاتها
كب�ر من النقوش والرسوم الصخرية املتنوعة اآلدمية منها والحيوانية ،وال�ت � ي
عن عدد ي
ً
أيضا لتعكس �ج وانب من حياة اإلنسان ف� � ي� تلك العصور مثل موضوعات الصيد والقنص والحرب والرقص
وغ�رها ،كما تنوعت طريقة النقش بالحفر والحز واخرى بالتلوين.
ي
كما تم العثور على العديد من نقوش ال�خ ط املسند وهو ال�خ ط الذي اشتهر ف� � ي� �ج نوب ال�ج زيرة العربية ،ومما يدل
كب�رة على الطريق الت�ج اري الذي كان يربط
على كثافة نقوش املسند ف� ��ي ن�ج ران أنها كانت منطقة ذات أهمية ي
و�مال ال�ج زيرة العربية ،فأصبحت املنطقة هدف لنفوذ ممالك �ج نوب ال�ج زيرة
�ج نوب ال�ج زيرة العربية وسط ش

من الرسوم الصخرية ف� � ي� املوقع

ري� �ن� خاصة خالل القرون الثالثة قبل اإلسالم.
حم� ي
السب� يي���ن وال ي
العربية من
ئ

ال�راثية ف� � ي� منطقة ج
ن�ران
املواقع ت
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قطع أثرية مشهورة

رسمة الصياد

ع�ر العصور
برزت عدد من القطع األثرية ال�ت ��ي تم العثور عليها ف� � ي� منطقة ن�ج ران وعرضت ف� � ي� معرض روا�ئ ع آثار اململكة ب
ف� � ي� محطاته العاملية املختلفة.

تمثل الرسمة الصخرية األثرية
(رسمة الصياد) أحد أبرز املعامل ف� ي�
موقع آبار حمى بمنطقة ن�ج ران،
كما أنها ت�ج سد لوحة فنية وق�يمة
تاريخية مهمة.

ال�رونز يعود للقرن األول امليالدي من القطع املكتشفة ف� ��ي منطقة
ومن أشهر هذه القطع تمثال رأس م�ج وف من ب
� تم اكتشافها ف� � ي� أعمال التنقيب األثري ف� � ي� املنطقة.
ن�ج ران .وهو من القطع األثرية الفريدة ال ت� � ي
نحاس� على شكل رأس أسد ،يعود للقرن الثا�ن � ي� بعد امليالد.
�ي
ومن القطع أيضا قناع

تقع هذه الرسمة الصخرية ال�ت ي�
تعود إلى األلف الثا�ن ��ي قبل امليالد ف� ي�
خ�ران” ف� � ي� حمى وهي
موقع “ن�ج د ي
منحوتة ف� ��ي أعلى ال�ج بل على ارتفاع

القرن� �ن� األول والثا�ن ��ي بعد امليالد ،إال أنه مصنع
ي
ماذ� اليونانية -الرومانية ف� � ي�
وعلى رغم أن القناع ،قريب �ج دا من ال�ن ج
�
� ُع ث�ر عليها ف� � ي� �ج نوب شبه ال�ج زيرة العربية.
محليا بتصم�يم رؤوس األسود ال�ت � ي
يع�ر على با ق� ي�
ال�تماثيل ب
ال�رونزية تمثل صناعة بالغة الر ق� ي� ،إال أنها ف� � ي� ذات الوقت تتسم بالرقة والهشاشة ،لذا فإنه مل ث
ال�تمثال.

م�را تقريبا ،وتطل غربا
 80ت
وب�ج وارها مواقع أخرى مثل عان
�ج مل والقارة وال�خ شبية وشسعا
وغ�رها.
وال�ج فرة واملنشاف ي

وتظهر الرسوم الصخرية صيادا
يقوم بمطاردة وصيد الوعول
وحماية �ج ماله ،ويعتقد أن أحد
املسافرين هو من قام برسم هذه
اللوحة حيث أن حما كانت ملتقى
للقوافل الت�ج ارية.

رسمة الصياد بن�ج ران

ال�راثية ف� � ي� منطقة ج
ن�ران
املواقع ت
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قناع أسد من ن�ج ران

تمثال برونزي من ن�ج ران

الرسوم الصخرية ف� ��ي ج�بل الكوكب
�ج بل الكوكب ف� ��ي منطقة ن�ج ران من املواقع الغنية بفنونها الصخرية من رسوم وكتابات صخرية ،كما أن املنطقة
� الذي أسهم ف� ��ي تنوع املوضوعات املنفذة على الصخور.
املحيطة ب�ج بل الكوكب تمثل التنوع البي�ئ � ي
� كانت تمر باملنطقة ،وهذا ما
للكث�ر من رحالت القوافل ال�ت � ي
ي
ويمثل �ج بل الكوكب ف� ��ي منطقة حمى س�ج ال يوثق
ك�رة أعداد ال�ج مال ف� � ي� الفنون الصخرية ف� � ي� �ج بل الكوكب.
يفسره ث
كما أن و�ج ود ال�ج مال وا �خل يول بشكل كثيف وملحوظ ومتكرر ف� � ي� معظم رسوم ال�ج بل يعكس حرص سكان املنطقة

على اقتنا�ئ ها ورعايتها ،والتفاخر بإظهارها ض�من رسوماتهم وموضوعاتهم الفنية ،وأنها كانت تحتل مكانة مهمة
ف� ��ي حياتهم اال�ج �تماعية واالقتصادية ،وكشفت الفنون عن تعدد مهارة الفنان وثقافته واتساع مداركه من خالل

مف�رسة كاألسود
تنوع األساليب الفنية واملواضيع اال�ج �تماعية ف� ��ي املنطقة ،كما كشفت الرسوم عن ظهور حيوانات ت
ف� � ي� مواضع مختلفة من الوا�ج هات الصخرية.

الرسوم الصخرية ف� � ي� �ج بل الكوكب

ال�راثية ف� � ي� منطقة ج
ن�ران
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اآلبار التاريخية
ت�تم�ي��ز منطقة ن�ج ران بآبارها التاريخية املو�ج ودة ف� � ي� عدد من املناطق ،حيث تشكل معامل أثرية مهمة تعكس أهمية
� كانت ممرا لقوافل الت�ج ارة.
املنطقة ال ت� � ي

كيلوم� ًرا بات�ج اه ال�ش مال ،حيث
حوال� 130
� تبعد عن مدينة ن�ج ران
و ف� ��ي مقدمة تلك اآلبار التاريخية آبار حمى ال�ت � ي
ت
ي
� نقلت البضا�ئ ع من �ج نوب ال�ج زيرة العربية إلى الشام ومصر وبالد الرافدين.
كانت محطة تزود باملاء للقوافل ال�ت � ي

الب�ر
ومن اآلبار التاريخية بن�ج ران أيضا ئب�ر الحصينية ف� � ي� مركز الحصينية التابع ملحافظة حبونا ،ويصل عمق هذه ئ
مطو�ة بالح�ج ر.،
ّي
م� ًرا
الحصينية نحو  70ت

ً
ممرا لقوافل
� كانت
ويو�ج د ف� � ي� محافظة يدمة ئب�ر يدمة ال�ت ��ي تس ّمت املحافظة باسمها ،وهي من اآلبار القديمة ال�ت � ي
الكث�ر من رسوماتهم وكتاباتهم ،كما.
البخور ،حيث ترك �ج وارها أهل القوافل ي

الب�ر القديمة ف� � ي� قصر اإلمارة التاريخي بحي أبا السعود ال�ت ��ي ير�ج ع تاريخها إلى عصر ما قبل
وتشتهر ف� ��ي ن�ج ران ئ
اإلسالم.

� تقع على بعد 25كم من أم الوهط ف� � ي� ال�ج هة الغربية من �ج بال العارض ال�ج نوبية،
ومن اآلبار التاريخية آبار خطمة ال�ت � ي
ف
ض
وع�ر � � ي� املوقع على أدوات ح�ج رية ،وكسر
ي
وت�م ئب�رين
عميق� ن� ،أحدهما له فوهة دا�ئ رية ،واألخرى مربعة الشكل ،ث
فخارية.

ئب�ر خطمة

االبار التاريخية

موقع الثويلة

آثار يدمة
م� ًرا أهمية تاريخية لوقوعها على طريق القوافل ،
اكتسبت يدمة  ،الواقعة ش�مال مدينة ن�ج ران بـ  180كيلو ت
ومنها تتفرع ملسارين األول بات�ج اه ش�مال شرق ال�ج زيرة العربية ً
مارا بقرية الفاو ,والثا�ن � ي� نحو ش�مال وغرب ال�ج زيرة
العربية.

ً
تحك� تاريخ
�ي
�
وتحديدا ف� ��ي ال�ج هة الغربية العديد من املواقع األثرية والنقوش التاريخية ال ت� � ي
وتحتضن محافظة يدمة
“ل�ة سعدى” و “نقبان” و “عرق
املنطقة ورحلة القوافل الت�ج ارية القديمة وال زالت شواهدها حاضرة ف� ��ي مواقع ّب

وغ�رها من املواقع.
فليح” و “عبامل” ي

� ت�تم�ي��ز بو�ج ود نحت غا�ئ ر مل�ج موعة
ومن أبرز آثار يدمة “صخرة يدمة” املعروضة ف� ��ي املتحف الوط�ن ��ي بالرياض وال�ت � ي

من األيدي البشرية الكاملة (الكف  ،الذراع  ،مفصل الكتف ) على وا�ج هتها األمامية وال�خ لفية ونقش بال�خ ط ال�ثمودي
ً
تقريبا.
ف�رة ال�خ ط ال�ثمودي اي 300ق.م
ويمكن ربط تاريخ النحت إلى ت

صخرة يدمة

ال�راثية ف� � ي� منطقة ج
ن�ران
املواقع ت

تقري�ا ش�مال غرب ن�ج ران على طريق ن�ج ران ظهران ال�ج نوب ،ويتكون من فروع أو روافد ضيقة
ًب
يقع على بعد 80كم

� تحيط بها املرتفعات من �ج ميع ال�ج هات.
متفرعة من أحد األودية ال�ت � ي

واملوست�ري .ض
� تتوزع فوق املرتفعات
وي�م املوقع عددً ا من املدافن الدا�ئ رية ال ت� � ي
ي
اآلشول�
�ي
يعود تاريخ املوقع إلى العصر

تقري�ا ،كما تو�ج د هذه املدافن
ًب
م�رين
املطلة على الوادي وال�ت ��ي تت�راوح أقطارها يب� ن�  4و 7م وارتفاعها يصل إلى ت
رأس� ،ويعود تاريخ هذه
إلى �ج انب إنشاءات شريطية وأخرى مذيلة ،مشيدة من ألواح ح�ج رية مثبتة بشكل
ي
حوال�ي األلف الثا�ن � ي� أو األول قبل امليالد على األر�جح.
اإلنشاءات واملدافن إلى
�

تقري�ا ش�مال غرب الثويلة ،هناك منطقة مرتفعة يغلب على صخورها اللون األحمر ،تحوي
ًب
وعلى بعد 18كم
ع�ر عليها ف� ��ي موقع
عددا من الر�ج وم واملدافن الدا�ئ رية إلى �ج انب األدوات الح�ج رية ال�ت � ي
� تماثل األدوات الح�ج رية ال�ت ��ي ث
الثويلة.

موقع الثويلة
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ال�راث العمرا�ن ��ي
مواقع ت
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قلعة رعوم

قصر العان التاريخي

،وامل�ربع على قمته القلعة التاريخية ،يس ت�متع الزا�ئ ر
الغر� ��ي ملدينة ن�ج ران
من قمة �ج بل “رعوم” الواقع ف� � ي� ال�ج نوب
ت
ب
الكب�ر .وبنيت “قلعة رعوم” ف� ي�
ي
بإطاللة بانورامية على القرى الن�ج رانية وواحاتها املمتدة على ضف�ت ��ي وادي ن�ج ران
ً
منتصف القرن ض
والط� ن� ،وسقفت بأخشاب السدر واألثل
ي
تقريبا ،بقطع من األح�ج ار
م�ر
املا� ��ي على ارتفاع  1000ت
ً
ار� مثلثات مت�ج اورة ومنفردة عن بعضها بعضا ،باإلضافة إلى خزانات صخرية ف� ��ي أسفل
والنخل ،تزينها من ال�خ ج
�
ع�ر م�ج اري من القلعة.
القلعة تم بناؤها بعناية ،تنحدر إليها مياه األمطار ب
َب�نيت قلعة رعوم عام  1348هـ ،وذلك الستخدامها كنقطة مراقبة واستكشاف ،وبقيت قلعة رعوم كنقطة مراقبة
أمنية ألعمال الدوريات األمنية ح�تى عام  1372هـ ،لتتحول بعدها إلى معلم سياحي وأثري.
وتتوسط قلعة رعوم �ج بل أبو همدان و�ج بل سعدان ،وتطل على املزارع والقرى املنتشرة على ضفاف وادي ن�ج ران
مال� بديع ورا�ئ ع.
كقرية الحضن واملوف�ج ة وزو آل حارث ف� � ي� منظر �ج � ي

قصر العان األثري

ال�راثية،
يعد قصر العان األثري “سعدان” الذي يقف شام�خً ا على قمة �ج بل العان ،من أقدم وأشهر القصور الطينية ت
الط���ن بنظام العروق ،وسمي بهذا االسم نسبة للقرية ال�ت ��ي يقع فيها ،ويتكون القصر
والذي تم بناؤه عام  1100هـ ،من ي
ً
من  4أدوار على طراز بناء مم�ي��ز يعكس هوية وطابع امل�ج �تمع الن�ج را�ن ي� ،بسور ارتفاعه  7أمتار تقريبا ،ض
وي�م القصر أبرا ً�ج ا
نو�ا قلعة
الشه�ر من ال�ج هة ال�ش مالية ،ويقابله �ج ًب
ي
للمراقبة وبوابة ر�ئ يسية وعدد من الغرف ،ويطل على وادي ن�ج ران
� شكلت ب�ج انب العمران الحديث لوحة فنية
رعوم التاريخية و�ج بل أبو همدان ،وعدد من القرى ومزارع النخيل ال ت� � ي
بالغة ال�ج مال وال�خ صوصية لقصر العان األثري.

تحاك� الطراز العمرا�ن ي�
�ي
�
ال�راثية ال�ت � ي
وقصر العان التاريخي ي�تم�ي��ز بروعة البناء القديم ،ورونق األصالة ،وفن العمارة ت
الذي تشتهر به منطقة ن�ج ران ،ومر القصر مر بعدة أعمال ترم ي�م منذ تأسيسه من قبل ُمالكه كبادرة وطنية ذاتية
� وأهمية املحافظة عليه بوصفه هوية وتاريخ.
نابعة من وعيهم بأهمية اإلرث التاريخي الوط�ن � ي
قلعة رعوم
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قصر األمارة التاريخي

بيت آل زندان
عبارة عن مب�نى سك�ن ��ي ترا�ث � ي� يمثل نموذ�ج ًا
للمبا�ن ��ي الطينية الشاهقة اإلرتفاع ف� ��ي منطقة
ً
محليا الدروب ،وهو
ن�ج ران ،وال�ت ��ي يطلق عليها

يقع ض�من مساحات زراعية ف� ��ي حي الفيصلية

بمدينة ن�ج ران .يتألف درب آل زندان من ستة
أدوار ،مسقطه مربع الشكل يتسع ف� � ي� قاعدته
ويضيق كلما ارتفع ليبدو بشكل شبه هرمي
� بأسلوب
يع�ر عن املتانة واملنعة ،وقد ُب��ن � ي
ب
وطريقة بناء الدروب ف� � ي� ن�ج ران ،حيث يتألف

ض
األر� ي�
من طوابق عديدة ،خصص الدور
منه لألعالف واملاشية ،والدور األول ح�تى

األخ�ر للطبخ .أما املواد
السادس للسكن ،بي�نما ي
الط� ن�
ي
� تستخدم ف� ��ي البناء فهي
األولية ال�ت � ي
و�ج ذوع وسعف النخيل و�ج ذوع األثل ،إضافة
إلى استخدام خشب السدر ف� � ي� صناعة األبواب
والنوافذ.

قصر االمارة التاريخي

ويعت�ر قصر األمارة التاريخي املقر الثالث للدولة السعودية بعد قصري البديع والحكومة .وقد بدء ف� � ي� تشييده عام
ب

ترك�ي بن محمد ض
املا� ��ي رفعه إلى نا�ئ ب �ج اللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
1361هـ بطلب من ي
أم�ر ن�ج ران آنذاك �

األم�ر سعود بن عبدالعزيز.
ي

والقصر عبارة عن حصن متكامل ض
األم�ر ومكاتب إدارية
ي
األم�ر واملحكمة واالتصاالت وسكن عا�ئ لة
ي
ي�م مكتب
وسكن آخر للوكيل ومس�ج د .ض
ف�رة ما قبل اإلسالم .ويحيط بالقصر سور مرتفع
وي�م كذلك ئب� ًرا تاريخية تعود إلى ت

مرت���ن خالل عامي 1406هـ و1423هـ.
تت�ربع ف� ��ي أركانه أربعة أبرا  .وقد تم ترم�ي م القصر ي
�ج

ال�راثية ف� � ي� منطقة ج
ن�ران
املواقع ت

30

بيت آل زندان

قصر آل حشان

قصر خويران

يمثل القصر نموذ�ج ًا للبيوت ف� � ي� منطقة ن�ج ران ،حيث يقع
ال�راثية
ف� ��ي قرية آل من�ج م ال�ت ��ي ب
تعت�ر من ض�من أبرز القرى ت
بمنطقة ن�ج ران ،وتقع ف� � ي� ال�ج زء الشر ق� ��ي من مدينة ن�ج ران،
وي�راوح عمرها ما يب� ن�  200إلى  350عام ،حيث يو�ج د
ت
بها عدد من املبا�ن ��ي الطينية تت�ج اوز سبعة مبا�ن ي� ،وقد تم
أهال�ي القرية ومن بينها قصر
ترم�يم أربعة منها من قبل
�
آل حشان.

يقع قصر أو درب خويران ف� � ي� حي الفيصلية
بمدينة ن�ج ران ،ويمثل نموذ�ج ًا للبيوت
السكنية الطينية ف� � ي� املنطقة وال�ت ��ي تعرف
ً
� ت ت�م�ي��ز باإلرتفاعات
محليا بإسم الدروب ،وال ت� � ي

الشاهقة ،ويصل إرتفاع القصر إلى خمسة

أدوار ،تم ترم ي�م القصر بشكل كامل وبطريقة
�ج يدة من قبل ُمالكه ليكون نموذ�ج ًا للعمارة
ال�راثية ف� � ي� ن�ج ران ،وإبراز للدور التاريخي
ت
والحضاري للمنطقة.

وتعرف هذه البيوت باسم “الدروب” ،والدرب عبارة
عن بناء مربع أو مستطيل املسقط األفقي يتألف من
عدد من األدوار تصل إلى ثمانية أو تسعة ،ويخصص
ض
� منه لألعالف واملاشية ،والدور األول ح ت�ى
األر� � ي
الدور
األخ�ر للطبخ .ويتكون الدرب من
ي
السادس للسكن ،بي�نما
والط� �ن� و يوضع ف� � ي� ما يعرف باسم املدماك الذي
ي
الح�ج ارة
�ز� فيها
تم� ج
مرحلت� ن� ،ويعد وسيلة بناء قديمة
ي
ينفذ على
ت �
الط� ن� ،بي ن�ما يتكون سقف امل�ن�ز ل من خشب
الح�ج ارة مع ي
و�ج ذوع وسعف النخيل وأش�ج ار األثل أو السدر ،وتزين
أركان البيت ووا�ج هاته بال�ج ي�ر األبيض .وي ت�م ف� � ي� البيوت
الطينية بن�ج ران بعض اإلضافات إما ل�ج مال املب�نى أو
لحمايته أو لحفظه ،حيث تقام ف� � ي� بعض الغرف ما يسمى
بـالدكة وهي خاصة لكبار السن ،ويوضع ف� � ي� �ج دار الغرف

و�عمل
ما يسمى بـالكوة وهي لوضع الكتب أو املصباحُ ،ي
ف� ��ي طرف الغرفة ما يسمى بالصفيف لوضع األكل فوقه،
ولحماية البيت من امللوحة األرضية واملياه يوضع أنواع
والط���ن تنشأ للبناء من خار�ج ه.
ي
من الح�ج ارة
قصر آل حشان آل من�ج م
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قصر خويران

قصر آل ج
من�م

البيوت الطينية ف� ��ي ج
ن�ران

� ف� � ي� العام  1172هـ ،وأعيد ترم�يمه ف� � ي� العام
ال�راثية القديمة ف� � ي� منطقة ن�ج ران ،وقد ُب��ن � ي
مثل القصر نموذ�ج ًا للبيوت ت
ال�راثية بمنطقة ن�ج ران ،وتقع القرية ف� � ي� ال�ج زء
� ب
1437هـ ،وهو يقع ف� � ي� قرية آل من�ج م ال�ت � ي
تعت�ر من ض�من أبرز القرى ت
وي�راوح عمرها ما يب� ن�  200إلى  350عام ،ويو�ج د بها عدد املبا�ن � ي� الطينية تت�ج اوز سبعة
الشر ق� � ي� من مدينة ن�ج ران ت
ً
عددا من امللحقات والغرف
أهال�ي القرية .يحتوي القصر  -إضافة إلى الدرب -
مبا�ن ي� ،تم ترم�ي م أربعة منها من قبل
�
منها املس�ج د وغرف ال�خ دم والحارس وم�ج لس ر�ج ال ،باإلضافة إلى غرف لتخزين القمح وال�تمور ،وغرف أخرى ُسفلية
الط� ن�.
كمأوى للخيول وال�ج مال ،وقد أحيط القصر بسور خار�ج ي من ي

األهال�ي بن�ج ران
� تم ترم�يمها من
ال�راثية ال�ت � ي
أحد املبا�ن ��ي ت
�

ع�ر الصادق عن االن�ج ازات الفكرية املت�ج سدة ف� ي�
ال�راث العمرا�ن � ي� ف� � ي� منطقة ن�ج ران ثقافة الفرد وامل�ج �تمع فهو ُامل ب
ي�ج سد ت
املبا�ن ��ي واملدن التاريخية واملواقع األثرية ,ويمثل الرمز املادي والداللة ال�ت ��ي بت�رز تاريخ املنطقة
طابق� ن�
ي
الط� �ن� ف� ��ي منطقة ن�ج ران ف� � ي� عدد من األشكال املعمارية منها (املشولق) ويتكون من
ويتنوع الطراز املعماري لبيوت ي
يس� .
إلى ثالثة وتطل �ج ميع غرفه على املدخل الر�ئ ي

أك�ر وتضيق الدا�ئ رة كلما ارتفع لألعلى وتكون بالعادة
أما ( املربع ) و ( القصبة ) فتب�نى بشكل دا�ئ ري حيث تكون القاعدة ب
ف� � ي� زوايا البيت للحماية.

ف�يما يتكون ( املقدم ) يكون عادة من ثالثة طوابق وحوش ،ويستخدم الطابق ض
� منه كم�ج لس وغرف للتخزين.
األر� � ي

الط���ن و�ج ذوع وسعف النخل واألثل إضافة إلى استخدام خشب السدر ف� ي�
� تستخدم ف� ��ي البناء فهي ي
أما املواد األولية ال�ت � ي
صناعة األبواب والنوافذ.

قصر الشيخ مهدي بن فارس
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والط� ن� ،ثم يبدأ بوضع املدماك األول وبعد
ي
الط� �ن� بوضع األساس املسمى ( وثر ) وهو من الح�ج ارة
ويبدأ البناء لبيوت ي
ف
ف
يوم� �ن� أو ثالثة ثم يقام املدماك الثا�ن ��ي وهكذا
ي
في�رك
االنتهاء منه تي�رك ملدة يوم ح�تى ي�ج ف وذلك � ��ي الصيف أما � � ي� الشتاء ت
بالط� ن� ،والسقف عبارة عن خشب
ي
ح�تى ي�تم البناء وبعد االنتهاء  ,ت�تم عملية ( الصماخ ) وهو لياسة السقف من أسفل
ً
يوما ي�تم البدء بما ُي�سمى ( القضاض ) من ال�ج ي�ر األبيض ثم
من �ج ذوع وسعف النخيل وأش�ج ار األثل أو السدر وبعد 15
بالط� �ن� بعد ذلك تأ�ت � ي� العمليات ال�ج مالية اإلضافية للمبا�ن � ي� من
ي
الدر� والتلييس
ج
ت ت�م عملية ( التعسيف ) وهو عملية
�
الداخل وال�خ ار .
�ج
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