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 املسجد احلرام حيث تهفو القلوب وتتطلع األفئدة

ـــالم ــة اإلع ــل ــاف  ق
  الخليجي السادسة
   السياحة في السعودية
ــل ــث ـــار أم ـــي   خ

 ١٥ يومـًا فـي ربـوع المملكة 
للتعـرف على إسـتراتيجية الهيئة 
العامة للسـياحة واآلثار في تحويل 
سـيـاحية  لوجـهة  السـعـودية 
تاريخيـــة وطبيعيـة وحضاريـة

 باب من أبواب املسجد النبوي يعود تاريخه لعهد امللك عبدالعزيز آل سعود

 الزميل عاطف عيسى في أحد القصور التراثية مبكة املكرمة

مصاحف ومخطوطات ومناذج من املقتنيات 
األثريــــة التي تضمها قاعات املتحف الســــبع 
عن املسجد احلرام والكعبة املشرفة والصور 
الفوتوغرافية واملخطوطات واملسجد النبوي 

وزمزم.
  ويقدم املتحف في تسلسل تاريخي مسيرة 
مرت مبختلف العصور االسالمية بدءا بالعصر 
الزاهر.  األموي وانتهاء بالعصر الســــعودي 
وحينما يدلف الزائر للمتحف، يطالع منوذجا 
فريــــدا للحرم العتيق فيما حتيط به اجلدران 
بجماليات وجالل أجواء احلرمني الشــــريفني، 
فتنقله من اعتيادية التجوال واملشاهدة الى سمو 
الروحانية العذبة، من خالل صورتني كبيرتني 
ليحلق في جالل الصور ثم تقع عيناه على سلم 
الكعبة الذي يتكون من قطعة خشبية فريدة من 

خشب الساج، يناهز عمره املائتي عام.
  ويبرز بني مقتنيات املتحف أهم قطعة أثرية 
من القرن العاشر الهجري هي الرأس النحاسي 

ملنبر السلطان سليمان القانوني.
  ويسجل املتحف حملة تاريخية عن الكعبة 
املشرفة مما ذكره املؤرخ ابن هشام مستشهدا 
بابن اسحق املطلبي بأن أول من جعل للكعبة 
بابا كان امللك اليمني تبع الثالث، والذي كانت 
فترة حكمه قبل بزوغ فجر الرسالة النبوية.

  ويظهر تاريخ صنع بابــــني للكعبة خالل 
العهد السعودي أولهما في عهد امللك عبدالعزيز، 
طيب اهللا ثراه، عام ١٣٦٣هـ وكان مصنوعا من 
األملنيوم، ومدعما بقضبان حديدية، وبسمك 
٢٫٥ ســــنتيمتر وارتفــــاع ٣٫١ أمتار حيث كان 
اجلانب األمامي من الباب مغطى بصفائح من 
الفضة ومطليا بالذهب، وبه نقوش حتمل أسماء 
اجلاللة، ثم في عام ١٣٩٣هـ أمر امللك خالد بن 

 بعد يومني في مدينة الطائف، زارت خاللهما 
القافلة املشروع الطموح الذي تتبناه وتتولى 
االشراف على تنفيذه الهيئة العامة للسياحة 
واآلثار، وهو مشروع احياء سوق عكاظ، بدأ 
االستعداد للجائزة الكبرى، اداء العمرة في رحاب 
بيت اهللا احلرام واطهر بقعة على وجه االرض، 
ال تسل عن املشاعر واالحاسيس، وال تسل عن 
اللهفة والنشاط واالقدام، ورغم ان كثيرا من 
اعضاء القافلة ادوا العمرة اكثر من مرة، وانا 
منهم، اال ان مشاعر الرهبة واللهفة في آن واحد 
اجتاحت اجلميع، فال حديث يعلو فوق حديث 
االستعداد لرؤية الكعبة املشرفة، والطواف حول 
البيت، والسعي بني الصفا واملروة والصالة في 
مقام ابراهيم والشرب من زمزم وأداء املناسك 

في رحاب املسجد احلرام.
  الطريق من الطائف حتى مكة تقطعه احلافلة 
عادة في اقل من ســــاعة، لكن الشوق واللهفة 
اشعرانا بطول الطريق وكأنه ال ينتهي، وما ان 
حازت احلافلة امليقات في «السيل» حتى ردد 
املعتمرون «لبيك اللهم عمرة» وتعالت االصوات 
بالتكبير والتهليل، ودمعت العيون واهتزت 
القلوب وتوحدت النظرات تتطلع الى مداخل 
مكة واحلافلة تقطع الطريق الى وسطها قاصدة 

احد الفنادق املالصقة للحرم املكي.
  لم تكن املشاعر واالحاسيس غريبة علي، 
لكنــــي اجدها في كل مــــرة ينعم اهللا بها علي 
بأداء العمرة او فريضة احلج، وجعلت اتأمل 
في قدرة اهللا على صرف القلوب لهفة وشوقا 
دائما لهذا املوقع الكرمي ولبيته املعمور، وجعلت 
أتأمل قوله تعالى لنبيــــه ابراهيم (وأذن في 
الناس باحلــــج يأتوك رجاال) وتســــاؤل ابي 
االنبياء: وكيف اســــمع صوتي يا رب لالرض 

كلها، فيكون اجلواب: عليك االذان وعلينا 
البالغ، وجعلت اتأمل في دعاء ابي االنبياء 
(ربنا ليقيموا الصالة فاجعل افئدة من 
الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات)، 
واتعجب، منذ ذلك احلني واالفئدة تهوي 
الى هذه البقعة املباركة، وتتطلع النفوس 
ملالقاة بيت اهللا احلرام واداء ما افترضه 

اهللا علينا.
  وها نحن نقترب من بيت اهللا احلرام، 
املســــجد النبوي الشريف الذي تتوهج 
انــــواره فتضيء القلوب قبل ان تضيء 
ما حوله، وجحظت العيون لتحتضن ما 
يظهر لنا في احلافلة من معالم املسجد 
احلرام وخالل دقائــــق معدودة كنا في 
ســــاحة احلرم اخلارجية حيث توزعنا 

مجموعات صغيرة الداء العمرة.
  لم نتمالك مشــــاعرنا ونحن نرقب 
بأعيننا هذا البيت العتيق وألسنتنا تلهج 
«اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا 
واجالال ومهابة» فالعيون تبكي بحرقة 
والقلوب تنتفــــض والعقول حائرة في 
استيعاب املشهد، بضع مئات من الطائفني 
في ســــاعات الليل التي تسبق الفجر، 
والسماء صافية مألى بالنجوم والبيت 
يتألأل في ثيابه الســــود، وتشعر وكأنه 
ال حاجز بينك وبني اخلالق ســــبحانه، 
وحتس بأن كلماتك التي يستطيع لسانك 
نطقها، بشكل دعوات واستغفار ومتنيات 
كأن السماء ترقبها وتصل مباشرة الى 

حيث تريد.
  شــــيء ال ميكن وصفه وال تستطيع 
الكلمات ان جتسده وتعبر عما يجيش 
فــــي القلب حينئذ، وهكذا اخذتنا روعة 
املشهد واحلدث الى حيث انستنا التعب 
والهموم وكل ما حولنا، فلم نحس بأنفسنا 
اال وقد اشرق النهار بعد ان ادينا العمرة 

وصلينا الفجر في رحاب احلرم.

  متحف الحرمين

  لم نفارق احلرم إال لزيارة معلمني من 
أهم معالم مكــــة، وذلك في عصر اليوم 
الثاني، األول هو متحف احلرمني الشريفني 
الذي يروي تاريخ قرون وأجيال كثيرة، 
وقصة أطهر بقاع األرض وأقدس مقدساتها 
(احلرمني الشريفني) الذي يضم الكعبة 
املشــــرفة، قبلة املسلمني ومهوى أفئدة 

مئات املاليني.
  ويستعرض املتحف الذي مت إنشاؤه 
في شــــهر ربيع اآلخر عام ١٤١٩هـ قصة 
طويلة على امتداد مراحل البناء والتوسعة 
والتطوير التي شهدها احلرم الشريف 
بكل ما مر به من أزمنة وأحداث من خالل 

عبدالعزيز – رحمه اهللا – بصنع الباب الثاني من 
الذهب اخلالص، الذي سمي باب التوبة، ويقع 
باب التوبة على اجلانب الشمالي من الكعبة، 
حيث ميكن من خالله الصعود الى سقفها، وهو 
مصنوع من اخلشب نفسه املستخدم في صنع 

الباب، إال انه أقل سمكا.
  ويبني املتحف كمية الذهب املستخدم الذي 
بلغت كميته ٢٨٠ كغم وتكلفة البابني التي بلغت 
١٢٣٫٤٢٠٫٠٠٠ مائة وثالثة وعشــــرين مليونا 
وأربعمائة وعشرين ألف ريال سعودي ال تشمل 
تكلفة الذهب الذي قدمته مؤسسة النقد العربي 
السعودي حيث بدأ العمل فيه في العام ١٣٩٨هـ 

واستمر حوالي عاما كامل.
  ويوضح املتحف ان ارتفاع باب الكعبة يبلغ 
أكثر من ثالثة أمتار وعرضه حوالي مترين، بينما 
عمقه حوالي نصف متر، وبه مصراعان. والباب 
سمكه عشرة سنتيمترات ومصنوع من نوع 
معني من خشب الساج يسمى مكاموجن، والباب 
اجلديد مزود بقفل جديد، حيث مت استبدال ذلك 

الذي صنعه السلطان عبداملجيد.
  وتنوعت القطع التاريخية األخرى املعروضة 
في املتحف والتي تشمل باب الكعبة املعظمة 
الــــذي صنع في عــــام ١٣٦٣هـ بأمــــر من امللك 
عبدالعزيز آل سعود وباب الكعبة الذي صنع 
في العام ١٠٥٤هـ في عهد السلطان مراد خان 
وباب نحاسي للمسجد احلرام يعود الى فترة 
التوســــعة الســــعودية األولى وباب خشبي 
للمســــجد احلرام يعود الى السنوات األولى 
من القرن الرابع عشــــر الهجري وأحد أبواب 
املســــجد النبوي من عهد امللك عبدالعزيز آل 
سعود وعمود نحاسي استخدم كأحد األعمدة 
حول املطاف في التوســــعة السعودية األولى 

للحرم املكي الشريف الى جانب واجهة رخامية 
ألحد أبواب املسجد احلرام، عام ٩٨٤هـ وقفل 
ومفتاح للكعبة املعظمة للعام ١٣٠٩هـ في عهد 
السلطان العثماني عبداحلميد الثاني وباب من 
املنبر العثماني في املســــجد النبوي الشريف 
والذي صنع بأمر من الســــلطان مراد الثالث 
في العــــام ٩٩٨هـ باالضافــــة الى نقوش على 
الرخام تشير الى تاريخ إنشاء الباب وأجزاء 
من املسجد احلرام والتي دمرها حريق خالل 
عهد اململوك السلطان الناصر فرج بن برقوق 

في العام ٨٠٤هـ.

  مصنع كسوة الكعبة

  وانتقلت القافلة لزيارة مصنع كسوة الكعبة، 
حيث استمعت لشرح مفصل حول كسوة الكعبة 
عبر التاريخ والتي ظلت ترسل من مصر عبر 
القرون، باستثناء فترات زمنية قصيرة وألسباب 
سياسية، الى ان توقف ارسالها نهائيا من مصر 
ســــنة ١٣٨١هـ، حيث اختصت اململكة بصناعة 

كسوة الكعبة املشرفة الى يومنا هذا.
  وفي مستهل شــــهر احملرم ١٣٤٦هـ، أصدر 
امللــــك عبدالعزيز أوامره بإنشــــاء دار خاصة 
بصناعة الكســــوة، وأنشئت تلك الدار مبحلة 
أجياد أمــــام دار وزارة املالية العمومية مبكة 
املكرمة، متت عمارتها في نحو الســــتة أشهر 
األولى من عام ١٣٤٦ هـ، فكانت هذه الدار أول 
مؤسسة خصصت حلياكة كسوة الكعبة املشرفة 
باحلجاز منذ كسيت الكعبة في العصر اجلاهلي 

الى العصر احلالي.
  وقد كسيت الكعبة املشرفة في عام ١٣٤٦هـ 
بهذه الكســــوة التي تعتبر أول كسوة للكعبة 
تصنع في مكة املكرمة، وظلت دار الكســــوة 
بأجياد تقوم بصناعة الكسوة الشريفة 
منذ تشغيلها في عام ١٣٤٦هـ واستمرت 
في صناعتهــــا حتى عــــام ١٣٥٨هـ، ثم 
أغلقت الدار. وعادت مصر بعد االتفاق 
مع احلكومة السعودية الى فتح أبواب 
صناعة الكسوة بالقاهرة سنة ١٣٥٨هـ، 
وأخذت ترسل الكسوة الى مكة املكرمة 

سنويا حتى عام ١٣٨١هـ.
  والختالف وجهات النظر السياسية 
بني مصر والسعودية، توقفت مصر عن 
إرسال الكسوة الشريفة منذ ذلك التاريخ، 
وقامت السعودية بإعادة فتح وتشغيل 
مبنى تابع لوزارة املالية بحي جرول، يقع 
أمام وزارة احلج واألوقاف سابقا، والذي 
أسندت إليه إدارة املصنع، ولم يكن لديها 
وقت لبناء مصنع حديث، وقد ظل هذا 
املصنع يقوم بصنع الكسوة الشريفة الى 
عام ١٣٩٧هـ، حيث نقل العمل في الكسوة 
الــــى املصنع اجلديد، الذي مت بناؤه في 
أم اجلود مبكة املكرمة، ومازالت الكسوة 

الشريفة تصنع به الى يومنا هذا.

  مصنع الكسوة الجديد

  وفي يوم الســــبت السابع من ربيع 
اآلخر سنة ١٣٩٧هـ، افتتح مصنع الكسوة 
اجلديد بأم اجلــــود مبكة املكرمة حتت 
رعاية صاحب السمو امللكي األمير فهد بن 
عبدالعزيز «رحمه اهللا» ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – 
آنذاك – وقد ناب عنه في حفل االفتتاح 
صاحب الســــمو امللكي األمير فواز بن 
عبدالعزيــــز أمير منطقــــة مكة املكرمة 

ورئيس جلنة احلج العليا – آنذاك.
  ومن حق اململكة ان تفتخر بالكسوة 
التي صنعتها للكعبة املشــــرفة ففاقت 
بصناعتها كل من سبقوا إليها في الفن 
واإلبداع، وتشرفت هذه الديار الطاهرة 
الكعبة املشرفة بأيدي  بصناعة كسوة 
أبنائهــــا، زادها اهللا تشــــريفا وتكرميا 
وتعظيما ومهابــــة ورفعة وزاد كل من 
كرمها وشرفها تشريفا وتكرميا وتعظيما 

وبرا.
  ويضم هذا املصنع أقســــاما مختلفة 
لتنفيذ مراحل صناعة الكســــوة، ابتداء 
بصباغة غزل احلرير ثم مرورا بعمليات 
النسيج وعمليات التطريز وأخيرا مرحلة 
التجميع، ويضم هــــذا املصنع حوالي 
٢٠٠ عامل باالضافة الى اجلهاز اإلداري 
للمصنع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون 
املســــجد احلرام واملسجد النبوي التي 
أسند إليها اإلشــــراف على املصنع منذ 

عام ١٤١٤هـ. 

 الحلقة األخيرة 

 عاطف عيسى

  موفد «األنباء» في قافلة اإلعالم الخليجي 

  لم تكن قافلة اإلعالم اخلليجي السادسة مجرد جولة على 

عدد من مدن اململكة العربية السعودية للتعرف على املقومات 

السياحية التي تتمتع بها، بل كانت رحلة قطعت خاللها القافلة 

بوسائل املواصالت املختلفة آالف األميال طوال خمسة عشر 

يومـا من حيث الزمان وغاصت في عشـرات القرون وماليني 

السنني مسـتحضرة تاريخ هذه األرض التي شهدت النبوات 

واحلضارات واملمالك املتعددة.

  خمسة عشر يوما لم تكن كافية بكل تأكيد للغوص في أعماق 

التاريخ، وهو غوص يشبه في ادهاشه، الغوص في أعماق البحار 

ورؤية كائناته البديعـة، غوص بدأ من احلاضر حيث مقومات 

احلضارة والرقي والتقدم، وحيث أسـس احلداثة واملدنية 

والرفاه، ومر بالعصور املختلفة للدول واملمالك التي احتضنتها 

اجلزيرة العربية وعلى رأسها عصر النبوة الزاهر والذي شّرف 

اهللا به هذه البقعة املباركة من األرض، امتدادا ألبي األنبياء 

إبراهيم گ الذي أمره ربه برفع قواعد البيت املعظم.

  خمسة عشر يوما جالت فيها قافلة اإلعالم اخلليجي السادسة 

على سبع مدن وعشرات القرى تشكل في مجموعها مناذج 

مختلفة من مناطق اجلذب السياحي مبحاوره: الديني والتاريخي 

والطبيعي، وعاينت فيها اجلهود الكبيرة للهيئة العامة للسياحة 

واآلثار في اململكة لقيام نهضة سـياحية على أسـس متينة 

ومقومات راسـخة ينتظر لها ان تدفع اململكة لتكون احدى 

أهم مناطق اجلذب السياحي ليس في املنطقة فقط بل في 

العالم أجمع.

  خمسة عشـر يوما ما بني الرياض واملدينة املنورة وابها 

والباحة والطائف ومكة املكرمة وجدة، ومرورا مبدن أخرى 

وقرى في أعماق اجلبال، شـكلت رحلة شائقة بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى، وتسـتحق التفصيل الواجب في 

هذه احللقات.

 مكة المكرمة.. الجائزة الكبرى




