املنطقة الشرقية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده  ...والصالة والسالم على من ال نيب بعده ...وبعد:
قال اهلل تعاىل( :قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق ثم اهلل ينشئ النشأة اآلخرة إن اهلل على كل شيء قدير )
العنكبوت.02/
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (( :ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل به طريقا إىل اجلنة)) رواه مسلم.
قال الشاعر:
تغرب عن األوطان يف طـلب العـال

وسافر ففي األسفار مخس فوائد

تفريــج هـم واكــتـساب مـعـيـشـة

وعـــلم و آداب وصــحــبــة مـاجــد

اليوم األول:
الثالثاء  9349/9/91هـ
 املغادرة من مطار امللك عبد العزيز جبده على الرحلة السعودية رقم ( )9991الساعة الثالثة ظهرا والوصول إىل مطارالدمام الساعة الرابعة والدقيقة اخلامسة واألربعون عصرا
 التوجه إىل فندق (  ) Golden tulip innباخلرب زيارة متحف الدماميوجد املتحف حاليا يف مبنى مؤقت تابع ملكتبة الدمام العامة على أرض مساحتها (9019م )0وافتتح الستقبال الزوار عام
9321هـ املوافق 9111م
ويتكون من األقسام التالية:
 9ـ قاعة العروض املتحفية .
 0ـ اإلدارة  4ـ املستودعات .
 3ـ املكتبة .
ويعمل يف املتحف ( )6مرشدين  ،و( )93إداري .
حمتويات العرض املتحفي :
ينقسم املتحف إىل أربع قاعات :
 9ـ اإلنسان والكون  :ويتم عرض نصوص وصور تتحدث عن بداية اإلنسان وتكوين األرض والطبقات اجليولوجية
هبا .
 0ـ عصور ما قبل اإلسالم  :وتبد أ من العصور احلجرية حتى العصر اجلاهلي ،ويتم عرض جمموعة من القطع
احلجرية والفخارية ولوحات من النقوش والكتابات احلجرية ،باإلضافة إىل نصوص وصور حتكي عن كل فرتة من
فرتات ما قبل اإلسالم2

 4ـ القاعة اإلسالمية  :وهي بداية من هجرة الرسول صلى اهلل علية وسلم إىل املدينة املنورة وعهد اخللفاء
الراشدين والفرتات اإلسالمية املتتالية  ،باإلضافة إىل عرض جمموعة من القطع األثرية املختلفة ولوحات تتضمن
نصوص وصور وخمططات تعود إىل هذه الفرتة .
 3ـ قاعة صاحب السمو امللكي األمري /حممد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود  :وتضم جمموعة من القطع
الرتاثية العمالت وأواني فخارية كما يوجد قسم حضارة دملون اليت ازدهرت منذ عام  0122قبل
امليالد .وأهم شواهد هذه احلضارة القبور اليت يعرض املتحف عينة منها
 زيارة مجعية الثقافة والفنون بالدمام -العودة إىل الفندق

اليوم الثاني:
األربعاء 9349/9/02هـ
 زيارة معرض ارامكوففي كل عام يقوم أكثر من مائيت ألف من الطالب
والزوار والشخصيات املرموقة من مجيع أحناء العامل بزيارة معرض
أرامكو السعودية الذي يعترب املعرض األول من نوعه يف جمال الطاقة يف
املنطقة .
ميثل املعرض صورة حية جتسد أعمال أرامكو السعودية بدءا بأعمال
التنقيب واحلفر واإلنتاج وانتهاء بأعمال التكرير والشحن ,مع إبراز مآثر الرتاث العربي و اإلسالمي .
مت تدشني املعرض يف العام  9111وبعد عقد من الزمان مت تطويره  .يقع املعرض الذي يشغل مساحة تبلغ مخسا وعشرين
ألف قدم مربعة يف الظهران ،اململكة العربية السعودية ،حيث يقع املركز الرئيسي ألرامكو السعودية أكرب شركة منتجة للزيت
يف العامل.
املعروضات
يعترب جناح الرتاث الفين العربي اإلسالمي واسطة العقد يف املعرض ،فهو يروي قصة الرتاث العلمي الثري الذي أنتج أقدم
الكتب اهلندسية وأرسى قواعد تقنيات صناعة البرتول احلديثة .
ومن أجل إعداد هذا اجلناح استشارت أرامكو السعودية كبار علماء احلضارة اإلسالمية ومجعت صورا عن خمطوطات
ورسومات علمية من القرون الوسطى أبرزت يف املعرض.
يستند املعرض يف جممله على موارد أرامكو السعودية من املعلومات املتنوعة .ففي اجلناح األول شارك علماء األحياء
البحرية وعلماء األرض بالتعاون مع الكيميائيني واملهندسني يف إبراز اصول الزيت والغاز بشكل شيق ومبسط

كما شارك احملررون والكتاب يف املشروع من خالل صياغة املصطلحات الفنية يف قالب لغوي سهل استخدم يف مئات
البطاقات التعريفية املخطوطة واللوحات والالفتات باللغتني العربية واإلنكليزية.
ويف مجيع أحناء املعرض توجد أشرطة فيديو منتجة بواسطة الكمبيوتر وتساعد األلعاب التفاعلية األطفال يف معرفة القوى
الطبيعية اليت ساعدت على تكوين البرتول وجعله القوة احملركة لعاملنا .ومبشاهدة منوذج ملركز مراقبة األعمال يف أرامكو
السعودية الذي يعد أحدث ما توصلت إليه التقنية أو بدخول جمسم باحلجم الطبيعي لغرفة املراقبة يف إحدى سفن الشحن،
يتمكن األطفال والكبار على حد سواء من أن يعيشوا جتربة هبجة اكتشاف الطاقة وتسخريها وتوزيعها يف أحناء العامل .
 التوجه إىل مدينة القطيف وزيارة كل من : .9قلعة القطيف
تقع يف قلب مدينة القطيف وعلى تل مرتفع بناها الساسانيون يف
القرن الثالث امليالدي ،وكان فيها قصر البالط امللكي وقصور
الضيافة وحظائر املواشي ،وقد اختذت كقاعدة عسكرية ثم
مستودعا للبضائع ويف وقت الحق مقرا للسكن .وكان هلا سور
منيع جدد بناؤه يف عهد السلطان سليم الثاني ثم يف عهد وايل
األتراك علي باشا سنة 9214هـ وكان بالقلعة أحد عشر
مسجدا .وقد مت هدمها يف مثانينات القرن العشرين .
 .0قصر دارين
الذي بناه الربتغاليون عندما استعمروا جزيرة دارين يف مدينة القطيف
ويف العصر القريب سكنه الشيخ/حممد بن عبد الوهاب الفيحاني
السبيعي -مشهود له باخلري والكرم واحلكمة -ويف دارين كبار جتار
اللؤلؤ مبنطقة اخلليج العربي يف القرن التاسع عشر امليالدي 9.أمثال
عائلة اهلارون (من األنصار) و عائلة البنعلي  ،ومن املعامل املشهورة هبا

"عني بن هارون" وهي منطقة اسرتاحة للبحارة وصيانة لسفنهم ومدخلهم للعبور من خالهلا إىل قرية تاروت
حيث يشرتون حوائجهم ثم يعودون لسفنهم .وقد عثر يف أرض دارين على عمل نقدية تعود "الساسانية" ووجد
هبا متاثيل وأدوات تعود لعصور غابرة  ،وإىل عصرنا احلايل لو حفرت يف هذه القرية فستجد آثار مدينة أخرى
مدفونة حتت هذه املدينة .
 .4منازل تراثية
 .3محام بلوزة القديم
 .1عيون قدمية
 زيارة ملتقى احملبة والسالم وقد كان يف استقبالنا الفنان التشكيلي املشهور األستاذ عبد العظيم الضامن وبعد حفلالشاي مت التعارف بني ملتقى احملبة والسالم وملتقى األحبة ومناقشة األهداف واألعمال
 زيارة األستاذ فيصل الشهيل عضو شرف نادي اهلالل حيث دعانا إىل تناول طعام العشاء بعد حفل التعارف ثمودعناه شاكرين له حسن الضيافة و دعوناه لزيارة ملتقى االحبه مبكة املكرمة
 -العودة إىل الفندق

اليوم الثالث
اخلميس  9349/9/09هـ
 كان من املقرر زيارة ميناء العقري لكن وجود بعض عمليات الرتميم حالت دون ذلك زيارة قصر إبراهيم باشا باهلفوف:يقع القصر مبدينة اهلفوف مشال حي الكوت اليت كانت يف املاضي حماطة
بسور ضخم ,ومساحته  965122مرت مربع تقريبا وقد شيد هذا القصر
على مراحل منذ 113هـ وحتى عام 9922هـ  ,دخل العثمانيون القصر عام
9112م ,وبعد ذلك قامت الدولة السعودية عام 9114م باالستيالء على
االحساء وقصر إبراهيم .وقد شهد هذا املبنى أحداثا تارخيية خالدة ,إذ
أن امللك عبد العزيز استطاع السيطرة على هذا القصر( القلعة) مبا فيه من
جنود وعتاد من يد األتراك يف 9449-1-01هـ .القصر حيتوي على جمموعة
من املنشآت املتنوعة .وأصبح املسجد الكبري ذو القباب يقف وحده
ملتصقا بأحد جوانب السور الرئيسي ,وهناك محام كبري يف شكل قبة يف
الزاوية الثانية ,كما يوجد مبنى ثالث يف شكل قبة بالقرب من املسجد
واستخدم أخريا كمستودع لألسلحة .

 زيارة بيت البيعة حبي الكوت باهلفوفيقع منزل البيعة وسط حي الكوت مبدينة اهلفوف وله مكانته التارخيية  ،وكان يف األصل مقر سكن للشيخ عبد
اللطيف بن عبد الرمحن املال مفيت األحساء وشيخها وقاضيها يف تلك الفرتة التارخيية اهلامة  ،واكتسب املنزل قيمته
التارخيية اهلامة والفريدة عندما تشرف املنزل باستقبال امللك املؤسس الراحل  -امللك عبد العزيز  -طيب اهلل ثراه
ومرافقيه ليلة دخوله األحساء لتسلم مقاليد السلطة فيها وختليصها وأهلها من قبضة احلكم الرتكي  ،فقد توجه -

رمحه اهلل  -فور وصوله األحساء ودخوله قلعة
الكوت إىل منزل البيعة  ،حيث استقبله الشيخ عبد
اللطيف بن عبد الرمحن املال  ،وجرى يف املنزل ترتيبات
نقل السلطة وإمتام البيعة للملك املؤسس وذلك يف
غضون  3أيام  ،وهي أيام يكتبها التاريخ مبداد من نور
خالل الفرتة مم 9494/1/1هـ إىل 9494/1/92هـ
 زيارة مدرسة االحساء االوىل القدمية . -زيارة متحف االحساء باهلفوف

 زيارة جبل القارة الشهريحيث يقع هذا اجلبل بنفس القرية اليت محلت امسه القارة ،والقارة يف اللغة هي "اجلبيل الصغري املنقطع عن اجلبال"،
ويبعد عن مدينة اهلفوف العاصمة اإلدارية للمنطقة حبوايل  90كلم من
اجلهة الشرقية ،ويقع جبل القارة وسط واحة األحساء اخلضراء إذ
ميكن للمرء من فوق سطحه الشامخ الذي يرتفع إىل حنو  092مرتا عن
سطح البحر مشاهدة البساط األخضر اخلالب من مجيع اجلهات على
مد البصر ،كما يبلغ طوله حنو  0كيلو مرت ،وتبلغ مساحة قاعدته حنو
 9322هكتار ،ويتكون اجلبل من صخور رسوبية حنتتها رياح الطبيعة مبعول غري طبيعي وعناية فائقة وعوامل التعرية
بأشكال متنوعة مثرية مما أضافت على املوقع الفريد من اخلارج املزيد من املتعة واجلاذبية

اليوم الرابع
اجلمعة  9349/9/00هـ
 زيارة شاطئ نصف القمروا لذي يعد من املعامل السياحية اليت تتميز فيها املدينة ويبعد عن مدينة اخلرب مسافة  42كلم ,وقد مت تطوير الشاطئ بالكامل
وإعادة تصميمه وإنشاءه  ,وزراعته وتشجريه وترصيفه وإنشاء الطرق الداخلية والدوارات والساحات  ,ويضم شاطئ
نصف القمر أكثر من  122مظلة وجلسة تطل على البحر  ,ومت تقسيم الشاطئ إىل تسعة أقسام مع تسمية كل جزء باسم
خاص به  ,مع تزويد الشاطئ بكامل اخلدمات من دورات مياه وخزانات لالستحمام ومواقف للسيارات  ,وإنارة متكاملة
 ,وعشرات األكشاك التجارية اليت تبيع الوجبات اخلفيفة واملرطبات على مرتادي الشاطئ  ,كما مت تزويد الشاطئ
باأللعاب  ,ومرسى للسفن والقوارب للقيام برحالت حبرية يف وسط البحر  ,,إضافة إىل الساحات الرملية اليت ميكن من
خالهلا ممارسة كرة القدم  ,وكذلك مت عمل ساحات لركوب الدراجات النارية والدبابات الربية  ,وأماكن للخيول واجلمال
للتنزه على الشاطئ
 -مشاهدة جسر احملبة من الربج

شكر واقرتاح:
ويف اخلتام يسرني أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ عبد احلميد حممد أمني كاتب على جهوده اجلبارة واإلشراف على الرحلة
والتنسيق مع اجلهات املختصة ذات العالقة بالرحلة وحرصه على أن تسود روح احملبة والبهجة والسرور بني األعضاء املشاركني
يف الرحلة كما أتوجه الشكر اجلزيل لألستاذ صدقة براشي على جهوده املبذولة يف إعداد الربنامج الثقايف والرتاثي للرحلة
والتنسيق مع املسئولني عن املتاحف واآلثار يف املنطقة وال يفوتين أن اشكر مجيع أعضاء الرحلة على روح احملبة والتعاون بني
اجلميع بالرغم من أننا مل جنتمع إال يف احلافلة وأثناء التجوال وليلة واحده قضاها البعض يف لعب البلوت بعد تناول طعام العشاء
ولزيادة أواصر احملبة بني أعضاء اجملموعة اقرتح اجتماع األعضاء يوميا بعد أداء فريضة الفجر مجاعة يف مصلى الفندق وملدة
نصف ساعة على األقل ملناقشة برنامج الرحلة ثم التوجه إىل املطعم لتناول طعام اإلفطار وإكمال برنامج الرحلة
واقرتح أن يكون هناك اجتماع مسائي جلميع األعضاء يف مصلى الفندق بعد أداء فريضيت املغرب والعشاء مجاعة قصرا ومجعا
ملناقشة بعض املعلومات الثقافية املستفادة من الرحلة
وختاما أرجو للجميع التوفيق واىل اللقاء يف رحلة قادمة
أخوكم /أ -هشام خوندنه

