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دراسةةةةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةةةاري                   
              مةةخ لةةوا عوالةةد ا  يةةد   

 اتاري  مكة املكرمة واملدينة املنورة أمنوذًج

 عامر آل خشيلبن مها بنت علي  د. أ.
واملعاصتترق م تتت ال تتارياق كليتتة ا دا     ذ ال تتاريا ايتتدي   أستت ا

 األمرية نورة بنت عبد الرمحن بالرياض امعةج
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 دراسة ا  اري  مخ لوا عوالد ا  يد
 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

               هيدف علم التاريخ إىل دراسة مسرية اإلنسان وأنشطته 

املجتمعات اإلنسانية منذ القدم عىل توثيق وحرصت يف العصور السابقة، 

أنشطتها، واألحداث التي مرت هبا؛ هبدف نقلها إىل األجيال القادمة، 

وختليدها. وتنوعت الوسائل التي استخدمت يف التوثيق بحسب 

اإلمكانيات املتاحة يف كل عرص؛ فابتدأ التوثيق باستخدام رسوم مصورة، 

ا املجتمعات، وسّجلت هذه الرسوم وأحداًثا مهمة عاشته مثلت أفكاًرا

عىل جدران الكهوف وعىل احلجارة، ثم تطّور التوثيق ودخل طوًرا 

جديًدا مع اخرتاع الكتابة، التي نقشت عىل احلجارة وعىل األلواح 

الطينية، ثم تطور تسجيلها يف أوراق الربدي، وجلود احليوانات 

عة يف هناية القرن ، ثم اخرتع الورق، ثم جاء اخرتاع الطبا(1)وعظامها

التاسع اهلجري/منتصف القرن اخلامس عرش امليالدي؛ ليشّكل عالمة 

 . (2)فارقة يف تاريخ احلضارة اإلنسانية

                                                   
، بريوت، مؤسسة الرسالة، مقدمة يف تاريخ الكتب واملكتباتمحادة، حممد ماهر،  (1)

 . 31-5م، ص1996هـ/1417

جدة، دار البيان العريب،  مقدمة يف تاريخ الكتب واملكتبات،كحيلة، نسيبة عبدالرمحن،  (2)

 .79-78، 32م، ص1980هـ/1400
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دراسة التاريخ عىل املصادر التي وثقت النشاط اإلنساين  اعتمدت

منذ القدم، وهي مصادر تراكمت وتنوعت حسب إمكانات كل عرص 

مادية تركها اإلنسان مثل: األدوات التي فمنها ما هو بقايا  .وأدواته

استخدمها، أو األماكن التي سكنها، ومنها ما وثقه اإلنسان ودّونه من 

أخبار وتفاصيل عن حياته؛ هبدف ختليدها، سواء استخدم يف ذلك الرسم 

املصّور، أو الكتابة، التي كانت نقلة كبرية يف التسجيل والتوثيق، حتى أن 

ما قبل "وما قبلها هو زمن  "بداية التاريخ"هو  البعض اعترب اخرتاعها

كانت هي بعينها الكلمة  "الصورة"ويرى بعض الباحثني أن  ."التاريخ

املكتوبة يف الطور األول من أطوار الكتابة؛ حيث جلأ اإلنسان إىل 

،  فظهرت الصورة (1)ما يريد التعبري عنه بالصور والرسوم "تصوير"

تاريخ اإلنسان، واعترب البعض أن الصورة هي والكلمة متالزمتني مًعا يف 

عالمة اإلنسان املميزة، ووسيلته األوىل يف نقل املعلومات حتى اخرتاع 

 .(2)الكتابة

                                                   
منجي، يارس، التالقي احلضاري بني تراث املخطوط اإلسالمي املصور وفنون الصورة  (1)

 . 84، ص 104-81، ص ص 2015، يونيو جملة رواق التاريخ والرتاثاملكتوبة، 

، ترمجة، فريد الزاهي، الدار البيضاء، 2، طحياة الصورة وموهتادوبري، رجييس،  (2)

 . 92، وص 46، ص 2013أفريقيا الرشق، 
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 دراسة ا  اري  مخ لوا عوالد ا  يد
 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

ومنذ أن عرف اإلنسان الكتابة، احتلت املصادر املكتوبة مكانة  

مهمة يف تدوين التاريخ، واعتمدت عليها الدراسات التارخيية بشكل 

كبري، وإىل جانب ذلك استخدمت املصادر األخرى مثل: الرواية 

 . (1)الشفهية، واآلثار املادية

إىل  ومع تطور دراسة التاريخ يف العرص احلديث برزت الدعوة

فتح آفاق وجماالت جديدة أمام البحث التارخيي، وذلك من خالل النظر 

هبدف تسليط الضوء عىل قضايا  زاوية جديدة إىل املصادر القديمةمن 

جديدة من خالهلا، واستخدام أنواع جديدة من املصادر فرضها تطور 

حياة اإلنسان، ومن املصادر اجلديدة التي برزت الدعوة الستخدامها يف 

، (2)مثل: الرسومات واللوحات الفنية "الوثائق البرصية"راسة التاريخ: د

املرتبطة بالتاريخ احلديث ليشمل  "الوثائق البرصية"ثم اتسع مفهوم 

الصور الفوتوغرافية، والسينامئية، والتلفزيونية، والرسوم الكرتونية، 

ملكتوبة وطوابع الربيد، وبطاقاته، بوصفها نموذًجا للمصادر اجلديدة غري ا

 . (3)"إعادة رسم املايض وتفسريه"التي تسهم يف 

                                                   
 .176ص  حياة الصورة،دوبري،  (1)

 . 82يارس، التالقي احلضاري، ص  (2)

، ترمجة: حممد الطاهر التاريخ املفتت، من احلوليات إىل التاريخ اجلديددوس، فرانسوا،  (3)

؛ حممود، عبدالواحد 110م، ص2009املنصوري، بريوت، املنظمة العربية للرتمجة، 

= 
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 موضوع الدراسة وأمهيتها: 

ابع ، وهي طو"(1)الوثائق البرصية"تقدم الدراسة أحد أنواع 

التي استحدثت ألهداف إدارية واقتصادية يف بريطانيا، منذ الربيد 

م، 1840هـ/ السادس من مايو عام 1256اخلامس من ربيع األول عام 

انترشت يف دول العامل كافة، واكتسبت مع مرور السنوات قيمة ثم 

تارخيية، وتتناول الدراسة دور طوابع الربيد يف تدوين التاريخ من خالل 

وتربز  .دراسة نموذج لطوابع الربيد املرتبطة بمكة املكرمة، واملدينة املنورة

ديم لتق ؛أمهيتها يف مناقشتها استخدام مصدر جديد، وهو طوابع الربيد

 معلومات تارخيية.  

 أهداف الدراسة:

 حتليل العالقة بني طوابع الربيد ومصادر التاريخ.  -

 مناقشة املعلومات التي تقدمها طوابع الربيد.   -
                                                   

= 
، بغداد، دار ومكتبة عدنان، يد كتابة التاريخمدرسة احلوليات الفرنسية وجتدحممود، 

استخدام الصورة الفوتوغرافية يف تدوين التاريخ، . وآل خشيل، مها،27م، ص2013

 هـ، ص 1438الرياض، دار املفردات، 

          واملقصود هبا وسائل التوثيق غري املكتوبة، وتشمل الصور بكل أشكاهلا: رساًم،  (1)

لفازية، وطوابع الربيد مثل: الصور الفوتوغرافية والسينامئية والتنحًتا،  أو نقًشا، أو

 ورسوم الكاريكاتري، وغريها. )انظر: مصطلحات الدراسة(.، وبطاقاته
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 دراسة ا  اري  مخ لوا عوالد ا  يد
 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

تتبع طوابع الربيد املرتبطة بمكة املكرمة واملدينة املنورة من حيث  -

 تسلسلها الزمني وتنوعها املوضوعي. 

 الكشف عن عالقة طوابع الربيد بتاريخ املدينتني املقدستني.  -

 فرضيات الدراسة: 

 طوابع الربيد وثائق برصية، ومصدر لدراسة التاريخ.  .1

تقدم طوابع الربيد معلومات تارخيية تتكامل مع غريها من  .2

 املصادر.

تسهم طوابع الربيد يف الكشف عن معلومات تدعم دراسات  .3

 دينة املنورة.تاريخ مكة املكرمة وامل

 حدود الدراسة: 

وثائق "بوصفها  "طوابع الربيد"تتناول الدراسة يف اجلزء األول 

تستخدم يف دراسة التاريخ، ويركز اجلزء الثاين عىل الطوابع التي  "برصية

ترتبط بمكة املكرمة واملدينة املنورة حتى بداية القرن اخلامس عرش 

         بتاريخ الطوابع أو تصنيعها اهلجري. وال تتناول الدراسة ما يتعلق 

 أو تاريخ الربيد العام، إال بام خيدم أهداف الدراسة.  

وفيام يتعلق باألمثلة التي استشهدت هبا الدراسة، فقد قدمت 

          أمثلة متنوعة زمنًيا لتوضيح األفكار املطروحة، والتزمت الدراسة 



 

 

 ( 48)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينة

 

160 

نة املنورة بالتوقف عند بداية يف املبحث اخلاص بطوابع مكة املكرمة واملدي

 القرن اخلامس عرش اهلجري. 

 منهج الدراسة ومصادرها: 

اتبعت الدراسة املنهج التارخيي القائم عىل الوصف والتحليل، 

يد بشكل عام، والطوابع كام عمدت الدراسة إىل عمل مسح لطوابع الرب

بشكل خاص؛ وذلك لتقديم أمثلة متنوعة مكانًيا وزمانًيا،  السعودية

هبدف توضيح األفكار املطروحة. وسعت الدراسة إىل االستشهاد بطوابع 

موثقة، مأخوذة عن موسوعات معتمدة يف طوابع الربيد، كام استعانت 

وبعدد من الطوابع التي زودهتا هبا إدارة  ،بموسوعة الطوابع السعودية

 ووضعت هذه النامذج يف ملحق الدراسة. ،يد السعوديالطوابع بالرب

 مصطلحات الدراسة: 

قطعة من الورق تلصق عىل الرسائل لتكون  طوابع الربيد: -

 .(1)إشعاًرا بالدفع املقدم للخدمة الربيدية

وتشري إىل وسائل التوثيق غري املكتوبة، وتشمل  الوثائق البرصية: -

الصور بكل أشكاهلا: رساًم، أو نقًشا، أو نحًتا، مثل: الصور 

                                                   
(1)  The Guide for the Development of Philately, Universal Postal 
Union, Berne, p 16. 



 

 

161 

 دراسة ا  اري  مخ لوا عوالد ا  يد
 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

الفوتوغرافية والسينامئية والتلفازية، وطوابع الربيد، وبطاقاته، 

 ورسوم الكاريكاتري، وغريها. 

 الدراسات السابقة: 

، "هواية" عهامج نالت طوابع الربيد اهتامًما كبرًيا، باعتبار

وباعتبارها مقتنيات تارخيية، وظهرت العديد من الكتب املصورة التي 

من الصعب احلديث عن  ، إنهتعنى بعرض طوابع الربيد، ويف املقابل

درست العالقة بني طوابع الربيد وتدوين  ،دراسات تارخيية متخصصة

وذلك ألن الوثائق البرصية تعد  ؛التاريخ بصفتها مصدًرا من مصادره

مل تدخل ضمن أدوات الباحثني يف التاريخ حتى اآلن  ،وثائق حديثة

يمكن  ،وحلرص الدراسات السابقة يف هذا املوضوع .(1)بشكل كبري

اإلشارة إىل مؤلفات تتبعت تارخيًيا طوابع الربيد التي جيمع بينها رابط 

 وأبرزها:   .خاص، مثل املوضوع، أو املكان، أو الزمان

 

                                                   
 (1) Ferro, Marc, Cinema and History, translated by: Naomi Greene, 
Detroit, Wayne State University Press, 1988, p 23; Delporte, 
Christian  "De la legitimation a l'affirmation" Quelleest la place des 
images en histoire?, nouveau monde, 2008, p55. 

 . 24ص  استخدام الصورة،آل خشيل، 
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 الدراسات والكتب العربية:

الربيد واالتصاالت باململكة املعارك، إبراهيم بن عبدالعزيز،  .1

، الرياض، مؤسسة روايب وهطان، 2، ط1ج العربية السعودية،

 هـ.1415

تناول الكتاب إيضاًحا شاماًل لتاريخ االتصاالت والربيد يف 

اململكة العربية السعودية، وأعطى تتبًعا تارخيًيا وفنًيا للطوابع السعودية، 

 مع إحصاءات متنوعة تتناول طوابع الربيد. 

طوابع الربيد وثائق عايشت تأسيس اململكة صفدر، حممد كامل،  .2

نة العامة لالحتفال بمرور مائة الرياض، األما العربية السعودية،

 م. 1999هـ/1419عام عىل تأسيس اململكة، 

تناولت هذه الدراسة تتبًعا تارخيًيا لطوابع الربيد يف عهد امللك 

، واملناسبات التي م(1953-1902ـه/1373-1319) العزيز عبد

 ارتبطت هبا، مع وصف فني ألنواع الطوابع وأماكن طباعتها. 

موسوعة الطوابع السعودية يف اململكة ، احلسيني، عبدالقادر .3

، الطبعة الثانية، جملدان، الربيد السعودي، العربية السعودية

 م. 2011ـه/1432

وهي موسوعة من جملدين، احتوت عىل مقدمة تارخيية عن الربيد 

والطوابع الربيدية بصفة عامة، ثم تناول احلديث عن طوابع الربيد التي 
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 دراسة ا  اري  مخ لوا عوالد ا  يد
 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

 هـ/1334 من عام ايف مكة املكرمة بدءً  مملكة احلجازصدرت يف عهد 

م، وتناول تسلسلها الزمني ومواصفاهتا الفنية، ثم تدّرج يف 1916

التعريف بالطوابع الربيدية منذ عهد امللك عبدالعزيز حتى صدور 

 م.2011هـ/1432 املوسوعة يف عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز عام

 الدراسات والكتب األجنبية: 

1. Keep, David, History through Stamps, 
London, Newton Abbot, 1974. 

قدم الكتاب طوابع الربيد لعدد من دول العامل، مصنفة عىل 

موضوعات عكست تطورات تارخيية وحضارية أثرت عىل العامل بأمجعه، 

اخرتاع القطارات، والتعاون الدويل، والرياضة الدولية، واألرس  :مثل

احلاكمة، وزعامء العامل، وبعض أحداث أوروبا التي وثقتها طوابع 

 عرض نبذة تارخيية عن األحداث التي وثقتها الطوابع. كام الربيد، 

2. West, Chris, A History of Britain in Thirty- 
Six Postage Stamps, New York, Picador, 
2013. 

 ، ربط كل منها باحلدثبريطانًيا ستة وثالثني طابًعا املؤلفقدم 

، ليشكل الكتاب يف جممله تتبًعا للتاريخ من خالل الذي جاء يف سياقه

 الطوابع.
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وتتشابه الدراسات املذكورة مع الدراسة احلالية يف اهتاممها 

راسة احلالية عنها بطوابع الربيد وارتباطها بأحداث تارخيية، وختتلف الد

يف تركيزها عىل توضيح العالقة التي تربط الطابع بدراسة التاريخ، 

واألسباب التي تستدعي اعتبار طوابع الربيد مصدًرا من مصادر دراسة 

 االتاريخ هبدف الكشف عن معلومات تدعم الدراسات التارخيية، ومنهجً 

متجددة يف الستخدام الطوابع يف تقديم موضوعات تارخيية  امقرتًح 

وتتبع تارخيي وحتليل موضوعي للطوابع الربيدية املرتبطة  تارخينا املحيل.

 بمكة املكرمة واملدينة املنورة.

 مسار الدراسة: 

  وبمصادره. ،والتعريف به ،مهية املوضوعأوتشمل  :املقدمة -

فيه العالقة بني طوابع الربيد وكتابة التاريخ، و الفصل األول: -

 :العناوين التالية

 نشأة طوابع الربيد. .1

 العناية بطوابع الربيد بوصفها مقتنيات تارخيية. .2

 املعلومات التي تقدمها طوابع الربيد. .3

 مكان طوابع الربيد بني مصادر التاريخ. .4
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 دراسة ا  اري  مخ لوا عوالد ا  يد
 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

دراسة يف طوابع الربيد املرتبطة بمكة املكرمة  :الفصل الثاين -

 :فيهواملدينة املنورة، و

نبذة تارخيية عن طوابع الربيد املرتبطة بمكة املكرمة واملدينة  .1

 املنورة. 

 ظهور اسم مكة املكرمة واملدينة املنورة عىل طوابع الربيد. .2

 ظهور معامل مكة املكرمة واملدينة املنورة عىل طوابع الربيد.  .3

 الصور واملوضوعات التي تضمنتها الطوابع. .4

 اخلامتة والنتائج. -

 امللحق. -
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 نشأة طوابع الربيد:  .1

ارتبط الربيد باإلنسان منذ القدم، وكان وسيلة للتواصل ونقل 

األخبار، وتطورت أنظمته املؤسسية بشكل تدرجيي عرب التاريخ بالتزامن 

يف العرص احلديث،  اختذ الربيد طوًرا جديًداومع تطور الدول وتنظيامهتا. 

نتج عن التطورات االقتصادية واالجتامعية، فالثورة الصناعية انعكست 

عىل تطور وسائل املواصالت، فتطورت معها أنظمة الربيد واخلدمات 

املرتبطة به، وكانت بريطانيا املكان الذي شهد النقلة احلديثة للربيد 

يعاين ددة التي كان منها: املشاكل املتع اوأنظمته، واستدعى ذلك أسبابً 

نظام الربيد خالل النصف األول من القرن التاسع عرش، مثل: منها 

ارتفاع األسعار، وتفاوت الرسوم، وتكرارها، وتردي خدمات النقل 

 .مما تطلب وضع نظام جديد يعالج هذه املشاكل ؛والتوصيل

 Rowland Hill(1)روالند هيل ديف سبيل البحث عن حل قّدم السي 

، مقرتًحا ضمن كتيب ألفه م(1879-1795هـ/1210-1296)

                                                   
إداري وتربوي بريطاين، كان له الفضل يف إدخال تنظيامت جديدة لتطوير النظام  (1)

التعليمي الربيطاين، ونالت مقرتحاته لتطوير النظام الربيدي شهرة كبرية؛ وأصبحت 

األساس الذي سار عليه الربيد فيام بعد، كرمت ذكراه من خالل العديد من طوابع 

= 
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 دراسة ا  اري  مخ لوا عوالد ا  يد
 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

وجذب هذا  "إصالحات مكاتب الربيد: أمهيتها وإجراءاهتا"بعنوان: 

الكتيب اهتامم احلكومة الربيطانية. وتركز مقرتح هيل باستبدال النظام 

الربيدي القديم يف بريطانيا بنظام مبني عىل نظام وطني موحد قائم عىل 

موحدة وخمفضة ترتبط بوزن الرسالة، وتدفع رسوم دفع تعرفة وطنية 

اإلرسال مقدًما من مرسل الرسالة، ويطبق هذا النظام ليشمل اجلميع. 

وجاءت فكرة الطابع كملصق صغري بمثابة إيصال بالدفع املقدم، وكانت 

ربيع األول  فكرته هذه هي بداية العمل بنظام طوابع الربيد منذ شهر

وأصبحت اإلصالحات الربيدية الربيطانية . (1)م1840مايو  ـه/1256

بمثابة النموذج الذي انتقل إىل خارجها وانترش، ثم تطور إىل نظام بريدي 

 وتكاليفه.  ،وخدماته ،هيدف إىل تنظيم إجراءات الربيد (2)عاملي

                                                   
= 

 الربيد التي خّلدت دوره.  
Sir Rowland Hill, Encyclopedia Britannica,  
https://www.britannica.com/biography/Rowland-Hill-English-

administrator-and-educator , (accessed 15 October 2017). 
(1)  West, Chris, A History of Britain in Thirty-Six Postage Stamps, 
New York, Picador, p. 2-8. 

م دعا مدير مكتب الربيد العام يف الواليات املتحدة 1863هـ/ 1278يف عام  (2)

 15إىل مؤمتر يف باريس، وحرض مندوبو   Montgomery Blairمونتوجومري بلري 

دولة من أوروبا وأمريكا ونجحوا يف االتفاق عىل عدد من املبادئ العامة التفاقيات 

متبادلة، ولكن مل يتمكنوا يف تلك املرحلة من تأسيس اتفاقية دولية بريدية. كانت هذه 

ملانيا موظف بريد مرموق من احتاد أ Heinrich von Stephanاملهمة من نصيب 

وضع خطة احتاد بريدي عاملي، وبناء  North German Confederationالشاميل 

= 

https://www.britannica.com/biography/Rowland-Hill-English-administrator-and-educator
https://www.britannica.com/biography/Rowland-Hill-English-administrator-and-educator
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 ،وإدارية ،نشأت طوابع الربيد يف بدايتها لتحقق أهداًفا تنظيمية

عامل األخرى، وتبنتها وأصبحت جزًءا واقتصادية، ثم انترشت يف دول ال

، "زمنًيا"مهاًم من النظام الربيدي حتى اليوم، وتراكمت الطوابع 

الدول والتطورات السياسية التي مرت هبا منذ بدء  "تاريخ"وواكبت 

 استخدام طابع الربيد. 

 العناية بطوابع الربيد بصفتها مقتنيات تارخيية:  .2

كبرية من املؤسسات ومن  نال طابع الربيد منذ ظهوره عناية

مجعيات حول العامل تعنى بطوابع الربيد وهواة  تأسستفاألفراد املهتمني، 

م، وهي 1869ـه/1286لندن منذ عام تأسست يف  قدمهاأمجعها، و

تلتها ، The Royal Philatelic Society (1)اجلمعية امللكية للطوابع

                                                   
= 

شعبان  4عىل اقرتاحه استضافت العاصمة السويرسية مؤمتًرا دولًيا يف برين يف 

دولة. ويف التاسع من أكتوبر من  22حرضه ممثلون عن  1874سبتمرب  15هـ/ 1291

للربيد، وازداد عدد الدول املنضمة إىل العام نفسه وضعت معاهدة برين أول احتاد 

م. ونجحت معاهدة برين يف 1878االحتاد، وتغري اسمه إىل االحتاد العاملي للربيد عام 

توحيد األنظمة الربيدية العاملية املختلفة، يف معاهدة واحدة لتبادل الرسائل، مما نتج عنه 

يف يوم التاسع من أكتوبر ، وأصبح العامل حيتفل كل عام "تسهيل تبادل الربيد الدويل

 باليوم العاملي للربيد. 

 http://www.upu.int/en/the-upu/history/about-history.html             
(accessed 19 January 2017). 
 (1) http://www.rpsl.org.uk/home.asp (accessed 1 May, 2017). 

http://www.upu.int/en/the-upu/history/about-history.html
http://www.upu.int/en/the-upu/history/about-history.html
http://www.rpsl.org.uk/home.asp
http://www.rpsl.org.uk/home.asp
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 دراسة ا  اري  مخ لوا عوالد ا  يد
 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

 American Philatelic Society (1)مجعية هواة الطوابع األمريكية

إىل دعم  هذه اجلمعيات وهتدفم. 1886ـه/1303التي تأسست عام 

حول العامل من خالل اقتناء املجموعات وتيسري  طوابع الربيدهواة مجع 

. كام تعنى بالدراسات والبحوث واملعارض املتعلقة بطوابع الربيد ،تبادهلا

وانترش تأسيس مثل هذه اجلمعيات حول العامل ألهداف ختدم الطوابع 

كام متثلت العناية بطوابع الربيد يف عدد من األنشطة مثل: نرش وحمبيها. 

الطوابع، وتنظيم املعارض التي هتتم  حرصالكتب املصورة التي تعنى ب

 بطابع الربيد. 

لبعد يحرض افالعناية بطوابع الربيد االهتامم بالتاريخ،  تعكس

فيالحظ  واملؤلفات التي هتتم بطوابع الربيد، التارخيي مصاحًبا للفعاليات

وكل طابع تصحبه معلومات عن  ،"تارخيية"بمقدمة  يبتدئ منها كال أن

. وعّلق بعض املهتمني بأن تقديم وعن الفرتة التي صدر ضمنها ،"تارخيه"

ة بالربيد كالرسائل الرعاية والدعم هلواة الطوابع، واملقتنيات املتعلق

، وأشار آخر إىل أن العناية (2)والبطاقات، يسهم يف احلفاظ عىل التاريخ

بإمكاهنا "بطوابع الربيد تعزز تقدير التاريخ، وأن الطوابع حسب قوله: 

                                                   
 (1) https://www.stamps.org/Home (accessed 9 May 9, 2017). 

 (2) Klug, Janet, Preserving History Helps Preserve Stamp Collecting, 
American Philatelist Journal of the American Philatelic 
Society, October 2001, p. 878-879.  

https://www.stamps.org/Home
https://www.stamps.org/Home
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. ورغم املبالغة التي تنطوي عليها هذه (1)"هءالتاريخ أو إخفا تشكيل

أدوار الطوابع وما حتمله من العبارة إال أهنا تعكس دوًرا مهاًم من 

 تفاصيل، فهي تساعد عىل إبقاء التاريخ ماثاًل يف األذهان.

كسب وشغًفا يهواية عىل كوهنا العناية بطوابع الربيد  وال تقترص

ن والباحث بل يرى فيها، االكتشاف فحسب ومتعة ،ربةاخلو ،عرفةامل

ذكر أحدهم:  فهي كامن مصدًرا مهاًم ملعلومات تارخيية متميزة، واملهتم

 ."وتقديره هتعزز االرتباط باملايض، وتعّمق فهم"

أن كل  عتربومع تطور أدوات البحث التارخيي ظهرت نظريات ت

مما  ؛اعتباره مصدًرا للمعلومات يمكن من مقتنيات ما يرتكه اإلنسان

 يستدعي البحث أكثر يف طبيعة املعلومات التارخيية التي يقدمها الطابع.  

 تي يقدمها طابع الربيد:املعلومات ال .3

يرى الباحثون املهتمون بالطوابع أهنا قادرة عىل تقديم معلومات 

متتلك القدرة عىل التحدث إىل "أن الطوابع  فذكرواتارخيية مهمة، 

. "رسد الكثري من القصص"وذلك من خالل قدرهتا عىل  ؛"األجيال

ا منجاًم املوضوعات املصورة عىل الطوابع تعد يف ذاهت"وذكر آخر أن: 

                                                   
 (1) Heilbronner, Hans, Stamps to Shape and to Hide History, 
American Philatelist Journal of the American Philatelic 
Society, April 1997, p. 346-347.  
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 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

 تستخلصإىل البحث عن املعلومات التي  عو، مما يد(1)"غنًيا باملعلومات

من خالهلا، ومن خالل دراسة جمموعة متنوعة من الطوابع وحتليلها، فمن 

 املمكن تقسيم املعلومات التي تقدمها الطوابع إىل األقسام اآلتية: 

 التعبري عن سيادة الدولة:  .أ

وتعلن من  ،استقالل الدولة أو تبعيتهاتعرب طوابع الربيد عن 

فعىل سبيل املثال، خالهلا عن سيادهتا عىل مناطق أخرى خارج حدودها، 

تعكس الطوابع خضوع بعض البالد العربية للسيادة الربيطانية؛ فحملت 

طوابعها صور التاج الربيطاين، أو صوًرا مللكة بريطانيا، أو توشيًحا يفيد 

( الذي حيمل صورة امللكة 1يظهر يف )الطابع رقم  بالتبعية لربيطانيا، كام

( الذي 2الربيطانية إليزابيث الثانية عىل طابع ملحمية عدن، و)الطابع رقم 

ووّشح الطابع بكلمة الكويت باللغة  ،يمثل صورة مللكة بريطانيا

( الذي صدر مبارشة بعد االحتالل الربيطاين 3اإلنجليزية، و)الطابع رقم 

م طبع عليه توشيٌح باالحتالل الربيطاين، 1917هـ/ 1335للعراق عام 

. كام تعكس "العراق حتت االحتالل الربيطاين"فحمل الطابع عبارة 

وتطّور الطوابع التطور السيايس للدولة، واملراحل التي مر هبا تكّوهنا، 

                                                   
(1)  West, A History of Britain, p 1.  

Ganz, Cheryl & Sheahan, M., Every Stamp tells A Story, 
Washington D. C., Smithsonisn Institution, 2014, p 9.  
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مساّمها حتى وصلت إىل التسمية التي هي عليها اليوم. فتعكس الطوابع 

بيل املثال تطور مسمى سلطنة عامن، فظهر عىل ( عىل س6و 5)رقم 

م حتى عام 1966هـ/1386منذ عام  "عامن ومسقط"الطوابع مسمى 

عىل  "سلطنة عامن"م، ثم ظهر اسمها الرسمي احلايل 1970ـه/1390

 م.  1971هـ/ يناير 1390الطوابع منذ 

 هوية الدولة ومبادئها:  .ب

اخلاصة، وهي ظهر طابع الربيد الربيطاين األول حيمل هويته 

م( 1901-1837هـ/1318-1253) صورة رمزية للملكة فيكتوريا

(، وسارت الدول األخرى عىل التقليد 7 رقم طابع)ال كام يظهر يف

متثل طوابعها، وتعرب عنها، وعن  "هوية"، فابتكرت كل دولة (1)نفسه

قيمها الثقافية واحلضارية، وعاّم تعتنقه من مبادئ دينية أو سياسية، 

تبذل الدول عناية كبرية باملضامني والصور التي سيحملها الطابع ولذلك 

طابع  إىل أناملهتمون بالطوابع وأشار  .أمام العامل ألهنا رسالة للتعريف هبا

الربيد أصبح بمثابة سفري للدولة التي أصدرته، ورسواًل للدعاية عنها يف 

، تريد فكرة معينةاخلارج. فحني ينتقل طابع الربيد إىل اخلارج تنتقل معه 

( 8، فالصورة الظاهرة يف )الطابع رقم (2)الدولة إيصاهلا واإلعالم عنها

                                                   
 (1) Ganz & Sheahan, Every Stamp, p 41. 

، الدار الثقافية للنرش، البداية واهلواية، القاهرةرزق، إبراهيم، تاريخ طوابع الربيد،  (2)

= 
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 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

تظهر املبدأ السيايس االشرتاكي الذي كانت تتبناه مجهورية اليمن اجلنوبية 

( الصادر عن اململكة 9الشعبية، وتظهر الصورة الظاهرة يف )الطابع رقم 

 سالم اإلنسانية، وهو السالم. من مبادئ اإل ًءاالعربية السعودية مبد

وحترض الرموز الوطنية يف طوابع الربيد، وهي وسيلة تعرب هبا 

من خالل ختليد أسامئهم عرب  ؛بعض الشخصياتلالدولة عن تكريمها 

. فتقديًرا للجهود الكبرية التي بذهلا امللك فيصل بن طوابع الربيد

من م( يف سبيل التضا1975-1964هـ/1395-1384) عبدالعزيز

اإلسالمي، أصدرت اململكة العربية السعودية بعد وفاته طوابع بريد 

رائد التضامن اإلسالمي املغفور له امللك "محلت صورته مصحوبة بعبارة 

(، وأصدرت كذلك بعد 10)الطابع رقم "فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

-1426وفاة خادم احلرمني الرشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز)

 :م( جمموعة من الطوابع، حتمل صوره، منها2015-2005ـه/1436

وداًعا "( الذي حيمل صورة امللك عبداهلل ومعها عبارة 11)الطابع رقم 

 . "حبيب الشعب

                                                   
= 

 .  52م، ص 2004هـ/1425
Keep, David, History through Stamps, London, Newton Abbot, 

1974., p 16 
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 تاريخ الدولة:  .ج

توثق الطوابع أحداًثا تارخيية مهمة، وتسهم يف إبقائها ماثلة يف 

تي تعكس وشبهها بعض الباحثني باملرآة الصادقة ال ،األذهان ألجيال

وال يقترص دور طوابع الربيد يف هذا املجال عىل ، (1)األحداث التارخيية

من واألحداث التي عارصهتا الطوابع، فيمكن  ،أحداث التاريخ املعارص

تارخيية؛ هبدف التذكري هبا، ومن استعادة العديد من األحداث الخالهلا 

ذلك ما أصدره الربيد السعودي من سلسة طوابع تذّكر بغزوات النبي 

الذي يستعيد ذكرى غزوة تبوك  (12الطابع رقم ) ، مثل

  طوابع الربيد . كام تسهم م630التي حدثت يف العام التاسع اهلجري/

سبيل املثال ، فعىل يف التذكري بقضايا ومواقف كانت حارضة يف وقتها

أصدرت الكويت طوابع تذّكر بقضية األرسى الكويتيني لدى العراق، 

وهي القضية التي تزامنت مع الغزو العراقي للكويت عام 

ال تنسوا "الذي حيمل عبارة  (13الطابع رقم )م، ومنها 1990ـه/1411

  ."أرسانا

                                                   
، 1ج الربيد واالتصاالت باململكة العربية السعودية،املعارك، إبراهيم بن عبدالعزيز،  (1)

 . 100هـ، ص 1415، الرياض، مؤسسة روايب وهطان، 2ط



 

 

175 

 دراسة ا  اري  مخ لوا عوالد ا  يد
 مها بنت علي عامر آل خشيلد.  أ.

 األحداث واملناسبات املحلية: .د

بالعديد من األحداث،  حتتفي الدولة من خالل طوابع الربيد

والتنموية، واألمثلة كثرية يف واملناسبات املحلية، واإلنجازات الوطنية 

كام تعرب الطوابع عن األحداث املحلية املهمة، وحلظات  هذا اجلانب.

لد عىل طوابع الربيد لتبقى رمًزا ومن اللقطات  .مميزة استحقت أن ختخ

صورة خلادم احلرمني الرشيفني  ةتي وثقتها طوابع الربيد السعودياملميزة ال

العزيز وهو يقّبل العلم السعودي، ورافقت الصورة  امللك سلامن بن عبد

، وصدر الطابع بمناسبة اليوم الوطني )الطابع "نحبّك يا وطن"عبارة 

  (.14رقم

 عالقات الدولة اخلارجية ومواقفها من األحداث العاملية: .ه

الدول من مواقف جتاه تعرّب طوابع الربيد أيًضا عاّم تتخذه 

تعرب من و اإلنسانية أو السياسية، العاملية ، واملناسباتواألحداث ،القضايا

 ، مثل:مع غريها من الدول مواقف مشرتكة تبنيهاخالهلا عن تضامنها، أو 

o  تعبري الطوابع العربية عن التضامن مع القضية الفلسطينية، فيوضح

لتي أصدرهتا الدول ( نموذجني من الطوابع ا15)الطابعان رقم 

م تضامنًا مع الشعب الفلسطيني يف 1965هـ/1385العربية عام 

 م.1948ـه/1367ذكرى مذبحة دير ياسني 



 

 

 ( 48)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينة

 

176 

o  تعبري طوابع الربيد عن التعاون الدويل يف التصدي ملرض املالريا

 (.16م )الطابع رقم 1962هـ/1381ومكافحته عام 
o ا للمنظامت إعالن الدولة من خالل طوابع الربيد عن انتامئه

( الذي يعرّب عن االحتفاء بمرور مخسة 17الدولية، مثل )الطابع رقم 

وعرشين عاًما عىل إنشاء االحتاد الربيدي العريب، واتفقت الدول 

عىل إصدار طابع موّحد حيتفي  -ومن بينها اململكة -األعضاء مجيعها

 هبذه املناسبة.  
o ني الدول، فيعرّب بعن عالقات الصداقة أو التحالف الطوابع عرب ت

 ( عن العالقات الوثيقة بني السعودية والبحرين. 18)الطابع رقم 

 : اجلانب االقتصادي .و

تسهم طوابع الربيد يف الكشف عن جوانب شيقة من التاريخ، 

ما يتعلق بالنواحي االقتصادية، فالطابع جزء من النظام اإلداري  :منهاو

كان و، وظهر منذ البداية مرتبًطا بتنظيامت إدارية واقتصادية، للدولة

. وتنعكس فئات العملة عىل طوابع من حل اقتصادي تنظيمي اجزءً 

 الربيد، كام يظهر عىل كل طابع سعره.

، فاستخدمت طوابع الربيد لدعم لكل طابع إسهامه املاديو

، كام استخدمت (1)املوارد احلكومية من خالل الرسوم التي تدفع مقابلها

                                                   
 . 166-152، ص الربيد واالتصاالتاملعارك،  (1)
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ت لبعض املرشوعات، أو األعامل اخلريية داخل الدولة أو تربعاالمع جل

خارجها، مثل: الطوابع العثامنية التي أصدرت دعاًم ملرشوع سكة حديد 

(، والطوابع التي 19احلجاز، ومن بينها طوابع بريد )الطابع رقم 

طابع رقم )ال (1)أصدرهتا اململكة لصالح دعم مجعية اإلسعاف اخلريية

(، والطوابع التي أصدرهتا الدول العربية دعاًم ملكتبة اجلزائر 20

 (. 21)الطابع رقم  (2)املحرتقة

 طوابع الربيد بني املصادر التارخيية: ةمكان .4

يمكن  التيعلومات امل أمثلة عىل أوضح املبحث السابق

استخالصها من خالل طوابع الربيد، وهذا يدفع إىل التساؤل عن املكان 

                                                   
هـ، هبدف تقديم اإلسعافات 1354مجعية خريية سعودية، تأسست يف مكة املكرمة عام  (1)

األولية والرعاية الطبية العاجلة حلجاج بيت اهلل احلرام، وصدر أمر سام من امللك 

عبدالعزيز بتشكيلها، وكانت مواردها غري ثابتة، وتعتمد عىل تربعات املحسنني 

هـ لتصبح مجعية اهلالل األمحر 1383، تغري مسامها يف عام ومساعدات الدولة

، بريوت، 2، ج التاريخ القويم ملكة وبيت اهلل الكريمالسعودي. الكردي، حممد طاهر، 

 .289-288م، ص 2000ـه/1420دار خرض للطباعة والنرش، 
م أحرقت قوات االحتالل الفرنسية مكتبة اجلزائر، وخرست 1965هـ/1385يف عام  (2)

ملكتبة آالف املخطوطات والكتب، ولتقديم الدعم للجزائر إلعادة بناء املكتبة، فقد ا

.احلسيني، 3أصدرت الدول العربية طابًعا بريدًيا خصص ريعه إلعادة بنائها. 

، الطبعة 2، مج موسوعة الطوابع السعودية يف اململكة العربية السعوديةعبدالقادر، 

 .276م، ص 2011هـ/1432الثانية، الربيد السعودي، 
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؟ ويمكن الوصول إىل ذلك من ضمن مصادر التاريخ للطوابعاملناسب 

خالل النظر إىل طابع الربيد وحمتواه، فطابع الربيد ظهر وهو حيمل 

، وحسب ما ذهبت إليه بعض املناهج احلديثة يف دراسة التاريخ، "صورة"

، وهذا االجتاه يف النظر "مصدر من مصادر دراسة التاريخ"فإن الصورة 

ورة بوصفها مصدًرا للمعلومة حديٌث نسبيًّا ابتدأ من تسعينيات إىل الص

عىل يد عدد من  اهلجري/ سبعينيات القرن العرشين القرن الرابع عرش

الفرنسيني الذين دعوا إىل تعامٍل أعمَق مع الصورة؛ من خالل الباحثني 
مدرسة جتاه وتبنت هذا االوأبعادها التارخيية والثقافية،  ا،حتليل حمتوياهت

التي نادت بإثراء كتابة التاريخ من خالل قراءة كل  الفرنسية "احلوليات"

ما خّلفه اإلنسان عن حياته بمختلف جوانبها؛ هبدف إعادة تشكيل 

دعت إىل توسيع  اقاملعرفة التارخيية وقراءهتا قراءة معارصة، ويف هذا السي

وثائق "ا بوصفها نطاق املصادر الوثائقية، واالهتامم بالصور بكافة أنواعه

، مدّللة عىل ذلك بالفائدة الكبرية التي قدمتها الرسومات، "برصية

والنقوش، واملنحوتات، لداريس تاريخ العصور القديمة، والوسطى، 

وعرص النهضة. واهتم املؤرخون املنتمون إىل مدرسة احلوليات بالصورة 

، وطوابع الربيد، بأنواعها املختلفة: الفوتوغرافية، والسينامئية، واملتلفزة

غري "ورسوم الكاريكاتري، فاعتربوها مجيًعا وثائَق برصيًة، ومصدًرا 

ال تقّل أمهيته عن الوثيقة املكتوبة أو الروايات الشفهية. وبعبارة  "مكتوب

أخرى، فإن حقل الوثيقة التارخيية جيب أن يتسع ليشمل كل ما أنتجه 
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كن القول بأن طابع ومن هذا العرض يم. (1)اإلنسان لتوثيق نشاطه 

 ."الوثائق البرصية"الربيد وما حيمله من صور ينتمي إىل 

 وثيقة"فيعتربون الطابع  ن بالطوابعون املختصوالباحث أما

الطوابع وثائق رسمية ": أكدت إحدى الدراسات بأنذلك يف ، و"رسمية

وسجلتها بكل صدق  ،وتفاعلت معها ،عايشت هذه األحداث ،تارخيية

، (2)"تسهم يف تدعيم احلدث وتوثيقه"أن الطوابع فت بوأضا "وأمانة

تعامل طوابع الربيد كوثيقة رسمية ": التعامل معها قائاًل  إىل آخروأشار 

 . (3)"والقوة الرشائية ،تقدم معلومات عن نظام احلكم، والعملة

                                                   
، ترمجة: حممد الطاهر التاريخ املفتت، من احلوليات إىل التاريخ اجلديددوس، فرانسوا،  (1)

؛ حممود، عبدالواحد 110م، ص2009املنصوري، بريوت، املنظمة العربية للرتمجة، 

، بغداد، دار ومكتبة عدنان، مدرسة احلوليات الفرنسية وجتديد كتابة التاريخحممود، 

 . 27صم، 2013

& Burke, Peter: Eyewitnessing, The uses of Images as Historical 
Evidence, New York, Cornell University Press, 2001, p 10- 12. 

 طوابع الربيد وثائق عايشت تأسيس اململكة العربية السعودية،صفدر، حممد كامل،  (2)

عىل تأسيس اململكة،  الرياض، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام

 8م، ص 1999هـ/1419

(3)  Keep, History…, p 14.  
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وللجمع بني هذين الوصفني يمكن الرجوع إىل تعريف الوثيقة، 

كل مدّون يعطينا صورة أو جزًءا من "بعض الباحثني بأهنا:  هايعرفف

صورة املجتمع البرشي، وكل ما حييط به كونًيا يف زمان معني أو مكان 

طور عرب التاريخ، . ومن املعروف أن مفهوم الوثائق قد ت(1)"معني

 ،، وأهدافها، وتعددت أنواعها، فمنها الوثائق اخلاصةاوتنوعت مضامينه

مثل الوصايا األرسية،  اليومية، شؤون األفراد تتناول يالت والشخصية

اكتسبت أمهية تارخيية ألهنا  األيام مرور واملبايعات، واألوقاف. ومع

الوثائق  :ومنهافيها.  كتبت التي الفرتة تعكس معلومات كثرية عن

 من مصادر التاريخ، وخاصة ما يتعلق ا مهاًم مصدرً  التي تعد الرسمية

بدراسة التاريخ السيايس واإلداري، واختذت عرب التاريخ أشكااًل متعددة 

 تطورت مع تطور اإلنسان وأدواته. 

برزت الوثائق الرسمية يف التاريخ احلديث لتصبح ركيزة أساسية 

من ركائز كتابة التاريخ احلديث واملعارص، خاصة اجلانب السيايس 

. ومن أنواعها: "ال تاريخ بدون وثائق" داري منه حتى قيل:واإل

، واخلطابات، واملراسالت احلكومية، والسجالت، والقرارات، تاملعاهدا

  والبيانات. 

                                                   
، جمموعة إدارة الوثائق يف عرص االتصاالت وتقنية املعلوماتالعسكر، فهد إبراهيم،  (1)

 .45النيل العربية، ص 
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الوثائق "وأشار بعض الباحثني إىل أمهية الوثائق الرسمية بقوله: 

رتة الرسمية اإلدارية هي املرآة العاكسة لنشاطات األجهزة احلكومية يف ف

 .(1)"زمنية حمددة

النقاط التي تلتقي عندها  تتضح وبالعودة إىل طوابع الربيد،

فكالمها صادر عن جهة رسمية، وكالمها يسهم يف  ؛بالوثيقة الرسمية

 تتعلق بالشؤون املحلية أو اخلارجية.  ،التعبري عن مضامني خمتارة

يف وإذا كانت طوابع الربيد تشرتك مع الوثائق البرصية األخرى 

اعتامدها عىل الصورة، فإهنا ختتلف عنها يف أهنا حتمل وجهة نظر رسمية 

وال يمكن أن  ،حمددة األغراض، فلها دالالت خمتارة وليست عشوائية

 تصدر طوابع الربيد من جهات غري رسمية. 

 أنح وهذا الوصف واملقارنة بني الوثائق وبني طابع الربيد يرّج 

يف آٍن واحد،  يقة رسمية ووثيقة برصيةوثك جيمع بني صفته طابع الربيد

 . التي تستخدم يف دراسة التاريخ تأخذ مكاهنا ضمن الوثائقوبذلك 

 منهج استخدام طوابع الربيد يف تدوين التاريخ:  .5

أوضحت الصفحات السابقة أن طابع الربيد هو مصدر 

يف دراسة التاريخ، ورفده بمعلومات تدعم تسهم ووثيقة،  ،للمعلومات

                                                   
 . 45، ص إدارة الوثائقالعسكر،  (1)
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الستخالص أساسية؛ خطوات  وهذا يتطلب اتباع ،األخرى املصادر

 وأمهها:، الطابعأكرب قدر ممكن من املعلومات من 

 التأكد من صحة الطابع وأصالته: .أ
؛ تتعرض الطوابع مثل غريها من الوثائق إىل التقليد أو التزوير

لبيعها عىل اهلواة، إما لندرهتا بسبب قلة الكمية املطبوعة منها، أو توقف 

دارها، أو سحبها ألخطاء فنية يف الطباعة، وأحياًنا يلجأ بعض إص

وحني املزورين لتزوير الطوابع لتحقيق فوائد مادية ومعنوية يف آن واحد. 

، فال بد من التأكد من طابع الربيد ضمن مصادرهيقرر الباحث استخدام 

، وعدم تعرضه للتزوير، أصالتهوسالمته املادية، و ،صحة هذا الطابع

فّصلها الرجوع إىل الوسائل التي من خالل  ؛املمكن التأكد من ذلكومن 

واالطالع عىل  ،الباحثون املتخصصون يف تصميم الطوابع وتثمينها

 .(1)الدراسات التي تناولت تزوير الطوابع وعالمات املزّور منها

يف ويفضل أن يستخدم الباحث الطوابع املوثقة التي جيدها 

مثل: نرشات واألدلة التي تصدرها اجلهات املتخصصة يف الطوابع، ال

 Scott سكوتو، .Stanley Gibbons Ltd ستانيل جيبونز
Catalougue أو دور احلفظ واملتاحف املختصة التي حتتفظ بطوابع ،

                                                   
مثل العالمات التي ذكرها احلسيني يف الفصل الرابع من اجلزء األول من موسوعة  (1)

موسوعة الطوابع السعودية، حيث تناول نامذج من التزييف يف التوشيحات. احلسيني، 

 وما بعدها.  351، ص 1، جالطوابع السعودية
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 National Postalالربيد ضمن مقتنياهتا مثل: املتحف الوطني للربيد 
Museum املتحدة األمريكية. يف واشنطن بالواليات 

 استكامل معلومات الطابع األساسية: .ب

، الطابع وثيقة يتطلب استخدامه التعرف إىل بياناته األساسية

 وهي: 

o تاريخ إصداره. 

o ه.الدولة التي أصدرت 

o الصورة أو املضمون الذي حيمله. 

o املجموعة التي صدر ضمنها. 

o والعملة التي قيم هبا.قيمته ، 

فهذه املعلومات رضورية لوضع الطابع يف السياق الزمني  

، وهي معلومات تتوافر واملوضوعي الصحيح، مما يؤدي إىل قراءته بدقة

 .غالًبا يف أدلة الطوابع

 ربط الطابع بغريه من الطوابع:  .ج

تصدر الدولة جمموعة ف، اتابع إىل جمموعوطال معظمنتمي ت

وبإمكان . (1)، أو تاريخ اإلصداربةاملناس املوضوع، أوطوابع جيمع بينها 

                                                   
 . 55ص  طوابع الربيد،رزق،  (1)
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مجع جمموعة من الطوابع عىل أساس رابط موضوعي  الباحث من جهته

أن  ،يؤكد الباحثون املهتمون بالطوابعويف ذلك جيمع بينها، يرى أنه 

جمموعات الطوابع قادرة عىل تقديم معلومات جغرافية وتارخيية 

 يسهم يف ،من الطوابع ومتناسقة تكوين جمموعات مرتابطة ن، وأ(1)كثرية

: ة، فأشار بعضهم إىل أنّ حمدد ةقف تارخييااهر أو موواستكشاف وتتبع ظ

مجع القصص الصغرية للطوابع املنفردة املفككة، سيتحول إىل قصة "

متجددة تعتمد  موضوعات دراسةتساعد الباحث يف  فهي هنا. (2)"أكرب

 عالقات بني األحداث بشكل أوضح. الكشف عن ؛ وتالطوابع عىل

 ربط الطابع بغريه من مصادر التاريخ:  .د

جزء ال يتجزأ من الفرتة الزمنية التي طبع الطابع وليد عرصه، و

لفهم الطابع السياسية واالقتصادية والثقافية. و افيها، تنعكس عليه سامهت

من  وربطه بغريه .فيهاربطه بسياق الفرتة الزمنية التي جاء ال بد من 

 ،منذ فكرة إصداره ة الطابعتتبع مسريكام أن  .املصادر ليتكامل معها

وتاريخ الفرتة  ،مهاًم من تارخيه احتفظ جزءً  ،ومكان طباعته ،وتصميمه

 . (3)انتيجة هلالتي جاء 
                                                   

(1)  Keep, History…, p 11. 
(2)  West, A History of Britain, p 1 
(3)  Rossiter, Stuart & Flower, John, World History Stamp Atlas, 
London, Macdonald & Co., 1989, p 7-8.  
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املباحث السابقة أمهية طوابع الربيد يف تدوين التاريخ، عرضت 

هذا القسم من  دف، وهيتاريخومصدًرا من مصادر ال ،باعتبارها وثيقة

إلقاء مزيد من الضوء عىل يف االستفادة من طوابع الربيد  ىلالدراسة إ

 تاريخ مكة املكرمة واملدينة املنورة. 

مكة املكرمة واملدينة نبذة تارخيية عن طوابع الربيد املرتبطة ب .1

 املنورة:

دخلت مكة املكرمة واملدينة املنورة يف ظل السيادة العثامنية منذ 

، ونالتا بحكم مكانتهام الدينية، ووفود املسلمني م1517هـ/922 عام

 من كل بقاع األرض، وارتباطهام بطرق املواصالت الرئيسية امإليه

وانعكست عليهام نظم اإلدارة اهتامًما كبرًيا من الدولة العثامنية، 

  .العثامنية يف نواٍح عديدة

 ؛ومن اجلوانب التي نالت عناية العثامنيني يف هاتني املدينتني

وهو  ،الربيد. ففي سياق عناية العثامنيني بتحديث نظم الدولة وتطويرها

ما عرف بعرص التنظيامت، عمل العثامنيون عىل تطوير وسائل 

         واصالت احلديثة، مثل: الربق واهلاتف االتصاالت بإدخال نظم امل
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ومن بينها مكة واملدينة، ومن ضمن اخلدمات التي شملها  ،إىل والياهتا

 .(1)التحديث: نظام الربيد

 شهد نظام الربيد يف الدولة العثامنية تنظياًم مركزًيا منذ عام

 ، وافتتحت احلكومة العثامنية مكتبًا للربيد يف جدةم1840ـه/ 1256

م، كان دوره يتمثل يف استقبال الربيد الوارد 1866هـ/1283عام 

يف كل افتتحت هناك مكاتب فرعية  وأشارت املعلومات إىل أنوتوزيعه. 

 وغريها. ،حمايل عسريو ،القنفذةو ،الليثو ،الوجهو ،من ينبع

وفيام يتعلق بطوابع الربيد، فقد صدر أول طابع بريدي عثامين يف 

واستخدمت طوابع الربيد العثامنية يف مكاتب  ،م1863هـ/1279 عام

واستمر استخدام  ،(2)م1907هـ/1325عام منذ يف احلجاز  الربيد

سني بن عيل انفصاله عن احلالطوابع العثامنية حتى إعالن الرشيف 

 م.  1916 هـ/1334 الدولة العثامنية، عام

يتضح أن اسم مكة املكرمة أو  ،وحسب ما اطلعت عليه الدراسة

      مل تستخدم أي صور، وعىل أي طابع بريد عثامينمل يظهر دينة املنورة امل

                                                   
، لندن، مؤسسة 5، مج موسوعة مكة املكرمة واملدينة املنورةطاشكندي، عباس، الربيد،  (1)

وأوغيل، أكمل الدين إحسان ،  5م. ص 2011هـ/1432الفرقان للرتاث اإلسالمي، 

، ترمجة صالح سعداوي، إستانبول، 1ج الدولة العثامنية تاريخ وحضارة،  )حمرر(،

 715-714م، ص 1999مركز أبحاث التاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، 

 . 5-4ص   الربيد،طاشكندي،  (2)
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           أو للحرمني الرشيفني  ،أو رسومات ملكة املكرمة واملدينة املنورة

، فيظهر (1)، عدا أحد الطوابع املخصصة لسكة حديد احلجازعىل طوابعها

بوي وقّبته، ويظهر فيه رسٌم بعيد، ترّجح الدراسة أنه ملنارات املسجد الن

 (.22يف الطابع أيًضا رسم لنخل وبعري. )الطابع رقم 

 ظهور اسم مكة املكرمة واملدينة املنورة عىل طوابع الربيد:   .2

 مكة املكرمة: .أ

ارتبطت بداية ظهور اسم مكة املكرمة عىل طوابع الربيد بعهد 

-1916هـ/1342-1334)الرشيف احلسني بن عيل ملك احلجاز 

 ،م1916هـ/1334م(، الذي أعلن انفصاله عن العثامنيني عام 1924

كانت سائدة يف فيام عرف بالثورة العربية، ورغم الظروف احلرجة التي 

إال أن احلسني كان حريًصا عىل إصدار طوابع بريدية املنطقة آنذاك، 

متعددة يف آن واحد؛ فالربيد وخدماته  ق أهداٍف يحق؛ لتخاصة به

. (2)تشكل مصدر دخل للحكومة اجلديدة يف مكة املكرمةوطوابعه 

ولذلك اختذ احلسني ترتيبات تضمن استمرار خدمات الربيد وعدم 

 ،من خالل إعادة افتتاح مكاتب الربيد يف موانئ ينبع ؛توقفها، وتنشيطها

                                                   
(1) M. Ziya Ağaoğullari, Bülent Pabuҫcuoğlu, Resimli Osmanli Türk 
Posta Damgalari 1840-1929, İstanbul, İsfila Yayinlari, 2003, p. 134.  

 هـ.1334ذي القعدة  10، 1، س 8، ع جريدة القبلة، (2)
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 ،التي تعطلت نتيجة احلرب العاملية األوىل (1)والليث ،والوجه ،ورابغ

 ي فرضته بريطانيا عىل البحر األمحر.  واحلصار البحري الذ

قق هدًفا سياسيًا ت طوابع الربيد حتومن جهة أخرى، كان

إعالمًيا، فهي وسيلة رسيعة لنقل خرب انفصاله عن العثامنيني إىل أنحاء 

أن الثورة العربية حني انطلقت كان  إىل العامل. وأشارت بعض املعلومات

أن تصل أخبار انفصال احلسني  عىل نياحلسني وحليفته بريطانيا حريص

هبدف تأكيد سيادته ورضب املكانة  ؛إىل أنحاء العامل اإلسالمي كافة

كانت طوابع الربيد هي واملعنوية للدولة العثامنية يف العامل اإلسالمي، 

 Ronald Storrsرونالد ستورز  وذكر. اخلربالوسيلة األرسع لتأكيد 

إىل أن وزارة  ،هيف مذكرات (2)م(1955-1881هـ/1298-1375)

اخلارجية الربيطانية وافقت عىل ذلك ورأت فيه فائدة تعود عليها وعىل 

 .(3)موقفها وموقف احللفاء يف احلرب

                                                   
 هـ.  1334شوال  18، 1، س 2ع  جريدة القبلة، (1)

موظف بريطاين، عمل يف وزاريت اخلارجية واملستعمرات، كلف بأعامل إدارية متنوعة  (2)

ملرشق العريب خالل احلرب العاملية األوىل، وما تالها؛ فعمل يف القاهرة، يف منقطة ا

وفلسطني، كام عمل يف قربص، ترك بعض املؤلفات التي تناولت السياسة الربيطانية يف 

 املنطقة العربية. 

 (3) Storrs, Ronald, The Memoirs of Sir Ronald Storrs, New York, 
G. P. Putnam's sons, 1937, p 203 



 

 

189 
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         ورانسلربيطانية يف مرص توماس إدوارد لكلفت اإلدارة ا

T. E. Lawrence  (1306-1354/وستورز، 1935-1888هـ )م

         بالرتتيب إلصدار طوابع بريدية خاصة بحكومة احلسني، وطبعها 

. وأرسل احلسني تصاميم مقرتحة متثل (1)يف مطابع املساحة املرصية

ولكن  .(21)انظر الطوابع رقم  ،(2)منارات احلرم املكي، والكعبة املرشفة

بأخرى حتوي استبدلت والتصاميم التي أرسلها احلسني استبعدت، 

املحفوظة يف  خطوطاتعربية وإسالمية اقتبست من بعض امل زخارف

املتحف اإلسالمي يف القاهرة، وجتنبت التصاميم اجلديدة ظهور أي صور 

غري حمبذة يف الفن العريب وأهنا "ل ستورز ذلك بأن الصور وعلّ  ،أو مناظر

مل يتضح إن كان هو السبب  هذا التربير من جانب ستورز ."دخيلة عليها

الفعيل، أم أنه اجتهاد منه يف التفسري، خاصة وأن الطوابع قد أرسلت من 

جانب العرب، وهم بالتأكيد أكثر معرفة بطبيعة الثقافة العربية، ولكن 

بالنظر إىل الظروف التي كانت بريطانيا تواجهها، وحرصها عىل كسب 

عىل أن حتقق و الدولة العثامنية، العامل اإلسالمي إىل جانبها يف احلرب ضد

    فمن املرجح أهنا عملت تلك الطوابع أهدافها اإلعالمية يف احلرب، 

                                                   
 (1)  Storrs, The Memoirs, p 203-204, & Beech, David, Hijaz, The 

First Postage Stamps of 1916 and T. E. Lawrence, The London 
Philatelist, vol. 114, 2005, pp 323-327,  

 .98، ص 1احلسيني، موسوعة الطوابع السعودية، مج (2)
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أو تثري سخط  ،عن أي رسوم قد يساء تفسريها تبتعد الطوابعأن عىل 

      وتولت اإلدارة الربيطانية.  برؤية مقدساهتم عىل طوابع الربيد املسلمني

وصدرت يدة يف مطبعة املساحة املرصية، جلديف مرص طباعة الطوابع ا

 (. 24طوابع رقم . )ال(1)م 1916سبتمرب  ـه/1334ذي القعدة  يفالطوابع 

الصادرة يف مكة  أعلنت جريدة القبلة ،وفور صدور الطوابع

أنه قد صدرت  ،أبلغتنا إدارة األسالك الربقية والربيد"ما نصه:  املكرمة

بوضع  ،من رشافة مكة املكرمة وإدارهتا املعظمة ،اإلرادة اجلليلة امللوكية

 .(2)"الطوابع العربية اجلديدة عىل الرسائل الربيدية...

ظهر اسم مكة املكرمة عاصمة الدولة اجلديدة عىل مجيع إصدارات 

وهذا  ،(25 رقم الطوابعالطوابع التي أصدرهتا حكومة امللك احلسني )

 عن سبب كتابة اسم مكة املكرمة يف وسط الطابع. يدفع إىل التساؤل

 ولتفسري ذلك هناك عدة احتامالت: 

هو إبراز اسم مكة املكرمة باعتبارها عاصمة  :االحتامل األول

الدولة اجلديدة، ولكن هذا االحتامل ال يمكن اعتباره السبب الرئيس؛ 

يتضح  ،باالطالع عىل الطوابع الربيدية املعارصة إلصدار هذه الطوابعف

                                                   
(1)  Storrs, Ronald, The Memoirs, pp 203.  

 هـ. 1334ذي احلجة  15، 1، س 17ع  جريدة القبلة، (2)
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        كل طوابع الربيد، ومل يظهر أن كتابة اسم العاصمة مل يكن دارًجا يف 

 يف الطوابع العثامنية وال الربيطانية يف تلك الفرتة.

يف  الطابع بط بالفرتة الزمنية التي جاءتفري :أما االحتامل الثاين

العثامنية الثورة العربية واستقالل احلسني عن الدول فسياقها وسامهتا، 

 ،ورغبتها يف توظيف تطلع العرب لالنفصال ،جاء بدعم من بريطانيا

لنيل من الدولة العثامنية يف احلرب، وجتريدها من املكانة املعنوية ول

يف صفوفها،  من طرفها حلشد املسلمني كافةستخدم الدينية التي كانت تخ 

وضع اسم ف، والقائمة عىل رعاية احلرمني الرشيفني بصفتها دولة اخلالفة

مكة املكرمة يف وسط طوابع الدولة العربية اجلديدة يضفي الرشعية عىل 

 حكم احلسني أمام املسلمني مقابل سحب الرشعية العثامنية.

ترّجحه الدراسة؛ فوضع اسم مكة املكرمة  وهناك احتامل ثالث

خيرج بريطانيا من احلرج الذي واجهته يف مسألة حتديد االسم املناسب 

    دولة اجلديدة، التي انفصلت عن العثامنيني؛ فحتى ذلك الوقت هلذه ال

مل تكن بريطانيا قد توصلت إىل االسم املناسب لدولة احلسني أو اللقب 

الرسمي املناسب ملخاطبته، فقد كانت بريطانيا يف تلك الفرتة حريصة عىل 

 كسب الزعامء العرب يف شبه اجلزيرة العربية إىل جانبها، وكانت تتجنب

دعم تطلعات احلسني باعتباره زعياًم للعرب مجيعهم، حتى ال تثري غضب 

اآلخرين، فلذلك من املحتمل أن كتابة اسم مكة املكرمة يبعد بريطانيا 
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عن حتديد مسّمى رسمي لدولة احلسني قد يوقعها يف حرج مع الزعامء 

 اآلخرين يف شبه اجلزيرة العربية.

 املدينة املنورة: .ب

مل يظهر  ،ورة، فحسب ما اطلعت عليه الدراسةأما املدينة املن

حني دخلت  م،1925/هـ1344اسمها عىل طوابع الربيد إال يف عام 

ح املدينة املنورة حتت حكم امللك عبدالعزيز، فتخليًدا هلذه املناسبة، وّش 

تذكار املدينة "مكتب الربيد يف املدينة املنورة طوابع الربيد بعبارة 

وهي أول إشارة للمدينة حسب ما اطلعت عليه الدراسة  ،(1)"املنورة

(. واجلدير باملالحظة أن هذا التوشيح جاء عىل طابع 26 رقمالطابع )

وهو أحد الطوابع التي طبعت لتأمني نفقات  ،حيمل صورة لقطار احلجاز

 الذي كانت املدينة املنورة حمطته النهائية.  ،اخلط احلجازي

 املدينة املنورة عىل طوابع الربيد: ظهور معامل مكة املكرمة و .3

بدأ ظهور معامل املدينتني املقدستني عىل طوابع الربيد بشكل 

الصادر يف رجب  فظهر رسٌم عىل طابع بريد اإلسعافتدرجيي، 

 م وهو طابع خاص بإعانة مجعية اإلسعاف1936ـه/أكتوبر 1355

                                                   
-434، ص 1مج موسوعة الطوابع السعودية،. واحلسيني، 35 طوابع الربيد،صفدر،  (1)

 .  448-444و 436
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عام  من اة بدءً تاليصدر الطابع يف إصدارات متو، (27)الطابع رقم 

م، كان تصميمها األول عبارة 1963هـ/1384م وحتى 1934ـه/1353

   عىل أنه رسٌم ملستشفى مكة املكرمة، وتظهر راجع امل اتفقت ،عن رسم

 .  (1)من خلفها إحدى مآذن احلرم املكي الرشيف

رغم أمهية األماكن املقدسة إال أن الدراسة الحظت أن ظهورها 

املمكن تفسري هذا التأخر باحلرص عىل يف طوابع الربيد قد تأخر، ومن 

تكريم األماكن املقدسة وصيانتها من أي امتهان هلا، وهذا التفسري 

م، 1946هـ/1365 حه الدراسة بناء عىل حدث مشابه، ففي عامترّج 

العزيز من رحلته إىل مرص،  بمناسبة عودة امللك عبدطوابع  صدرت

 " اهلل حممد رسول اهللال إله إال"التوحيد  شهادةحتمل وكانت الطوابع 

 من التداول الطبعة األوىل ، ولكن مل تلبث أن سحبتعىل علم اململكة

الطوابع رقم ) (2)إكراًما هلا يف الطبعة الثانية وشطبت العبارة وأحرقت،

 التوحيد للظهور عىل طوابع الربيد إال يف  عام شهادة(، ومل تعد 29و 28

صدر بمناسبة جتمع الكشافة م، عىل طابع الربيد الذي 1969/ـه1388

                                                   
 (1) Keep, History…, 86. 

 .37، ص 2صفدر، طوابع الربيد، ص . واحلسيني، موسوعة الطوابع السعودية، مج 

 70طوابع الربيد، ص صفدر،  (2)
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، مما يعكس تطوًرا يف النظر (30الثالث )الطابع رقم  ةواإلسالمي ةالعربي

 ، وتقّباًل لوضع عبارة التوحيد عليها.إىل طوابع الربيد وقيمتها املعنوية

غاب اسم املدينتني املقدستني عن طوابع الربيد حتى عام 

بمناسبة  ،عىل طوابع الربيد حني ظهر اسم املدينة املنورة كتابة ،هـ1382

صدر  ، إذ(1)مرور عام عىل افتتاح اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة

مرور عام عىل افتتاح اجلامعة اإلسالمية باملدينة "طابع حيمل هذه العبارة: 

 ،(31)الطابع رقم  ، وال حيمل الطابع صورة أي معلم من معاملها(2)"املنورة

اسم املدينة كتابة  عليه وحسب ما اطلعت الدراسة فإنه ثاين طابع يظهر

 بعد توشيح طابع تذكار املدينة املشار إليه سابًقا. 

ثم ظهرت صورة الكعبة املرشفة ألول مرة يف طوابع الربيد يف  

رابطة العامل ل االجتامع السنوي، حني صدر طابع بمناسبة (3)هـ1384عام 

عظمة يف طابع خيلد مناسبة ، وظهور الكعبة امل(32)الطابع رقم  اإلسالمي

حيمل مدلواًل عميًقا عن  ،وحيتفي بميالد رابطة العامل اإلسالمي ،مهمة

                                                   
 هـ.  1381ئت اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف عهد امللك سعود عام أنش   (1)

 .202، ص 2احلسيني، موسوعة الطوابع السعودية، مج (2)

، د.م.، ن عامرة وتارخًيااالكعبة املعظمة واحلرمان الرشيفكردي، عبيداهلل حممد أمني،  (3)

  موسوعة الطوابع السعودية،واحلسيني،  ،63هـ، ص 1419 جمموعة بن الدن السعودية،

 . 264، ص 2مج
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والقبلة التي يتجهون إليها من كل أنحاء  ،الوحدة التي جتمع املسلمني

 األرض. 

يف عام  تشكلت اللجنة الدائمة لبحث إصدارات الطوابع

اقرتحت اللجنة إصدار طوابع حتمل مناظر تعرب عن اململكة ، وهـ1387

واستقر الرأي عىل اختيار سبعة  ،العربية السعودية يف كافة املجاالت

واثنان للمسجد  ، املرشفة وتوسعة املسعى للكعبةاثنان منها  ،مناظر

، وصدرت الطوابع (36و 35و 34و 33)الطوابع رقم  النبوي وتوسعته

، وتعترب طوابع املسجد النبوي التي صدرت (1)م1966هـ/1388يف عام 

    طوابع حتمل معامل املدينة املنورة حسب  ثاينبناء عىل هذا االقرتاح هي 

( حيمل رسم 19إن صح اعتبار أن الطابع رقم ) ما اطلعت عليه الدراسة

 هـ/1395حتى عام  ة تلك الطوابع. واستمرت طباعاملسجد النبوي

دفاتر  ،م وألول مرة1973هـ/1393عام . ثم صدرت يف (2)م1975

. ثم تتابع ظهور (3)الطوابع وهي حتمل طوابع مكة املكرمة واملدينة املنورة

عامة، وطوابع الربيد  املدينتني املقدستني ومعاملهام عىل طوابع الربيد

 . السعودية خاصة

                                                   
 . 326، ص 2مج موسوعة الطوابع السعودية،احلسيني،  (1)

 326، ص 2احلسيني، موسوعة الطوابع السعودية، مج (2)

 364، ص 2احلسيني، موسوعة الطوابع السعودية، مج (3)
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الصور واملوضوعات التي تضمنتها طوابع مكة املكرمة  .4

 واملدينة املنورة: 

تناولت املعامل  ،توت الطوابع حمل الدراسة عىل صور متنوعةاح

والكعبة  ،الدينية يف املدينتني املقدستني، وعىل رأسها املسجد احلرام

(،  واملسجد النبوي 34رقم  الطابع(، واملسعى) 33رقم  الطابعاملرشفة )

(،  كام ظهر مسجد 37رقم   الطابع) (، ومسجد قباء 35رقم  الطابع)

 (. 38رقم   الطابعيف أحد اإلصدارات)  املدينة املنورةيف اجلمعة

التي قدمتها الطوابع، أو املناسبات التي جاءت  املوضوعاتأما 

 الطوابع معرّبة عنها، فمن املمكن أن تنقسم إىل: 

ة عن التضامن  .أ املؤمترات واالجتامعات اإلسالمية املعربر

 اإلسالمي: 

عهد امللك عبدالعزيز سياسة تبنّت اململكة العربية السعودية منذ 

تقوم عىل تعزيز الروابط املتينة التي تربط املسلمني بعضهم ببعض، 

وحرصت اململكة عىل استثامر مكانتها الدينية الكبرية بخدمتها للحرمني 

يف السعي إىل كل ما من شأنه توثيق عرى التعاون بني وذلك  ،الرشيفني

العزيز منذ دخول  لك عبدوبادر امل .واالهتامم بقضاياهم ،املسلمني

     األماكن املقدسة حتت لواء دولته بالدعوة إىل مؤمتر إسالمي عقد يف 

عن ست وعرشين  م، وحرضه ممثلون1926هـ/1344مكة املكرمة عام 
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ود املسلمني يف العزيز عىل االلتقاء بوف دولة إسالمية، وحرص امللك عبد

اهم بني املسلمني الذين هبدف حتقيق التضامن والتف موسم احلج كل عام

-1373عهد امللك سعود ) قدموا من كل بقاع األرض. ويف

عام يف  تأسست رابطة العامل اإلسالميم( 1964-1953ـه/1384

 . وكان مقرها مكة املكرمةم 1962ـه/1381

 م(،1975-1964هـ/1395-1384) ويف عهد امللك فيصل

زات التي قامت أصبحت الدعوة إىل التضامن اإلسالمي من أهم املرتك

عليها سياسة امللك فيصل اخلارجية، بل كانت إحدى السامت املميزة 

من أجل الدفاع  ؛لسياسته. فدعا إىل تعاون املسلمني بني بعضهم البعض

عن مصاحلهم، وتوثيق الصالت بني احلكومات اإلسالمية وتكاملها يف 

خلدمة القضايا  ،والثقافية ،واالقتصادية ،خمتلف املجاالت السياسية

اإلسالمية. وعمل امللك فيصل عىل وضع القواعد ملؤسسات التضامن 

اإلسالمي، وجعل الديار املقدسة منرًبا خلدمة التضامن اإلسالمي 

 . (1)وتوحيد كلمة املسلمني

                                                   
ة اخلارجية يف عهد امللك فيصل بن السياسأمحد، حممود حسن وحران، تاج الرس،  (1)

م، ص 2008ـه/1429بريوت، الدار العربية للموسوعات،  عبدالعزيز آل سعود،

التضامن اإلسالمي الفكرة والتاريخ ودور اململكة العربية . واجلهني، مانع، 71-77

الرياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  السعودية،

= 
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التضامن اإلسالمي الذي تبنته  عرّبت طوابع الربيد عن مبدأ  

الكبرية ملكة املكرمة قلب العامل اململكة، وأظهرت الطوابع القيمة املعنوية 

اإلسالمي. فالدعوة إىل التضامن اإلسالمي هدفت إىل التفاف املسلمني 

لرعاية مصاحلهم وصيانة مقدساهتم، والوقوف صًفا  ؛حول بعضهم

واحًدا يف وجه أعدائهم، وهذا اهلدف نابع يف أساسه من الوحدة الدينية 

 مشارق األرض ومغارهبا التي جتمع املسلمني، فاملسلمون مجيًعا يف

يتجهون إىل قبلة واحدة، ويقفون وراءها صفوًفا مرتاّصة، وهذه املضامني 

عرّبت عنها طوابع الربيد، فحملت صورة للكعبة املرشفة بصفتها رمًزا 

للوحدة التي جتمع املسلمني، وصدرت الطوابع بالتزامن مع عدد من 

الدول اإلسالمية،  االجتامعات واملؤمترات التي التقت فيها وفود

وحسب ما اطلعت عليه الدراسة، فقد ظهرت صور مكة املكرمة عىل 

الطوابع اخلاصة بسبعة مؤمترات إسالمية، بينام ظهرت املدينة املنورة يف 

املكرمة  بمكة الثالث اإلسالمي القمة واحد منها فقط، وهو مؤمتر

ور م، الذي أصدرت بمناسبة انعقاده طوابع محلت ص1981ـه/1401

املقدسات اإلسالمية: احلرم املكي، واملسجد النبوي، ومسجد الصخرة 

 : هذه املؤمترات ومن(،  39بالقدس )الطوابع رقم 

                                                   
= 

املنظامت الدولية اإلسالمية  . والضحيان، عبدالرمحن،89-68م، ص 1999هـ/1420

 . 98-74م، ص1991هـ/ 1411أهبا، املؤلف،  والتنظيم الدويل دراسة مقارنة،
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o  جدةمؤمتر وزراء اخلارجية اإلسالمي الذي عقد يف مدينة 

 (.40رقم   )الطابع م،1970ـه/1390

o  ،الذي عقد يف مدينة ومؤمتر املنظامت اإلسالمية بمكة املكرمة

 (. 41رقم   )الطابعم 1974هـ/1394املكرمة  مكة

o الذي عقد يف مدينة ،مؤمتر وزراء اخلارجية اإلسالمي السادس 

 (. 42رقم   )الطابعم 1975هـ/1395خالل الفرتة  جدة

o  ،م، مكة، 1976هـ/1396املؤمتر اإلسالمي للتكنولوجيا

 .(43رقم  )الطابع

الذي عقد يف مكة ومن اجلدير بالذكر أن املؤمتر اإلسالمي األول 

قد عربت عنه طوابع الربيد التي وشحت  ،م1926هـ/1344املكرمة 

 اهذ وإن كان ،(1)"ـه1344ذي القعدة  20املؤمتر اإلسالمي " بعبارة

مل اسم مكة املكرمة نًصا، إال أنه من املعروف أن املؤمتر حيالتوشيح مل 

 . (44)الطابع رقم  عقد يف رحاهبا

 املناسبات املحلية: .ب

تفت طوابع الربيد السعودية بعدد من املنجزات التنموية التي اح

ارتبطت بمكة املكرمة واملدينة املنورة، مثل االحتفال بمناسبة مرور 

                                                   
 .44-43، ص طوابع الربيدصفدر،  (1)
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م 1976هـ/1396مخسني عاًما عىل افتتاح مصنع كسوة الكعبة املرشفة 

م 1979هـ/1399باب الكعبة اجلديد  (. وتركيب45رقم  )الطابع

سجلت الطوابع االحتفاء بتأسيس اجلامعة  كام(. 46رقم  )الطابع

، وكلية الرشيعة يف مكة (31 صورة رقماإلسالمية يف املدينة املنورة )

 .(47رقم  )الطابعاملكرمة 

 املناسبات اإلسالمية:  .ج

مكانة  ،عكست طوابع الربيد التي أصدرهتا الدول اإلسالمية

فرتة الدراسة برزت مكة املكرمة واملدينة املنورة لدى املسلمني، وخالل 

 مناسبتان احتفت هبام طوابع الربيد اإلسالمية، ومها: 

، ففيام يتعلق بطوابع الربيد السعودية، هي احلج :املناسبة األوىل

فإن العناية بشعرية احلج، وانعكاس هذه العناية عىل طوابع الربيد جاء 

عىل  مبكًرا ومنذ عهد امللك عبدالعزيز، وكان أول ظهور هلذه الشعرية

الل حمارصته جلدة م، وخ1925ـه/ 1343الطوابع السعودية، يف عام 

حت مكونة من  مخسة طوابع بريد هاشمية وعثامنية وّش وشحت جمموعة 

     ،(1)"هـ1343تذكار احلج األول يف عهد السلطنة النجدية، "بعبارة: 

                                                   
 .33ص  طوابع الربيد،صفدر،  (1)
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ومل حيمل هذا الطابع اسم مكة املكرمة، ويعترب هذا التوشيح أول ذكر 

 (. 48رقم   )الطابع للحج عىل طوابع الربيد حسب ما اطلعت عليه الدراسة

احلج هو الشعرية األكثر حضوًرا يف الطوابع الحظت الدراسة أن 

فهاتان  ،وهذا ليس بمستغرب ،التي ارتبطت بمكة املكرمة واملدينة املنورة

 مل تقترصواملدينتان مها مقصد املسلمني يف كل مكان ومهوى أفئدهتم. 

م 1978هـ/1398 العناية بشعرية احلج عىل الطوابع السعودية، فمنذ عام

 موحد االحتاد الربيدي العريب عىل إصدار طابع يف األعضاء الدولاتفقت 

وشاركت الدول اإلسالمية يف هذا التوجه، فأصدرت احلج،  يعرّب عن

 .(49رقم  بعضها طوابع تعرب عن هذه الشعرية اإلسالمية. )الطوابع

شهد موسم احلج خالل بعض السنوات من فرتة الدراسة كام 

ابتداًء من  إلسالمية لإلسهام يف خدمة احلجيججتمًعا للجوالة العربية وا

م، واحتفت الطوابع السعودية هبذه املناسبة، 1965هـ/1385عام 

 .(50رقم  فظهرت عىل طوابع الربيد )الطوابع

امس عرش فهي االحتفاء بالقرن اخل :أما املناسبة األخرى

التي انبثقت فكرهتا عن االجتامع السادس ملؤمتر وزراء واهلجري، 

 5إىل  2خارجية الدول اإلسالمية، الذي عقد يف جدة خالل الفرتة من 

م، ودعا املؤمتر األمة اإلسالمية 1975يوليو  13إىل  12هـ/1395رجب 

نت إىل إعداد برامج ومرشوعات تعرب عن االحتفاء هبذه املناسبة، وتضم
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وإصدارات خاصة من  ،ومؤلفات ،وندوات ،الفعاليات مؤمترات

ومن الفعاليات التي احتفت باملناسبة طوابع بريد تذكارية  .املجالت

هبا عربت و، (1)وبطاقات بريدية أصدرهتا العديد من الدول اإلسالمية

املرتبط هبجرة  ،عن التفاعل مع هذه املناسبة املرتبطة بالتقويم اإلسالمي

 ،املدينة املنورةول عليه الصالة والسالم، وكانت معامل مكة املكرمة الرسو

وهي هجرة  ،خري وسيلة للتعبري عن هذه املناسبة اإلسالمية الكبرية

 )الطوابع الرسول عليه الصالة والسالم من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة

املؤمتر الدويل الثالث للسرية النبوية،  كام استضافت دولة قطر (. 51رقم  

صدرت طابًعا يعرب عن هذه املناسبة، حيمل صورة قبة أ، وهـ1400

 (.52رقم  )الطابع املسجد النبوي

تتابع ظهور مكة املكرمة والكعبة املرشفة  ،ويف السنوات التالية

عىل إصدارات عديدة من  ،بام حوتاه من مقدسات إسالمية بشكل كبري

 السعودية واإلسالمية. الطوابع 

 

 

                                                   
املنظمة العربية للرتبية والثقافة  تونس،االحتفاء بالقرن اخلامس عرش، دراسة تقويمية،  (1)

 .161و ص  7م، ص 1987والعلوم، 
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أوضحت الصفحات السابقة أمهية طوابع الربيد، وعالقتها 

 يف التايل:  التي وصلت إليها الدراسة تلخيص النتائج بالتاريخ، ويمكن

 . مصادر التاريخوتتكامل مع غريها من طوابع الربيد  ترتبط .1

الدراسات التارخيية يف  تدعمتقدم طوابع الربيد معلومات  .2

واالجتامعية  ،واالقتصادية ،واإلدارية ،املجاالت السياسية

  مما يعطيها مكاًنا ضمن مصادر تدوين التاريخ. ؛والثقافية

استخدام طوابع الربيد يثري دراسة التاريخ بموضوعات جديدة  .3

 . قتناسب طبيعة هذه الوثائ

ة عىل طوابع الربيد ارتبط ظهور اسم مكة املكرمة واملدينة املنور .4

 بأحداث تارخيية مهمة عاشتها املنطقة.

ظهرت الطوابع املرتبطة بمكة املكرمة واملدينة املنورة بشكل  .5

تدرجيي، ارتبط باألحداث التي شهدهتا، وتنوعت موضوعات 

 الطوابع، وارتكزت عىل مكانة املدينتني املقدستني.

 ع الربيد. تأّخر ظهور معامل املدينتني املقدستني عىل طواب .6

عرّبت طوابع الربيد املرتبطة بمكة املكرمة واملدينة املنورة عن  .7

التضامن اإلسالمي، والرابطة املشرتكة التي جتمع بني املسلمني 

 كاّفة.
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 (1)  

 
 (3)( 2الطابع رقم )                                   (2)( 1الطابع رقم )          

 

 
 (4)( 3الطابع رقم )

                                                   
 حلجم الظاهر يف الصورة ال يعكس احلجم األصيل للطابع. ( ا1)

 (2) Stamp Catalogue, Arabia, London, Stanley Gibbons Ltd, 2016, p5. 
 (3) Rossiter, Stuart & Flower, John, The Stamp Atlas, London, W H 

Smith Ltd, 1989, p 229. 

(4) Rossiter & Flower, The Stamp Atlas, p 224. 



 

 

 ( 48)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينة

 

206 

 

 

 (1)(5الطابع رقم)

 

 (2)(6رقم)الطابع 

 

                                                   
 (1) Stamp Catalogue, Arabia, p 119. 
 (2) Stamp Catalogue, Arabia, p 121. 
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 (1)(7الطابع رقم)

 

 

 (2)(8الطابع رقم)

                                                   
 (1) Rossiter &  Flower, The Stamp Atlas, p 20. 
 (2) Rossiter &  Flower, The Stamp Atlas, p 225. 
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 (1)(9الطابع رقم)

 

 

 (2)(10الطابع رقم)

                                                   
، الطبعة موسوعة الطوابع السعودية يف اململكة العربية السعوديةاحلسيني، عبدالقادر،  (1)

 .974م، ص 2011هـ/1432، الربيد السعودي، 2الثانية، مج

 .440، ص 2مج موسوعة الطوابع،احلسيني،  (2)
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 (1)(11)الطابع رقم)

 

 

 (2)(12الطابع رقم)

                                                   
 نسخة خاصة بالباحثة حصلت عليها من إدارة الطوابع بالربيد السعودي.  (1)

 .893، ص 2مج موسوعة الطوابع،احلسيني،  (2)
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 (1)(13الطابع رقم )

 

 

                                                   
 (1) Stamp Catalogue, Arabia, p. 90. 

 نسخة خاصة بالباحثة حصلت عليها من إدارة الطوابع بالربيد السعودي. (2)

 

 (2)(14الطابع رقم)
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 (1)(15الطابع رقم)

 

 

 (2)(16الطابع رقم)

                                                   
 .283، ص 2، مجموسوعة الطوابعطابع اململكة العربية السعودية من: احلسيني،  (1)

 Stamp Catalogue, Arabia, p 64وطابع الكويت من: 
 .199، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (2)
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 (1)(17الطابع رقم)

 

 (2)(18الطابع رقم)

 

                                                   
 .511، ص 2مج ،موسوعة الطوابعاحلسيني،  (1)

(2)  Stamp Catalogue, Arabia, p 23. 
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 (1) (19الطابع رقم)

 

 (2)(20الطابع رقم)

                                                   
 (1) M. Ziya Ağaoğullari, Bülent Pabuҫcuoğlu, Resimli Osmanli 
Türk Posta Damgalari 1840-1929, İstanbul, İsfila Yayinlari, 
2003, p. 134. 

 .72، ص 2مج موسوعة الطوابع،احلسيني،  (2)
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 (1)(21الطابع رقم)
 

 

 (2)(22الطابع رقم)
                                                   

 .277، ص 2مج موسوعة الطوابع،احلسيني،  (1)

 (2) M. Ziya Ağaoğullari, Bülent Pabuҫcuoğlu, Resimli Osmanli 
= 



 

 

215 

 دراسة التاريخ من خالل طوابع الربيد
 عامر آل خشيلبن مها بنت علي د.  أ.

 

 

 (1)(23الطابع رقم)

 

                                                   
= 

Türk Posta Damgalari 1840-1929, İstanbul, İsfila Yayinlari, 
2003, p. 134. 

 
 .117، ص 1، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (1)



 

 

 ( 48)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينة

 

216 

 

 (1)(24الطابع رقم)
 

 

 (2)(25الطابع رقم)
 

                                                   
 .90، ص 1مج موسوعة الطوابع،احلسيني،  (1)

 .159، ص 1مج الطوابع،موسوعة احلسيني،  (2)
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 (1)(26الطابع رقم)

 

 

 (2)(27الطابع رقم)

 

                                                   
 .436، ص 1مج موسوعة الطوابع،احلسيني،  (1)

 .72، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (2)
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 (28الطابع رقم)

 

 (1) (29الطابع رقم)

                                                   
 109، ص 2، مجموسوعة الطوابعمن: احلسيني،  29و 28الطابعان   (1)
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 (1)(30الطابع رقم )
 

 

 (2)(31الطابع رقم)
 

                                                   
 .373، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،   (1)

 .203، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (2)



 

 

 ( 48)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينة

 

220 

 

 (1)(32الطابع رقم)
 

 

 (33الطابع رقم)

                                                   
 .265، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (1)
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 (34الطابع رقم)

 

 (35الطابع رقم)
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 (1)(36الطابع رقم)

 

 

 (2)(37الطابع رقم)

                                                   
 .327، ص 2، مجموسوعة الطوابعمن احلسيني،  36و 35و 34و 33الطوابع   (1)

 .463، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (2)
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 (1)(38الطابع رقم)

 

 

 

                                                   
 .455، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (1)



 

 

 ( 48)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينة

 

224 

 

 

 (1)(39الطوابع رقم )
 

                                                    
 . 545، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (1)
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 (1)(40الطابع رقم )

 

 (2)(41الطابع رقم )

 

 (3)(42الطابع رقم )
                                                   

 .377، ص 2مج ع،موسوعة الطواباحلسيني،  (1)

 . 447، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (2)

 445، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (3)
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 (1)(43الطابع رقم )

 

 

 (44الطابع رقم )
 

                                                   
 .459، ص 2مج موسوعة الطوابع،احلسيني،  (1)
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 عامر آل خشيلبن مها بنت علي د.  أ.

 

 (1)(45الطابع رقم)

 

 (2)(46الطابع رقم )
                                                   

 .491، ص 2مج موسوعة الطوابع،احلسيني،  (1)

 .527، ص 2، مجموسوعة الطوابعاحلسيني،  (2)
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 (1)(47الطابع رقم )

 

                                                   
 .2،497مج، موسوعة الطوابعاحلسيني،  (1)
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 (1)(48الطابع رقم)
                                                   

 .409، ص 1مج موسوعة الطوابع،احلسيني،  (1)
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 (1)(49الطوابع رقم )

 

 

                                                   
، دليل الطوابع السعوديةطابع اململكة العربية السعودية من: القايض، حممد بن عبداهلل،  (1)

 .112و 110م، ص 1999هـ/1419الرياض، مؤسسة وردة وزان، 

 .Stamp Catalogue, Arabia, p 77 & p 307طابع الكويت واليمن من: 
 ,Asia, vol. 1, , London, Stanley Gibbons Ltdغالديش من: طابع بن

2011, p 24. 
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 (1)(50الطوابع رقم )

 

                                                   
 . 397و  373، ص 2مج موسوعة الطوابع،احلسيني،  (1)



 

 

233 

 دراسة التاريخ من خالل طوابع الربيد
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 (1) 
 

                                                   
 طابع أفغانستان وبنغالديش وإيران من:  (1)

Asia, vol. 1, p 12 & 24 & 134.  
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 (1)(51الطوابع رقم )

                                                   
 .Rossiter &  Flower, The Stamp Atlas, p 281طابع الصومال من:  (1)

 .Stamp Catalogue, Arabia, p 257طابع اإلمارات من: 
 .547، ص 2، مجموسوعة الطوابعطابع اململكة العربية السعودية من: احلسيني، 
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 عامر آل خشيلبن مها بنت علي د.  أ.

 

 (1)(52الطابع رقم )
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 (1) Stamp Catalogue, Arabia, p 162. 
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