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الدرعية على قائمة التراث العالمي
القافلة اإلعالمية زارت المدينة التاريخية ووادي حنيفة وحصن المصمك وسوق الزال

حنيفة والذي يخضع للتأهيل 
أيضا وهو يعد أحد أبرز املعالم 
الطبيعية التي متيز الدرعية 
حيث ميثل أغلب املساحات 
الزراعية واألراضي السكنية 
بها ولقد أخذ اسمه من اسم 
العربية وهي  القبائل  احدى 
قبيلة حنيفة، ويشكل الوادي 
محورا ميتد من الشمال الغربي 
حتى اجلنوب الشرقي بطول 
يزي���د عل���ى 120 كيلومترا، 
ويصب فيه أكثر من أربعني 
رافدا، وشكلت سفوح الوادي 
بوعورتها وارتفاعها حصنا 
منيع���ا لقص���ور الدرعي���ة 
ومبانيها املطلة على سهول 

الوادي ومضايقه اخلصبة.
اليوم األول للرحلة  وفي 
الدرعية ووادي  وبعد زيارة 
حنيفة حطت القافلة رحالها 
في وسط الرياض حيث حصن 
املصمك وهو احلصن احملكم 
املربع الذي ميثل مكانة بارزة 
الرياض واململكة  في تاريخ 
كمعلم تاريخي ميثل الزمان 
الذي بني فيه واألحداث التي 
جرى تيارها حوله حيث اقترن 
احلصن مبلحمة فتح الرياض 
البطولية التي حتققت على يد 
امللك عبدالعزيز آل سعود في 
فجر اخلامس من شوال 1319ه� 
)1902م( ومنها واصل مسيرته 
لتوحيد اجلزيرة وبناء اململكة 

العربية السعودية.
نعم كان املصمك املهد األول 
للملك عبدالعزيز، والعبور 
منه الى مدينة الرياض. جولة 
القافلة في احلصن ش���ملت 
جمي���ع أقس���امه وتتابعت 
األس���ئلة على املشرفني على 
احلصن، وه���و بالفعل يعد 
معلما سياحيا بارزا في قلب 

الرياض.
وعلى بعد خطوات كانت 
اجلول���ة احل���رة للقافلة في 
س���وق الزل الق���دمي والذي 
يشكل مفصال تراثيا مهما مبا 
يضمه من صناعات وحرف 
تراثية كصناعة وبيع البشوت 
والدالل والسيوف وغيرها من 

التراثيات.
ه���ذا غي���ض م���ن فيض 
الرياض، س���ياحة تاريخية 
في الدرعي���ة ووادي حنيفة 
وس���ياحة تراثية في سوق 
الزل، وسياحة تاريخية كذلك 
في حصن املصم���ك، وفيها 
س���ياحة في أعماق التاريخ 
القدمي واحلديث عبر متحف 

الرياض الوطني.

وجعلها قادرة على التكيف مع 
متطلبات العصر وشمل ذلك 
تطوير املدينة كمركز ثقافي 
والتفاعل مع تسجيل موقع 
الطريف ضمن قائمة التراث 
العاملي واحملافظة على بيئة 
املدينة م���ن التدهور واعادة 
توازنه���ا الطبيعي من خالل 
ترميم املباني الطينية املهددة 
باالنهي���ار الى جانب تطوير 
أنش���طة س���ياحية وثقافية 

وترفيهية.
وانتقلت القافلة الى وادي 

املوافقة على تسجيل الدرعية 
ضمن قائم���ة التراث العاملي 
وذلك بعد خطة طموح أعدتها 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار 
للحفاظ على تراث املدينة مبا 

ميثله من عراقة وأصالة.
وحت���دث د.مغن���م ع���ن 
استراتيجية تطوير املدينة 
قائ���ال: يتم حتوي���ل املدينة 
الى مركز ثقافي وس���ياحي 
الوطني وفقا  على املستوى 
التاريخي���ة  خلصائصه���ا 
والثقافية والعمرانية والبيئية 

1744م، فأصبحت الدرعية قاعدة 
الدولة ومقر احلك���م والعلم 
واستمرت كذلك الى ان اختار 
اإلمام تركي بن عبداهلل الرياض 
مقرا جديدا للحكم وذلك عام 
1824م، وأش���ار ال���ى تعرض 
املدينة للدمار على يد ابراهيم 
باشا والذي طال معظم النواحي 
احلضرية مب���ا في ذلك البنى 
التحتية واملوارد االقتصادية 
باملدينة، وكان الطريف – مقر 

احلكم – األكثر دمارا.
ولفت د.مغنم الى انه متت 

الثقافية والتراثية والعمرانية 
واالقتصادية والتي مبوجبها 
التاريخية  الدرعية  ستصبح 
مؤهلة، وتشمل خطة التطوير 
مشاريع حي الطريف ومشاريع 
حي البجيري ومشاريع الطرق 

واملرافق العامة.
وعاد د.مغنم بالتاريخ الى 
حيث نشأة الدولة السعودية 
األولى، فقال لقد ناصر اإلمام 
محمد بن سعود لدعوة التجديد 
الديني التي نادى بها الشيخ 
املجدد محمد بن عبدالوهاب عام 

م���ن املوق���ع الصحي���ح 
بدأت قافلة اإلعالم اخلليجي 
رحلتها الطويلة لالستكشاف 
والتعريف بواقع الس���ياحة 
واآلث���ار ف���ي اململك���ة، من 
الرياض، وحتديدا من املتحف 
الوطني، ذلك الصرح العريق 
الذي يشكل البوابة احلقيقية 
لتاري���خ اململكة، فمن خالله 
نغوص في أعماق التاريخ منذ 
عصوره األولى ونعيش من 
خالل قاعاته احلقب املختلفة 
واملتتابعة والتي مرت بشبه 
اجلزيرة العربية وصوال إلى 

العصر احلديث.
املشرف العام على املتحف، 
وط���وال نح���و س���اعة من 
الزمن، شرح للقافلة تاريخ 
هذا املتحف وزمان إنش���ائه 
والقاع���ات الت���ي يحتويها، 
وأخذنا ف���ي جولة على تلك 
القاعات بدءا من قاعة اإلنسان 
والكون حيث شرح لنا كيف 
أن دراسات حديثة تشير الى 
ان عمر األرض نحو 4 مليارات 
سنة، وكيف تكونت القشرة 
األرضية الصلبة لألرض، ثم 
قاعة املمالك العربية القدمية 
وقاعة العصر اجلاهلي وقاعة 
العصر اإلسالمي وقاعة الدول 
اإلسالمية املتعاقبة ثم الدولة 
الس���عودية األول���ى، فقاعة 
احلرمني الشريفني واململكة 
العربية السعودية احلديثة.

ومن املتحف الوطني الذي 
يعد أحد أبرز املعالم السياحية 
القافلة  انتقلت  الرياض،  في 
القدمية،  الدرعية  الى مدينة 
واملشروع الطموح بإعادة هذه 
املدينة التاريخية والتي متثل 
ركيزة مهمة في تاريخ اململكة 
الى الوجود، تلك املدينة التي 
ازدهارها منوذجا  إبان  غدت 
متميزا من األداء احلضاري 
الذي يقوم على سمو الفكرة 
ونبل السلوك وصفاء املعتقد، 
الدقيق بني  الت���وازن  وعلى 
امل���كان وطم���وح  ق���درات 

اإلنسان.
املشرف العام على مشروع 
الدرعية د.علي مغّنم  تطوير 
أكد للقافلة في ش���رح ميداني 
مطول ان الدرعية متثل رمزا 
وطنيا في تاريخ اململكة، حيث 
ارتبط ذكرها بالدولة السعودية 
األول���ى، وش���كلت منعطف���ا 
تاريخيا في اجلزيرة العربية. 
واضاف د.مغن���م ان برنامج 
تطوير الدرعية يتضمن عددا 
كبيرا من املشاريع التطويرية 

وفد القافلة االعالمية اخلليجية في لقطة تذكارية في املتحف الوطني بالرياض

)عبدالعزيز القباني(

حصن املصمك ميثل اهمية تاريخية للرياض خصوصا وللمملكة عموما احد كبار جتار البشوت يتحدث عن اسرار صناعتها وتسويقها

ال��س��ع��ودي��ة 
المقدسات  بل�د 
اآلث��ار  وكن��ز 
السي�احة ومهد 

س�ياحة عبر التاريخ، زمانا ومكانا، في ارض املقدسات والرساالت االرض 
التي احتضنت اول بيت وضع للناس، االرض التي شهدت مهد احلضارات منذ 
نزول ابينا آدم گ الى هذه البسيطة، من الرياض املدينة املترامية االطراف 
كانت انطالقة قافلة االعالم اخلليجي ال� 9، غاصت في فجر التاريخ عبر املتحف 
الوطني، وانتقلت الى االحس�اء، اكبر واحة نخيل في العالم وصاحبة اكبر حقل 
نفطي في العالم ايضا وكذلك اكبر صحراء في االرض،، ومن االحساء الى الدمام 
واخلبر حيث يتعانق القدمي واحلديث في منظومة فريدة قل ان يكون لها نظير، 
فإل�ى القصيم عصب اقتصاد اململكة وموطن رؤوس االموال، والتي تعج باآلثار 
واملتاحف في بريدة وعنيزة الى جانب شهرتها التي تبلغ اآلفاق في جتارة التمور، 
ومن القصيم الى حائل تلك املدينة التي اصبحت على خارطة السياحة العاملية 
بعد اعتماد رالي حائل ضمن السباقات الدولية، والتي حتوي كذلك اضخم متحف 
مفتوح لآلثار في العالم على مس�احة تزيد على ال� 7 آالف كيلو متر مربع، ومن 
حائل كانت الرحلة الى مكة املكرمة، عبر جدة عروس البحر املتوس�ط، الداء 

العمرة وزيارة املشاعر املقدسة.
نعم سياحة عبر التاريخ، ورحلة في اعماقه اثبتت غنى اململكة بكل مقومات 
السياحة والتي ميكن ان جتعلها احدى اكثر اجلهات مقصدا للسياح في العالم، 
سياح اآلثار، وسياح الصحراء وسياح اخلضرة والنخيل وسياح املتاحف الى جانب 
السياحة الدينية املتمثلة في الشعائر املقدسة في مكة وزيارة املدينة املنورة 
لم تكن الرحلة عادية بكل املقاييس، فليس عاديا ان تغوص في اعماق التاريخ 

وتتعرف على حضارات وممالك وامم على بعد آالف السنني.
قافلة االعالم اخلليجي ال� 9 التي تسيرها الهيئة العامة للسياحة واآلثار في 
السعودية ضمت عشرات االعالميني من مؤسسات متعددة صحافية وفضائية، 

ووثقت للسياحة واآلثار في اململكة طوال 15 يوما فالى التفاصيل:

قافلة اإلعالم الخليجي ال� 9 
تستكشف اإلمكانات الهائلة 

للسياحة في المملكة

شارك في القافلة عاطف عيسى

الحلقة الثانية

وادي حنيفة متنفس حقيقي الهالي املنطقة


