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 خمفر العيساوية يف عهد امللك عبدالعزيز

 م(4335 -4353 هـ/4535 -4531)

  د. انيف بن علي السنيد الشراري
 السعودية - جامعة اجلوف

 :امللخص

خمفر العيساوية يف عهد امللك عبدالعزيز هو من املخافر احلدودية اليت نشأت يف مشالي 

اململكة العربية السعودية بعد دخول منطقة القريات ووادي السرحان يف عهد امللك عبدالعزيز 

م، جبانب احلدود السعودية مع األردن، وكان للمخفر دور مهم يف حفظ 4291 هـ/4411سنة 

 األمن ومراقبة احلدود ومالحقة املهربني واملخالفني لألنظمة. 

 واململكة األردنية اهلامشية بني اململكة العربية السعودية السياسية وبعد ترسيم احلدود

ية منطقة استيطان لعشائر البادية، نظًرا ملا تتمتع به ، أصبحت العيساوقبائل الباديةواستقرار 

من موقع اسرتاتيجي وما تتميز به من وفرة املياه وعذوبتها وكذلك خصوبة الرتبة، فكانت 

 لتتحول العيساوية من خمفر أمين إىل بلدة عامرة بالسكان. قد شجعتكل هذه العوامل 

 املخافر احلدودية؛ العيساوية؛ القريات؛ اجلوف؛ احلدود. الكلمات املفتاحية:
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Makhfar Al-ʿIssawīyya (Issawiyya Police Station)  

in the Reign of King Abdulaziz 

(1354-1373 AH/ 1935-1953 AD) 

Dr. Nayef Ali Al-Sunied Al-Sharari 

Jouf University – Kingdom of Saudi Arabia 
alsunied@ju.edu.com 

Abstract: 

Makhfar Al-ʿIssawīyya (Issawiyya police station) during the reign of 

King Abdulaziz is one of the border outsposts that arose in the north of the 

Kingdom of Saudi Arabia after entering of the Qurayyat region and Wadi 

Al-Sarhan during the reign of King Abdulaziz in the year 1344 AH/ 1925 

AD, next to the Saudi border with Jordan. This police station had an 

important role in maintaining security, monitoring borders, and prosecuting 

smugglers and violators of regulations. 

After the demarcation of the political borders between the Kingdom of 

Saudi Arabia and the Hashemite Kingdom of Jordan and the stability of the 

Badīya (desert) tribes, Issawiya became a settlement area for the Badīya 

clans, due to its strategic location, its abundance of water, as well as the 

fertility of the soil. All these factors encouraged the transformation of 

Issawiya from a security station to a populated town. 
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 :املقدمة

شهدت فرتة نهاية النصف األول من القرن الرابع عشر اهلجري/ نهاية الربع األول من 

القرن العشرين امليالدي تغريات كثرية وسريعة جًدا على خارطة مشالي اجلزيرة العربية، 

عندما جنح امللك عبدالعزيز رمحه اهلل يف استعادة منطقة القريات ووادي السرحان عام 

م لتظهر له مشكالت حدود بالده مع جريانه يف شرقي األردن، يف وقت 4291 هـ/4411

 كانت فيه شرقي األردن حتت االنتداب الربيطاني.

دخول وادي السرحان يف ويعد وصول نفوذ امللك عبدالعزيز إىل مشالي اجلزيرة العربية و 

ة مع حكوم متداخلةحكمه من األمور اليت جعلت احلدود الشمالية لدولة امللك عبدالعزيز 

عديد من األودية جتتمع فيه ال شرقي األردن وقبائلها، حيث إن وادي السرحان منخفٌض

دية خالل للعديد من موارد املياه واملراعي اخلصبة اليت ترتادها عشائر البا والشعاب، وموطٌن

 .تلك الفرتة

أعطته أهمية كربى لدى  وتلك املراعي هذه املوارد املائية اليت احتضنها منخفض الوادي

وهذه األمطار يف املنطقة،  شحالعشائر النجدية واألردنية يف وقت واحد، خاصة يف فرتات 

من عملية ترسيم احلدود السياسية يف املنطقة بشكل دقيق  حالة دوناألهمية أيًضا هي اليت 

 .لتمسك كل طرف بأحقيته يف هذه املوارد املائية وواضح

أن تكون هذه املوارد املائية مشرتكة بني رعايا احلكومتني حتى  على االتفاق مت وقد

افر املخ يتم حسم أمرها بعد إجراء عمليات املسح اجلغرافية، ولذلك نشأت فكرة تأسيس

لعشائر احلدودية: وهي عبارة عن نقاط أمنية ثابتة أو مؤقتة تتوزع قرب التجمعات العشوائية 

 ألجل احلفاظ على األمن ومراقبة احلدود. البادية عند موارد املياه

ل عهد امللك خالالشمالية يف املنطقة  يةخافر احلدودتلك املولالطالع على أحد مناذج 

 الكتابة عن خمفر العيساوية كأحد هذه املخافر خالل تلك الفرتة. ةعبدالعزيز جاءت فكر

من  وقد استقت هذه الدراسة مصادرها من الوثائق غري املنشورة اليت حصلت عليها

فله كل  ،بالصحة والعافية اهلل علي بن مفضي السنيد متعه /والدي الفاضلحمفوظات 

وثائق ضمن جمموعة  وحمافظته عليها، وهيالشكر والتقدير على اهتمامه بهذه األوراق 

هـ/ 4439العيساوية سنة يف خمفر عمل التحق بالرمحه اهلل الذي  جدي مفضي ابن سنيدوالده 

، ميزة اجلّدة هذه الدراسة يف هذه الدراسة مما يعطيالنور ألول مرة  رىت وهي وثائق ،م4214
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فلها  دارة امللك عبدالعزيزعلى بعض الوثائق اليت زودتين بها اعتمدت الدراسة وكذلك 

 .وللقائمني عليها كل الشكر والتقدير

 :املوقع :أواًل

يف منطقة اجلوف مشالي  (العيساوية) يف البلدة اليت ينسب إليهاخمفر العيساوية  قعي

إىل الشرق منها حمافظة القريات، يتبع إمارة  وهو حالًيا مركزاململكة العربية السعودية، 

 4ْ3 -1َ2كم، على اجلانب الغربي ملنخفض وادي السرحان، قرب الدرجة   (411حبوالي )

الطريق اإلقليمي الذي يربط حمافظة  بالعيساويةعرًضا، ومير  4ْ1 -1َ1طوال والدرجة 

 .(4)القريات مبحافظة طربجل

هذا املوقع زاد من أهمية العيساوية على اعتبار أنها همزة الوصل بني حمافظة القريات  

، حائل، تبوك(، وهو ما لفت االنتباه (9)ومدن الشمال: )طربجل، دومة اجلندل، سكاكا

إليها يف وقت مبكر جًدا لتكون موطن استيطان دائمة لبادية املنطقة منذ البدايات األوىل 

وقد أثبتت بعض وثائق املخفر أن العيساوية واحدة من  .(4)ملكة العربية السعوديةة بناء اململرحل

 .(1)ذهاًبا وعودًة ةما بني جند وسوريحمطات الطريق اليت متر بها القوافل التجارية في

 :التسمية :ثانيًا

يعلق الشيخ محد اجلاسر رمحه اهلل على مسمى العيساوية بقوله: "يظهر أن هذا االسم 

ويف لسان العرب جند أن العيس . (1)فيما بني يدي من املصادر له ذكر"حديث؛ إْذ مل أجد 

ن أبيض مشرب بصفار يف ظلمة والعيسة: هما بياض خيالطه شيء من الشقرة، وقيل: لو

 .(3)خفّية

وصف اجلغرايف على موقع العيساوية، جند أنها تقع بني بياض )شعيب وبإسقاط هذا ال

األبيض( وشقرة )األمغر( وسواد )احلرة(، فجمعت العيساوية هذه التضاريس بتلك األلوان اليت 

لواحدة والعيس: هي اإلبل البيضاء اليت فيها شقرة يسرية، ويقال ل جمتمعة بالعيسة.تسمى 

وقد كانت العيساوية مورًدا لإلبل، فتكون قد مسيت ، (3)منها: )عيس وأعيس وعيساء(

 بالعيساوية لورود العيس عليها.

 قربومما بقي يف ذاكرة املعاصرين لتاريخ العيساوية أن عيس وعويس منهالن قدميان 

هو آخر هذين  -على صيغة التصغري-دهما قدمًيا بادية املنطقة، وأن عويس تاالبلدة، تر

 .(8)تجديد استخدامهل بعدما قّل ماؤهمرة أخرى مت حفره  ًرا، حيثاملوردين اندثا
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العيساوية، حيث يرى أن أرض  ريًبا يف لفظ وموضعويذكر الرحالة موسل امًسا ق

)عوص( اليت كان يسكنها نسل )عيسو( تقع يف إقليم البادية، على الطريق الرئيسي للقوافل 

 .(2)لذي خيرج من بالد العرب إىل دمشقا

جند أنها استخدمت املسمى  خفراملاخلاصة ب الوثائق الرمسية واألختام ومن خالل تتبع

وقد مت تدوين املسمى يف هذه . (41)ية( و )العيسوية( باأللف وبدونهابلفظني هما: )العيساو

الدراسة حسبما ورد يف الوثيقة، لذا جتد يف احلواشي مسمى )العيساوية( وكذلك مسمى 

يًضا على عدة مواضع منها ما يقع يف اململكة األردنية )العيسوية( واللفظ األخري يطلق أ

 .(44)وفلسطني اهلامشية ومنها ما يقع يف اجلمهورية العربية السورية

 النشأة: :ثالثًا

كما هو معروف عن عشائر البادية أنها تتبع املاء والكأل، فهي تبحث عن موارد املياه 

قرب هذه املوارد املائية املعروفة  يف فصل الصيف خاصة يف وقت اجلفاف، فتقيم مباشيتها

 لديهم، وكانت العيساوية أحد أهم هذه املوارد يف املنطقة ملا تتميز به من وفرة املياه وعذوبتها.

كما حيدث يف بقية موارد -وتذكر وثائق خمفر العيساوية أن مورد العيساوية شهد 

. (49)تفادة من مياه هذا املوردق باالسخالفات ومشكالت عدة بني عشائر البادية تتعل -البادية

مواسم جتمعات عشائر  ولذلك كان مورد العيساوية يشهد تواجد نقطة أمنية مؤقتة خالل

 .(44)البادية فيه

م وهي مرتبطة إدارًيا 4291هـ/4411ومنذ دخول املنطقة يف نفوذ امللك عبدالعزيز سنة 

صفر  94رمحه اهلل، ويف يوم األحد  (41)بأمري منطقة حائل األمري عبدالعزيز بن مساعد

م صدر أمر امللك عبدالعزيز رمحه اهلل بفصل ارتباط إمارة 4241مايو  93هـ، املوافق 4411

منطقة القريات ومفتشية احلدود الشمالية الغربية عن إمارة حائل، وربطها بإمارة منطقة 

أدرك املشكالت اليت الذي . (43)رمحه اهلل (41)اجلوف يف عهد األمري عبدالعزيز السديري

تعانيها عشائر بادية املنطقة عند موارد املياه، فعمد األمري عبدالعزيز السديري إىل وضع نقطة 

أمنية ثابتة عند مورد العيساوية، ورفع بذلك إىل امللك عبدالعزيز يطلب صرف ميزانية ورواتب 

: "ال بأس بوضعكم نقطة هلذه النقطة األمنية اليت مت استحداثها، فجاء رد امللك عبدالعزيز

بد ستخربكم  لك ما يلزم، وكذلك التيسر[  سوف] ستسنعالية أمنية ثابتة يف العيساوية، وامل

 .(43)ن مسألة العاملني يف هذه النقطة"ع
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م، حيث كانت تلك السنة هي بداية التمثيل 4241هـ/4411كان ذلك يف سنة 

فر من نقطة أمنية إىل خماحلكومي الدائم يف مورد العيساوية، اليت سرعان ما منت لتتحول 

 وقد اعرتضت حكومة االنتداب الربيطاني يف شرقي. (48)له جنوده ورئيسه وعدته وعتاده

 .(42)م4241هـ/ ديسمرب 4411شهر رمضان  على ذلك يف األردن

وشيًئا فشيًئا أصبح خمفر العيساوية حيوي العديد من األجهزة احلكومية 

موظفو  وقد أدرك. (91)ذخرية وآخر للمواد الغذائيةة والكالالسلكي والربيد ومستودع لألسلح

عذوبة املياه ووفرتها يف العيساوية، فقام بعضهم حبفر اآلبار وغرس األشجار املثمرة  خفرامل

 .(94)خالل تلك الفرتة من خارج املنطقةاملخفر  يموظفبعض نشاء البساتني، حيث كان إو

ووفرية وبساتني مثمرة ومتثيل أمين ومن هنا فإن العيساوية مبا حتتويه من مياه عذبة 

للدولة، إضافة إىل ما تتميز به العيساوية من موقع اسرتاتيجي يتوسط مدن املنطقة، يف وقت 

مل يشهد تأسيس ما يعرف اليوم مبحافظة القريات وحمافظة طربجل؛ أصبحت العيساوية هي 

ر العزام من قبيلة عشائ منطقة اجلذب لالستيطان الدائم لكثري من عشائر البادية خاصة

 .(94)التموين للقرى واهلجر يف املنطقةوهي مستودع ، (99)الشرارات

وقد صاحب مرحلة االستيطان العشائري للعيساوية حماوالت احتكارها كهجرة 

ومن هنا جاء التوجيه: "ما ذكرمت من ، (91)ومجاعة حمددة دون أخرىخاصة بأشخاص معينني 

بعض حياول تكوين اهلجر فيها، فأنتم ال متنعون أحد، ومن نزول العربان يف العيساوية وأن ال

يرغب يف حمل ينزل فيه، أما إنه يتوىل توزيعها فالن دون فالن فال ميكن ذلك، بل من بغى 

 .(91)ته من األرض"حمل فيحفر فيه وال له إال كفاي

وهكذا أصبحت العيساوية منطقة استيطان لعشائر البادية، وحتولت من مورد على 

القوافل التجارية وقوافل احلج إىل بلدة عامرة بالسكان مع البدايات األوىل لالستيطان  طريق

م 4249 هـ/4414يف الفرتة اليت أعقبت اكتمال مرحلة توحيد اململكة العربية السعودية سنة 

وبداية مرحلة التوطني والبناء خالل تلك الفرتة، خاصة بعد توقيع معاهدة الصداقة وحسن 

حكومة شرقي األردن والعراق ومصر، حيث مت تقييد حركة تلك العشائر البدوية اجلوار مع 

عرب احلدود الشمالية، فكان لزاًما عليها العودة إىل أماكن استيطانها املؤقتة عند مواردها 

 .(93)ة لتكون أماكن استيطان دائمة هلمالقدمية يف املنطق

دود كلمة مكتوبة جاء فيها: "بسم وبهذه املناسبة وجه أمري منطقة القريات ومفتش احل
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اهلل الرمحن الرحيم من عبدالعزيز بن أمحد السديري إىل عشرية الشرارات: السالم عليكم 

ورمحة اهلل وبركاته وبعد، تعلمون ما أنعم اهلل علينا وعليكم من نعمة اإلسالم واألمان يف 

ركم وتفهمكم األوطان، وعدل حكومتكم ورغبتها يف إصالح أحوالكم واستقامة أمو

 للحق واتباع الدين وإقامة شعائره، وحنن نعتقد أنكم متجهني إىل ذلك إن شاء اهلل.

رى تقدم أحوالكم من سنة إىل سنة، ثم تعلمون ما مّن اهلل عليكم من خري كثري ن

وصالح أموالكم وريف دياركم، وإذا نظرمت إىل العشائر اليت غريكم وجدمت أن أموالكم 

يف دياركم أكثر من استقرارهم يف ديارهم، بعد أن كنتم ال تستقرون  أكثر، واستقراركم

يف بالدكم من قبل، وهذه نعمة من اهلل جيب عليكم شكرها وتقديرها، لذا سنسعى لكم 

مبعلمني يعلمونكم أمر دينكم ويعلمون أوالدكم، وسنسعى إىل كل ما من شأنه إصالح 

 كومته.أحوالكم حبول اهلل ثم بعناية جاللة امللك وح

 التماس رضا رب العباد واجتناب ما نهى عنه رسوله حممد  :اًلوالذي أوصيكم به أو

وإقامة شعائر اإلسالم وذكر اهلل وذكر رسوله، والشهادة وإقامة الصالة، ودفع الزكاة، 

ومن دفعها بنفس طيبة بارك اهلل له يف ماله، وكذلك صيام رمضان وحج بيت اهلل احلرام مع 

 االستطاعة.

األمر الثاني حب اخلري لبعضكم والبعد عن احلسد والتشاحن واملنازعات اليت ال جتلب 

 لكم خرًيا، وحب االصالح فيما بينكم والتناصح.

ليكم مجيًعا وحنن يسرنا خريكم ويكدرنا الضرر الذي ينولكم، هذا والسالم ع

 .(93)ورمحة اهلل وبركاته"

سنة ألخذ الزكاة من عّمال الزكاة كل وأصبحت العيساوية من املواضع اليت يرتادها 

 .(98)األهالي فيها

 :رئاسة املخفر :رابعًا

وثائق خمفر العيساوية اليت اطلعت عليها أن رئيس املخفر عند بداية  متذكر أقد

ثم توىل رئاسة املخفر ، (92)ان له نائب يدعى عبدالرمحن الزيدتأسيسه هو عثمان الزيد، وك

هـ، 4413 مجادى األوىل 43يف يوم األربعاء  خفراملر الذي تسلم رئاسة من بعده أمحد ابن نصا

خفر من بعد أمحد ابن املرئاسة  (44)وتسلم عبداهلل ابن حواس. (41)م4248يوليو  44املوافق 

خفر من املرئاسة  (41)وتوىل شايع الرباح. (44)وكيال للمخفر (49)نصار، ومت تكليف اليف الصقر
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أكتوبر  94هـ، املوافق 4433ذو احلجة  91بعد عبداهلل ابن حواس، اعتباًرا من يوم السبت 

 .(41)م4218

وختلل فرتة رئاسة شايع الرباح ملخفر العيساوية قيام عثمان اليوسف بأعمال رئاسة 

حيث تقدم شايع الرباح خالهلا باستقالته إىل أمري ، (43)هـ(4434 -4432) املخفر خالل الفرتة

منطقة القريات ومفتش احلدود الغربية، وظلت هذه االستقالة معلقة، فكان عثمان اليوسف 

هو وكيل خمفر العيساوية، ومن الطبيعي أن  اًليقوم بعمل رئيس خمفر العيساوية كونه أص

تنتقل له مهام رئيس املخفر يف حال عدم وجود الرئيس، حيث أصبح يعرف بنائب املخفر خالل 

تلك الفرتة يف ظل غياب رئيس املخفر، ويف هذه احلالة خيتار النائب وكيال له )وكيل النائب( 

 .(43)يف أوقات غيابه الطارئ عن املخفرليسد مكانه 

م صدر خطاب أمري منطقة القريات ومفتش احلدود 4211هـ/ 4434ويف مطلع سنة 

الغربية وفيه: "املكرم شايع الرباح، بعد النظر يف طلبكم االستقالة فقد كلفنا نائب املخفر 

عثمان اليوسف باستالم ما بعهدتك من خمفر العيساوية، وكلفنا رئيس مكتبنا بإجراء الدور 

ويف يوم . (48)ع ما بعهدتك من السالح والذخرية"لك تسلم مأمور املستودوالتسليم بينكما، وكذ

رباح عمله رئيسا ملخفر م باشر شايع ال4214فرباير  41ه، املوافق 4434مجادى األول  3األربعاء 

ة حكم امللك عبدالعزيز رمحه مخفر طوال فرتلواستمر شايع الرباح يف رئاسته ل. (42)العيساوية

 .(11)اهلل

 موظفو املخفر: :خامسًا

أمساء موظفي املخفر خالل فرتة الدراسة وفق التالي:  (14)تذكر وثائق خمفر العيساوية

)عبداحملسن احملمد الزيد، عثمان الزيد، سامل املزيين، ثواب بن غنام، نايف السعيدان، 

مجال بن  (19)ماشع الذيب، علي احملسن، إبراهيم األحيدب، حممد احلمدان، عبداهلل الناصر

]الشراري[،  مفضي ابن سنيد، (14)فايز العسريي ،حممد تيجاني ،ديويحممد بن ب ،مدحم

ناصر  ،صاحل املزيد، (11)ر، عبدالعزيز النصر، شايع الرباحاليف الصق ،يز بن زويدعبدالعز

عوض  ،صاحل ابن فرهود ،عزيز اللبيخان ،عبداهلل النصار ،حميسن بن نصار ،احلوطي

  ،عبدالرمحن ابن نفيسه ،علي العصيمي ،حممد الدخيل ،عبداهلل ابن عبوش ،املثيب

 ،حممد بن رحيان ،مناور بن شاهر ،سن بن منصورح ،حنيف بن خليوي ،صنيتانفيصل بن 
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عبدالرمحن بن  ،عبداهلل بن بديوي ،عبداهلل املري، صياح بن قياض ،بندر اخلريصي

حممد  ،قسيقس الوهيفنصار العبدالعزيز،  ،علي السليمان ،ضيف اهلل بن صاحل ،مشخص

ابن عليه حممد  ،حممد بن عبدالكريم ،فاحل بن مدشر الرويشد ]الصخري[ ،بن بيان

 [السواحلةسليمان ابن مفلح ] ،حممد الفجيج ،ناصر أبو ثنني ،حممد الزيدان ،]الشراري[

عتيق بن ساهي الذريف، خالد بن ، (13)بن حممد، علي أمني مهدي الغرابي ناصر (11)،الشراري

حي، مياح بن عوض الذريف، فرحان بن عايد مشروخ، محدان الشالقي، صاحل بن حزام منا

الغيثي، مسلم بن بريك، عبداهلل بن حمارب، كايد بن طعيمس، هايل بن مهنا بن مشروخ، 

حان الشالقي، علي بن طعمة بن فهد الشالقي، مرزوق بن مشيد السلمان، جربوع بن فر

، عقيل اهلرجاف ]الشراري[، مناحي (12)، خالد بن ماطر(18)مناحي بن فايز، (13)راضي الغيثي

س بن فويرس، حشيفان بن مرزوق]العتييب[، مبارك بن عاشق، سعود بن نهار، خلف بن هدير

عثمان اليوسف، حممد حممود ، (14) (11)، بشري عايض اخلصي]الشمري[، ناصر بن عايض

، محدان بن هليل، عبداهلادي بن زايد، ترحييب الغميسي، (19)مكاوي، عواض بن هريسان

يوسف ، (11)بن فريحمناحي ، (14)الفليو ]الشراري[، حممد بن سعود ري بن حامد، صامدـّمس

صاحل العواجي، حممد بن ، (11)حاني[، الكربي بن حممد ابن مسمارالدهام ]السر

 بن جلوي، عبيد الصريم، صفوق ، (18)فريج بن حممد، (13)، حممد بن هارون(13)صويفر

ناصر بن هطنل املري، سليمان بن حممد، ، (31)حييان بن سامل، (12)سعيد بن غيثة ]الشراري[

، (34)كعان بن مجيعة، عبداحملسن النصارعبداهلل بن ذياب ]العتييب[، خلف الفليو ]الشراري[، 

عطيعط النزال، ، (39)ن عتيق، مفلح الروبضان ]الشراري[سامل بن حامد ]احلامد[، سعيد ب

 .(34)مبارك العجمي

 امليزانية والرواتب: :سادسًا

كانت ميزانية ورواتب موظفي خمفر العيساوية تصل للمخفر كل شهرين أو ثالثة 

وكان للمخفر ميزانية شهرية تصله مع . (31)شهر، وقليال ما تصل نهاية كل شهرورمبا أربعة أ

 .(31)وإعاشة ملنسوبيهعن ضيافة للمخفر كشف رواتب اجلنود، عبارة 

م رفع األمري عبدالعزيز 4211فرباير  99هـ، املوافق 4434حمرم  94ويف يوم الثالثاء 

( يأمل فيها النظر يف رواتب جنود 444السديري إىل جاللة امللك عبدالعزيز برقية برقم )

ية، املخافر احلدودية مبفتشية احلدود الشمالية الغربية، ومن ضمنهم جنود خمفر العيساو



نايف بن علي السنيد الشراريد.   

122 

( ريال 33املخفر ومقداره )فجاء الرد من جاللة امللك عبدالعزيز مبساواتهم براتب رئيس 

 .(33)اشهريًّ

م جاءت برقية األمري 4212مارس  9هـ، املوافق 4438مجادى األوىل  4ويف يوم األربعاء 

ملخافر فيصل بن عبدالعزيز وفيها: "بعد املراجعة مع وزارة املالية تقرر أن يكون راتب جنود ا

احلدودية مبلغ مائة ريال لكل واحد منهم، تضاف عليه العالوة فيكون مائة ومخسة وعشرين 

 .(33)طرفكم" ا، وقد بّلـغت املالية بإبالغه ملاليةشهريًّ اًلريا

وكانت مفتشية احلدود الشمالية الغربية ترسل بكشوفات فيها أمساء العاملني يف 

تبه، ثم جتعل خانة للتوقيع أو البصمة، وتذيل هذه خفر وأمام كل واحد منهم مقدار راامل

الكشوفات جبملة: "مت خصم حسم املالية قيمة طوابع غالء املعيشة وقدره ستة قروش عن 

 .(38)ا"كل شخص شهرًي

م إىل مئة ومخسون 4211هـ/4434ووصل مقدار راتب اجلندي يف خمفر العيساوية عام 

اليت ا طوال فرتة هذه الدراسة شهريًّ اًلومخسون رياوظل بهذا املقدار مئة ، (32)شهريا اًلريا

وكان الراتب الشهري للسائق الذي يف عهدته سيارة مبخفر . (31)م4214هـ/4434تنتهي يف عام 

 .(34)اًلهو مئة ومخس وتسعون ريا العيساوية

ا يف عام شهريًّ اًلوفيما يتعلق براتب رئيس املخفر، فقد كان مبقدار ست وستون ريا

 هـ/4432ا يف عام شهريًّ اًليام، ثم أصبح مقداره مئتني واثنني ومثانون ر4211 هـ/4434

 .(34)م4211 هـ/4434ا يف عام شهريًّ اًلياووصل إىل مبلغ ثالث مئة وأربعون ر، (39)م4211

خفر مبالغ أخرى إضافة على راتبه الشهري، تتعلق بالضيافة املوكانت ترسل إىل رئيس 

ميزانية اإلعاشة الشهرية ملنسوبي املخفر، وأيًضا أجرة الراعي الذي الشهرية للمخفر وكذلك 

يهتم برعاية ركائب املخفر من اإلبل، حيث تشري الكشوفات املتعلقة بشهر ربيع الثاني 

لمخفر إىل أنه ثالث مئة وعشرة رياالت، لم إىل مبلغ الضيافة الشهري 4212نوفمرب  هـ/4432

ا، وكانت أجرة الراعي تتم للمخفر هو ثالث مئة ريال شهريًّبينما كان مبلغ اإلعاشة الشهري 

 .(31)اشهريًّ اًلوكانت حوالي ثالثون رياباملفاهمة مع رئيس املخفر 

هـ/ مايو 4432خفر خالل شهر رجب املوظهر ضمن كشوفات رواتب العاملني يف 

 .(31)اًلشهري مبقدار مئتني وثالثني ريام مسمى )نائب املخفر(، وكان راتبه ال4211

وال يتم إرسال هذه الرواتب إال بعد مراجعة احلسومات واملديونيات املوجودة على 

املوظف، حيث تتم مراجعة ذلك والتأكد منه يف مفتشية احلدود بالقريات، فتتم عملية 
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احلسم على منسوبي خمفر العيساوية ممن توجد عليهم حسومات ومديونيات، ومن ثم تدون 

ات بكافة تفاصيلها الدقيقة على نفس كشوفات الرواتب اخلاصة تلك احلسومات واملديوني

، (33) املخفر للتوقيع عليها وإعادتهامبنسوبي املخفر، ثم يتم إرساهلا مع املبالغ بعد احلسم إىل

 .(33)احلاقها بكشوفات الرواتب الشهريةورمبا مت تدوين تلك احلسومات يف أوراق خاصة يتم 

متكفلة بإرسال األعالف والشعري للركائب اخلاصة  وكانت مفتشية احلدود بالقريات

اجها كالقطران وسم بهجانة املخفر، وذلك من حني آلخر؛ وكذلك األدوية البيطرية اليت حتت

 .(38)اجلرب وغريهما

وكذلك تقوم املفتشية بالقريات بإرسال تنك الكاز إىل املخفر خالل فصل الشتاء، 

 وتزويد سيارة املخفر بتنكات البنزين بشكل، (32)بواقع ثالث تنكات كاز يف املوسم وذلك

 .(81)مستمر ألجل سيارة دوريات املخفر

 أقسام املخفر: :سابعًا

يتكون خمفر العيساوية من رئيس املخفر ونائبه، ووكيل املخفر، إضافة إىل جنود 

الدورية اهلجانة، وجنود الدورية السيارة، وجنود الرشاش، ومكتب اجلمرك، ومكتب 

وكل هذه األقسام ترجع يف عملها اإلداري إىل رئيس املخفر . (84) الالسلكي، وسجن املخفر

 .(89)باشر يف حال وجوده على رأس العملبشكل م

غرف طينية، حتى عدة ، ثم أصبح يف بيت شعرغرفة واحد وخفر عبارة عن املوكان 

، وال (84)م4219هـ/4434سنة  حجارة احلرة بنائه ستخدمت يفُاملخفر إىل مبنى حجري حتول ا

 .(81)احلجري موجوًدا حتى يومنا هذا القصريزال هذا 

 العدة والسالح: :ثامنًا

مجادى  43عندما ننظر يف حمتويات بيان تسليم خمفر العيساوية الذي مت يف يوم األربعاء 

م جند ما يلي: )بيت شعر برواق واحد مع عمدانه، 4248يوليو  44هـ، املوافق 4413األوىل 

، بريقني شاهي، حمماسة قهوة، صحن غراش، قدر صغريإثالث ركائب، ثالث دالل صفر، 

خالل تلك الفرتة ومل  متواضعمما يدل على أنه خمفر . (81)اس، جنر(صينية، قدرين كبار حن

، الذي خفراملوورد يف بيان السالح املوجود يف  م.4248هـ/4413يتم بناء مبنى ثابت له حتى عام 

مت جرده يف نفس اليوم أعاله، أنه يوجد يف املخفر عشرة بنادق وتسع وأربعون مشط 
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واحدة للقيام بالدوريات املستعجلة أو للجوالت السريعة، خفر سيارة املوكان يف . (83)(83)فشك

 (88)م.4248/ هـ4413حيث ورد ذكرها يف شهر مجادى اآلخرة 

م ورد أن خمفر 4212يونيو  42هـ، املوافق 4438شعبان  42ويف إحصائية يوم األحد 

زية، بندق خشبية إنكلي 9( بندقية وفق التفصيالت التالية: "عدد 49العيساوية حيوي عدد )

بندق فرنساوي قصرية أم طلقة، بندقية أملانية طويلة أم كرار، بندق أملاني قصري،  9عدد 

بندقية إنكليزية، بندقية عصملي أم طلقة، بندقية هتلرية  9بندق إنكليزية جيشية، عدد 

كذلك عدد ألف ومثان مئة وتسعة أمشاط ما بني ، و( 82)ية، بندقية طليانية أم ست طلقات"أملان

( 93( حزام حيتوي كل واحد منها على عدد )44فشك إنكليزي وفرنسي وأملاني، وعدد )

 .(21)( سبتة(49، وعدد )]خنجر[ ( شربية91طلقة فرنساوي، وعدد )

وكانت مفتشية احلدود بالقريات تقوم باستعادة السالح القديم املوجود يف خمفر 

خفر يرسل إىل مفتشية احلدود املكما كان ، (24)ة وترسل بدال عنه بنادق جديدةاويالعيس

 .(29)ون عليها مع املهربني عرب احلدودبالسالح والفشك واخلناجر اليت حيصل

ربيع األول  4ووفق بيان ركائب هجانة خمفر العيساوية، الذي مت تسليمه يف يوم األحد 

( وفق ما يلي: "ذلول محراء، ذلول شعال، 41ه عدد )م ورد في4214ديسمرب  4هـ، املوافق 4434

ذلول شعال، ذلول شعال، ذلول شعال، مجل أوضح، ذلول زرقاء، ذلول محراء فاطر، ذلول 

راء محراء سديس، ذلول محراء سديس، ذلول محراء سديس، ذلول محراء سديس، ذلول مح

 .(24)رباعية، ذلول محراء رباعية"

 التنظيم والصالحيات: :تاسعًا

اتسم العمل يف خمفر العيساوية بالتنظيم احملكم والدقة العالية، حيث يتم كل شيء 

فيه بالتوثيق الرمسي واملتابعة احلضورية يف الغالب من مفتش احلدود بالقريات، حيث كان 

مفتش احلدود حيضر مراسيم تسليم واستالم املخفر فيما بني الرئيس السابق والرئيس احلالي 

لقة بذلك أو ينيب عنه أحد يف ضمن املوقعني على بيانات التسليم املتعللمخفر، ويكون 

 كانت بيانات االستالم والتسليم تشتمل على كامل التفاصيل الدقيقة حملتويات. و(21)ذلك

 .(21)املخفر

وللمخفر عدد جنود حمدد ال ينقص عنه وال يزيد، يتم تعويضه ببديل مباشرة يف حال 

إىل أقرب املخافر اليت فيها  وجيه ما زاد عن العدد احملددوكذلك يتم ت، (23)حدث النقص
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هدته ومتاعه إىل مقر عمله تنتقل معه ع -يف الغالب-وكان اجلندي املنقول . (23)نقص

 .(28)اجلديد

خفر بكل دقة من حيث مهام املوكانت مفتشية احلدود بالقريات تتابع أحوال جنود 

وما لدى ، (22)والوقت الذي تنتهي فيه اإلجازة اكل جندي فيه، وفرتة اإلجازة اليت يتمتع به

و يف حال فصله من العمل أو كل جندي من عهدة ومآل تلك العهدة خالل فرتة إجازة اجلندي أ

 .(411)وفاته

ومن دقة املتابعة جند يف خطاب مفتش احلدود بالقريات إىل رئيس خمفر العيساوية 

 حزامه فشك مصلح، وهذا نتيجة إهمال قوله: "كثرًيا ما نسمع أن أغلب جنود املخفر يضع يف

الرئيس وعدم متابعته بالتفتيش، والبعض اآلخر من اجلنود يّدعي أن نّتاش بندقه خربان، 

، ويف والذي يّدعي ذلك هو بال شك الذي يستخدم الفشك املصلح. فهذا جيازى بغرامة أول مرة

 .(414)املرة الثانية غرامة وسجن"

ياضية ودروًسا عسكرية، خاصة يف األوقات اليت يشهد خفر تدريبات راملوتلقى جنود 

لمخفر مقر معروف له سارية يرفرف عليها العلم لو. (419)ها املخفر مناسبات وزيارات رمسيةفي

 .(414)لكة العربية السعوديةالرمسي للمم

خفر رقم وظيفي خاص به دون غريه، حيث كان عدد جنود املوكان لكل جندي يف 

(؛ وكان لكل 42( جندي، إضافة إىل رئيس املخفر فاجملموع هو )48خمفر العيساوية هو )

هـ، وذلك وفق الرتقيم 4431واحد منهم رقم عدا رئيس املخفر، وهذا التنظيم ظهر يف سنة 

(، خلف بن 23احي بن فويرس )(، من24(، عقيل اهلرجاف )24التالي: "سعيد بن غيثة )

(، حممد بن 414(، محدان بن هليل )21(، بشري اخلصي )28(، صاحل العواجي )23هديرس )

(، 411(، عواض بن هريسان )411(، مسري بن حامد )419(، حممد بن صويفر )413سعود )

(، حشيفان بن مرزوق 21) بن عايض(، ناصر 411صامد الفليو ) (،414ترحييب الغميسي )

يوسف الدهام ، (411)(21(، خلف الفليو )29د بن ماطر )(، خال32(، حممد بن هارون )22)

(، فريج بن 43ن ذياب )(، عبداهلل ب41(، سليمان بن حممد )414(، صفوق بن جلوي )24)

 .(413)(34) ]الشراري[ (، عقلة بن قويين42) ]الشراري[ مبارك اهلرجاف، (411)(418حممد )

نقله أو استقالته، ينتقل رقمه إىل املوظف اجلديد، حيث  وجند أنه عند فصل املوظف أو

( الذي كان حيمله سابًقا عواض بن هريسان، 411أصبح كعان بن مجيعه حيمل الرقم )

( الذي كان حيمله سابًقا محدان بن 414وكذلك أصبح عبداحملسن النصار حيمل الرقم )
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( الذي كان حيمله سابًقا 413حيمل الرقم )]الشراري[ هليل، وكذلك أصبح مقبل القضيب 

( الذي كان حيمله سابًقا 41حممد بن سعود، وكذلك أصبح غامن بن متعب حيمل الرقم )

ي كان حيمله سابًقا ( الذ23سليمان بن حممد، وكذلك أصبح حييان بن سامل حيمل الرقم )

وبالتالي فإن والغالب هو أن العهدة تكون على الرقم الوظيفي للجندي، . (413)خلف بن هديرس

 .(418)انتقال عهدة املوظف السابق إليه أخذ املوظف اجلديد لرقم املوظف السابق له يعين

عمل دوريات خمفر العيساوية، حيث كانت مقّسمة إىل قسمني يف وكان هناك تنظيم 

الثاني: هي دورية يف مسريها، أما القسم  الركائبهما: دورية اهلجانة، وهي اليت تستخدم 

وتقوم دورية اهلجانة بعمل جوالتها اليت تكلف بها ثالث مرات يف الشهر . (412)سيارةتستخدم ال

على األقل، ويتبادل جنود املخفر هذه اجلوالت فيما بينهم، كل ثالثة جنود يف جولة، حيث 

يكون لكل دورية رئيس من هؤالء الثالثة، وتتم عملية تدوين أحداث اجلولة بكل تفاصيلها 

ر العيساوية حتى عودتها إليه، فتتم عملية تسجيل أمساء املواضع اليت منذ خروجها من خمف

متر بها الدورية واألشخاص الذين تلتقيهم خالل جولتها، ثم يتم التوقيع من كل أعضاء 

 .(441)رفع به إىل مفتش احلدود بالقرياتالدورية على هذا التقرير املفصل، وي

دود بالقريات لعملية تسجيل أوصاف وكانت هناك دقة متناهية يف متابعة مفتشية احل

ويف هذا . (444)ة، وكذلك يف متابعة سيارة املخفروعالمات ركائب اهلجانة يف خمفر العيساوي

اجلانب أرسل مفتش احلدود بالقريات إىل رئيس خمفر العيساوية خطاًبا يقول فيه: "أنا غري 

تصلنا عنكم أخبار غري راضي عن سريكم بالسيارة وتدبري اجلنود وتسيري الدوريات، حيث 

مشجعة، منها غياب بعض اجلنود خارج املخفر ألوقات طويلة، وأن سيارة املخفر تشتغل يف 

 .(449)ري مهامها الرمسية، فالحظوا ذلك"خدمة مهام غ

، أخذنا خرب (444)خطاب آخر ورد فيه: "بشأن الدورية األردنية املذكورة يف بايرمثة و

وا عنها إال بعد شهر من هـ[، ومع األسف أنكم مل تكتب4434]مجادى األوىل  43الدورية يف 

وخطاب ثالث ورد فيه: "لقد وصل إىل طرفنا خرب أنكم قبضتم على بندق . (441)احلادثة"

إنكليزية وأحضرمتوها إىل املخفر، لكننا مل نعثر هلا على قيد لدينا ! فأفهمونا عن ما 

 .(441)ت حيال ذلك"لديكم من معلوما

إىل خمفر العيساوية، فيبدو أن املخفر ال ميلك  يتعلق بالصالحيات املمنوحةأما فيما 

صالحيات كافية، إمنا ميلك املوافقة املبدئية وصالحية العرض واالقرتاح، فعلى سبيل املثال 

عند تصفح األوراق اخلاصة بإجازات العاملني يف املخفر جند أنها ترفع من رئيس املخفر إىل 
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 يات للحصول على موافقته مهما كان نوع اإلجازة أو مدتها، سواًء كانتمفتش احلدود بالقر

 .(443)عادية أو مرضية، طويلة أو قصرية

ومن املالحظ أن هناك تدقيق من مفتشية احلدود بالقريات على طلبات اإلجازة املرفوعة 

دود من العاملني يف خمافر احلدود، ويوجد يف املفتشية ملفات مؤرشفة يرجع هلا مفتش احل

عند عرض طلبات اإلجازة عليه، حيث ورد شرحه على بعض طلبات اإلجازة املعروضة عليه 

بقوله: "رجعنا مللف املخفر فوجدنا أنه سبق إعطاء املذكور أعاله رخصة وال ميكن اعطاؤه 

ومن ذلك أن يوسف الدهام تقدم . (443)ر إال فيما بعد فينظر يف موضوعه"يف الوقت احلاض

ريق رئيس املخفر، فلما رفع رئيس املخفر طلبه إىل مفتش احلدود، جاء بطلب إجازة عن ط

الرد: "كتابكم خبصوص مأذونية يوسف الدهام وصلنا، واملذكور باشر لديكم قبل 

 .(448)وع، وال حيق له أن يطلب مأذونية"أسب

ذو  94( وتاريخ 34ويف خطاب آخر يقول مفتش احلدود: "إشارة إىل خطابكم رقم )

هـ[، وبعد االطالع على ملف املخفر، ال مانع من إعطاء صاحل العواجي مأذونية 4434القعدة ]

، فأخربونا مخسة عشر يوًما للذهاب إىل سكاكا لعالج عائلته هناك عند طبيب اجلوف

 .(442)بتاريخ ذهابه ورجوعه"

خفر يف خطاب مفتش احلدود الذي ينص املوجاء التأكيد على عدم صالحية رئيس 

على: "ال حظنا من بعض رؤساء املخافر إعطاء بعض اجلنود مأذونية قبل االستئذان منا، وهذا 

خمالف للتعليمات لديكم. فيجب عدم إعطاء أي جندي مأذونية من املخفر سواء كانت طويلة 

بول االستقالة وطلب النقل، وهذا ينطبق أيًضا على ق. (491)أو قصرية إال بعد االستئذان منا"

خفر إىل مفتش احلدود بالقريات ليصدر أمره فيهما، ومن املحيث يتم الرفع بهما من رئيس 

ذلك اخلطاب الذي رفعه نائب جنود خمفر العيساوية وفيه: "بعد التحية واالحرتام سيدي، إن 

 ىونظركم أعل أمركم الكريم أحد جنود طرفنا طلب نقله إىل مركز مغرياء فأسرتحم إلقاء

 .(494)سيدي"

وجاء شرح مفتش احلدود على ذلك يف أسفل اخلطاب ومنه: "إن كان نائب مغرياء يقبله 

مما يدل على وجود ، (499)ه فأخربونا عن أسباب طلبه النقل"فال بأس، وإن كان ال يقبل

ذ مشاركة لرئيس املخفر يف صنع القرار املتعلق بنقل اجلنود إليه، وهو أمر طبيعي أن تؤخ

موافقة رئيس املخفر على نقل املوظف إليه حتى ال يقع يف أشخاص غري مرغوب فيهم فال 

يتحقق التعاون واالستجابة بني الرئيس والعاملني معه يف املخفر، وهو أمر حيدث أيًضا يف حال 
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راه مناسًبا شغور وظيفة يف املخفر، فلرئيس املخفر الرفع ملفتش احلدود بالشخص الذي ي

 .(494)يف املخفر للعمل معه

 املهام والواجبات: :اعاشًر

من خالل أوراق وملفات خمفر العيساوية اليت بني أيدينا جند أن املخفر يقوم بالعديد من 

املهام والواجبات املتنوعة، ولعل من أبرز مهام وواجبات خمفر العيساوية خالل فرتة الدراسة، 

 ما يلي:

األردنية( القريبة  - والسيارة على املنطقة احلدودية )السعوديةتسيري الدوريات اهلجانة  : أواًل

، وكذلك القيام جبوالت (493)وحدرج (491)وباير واحلصاة (491)من املخفر من جهة الصوان

على موارد املياه وأماكن جتمع البادية يف أوقات متفرقة، حبدود ثالث مرات يف الشهر 

لكل دورية من دوريات املخفر، والقيام بتدوين تقارير مفصلة لتلك اجلوالت، وكتابة 

 .(493)الدورية واألشخاص الذين تلقي بهمالتفاصيل الدقيقة لألماكن اليت متر بها 

هـ[ حتركت الدورية من املخفر 4]8/1/432املناسب إيراد مناذج لتلك التقارير: "يف ومن 

وسعود بن نهار وبشري عايض  بن عايضوهم: مناحي الفايز وناصر  صباًحا إىل اجلهة القبلية،

ا شرقي ، ومنها صباًحا إىل فروع أبو سّل(498)اخلصي، مروًرا بوادي حدرج ومنه حنو خوميات

فلح أبو مبارك من املصبحيني، والذي أفادهم أنها وصلتهم دورية من باير عند م (492)احلوصاء

على ذلولني وأقاموا عنده، وهم: مدبغ الشمري وحممود اجلبلي، ومما تكلموا به عنده أنه 

صدر يف عّمـان أمر مينع الدوريات السعودية من دخول هذه األراضي، ثم حتركت دوريتنا 

ومنها حتركت الدورية صباًحا، وبتنا يف القامسة من أودية  ،(441)صباًحا وبتنا على الزعوبية

ـ[، ه4]41/1/432، ومنها توجهنا إىل املخفر ووصلناه مساء (444)الطبيق، ثم بتنا بطلحات الغينة

 .(449)رئيس الدورية مناحي الفايز"

هـ[ حتركت الدورية صباًحا إىل اجلهة الشمالية، 4]43/1/432وورد فيه أيًضا: "يف 

، ومنه توجهوا إىل طيبة (444)وهم: حشيفان بن مرزوق وعقيل اهلرجاف، وباتوا على عويذر

، ومنها حتركوا صباًحا إىل مثايل الدباوين، ثم إىل (441)اسم، حيث منها باتوا يف اخلشابية

، ثم يف (443)الشمالي، ويف الصباح توجهوا إىل املكمن وباتوا يف قلتة املعاصر (441)مديسيس

، ومنها ضحوا يف (448)، ومنه باتوا يف املابية(443)الصباح توجهوا إىل أسفل شداد املسمى

 .(442)هـ["4]91/1/432فر ووصلوه مساء األميلحات، ثم توجهوا إىل املخ

حتركت الدورية صباًحا باجتاه الشرق، وهم:  ـ[ه4]94/1/432وورد فيه كذلك: "يف 
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حشيفان بن مرزوق وسعود بن نهار وخالد بن ماطر، واجتهوا أسفل الغدير األبيض، ومنه 

، ثم باتوا (411)حتركوا صباًحا وضحوا جبضيعة حدرج، ومنها حتركوا وباتوا بأويسط

يت تقع غرب بالقصايم ال (419)، ومنه حتركوا وضحوا عند سعيد فالح اخليال(414)بالنباج

قصيمة العري، ومنها حتركوا وباتوا عند سعيد بن جهيم من العزام الشرارات، ومنه حتركوا 

، ومنه ضحوا على (414)وضحوا يف مشاش اجلزر، ومنه حتركوا ثم باتوا يف خمفر صبيحاء

، ومنه حتركوا وضحوا عند (411)، ومنها حتركوا وباتوا عند ولد طيحان النعيم(411)رحّيـة

، ومنه حتركوا وباتوا بني (413)منها حتركوا وباتوا فوقي فجر عند حممد الوردة بسيطاء، ثم

، ومنه حتركوا وضحوا عند (413)امليسري والنباج، ثم ضحوا عند أويسط، ثم باتوا يف العصيب

 .(412)هـ["4]41/1/432وا املخفر مساء ، ووصل(418)قليب صديع

منها يف اهلجانة،  اًلأقل تفصيخفر بالسيارة تكون املومن املالحظ أن تقارير دوريات 

كانت الدورية بالسيارة برئاسة  ـ[ه4]41/49/432ومن أمثلة ذلك التقرير الذي ورد فيه: "يف 

وكيل النائب مناحي الفايز، حيث خرجت الدورية صباًحا من املخفر، وقيلنا يف مشاش 

، ومنها إىل (414)، ثم توجهنا صباًحا إىل أم خنيلة(411)حدرج، ومنه بتنا مساء يف املعيزيلة

 .(414)، ثم روحنا مساًء إىل املخفر(419)عرفجاء

منه خرجنا بالسيارة برئاسة وكيل النائب مناحي الفايز مساًء من املخفر، وبتنا  94ويف 

يف أويسط، ومنه توجهنا صباًحا إىل املعيزيلة، ثم مساًء إىل قصيمة األرنب وبتنا فيها، ثم يف 

 .(411)مساًء إىل املخفر" الصباح توجهنا إىل عرفجاء، ومنها

، ومراقبة موارد املياه لمخفرل: بسط األمن يف املنطقة الواقعة ضمن النفوذ اإلداري ثانًيا

ولعلنا ، (411)ني والسارقني واملخالفني لألنظمةوأماكن جتمع البادية، ومالحقة اجملرم

فيها بدورية القعدة وصلتنا السيارة رفق اجلنود، وقمنا  94نستشهد بالتقرير اآلتي: "يف 

إىل مشاش حدرج، وقمنا جبمع احلصا الذي عاله وشيدنا به مسجد، وكان املشاش 

عنه إىل الوادي، أمركم ، وهم يرغبون حييلون ]مزدمحون عليه[ امقصف على أهله جدًّ

 .(413)جتاه ذلك"

وكذلك التقرير الذي يقول: "أرسلوا دورية إىل جهة احلرة يراقبون العربان؛ ألن 

السرقات كثرت، وهذا راشد املري يصلكم حتى متشونه مع الدورية، ويأخذون شهر بني 

العربان حتى تفرتق العربان،... فرياقبون وقوع السرقة إذا حدثت ال مسح اهلل، والذي يسرق 

 .(413)كثر املسروق مرتني أو ثالث مرات"ذون منه وجيدون املسروق معه، تأخ
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ا، ومحايتها من املهربني، وتتبع آثار األقدام ملن مل مير : مراقبة احلدود بشكل دقيق جدًّثالًثا

باملخفر أثناء عبوره للحدود ومل يقوموا باإلفصاح عما معهم من بضائع وأسلحة، 

م يف حماضر خاصة بذلك، مع والقبض على املتسللني والتحقيق معهم، وتدوين أقواهل

أخذ التعهدات الالزمة، والرفع بها إىل مفتشية احلدود بالقريات ألخذ التوجيهات 

 .(418)ياهلاح

: التفتيش الدقيق على البضائع الداخلة واخلارجة، واستحصال اجلمارك املفروضة رابًعا

يف حماضر خاصة عليها، والكتابة بالبضائع املهربة والتحقيق مع أصحابها وتدوين ذلك 

بالقريات ألخذ التوجيهات  بذلك، وأخذ تعهداتهم ثم الرفع بها إىل مفتشية احلدود

 .(412)حياهلا

: التحقيق يف اخلالفات اليت تقع بني األهالي ومع اجملرمني والسارقني وإحالتهم إىل خامًسا

 .(431)يف الشكاوى املقدمة بهذا اخلصوص احملكمة العامة بالقريات، والنظر

: التحري والبحث عن اخلارجني على القانون من اجملرمني، والقيام بتتبع أخبارهم اسادًس

 .(434)بهم ومجع املعلومات املتعلقة

: إحضار املطلوبني للجهات احلكومية أو للقضاء وكذلك الذين انتهت إجازاتهم ومل بًعاسا

 .(439)العيساويةإلدارية التابعة ملخفر يباشروا أعماهلم ممن يسكن يف املنطقة ا

، وأخبار األمطار لمخفرل: متابعة منازل عشائر البادية يف املنطقة اإلدارية التابعة ثامًنا

 .(434)بها إىل مفتشية احلدود بالقريات واجلراد، والكتابة

منه ]املقصود هو يوم  41ومن أمثلة تقارير ذلك ما ورد يف أحد التقارير بقوله: "يف 

م[ هطلت علينا أمطار بعد الظهر دام نزوهلا 4211أبريل  93وافق هـ، امل4432رجب  41اخلميس 

منه هطلت علينا األمطار  44لنهاية الساعة العاشرة مساًء ارتوت منها األرض ريًّا جيًدا، ويف 

 (431)حلول صالة العصر وأمت نزوهلا لنهاية الساعة احدى عشر مساًء امتألت منها املصامد

منه الساعة الرابعة هطلت األمطار وأمت نزوهلا لنهاية  49ومشت الشعاب الصغار، ويف ليلة 

الساعة الثانية صباًحا حتى صارت اخلباري كالبحار تلتطم مييًنا ومشاال، وشدة اخليال منا 

، وطربجل، وأبو حوايا، (431)رطىأوقبلة على الصوان وإىل اآلن مل يصلنا عنه خرب. أما: أم 

وقصايم امليسري، والنباج، وصديع، يفيد املخرب أنهن سايالت سيل جارح وهي إىل  وحدرج،

 تارخيه وهي متشي، لدرجة أن سيارة أبو شعبان األرملي أخذت بصديع مخسة أيام مغرسة

ثم واصلت سفرها للجوف، كذلك سيارة روفائيل املسيحي أخذت ثالثة أيام  ]عالقة يف الرمال[
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وأن جيعلها عامة، واهلل  أسأل اهلل أن ينزل فيها الربكةوهي مغرسة بصديع. هذا و

 .(433)حيفظكم"

: أخذ اإلفادات املطلوبة على بعض األشخاص يف بعض املوضوعات ممن هم يسكنون يف تاسًعا

 .(433)ادات إىل مفتشية احلدود بالقريات، والرفع بتلك اإلفلمخفرلاملنطقة اإلدارية التابعة 

احلجاج والتجار واألشخاص وخروجهم عرب حدود اململكة : تنظيم وتسهيل دخول عاشًرا

حلاًقا ملا سبق بيانه من وزارة الداخلية إالعربية السعودية وفق األنظمة املتبعة، ومن ذلك: "

م[ بشأن األشخاص 4219يوليو  98هـ، ]يوافق االثنني 3/44/4434(، وتاريخ 1813برقم )

يهم التعهدات بأن احلكومة القادمني بدون أوراق تؤكد شخصياتهم فتؤخذ عل

وإذا حصل عليهم شيء فهم  السعودية غري مسؤولة عنهم وعن ماشيتهم وبضائعهم،

ن عن أنفسهم، وإذا وجد منهم أحد طايح يف طريقه يسعف، فاعتمدوا مقتضى واملسؤول

 .(438)يم بدقة وأبرقوا لنا عن كل قادم"األمر امللكي الكر

( يف 312ينا من مقام وزارة الداخلية برقية رقم )وكذلك ورد يف خطاب آخر ما يلي: "تلق

 99هـ، ]يوافق االثنني 44/41/4439(، وتاريخ 1112منه املبنية على برقية املقام السامي ) 91

م[ أنه صدر أمر جاللة موالي امللك املعظم خبصوص رسوم التأشرية على احلجاج، 4214يونيو 

شخص مسلم معه جوازه مصدق من بأنه ال يؤخذ من احلجاج أي رسم تأشرية، وكل 

 .(432)رية، فاعتمدوا ذلك ونفذوا موجبه"حكومته ال يؤخذ منه شيء ال رسم حج وال رسم تأش

املبالغ املستحقة، واملطالبة باملديونيات املرفوعة ضد األشخاص الذين حتصيل   :حادي عشر

أو اإلفادات املتحصلة ، والرفع باملبالغ لمخفرلهم يسكنون يف املنطقة اإلدارية التابعة 

ذلك إىل مفتشية احلدود  بنفي املديونية من قبل األشخاص املدعى عليهم حيال

 .(431)بالقريات

مر والتعاميم الصادرة من مفتشية احلدود بالقريات، وكذلك تبليغهم اتبليغ األو  :ثاني عشر

بدخول املواسم الدينية كدخول شهر رمضان ومناسبات األعياد ومواعيد صالة 

االستسقاء واخلسوف والكسوف، ودخول األشهر اهلجرية، وذلك لألهالي الذين 

 (434)يسكنون يف املنطقة اإلدارية التابعة ملخفر العيساوية.

: تكليفات املهام والواجبات األخرى، كاستقبال الوفود الرمسية اليت مير طريقها عشر ثالث

لدى مفتشية احلدود  باملخفر، واركاب بعض املسافرين من األشخاص املعروفني

 (439)بالقريات ونقلهم عرب سيارات احلكومة املتجهة إىل نفس وجهة أولئك املسافرين.
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 اخلامتة:
ما  من أهمهالعل خلصت دراسة خمفر العيساوية يف عهد امللك عبدالعزيز إىل أمور عدة 

 :يلي

وأخذت تسميتها من العيساوية من موارد املياه القدمية لعشائر البادية يف املنطقة، تعد  -

 واقعها اجلغرايف وورود اإلبل عليها.

م، وحتولت يف السنة 4241هـ/4411نشأت العيساوية كنقطة أمنية ثابتة يف املنطقة سنة  -

التالية إىل خمفر أمين للحدود، مما ساعد على أن تكون منطقة استيطان مدنية للعديد 

 من عشائر البادية.

، منهم رئيس املخفر الذي يعد هو السلطة العليا ملخفر العيساوية عدد من املوظفني -

للمخفر، وكذلك وكيل املخفر الذي يعد هو الشخصية الثانية للمخفر، ويف حال غياب 

رئيس املخفر يصبح وكيل املخفر هو نائب املخفر وميلك صالحيات الرئيس خالل فرتة 

 غيابه.

( لكل 48خفر، وعددهم )ملخفر العيساوية عدد من املوظفني الذين يعرفون جبنود امل -

د مبوجب هذا الرقم الوظيفي ـواحد منهم رقمه الوظيفي الذي مييزه عن غريه، وتقّي

 .الذي معه العهدة والعتاد والسالح

ملخفر العيساوية والعاملني فيه ميزانية لإلعاشة والرواتب الشهرية، ومبالغ أخرى مقدارها  -

 حتت تصرف رئيس املخفر. توضعا عبارة عن ضيافة املخفر ثالث مئة ريال شهريًّ

دوريات السيارة اليت تقوم جبوالت اليتكون خمفر العيساوية من دوريات اهلجانة وكذلك  -

متكررة حبدود ثالث مرات يف الشهر لالستطالع حول املنطقة وتدوين كافة التفاصيل 

 احلدود بالقريات. اليت تشاهدها خالل تلك اجلوالت والرفع بها إىل مفتشية

يف خمفر العيساوية: جنود الرشاش، ومكتب اجلمارك، ومكتب الالسلكي، وسجن  -

 املخفر، وكلها ترجع إىل رئيس املخفر وترتبط به مباشرة من الناحية اإلدارية.

يف خمفر العيساوية العديد من البنادق واألسلحة والفشك املوزعة على جنود املخفر ضمن  -

 عهدتهم.

ل يف خمفر العيساوية بالتنظيم الدقيق والتوثيق الرمسي لكل أعمال املخفر اتسم العم -

 ومعلوماتيةوحمتوياته، وتنوعت مهام وواجبات املخفر ما بني مهام أمنية ومجركية 

 واجتماعية وتنفيذية للجهات القضائية واحلقوقية، وغري ذلك مما يتم تكليفهم به.
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من كانت هناك متابعة مستمرة من مفتشية احلدود بالقريات ألعمال خمفر العيساوية  -

قبل مفتش احلدود مباشرة، حيث كان يتابع كل صغرية وكبرية حتدث يف املخفر، 

وهو أمر طبيعي حيث انضمت املنطقة حديًثا إىل حكم امللك عبدالعزيز، وكانت 

على املتابعة الدقيقة لكل األمور اليت برقيات امللك عبدالعزيز ملفتش احلدود تؤكد 

 حتدث خالل تلك الفرتة.

كانت الصالحيات املتعلقة مبخفر العيساوية كلها يف يد مفتش احلدود األمري  -

عبدالعزيز السديري الذي اهتم بذلك غاية االهتمام دون جماملة ألحد، فقدم املصلحة 

 لبالد خالل تلك الفرتة العصيبة.العامة على كل شيء لتحقيق األمن ونشر الطمأنينة يف ا
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 مالحق الدراسة

  
 ( خريطة تبني أمهية موقع العيساوية قرب الشريط احلدودي مع اململكة األردنية اهلامشية4)

 م(0202هـ/4110، الرايض، 8)اهليئة العامة للمساحة، ط
 

 
 م(0204أبريل  0هـ، املوافق 4110شعبان  02( واجهة قصر العيساوية احلجري. )تصوير الباحث، يوم اجلمعة 0)
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 م(0204أبريل  0هـ، املوافق 4110شعبان  02( جانب القصر.)تصوير الباحث، يوم اجلمعة 5)

 
 م(0204أبريل  0هـ، املوافق 4110شعبان  02( أرضية مدخل القصر. )تصوير الباحث، يوم اجلمعة 1)
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 م(0204أبريل  0هـ، املوافق 4110شعبان  02الباحث، يوم اجلمعة ( املسجد احلجري قرب القصر.)تصوير 3)

 
حبضور مفتش احلدود  بيان تسليم خمفر العيساوية من رئيسه السابق عثمان الزيد إىل رئيسه التايل أمحد ابن نصار( 6)

 م[. )من حمفوظات الباحث(4358 ويولي 45هـ، ]يوافق األربعاء 4533مجادى األوىل  46بتاريخ  ،الغربية
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هـ، ]يوافق األربعاء 4533مجادى األوىل  46بتاريخ  ،بيان مبوظفي خمفر العيساوية ومقدار السالح الذي معهم( 3)
 . )من حمفوظات الباحث(م[4358 ويولي 45
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 ،هـ4538مجادى اآلخرة  4(، واتريخ 30( خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل أمني مالية القرايت، برقم )8) 
. )من حمفوظات يف خمفر العيساوية عبدالعزيز النصر ، بتعيني شايع الرابح مكان[م4353 ويولي 48 ]يوافق الثالاثء

 الباحث(

 

هـ، ]يوافق 4533ربيع الثاين  4( خطاب من انئب جنود رشاش العيساوية إىل مفتش احلدود الغربية، بتاريخ 3)
 م[. )من حمفوظات الباحث(4312أبريل  3الثالاثء 
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رجب  43هـ، واتريخ حتريره يف 4564( جدول مسري دورايت خمفر العيسوية، خالل شهر مجادى اآلخرة 42)

 م[. )من حمفوظات الباحث(4310يوليو  08]يوافق الثالاثء  هـ،4564
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 حمفوظات الباحث(ه. )من 4563( بيان رواتب جنود خمفر العيساوية لشهري صفر وربيع األول 44)
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 5هـ، ]يوافق األربعاء 4563رجب  46( خطاب من كاتب خمفر العيساوية إىل مفتش احلدود الغربية، بتاريخ 40)

 م[. )من حمفوظات الباحث(4332مايو 
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هـ، 4532ذو احلجة  3(، واتريخ 4336( خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )45)
احلجة اعتبارًا من يوم االثنني األول من ذي احلجة  يم[، يفيده بدخول شهر ذ4334سبتمرب  3]يوافق اجلمعة 

لوقوف بعرفة يوم الثالاثء، فبلغوا ذلك ن يوًما، وبناًء على ذلك يكون او القعدة ثالث يهـ، وأن شهر ذ4532
 جلهاتكم. )من حمفوظات الباحث(
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 . )من حمفوظات الباحث(ه4534كشف أبمساء موظفي خمفر العيساوية لشهري رجب وشعبان ( 41) 
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هـ، 4530شوال  00(، واتريخ 4012( خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيسوية، برقم )43)
 م[. )من حمفوظات الباحث(4335يوليو  1]يوافق السبت 
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 هـ. )من حمفوظات الباحث(4535( بيان برواتب خمفر العيساوية لشهري رجب وشعبان 46)
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 ( ختم املخفر. )من حمفوظات الباحث(43)
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 حواشي البحث

   جامعة اجلوف. ،التاريخ احلديث املشارك، كلية العلوم واآلداب بالقرياتأستاذ 
كم عن حمافظة القريات، بينها وبني دومة  411طربجل: من حمافظات منطقة اجلوف، على بعد   (4) 

 اجلندل وسكاكا،

"نصوص،  اجلاسر: يف مشال غرب اجلزيرة انظروتعد هي سلة خضار منطقة اجلوف. ولتفاصيل أكثر   

؛ اجلاسر: محد، 134صم، 4284 هـ/4114، دار اليمامة، الرياض، 9مشاهدات، انطباعات"، ط

حايل واجلوف وتبوك وعرعر  املعجم اجلغرايف للبالد العربية السعودية، مشال اململكة )إمارات:

 .239ص ،4م، ج4233 هـ/4423، الرياض، 4والقريات(، دار اليمامة، ط
؛ اجلاسر: يف مشال غرب انظردارية ملنطقة اجلوف. ولتفاصيل أكثر عنها سكاكا: العاصمة اإل  (9)

 . 114اجلزيرة..، ص
 (.4اخلريطة يف )ملحقات الدراسة رقم  انظرملعرفة أهمية موقع املخفر   (4)
هـ، 4438حمرم  4خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية األخ شايع الرباح، بتاريخ   (1)

م[، خبصوص طلب مراجعة السيارات الداخلة واخلارجة بكل دقة 4218نوفمرب  9الثالثاء  ]يوافق

ومطابقة أوراقها. )من حمفوظات الباحث(؛ خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة 

 م[،4211يونيو  2هـ، ]يوافق اجلمعة 4432شعبان  94(، بتاريخ 13سيدي مفتش احلدود الغربية، برقم )

خبصوص السمن املهرب ومقداره سبعة أصواع. )من حمفوظات الباحث(؛ خطاب من رئيس خمفر 

شعبان  41(، وتاريخ 34العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود الغربية، برقم )

م[، خبصوص العثور على قفل معه مخس طيق نسواني أسود 4211يونيو  41هـ، ]يوافق اخلميس 4432

، ومخس عشرة غرتة بيضاء حرايري وواحدة قطنية، وأربع زبناوات قطن ةم أبيض منسوج سوريوطاقة خا

 ، وبندق فرنساوي. )من حمفوظات الباحث(.ةمنسوج سوري
 .اجلاسر: املصدر نفسه، واجلزء والصفحة  (1)
، ، دار صادر4هـ(، لسان العرب، ط344ابن منظور: أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم )ت   (3)

 .133ص ،1جم، 4223، بريوت

 ابن منظور: املصدر نفسه، واجلزء والصفحة. وأضاف أيًضا: أعيس الشعر إذا ابيض لونه.  (3)
 2هـ، املوافق 4119شعبان  93مقابلة مع األستاذ مفلح بن سامل السنيد الشراري، العيساوية، يوم اجلمعة   (8)

 م.9194أبريل 
سن احلسيين، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، )د.ت(، مشال احلجاز، ترمجة د. عبداحمل  (2)

 .91، 44-49ص
 ملحقات الدراسة. انظر  (41)
م، 4223 هـ/4143، األهلية، عمـّان، 9؛ شراب: حممد حسن، معجم بلدان فلسطني، طاًلمث انظر  (44)

 .111 -111، 34ص
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عند مورد العيساوية، وصل بعضها إىل ورد عدد من الوثائق اليت تتحدث عن صراعات عشائرية وقعت   (49)

 احملكمة العامة بالقريات، يف حني انتهى البعض اآلخر منها بالصلح. )الباحث(.
هـ، 4414شعبان  3(، وتاريخ 931برقية من األمري عبدالعزيز السديري إىل وكيل أمري القريات، برقم )  (44)

ا يف العيساوية نقطة األمنية املتواجدة حاليًّم[، خبصوص طلب إشعار ال4241نوفمرب  41]يوافق األربعاء 

 (.4144، وثيقة رقم 11مبعلومات هامة. )دارة امللك عبدالعزيز: جمموعة العبد الواحد، ملف رقم 
ولـد يف مدينـة    ،ألمري عبدالعزيز بن مساعد: هو عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بـن تركـي بـن عبـداهلل    ا  (41)

ــاض ســنة       وكــان ضــمن مــ   ،هـــ4922الريــاض ســنة   ــة الري ــدالعزيز يف دخــول مدين ــك عب ن شــارك مــع املل

وتـوىل إمـارة منطقـة القصـيم سـنة       ،كمـا شـارك يف معـارك توحيـد اململكـة العربيـة السـعودية        ،هـ4442

ثـم   ،هـ4414ا للقوات السعودية يف منطقة عسري سنة ثم حاكما وقائًد ،هـ4414ثم حائل سنة  ،هـ4442

هـ. اشـتهر بالشـجاعة والبسـالة، تـويف رمحـه اهلل سـنة       4424على منطقة حائل حتى سنة  اعاد بعدها أمرًي

 اًلالســتون رجــ ،؛ الرويشــد: عبــدالرمحن بــن ســليمانانظــرهـــ يف مدينــة الريــاض. ولتفاصــيل أكثــر  4423

 ،م4228 هــ/ 4142 ،الريـاض  ،)د.ن( ،4ط ،خالـدو الـذكر )طليعـة اسـتعادة الريـاض وتوحيـد اململكـة(       

 .41 -49ص
هـ، 4493األمري عبدالعزيز السديري: هو عبدالعزيز بن أمحد بن حممد السديري، ولد يف الغاط سنة   (41)

م، ثم إمارة منطقة القريات ومفتٍشا للحدود الشمالية 4244 هـ/4414وتوىل إمارة منطقة اجلوف سنة 

الشراري: نايف بن علي م. 4211 هـ/4431م، تويف رمحه اهلل سنة 4248 هـ/4413والشمالية الغربية سنة 

هـ(، دارة امللك عبدالعزيز، الرياض، 4431  -4493السنيد )دكتور(، عبدالعزيز بن أمحد السديري )

 .449، 41  -44، 94م، ص9143 هـ/4143
م[، خبصوص ربط 4241مايو  93هـ، ]يوافق األحد 4411صفر  94(، وتاريخ 39/9/4املوافقة السنيَّة رقم )  (43)

من أمري منطقة حائل. )منشورة  اًلقريات بأمري منطقة اجلوف األمري عبدالعزيز السديري بدإمارة منطقة ال

 هـ/4434-4414عند؛ العتييب: إبراهيم بن عويض )دكتور(، تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبدالعزيز )

م، اجلدول رقم 4224هـ/4141، مكتبة العبيكان، الرياض، 4م(: دراسة تارخيية، ط4214 -4291

 ( يف امللحقات(.9)
مجادى اآلخرة  93(، وتاريخ 4122برقية من امللك عبدالعزيز إىل األمري عبدالعزيز السديري برقم )  (43)

يف موضع  وضع نقطة أمنية ثابتةم[، خبصوص املوافقة على 4241سبتمرب  91هـ، ]يوافق األربعاء 4411

 (.994فهرسة مبدئية رقم  دارة امللك عبدالعزيز: جمموعة منطقة اجلوف،العيساوية. )
بيان تسليم خمفر العيساوية من هـ. 4413كان أول ذكر ملخفر العيساوية فيما بني يدي من الوثائق سنة   (48)

حبضور مفتش احلدود الغربية عبدالعزيز  رئيسه السابق عثمان الزيد إىل رئيسه التالي أمحد ابن نصار

الدراسة  ملحقات انظرم[. )4248 ويولي 44وافق األربعاء هـ، ]ي4413مجادى األوىل  43بتاريخ  ،السديري

م، وهي السنة اليت نشأ 4243 هـ/4411إال أنين أعتقد أن نشأت خمفر العيساوية كانت يف سنة  (.3رقم 

بيان باملخافر والسيارات املسلحة وعدد اجلنود يف منطقة  فيها خمفر النبك وخمفر احلديثة يف املنطقة.
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 م. )من حمفوظات الباحث(.4243هـ/4411القريات لعام 
تقدم كلوب باشا باعرتاضه ألمري كاف على تواجد عبداهلل بن محدان يف العيساوية جلمع زكاة   (42)

 البادية، وقيام هجانة العيساوية بتتبع عشائر البادية هلذا الغرض على اعتبارها منطقة حياد.

CO. 831/ 37/ 9 Glubb to Peak، Report on the Frontier Area، 25 Feb 1936. (The 

National Archives، Kew، Richmond، Surrey).  
 ،هـ4418شوال  48وتاريخ  ،(8149برقية من امللك عبدالعزيز إىل األمري عبدالعزيز السديري برقم )  (91)

امللك دارة خبصوص بعض األمور املتعلقة بالسلكي العيساوية. ) ،م[4242نوفمرب  92]يوافق األربعاء 

 (.911، وثيقة رقم 93عبدالعزيز: جمموعة منطقة اجلوف، ملف رقم 
وثائق متلك كل من: عبداحملسن الزيد، شايع الرباح، خالد الشيباني لبساتني يف العيساوية. )من   (94)

 حمفوظات الباحث(. 
دراسة  -ات؛ الشراري: نايف بن علي السنيد، حمافظة القريانظرلتفاصيل أكثر عن تلك العشائر   (99)

 .919هـ، ص4199إقليمية، مطابع ضي النجوم، الرياض، 
(، )د.ت(، خبصوص اإلفادة 4خطاب من رئيس مركز النبك أبو قصر إىل أمري منطقة اجلوف، برقم )  (94)

مبراجعة أهالي النبك أبو قصر واجلراوي وصبيحا والنباج وامليسري واللحاوية بسبب احلاجة املاسة 

اهم أن األرزاق موجودة يف مستودع العيساوية، وعليهم الذهاب إىل هناك الستالمها؛ لألرزاق، وقد أبلغن

ونظًرا للحاجة املاسة وضيق املعيشة وشّدة الربد أسرتحم لفت نظركم بأن تصرف األرزاق لألهالي كٌل 

 (.الباحث. )من حمفوظات يف موقعه
على وثيقة استيطان من امللك  -اهللرمحه -هـ حصول الشيخ مرحييل السمحان 4411شهدت السنة   (91)

عبدالعزيز رمحه اهلل للعني البيضاء، مما شجع البعض على حماولة تطبيق ذلك على العيساوية، وهو أمر 

خمتلف فالعيساوية مورد عام لعشائر البادية وال ميكن احتكاره بشخص معني ومجاعة حمددة. 

 )الباحث(.

 91هـ، ]يوافق االثنني 4432حمرم  9املكرم شايع الرباح، بتاريخ خطاب من أمري منطقة اجلوف إىل ( 91)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4212أكتوبر 
(، 134؛ عدد )9م، ص4244مايو  4هـ، املوافق 4412ذو احلجة  44(، اجلمعة 444أم القرى: عدد )  (93)

هـ، 4411صفر  94(، اجلمعة 123؛ عدد )4م، ص4244ديسمرب  99هـ، املوافق 4419رمضان  1اجلمعة 

 .4م، ص4293مايو  41املوافق 
 (.الباحث)من حمفوظات  م[.4214مايو  44هـ، ]يوافق األحد 4439رمضان  48بتاريخ   (93)
ذو  91(، وتاريخ 4491خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (98)

، خبصوص خطابكم الذي تفيدون فيه بوصول م[4219أغسطس  41هـ، ]يوافق اجلمعة 4434القعدة 

؛ خطاب إىل املكرم رئيس (الباحث. )من حمفوظات هـ41/44/4434عمال الزكاة للعيساوية بتاريخ 

م[، 4214سبتمرب  9هـ، ]يوافق األربعاء 4439ذو احلجة  94(، وتاريخ 4324خمفر العيساوية، برقم )
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(، بأن زكاة قبيلة الشرارات سوف 9322م )خبصوص ما ورد من األمري عبدالرمحن السديري، برق

حمرم، لذا يتم التنبيه على ذلك للحضور هناك.  41تكون على النبك أبو قصر بدال من العيساوية يف 

 )من حمفوظات الباحث(.
 ،هـ4413صفر  94وتاريخ  ،(8خطاب من وكيل مفتش احلدود إىل األمري عبدالعزيز السديري برقم )  (92)

خبصوص إعداد كشوفات باملخافر املوجودة يف منطقة القريات  ،م[4248أبريل  94]يوافق السبت 

 (.الباحثوأمساء موظفيها. )من حمفوظات 
حبضور  بيان تسليم خمفر العيساوية من رئيسه السابق عثمان الزيد إىل رئيسه التالي أمحد ابن نصار  (41)

 املصدر نفسه.هـ، 4413مجادى األوىل  43بتاريخ  ،مفتش احلدود الغربية عبدالعزيز السديري
الذي توىل رئاسة عدة خمافر حدودية يف مفتشية احلدود  عبداهلل ابن حواس: هو عبداهلل احلواس،  (44)

ا ملخفر احلديثة. تويف ثم رئيًس ،وكذلك ذات احلاج ،الشمالية الغربية، منها رئاسة خمفر العيساوية

هـ. مقابلة مع األستاذ حممد بن عبداهلل ابن حواس منشورة عند؛ 4424دة  القع يذ 42رمحه اهلل بتاريخ 

 .48هـ، ص4148القعدة  ي(، ذ43جملة القريات: عدد )
ا لرسوم مجرك عمل حارًس ،هـ4414ولد يف مدينة العال سنة  ،اليف الصقر: هو اليف بن صقر بن سامل  (49)

ا ملركز اهلوج يف منتصف سنة فرئيًس ،هـ4434ملخفر العيساوية سنة  اًلثم وكي ،هـ4412القريات سنة 

ملركز اهلوج سنة  اثم عاد مرة أخرى رئيًس ،هـ4434ملركز الوادي يف نهاية سنة  اثم رئيًس ،هـ4434

ثم ترقى لرتبة أمري مركز. بيان حبياة املوظف اليف  ،هـ4434ملركز أبا احلنشان سنة  افرئيًس ،هـ4431

 (.الباحثهـ. )من حمفوظات 4431ربيع األول  43وتاريخ  ،القريات ،(39ل رقم )سج ،الصقر
 املصدر نفسه.هـ. 4431ربيع األول  43وتاريخ  ،القريات ،(39سجل رقم ) ،بيان حبياة املوظف اليف الصقر  (44)
ولد يف  ،(السنايف) السعدي من فخذ احلمران من بين متيم، ويلقب بـ شايع بن حممد شايع الرباح: هو  (41)

يف خمفر  احيث عمل جندًي ،احلدود القدماء خمافرمن رؤساء  ويعد ،هـ4441املستجدة حبائل سنة 

ملركز  افرئيًس ،م4218هـ/ 4433ملخفر العيساوية سنة  اثم رئيًس ،هـ4/3/4418بتاريخ العيساوية 

 1وتاريخ  ،(432ملخفر العيساوية. سجل حبياة املوظف شايع الرباح برقم ) ااحلديثة، ثم مرة أخرى رئيًس

 هـ. )من حمفوظات الباحث(.4484شعبان 
إىل رئيس خمفر العيساوية عبداهلل ابن حواس  الغربية خطاب من أمري منطقة القريات ومفتش احلدود  (41)

 ام[. خبصوص تعيينه رئيًس4218بر أكتو 94]يوافق السبت  ،هـ4433احلجة  ذو 91وتاريخ  ،(332برقم )

 (.الباحث. )من حمفوظات وتعيني شايع الرباح مكانه ملركز ذات احلاج
هـ. )من 4432هـ حتى نهاية شهر حمرم 4438بيان برواتب جنود خمفر العيساوية خالل الفرتة من شوال   (43)

القعدة حتى نهاية حمرم حمفوظات الباحث(؛ بيان برواتب جنود خمفر العيساوية خالل الفرتة من ذو 

 . )من حمفوظات الباحث(.ـه4434
 91(، وتاريخ 443غربية، برقم )خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل سعادة سيدي مفتش احلدود ال  (43)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4211أكتوبر  9هـ، ]يوافق االثنني 4432احلجة ذو
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هـ، ]يوافق 4434حمرم  1(، وتاريخ 91ايع الرباح، برقم )خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم ش  (48)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4211أكتوبر  43االثنني 
هـ، 4434مجادى األوىل  3(، وتاريخ 4خطاب إىل معالي سيدي مفتش احلدود الغربية األفخم، برقم )  (42)

اجلاري بني شايع الرباح ووكيل م[، مرفق به صورة من الدور والتسليم 4214فرباير 41]يوافق األربعاء 

 خمفر العيساوية عثمان الزيد. )من حمفوظات الباحث(.
 2املوافق  ،هـ4434ربيع األول  9ثنني تويف امللك عبدالعزيز رمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته يف يوم اال  (11)

 ،م4214مرب نوف 44املوافق  ،هـ4434ربيع األول  3اجلمعة  ،(4182عدد ) ،م. أم القرى4214نوفمرب 

 .4ص
ستخدمت سابًقا عند؛ الشراري: نايف بن علي السنيد، امت االستفادة من عدد قليل من الوثائق اليت   (14)

هـ(، رسالة دكتوراه، إشراف األستاذ الدكتور 4434 -4411منطقة القريات يف عهد امللك عبدالعزيز )

االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود عبداللطيف بن حممد احلميد، قسم التاريخ، كلية العلوم 

 .411م، ص9144هـ/4149اإلسالمية، الرياض، 
هـ، ]يوافق 4413مجادى األوىل  43بتاريخ  ،بيان مبوظفي خمفر العيساوية ومقدار السالح الذي معهم  (19)

 (.3رقم  ملحقات الدراسة انظرم[. )4248 ويولي 44األربعاء 
]يوافق  ،هـ4418مجادى األوىل  4وتاريخ  ،(113ريات إىل وكالة الدفاع برقم )برقية من إمارة منطقة الق  (14)

 (.الباحثخبصوص أمساء سائقي خمافر احلدود. )من حمفوظات  ،م[4242يونيه  94األربعاء 
عبدالعزيز النصر: صدر قرار األمري عبدالعزيز السديري املوجه ألمني مالية منطقة القريات يف الربقية   (11)

، بتعيني شايع [م4242 ويولي 48 ]يوافق الثالثاء ،هـ4418اريخ األول من مجادى اآلخرة وت ،(39رقم )

 (.8الدراسة رقم  ملحقات انظرالرباح مكانه على وظيفة جندي يف خمفر العيساوية. )
)من حمفوظات  م.4214هـ/ أكتوبر 4439بيان مبوظفي خمفر العيساوية ومقدار رواتبهم لشهر شوال   (11)

 الباحث(.
هـ، ]يوافق 4412ربيع الثاني  4خطاب من نائب جنود رشاش العيساوية إىل مفتش احلدود الغربية، بتاريخ   (13)

 (.2الدراسة رقم  ملحقات انظر)م[. 4211أبريل  2الثالثاء 
م[. 4212يونيو  41هـ، ]يوافق األربعاء 4438شعبان  42بيان ببندقيات وفشك خمفر العيساوية، بتاريخ   (13)

 )من حمفوظات الباحث(.
مناحي بن فايز: ورد امسه يف خطابات أخرى للمخفر: مناحي الفايز، ويف مبايعة بينه وبني سلمان ابن   (18)

سنيد ورد امسه: مناحي بن فايز القحطاني. مشهد مدَون يف خمفر العيساوية ببيان أوصاف الذلول اليت 

ن فايز القحطاني من سلمان ابن سنيد العزامي الشراري، اشرتاها اجلندي مبخفر العيساوية مناحي ب

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4211يونيو  91هـ، ]يوافق السبت 4432رمضان  2املشهد بتاريخ 
هـ تربطه عالقة صداقة باألمري حممد بن 4411خالد بن ماطر: هو خالد بن ماطر الشيباني، ولد سنة   (12)

عبدالعزيز السديري الذي كان يكلفه بأعمال يف خمفر العيساوية  أمحد السديري، وحظي بثقة األمري
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عند غياب رئيس املخفر، كما حظي بثقة كبرية من األمري سلطان بن عبدالعزيز السديري الذي أوكل 

إليه مهام عدة منها: أمري مركز العيساوية، أمري مركز احلماد، أمري مركز البري، أمري مركز حاج. 

هـ. 4143هـ، تويف رمحه اهلل عام 4/3/4112خدمته وإحالته إىل التقاعد بتاريخ  ظل خيدم حتى انتهاء

)من حمفوظات الباحث وأخرى من حمفوظات سعادة اللواء عمر بن خالد  جمموعة وثائق متنوعة.

 الشيباني(.
بشري بن عايض اخلصي: وورد يف بعض اخلطابات باسم بشري بن غايض الشراري. خطاب إىل حضرة   (11)

م[، خبصوص 4212ديسمرب  4هـ، ]يوافق اخلميس 4432صفر  41كرم األخ شايع الرباح، بتاريخ امل

هـ. )من حمفوظات 4438ا من شهر ذي احلجة اعتماد تعيني بشري ضمن جنود خمفر العيساوية اعتباًر

 الباحث(.
هـ. املصدر 4432رم هـ حتى نهاية شهر حم4438بيان برواتب جنود خمفر العيساوية خالل الفرتة من شوال   (14)

 نفسه.
هـ. خطاب إىل املكرم 4439عواض بن هريسان: مت فصله من خمفر العيساوية بنهاية شهر مجادى األوىل   (19)

فرباير  43هـ، ]يوافق الثالثاء 4439مجادى اآلخرة  4(، وتاريخ 341رئيس خمفر العيساوية، برقم )

هـ. )من 4439اعتباًرا من غرة مجادى اآلخرة  م[، خبصوص تبليغ اجلندي عواض بن هريسان بفصله4219

 حمفوظات الباحث(.
 هـ. )من حمفوظات الباحث(.4432بيان برواتب جنود خمفر العيساوية لشهري رجب وشعبان   (14)
 هـ. )من حمفوظات الباحث(.4432بيان ممشى الدورية اهلجانة مبخفر العيساوية خالل شهر شعبان   (11)
صفر  42(، وتاريخ 921مغرياء إىل حضرة املكرم رئيس خمفر العيسوية، برقم )خطاب من رئيس خمفر   (11)

م[، خبصوص نقل اجلندي يف خمفر مغرياء الكربي بن حممد 4211ديسمرب  9هـ، ]يوافق اخلميس 4431

ابن مسمار إىل خمفر العيساوية بدال من اجلندي املنقول من خمفر العيسوية يوسف الدهام. )من 

 .حمفوظات الباحث(
حممد بن صويفر: وقد ورد يف أحد الكشوفات اسم: حممد بن صيفور، لكن يظهر أنه خطأ من   (13)

 الكاتب. )الباحث(.
 (.41ملحقات الدراسة رقم  انظرهـ. )4434كشف بأمساء موظفي خمفر العيساوية لشهري رجب وشعبان   (13)
هـ، 4439حمرم  94(، وتاريخ 443قم )خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، بر  (18)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4219أكتوبر  44]يوافق االثنني 
هـ. 4439بيان برواتب وخمصصات خمفر العيساوية خالل الفرتة من شهر ربيع األول حتى مجادى األوىل   (12)

 )من حمفوظات الباحث(.
مارس  91هـ، ]يوافق األربعاء 4439رجب  2 (، وتاريخ814خطاب إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (31)

م[، خبصوص مطالبة اجلندي مبخفر العيساوية حييان بن سامل حبق رعيته عند عاشق اللحاوي. 4214

 )من حمفوظات الباحث(.
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 هـ. )من حمفوظات الباحث(.4439بيان رواتب خمفر العيسوية لشهر شوال   (34)
 41(، وتاريخ 219املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم ) خطاب من وكيل مفتش احلدود الغربية إىل  (39)

رسال بندق وفشك اجلندي املتوفى إم[، خبصوص طلب 4214أبريل  91هـ، ]يوافق اجلمعة 4439شعبان 

 يف خمفر العيساوية مفلح الروبضان. )من حمفوظات الباحث(.
وتاريخ  ،(91برقم ) ومفتش احلدود الغربية، خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل أمري منطقة القريات  (34)

خبصوص أخذ البيعة الشعبية والرمسية  ،م[4211ديسمرب  9]يوافق األربعاء  ،هـ4434ربيع األول  91

 جلاللة امللك سعود. )من حمفوظات الباحث(.
هـ. املصدر 4432هـ حتى نهاية شهر حمرم 4438بيان برواتب جنود خمفر العيساوية خالل الفرتة من شوال   (31)

ملحقات الدراسة رقم  انظرهـ. )4432نفسه؛ بيان رواتب جنود خمفر العيساوية لشهري صفر وربيع األول 

44.) 
(، 12خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود الغربية، برقم )  (31)

 حمفوظات الباحث(.م[. )من 4211مايو  49هـ، ]يوافق السبت 4432رجب  93وتاريخ 
 98(، وتاريخ 334برقية جوابية من األمري فيصل بن عبدالعزيز إىل األمري عبدالعزيز السديري، برقم )  (33)

م[، خبصوص ما مت رفعه جلاللة امللك للنظر يف رواتب 4211فرباير  99هـ، ]يوافق الثالثاء 4434صفر 

 (.932عة منطقة اجلوف، فهرسة مبدئية رقم جنود املخافر احلدودية. )دارة امللك عبدالعزيز: جممو
 4(، وتاريخ 9913برقية من األمري فيصل بن عبدالعزيز إىل أمري منطقة القريات ومفتش احلدود، برقم )  (33)

م[. )دارة امللك عبدالعزيز: جمموعة منطقة 4212مارس  9هـ، ]يوافق األربعاء 4438مجادى األوىل 

 (.983اجلوف، فهرسة مبدئية رقم 
هـ. املصدر 4432هـ حتى نهاية شهر حمرم 4438بيان برواتب جنود خمفر العيساوية خالل الفرتة من شوال   (38)

 هـ، املصدر نفسه.4432نفسه؛ بيان رواتب جنود خمفر العيساوية لشهري صفر وربيع األول 
 . املصدر نفسه.ـه4434كشف برواتب خمفر العيساوية لشهري رجب وشعبان   (32)
هـ. 4439رواتب وخمصصات خمفر العيساوية خالل الفرتة من شهر ربيع األول حتى مجادى األوىل بيان ب  (31)

ملحقات الدراسة رقم  انظرهـ. )4434املصدر نفسه؛ بيان برواتب خمفر العيساوية لشهري رجب وشعبان 

43.) 
هـ. )من 4432كشف براتب السائق مبخفر العيساوية حممد حممود مكاوي، خالل شهر رجب وشعبان   (34)

 حمفوظات الباحث(.
(، 12خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود الغربية، برقم )  (39)

 هـ، املصدر نفسه.4432رجب  93وتاريخ 
 )من حمفوظات الباحث(. هـ.4434كشف براتب شايع الرباح خالل شهر رمضان   (34)
(، 12العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود الغربية، برقم )خطاب من رئيس خمفر   (31)

 هـ، املصدر نفسه.4432رجب  93وتاريخ 
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 هـ. )من حمفوظات الباحث(.4432كشف براتب نائب خمفر العيساوية عثمان اليوسف، خالل شهر رجب    (31)
(، 94مفتش احلدود األفخم، برقم )خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي   (33)

م[، يبني فيه بعض مالبسات احلسم الذي 4219سبتمرب  41هـ، ]يوافق االثنني 4434ذو احلجة  93وتاريخ 

هـ، وأن هذا 4434مت على راتبه مبقدار مخسني رياال واليت مت تدوينها يف كشف رواتب شهر ذو احلجة 

هو موضح يف الصورة املرفقة باخلطاب. )من  هـ كما4434احلسم سبق يف كشف رواتب شهر شوال 

 حمفوظات الباحث(.
كشف حساب بأمساء منسوبي خمفر العيساوية ومقدار املديونية لدكان سعود العسكر، واليت مت   (33)

هـ. )من حمفوظات 4439حسمها، مرفق بكشف رواتب العاملني يف خمفر العيساوية خالل شهر شوال 

 الباحث(.
حمرم  3خمفر العيساوية إىل سعادة سيدي مفتش احلدود الغربية األفخم، بتاريخ  خطاب من رئيس   (38)

م[، خبصوص طلب إرسال األعالف والشعري لركائب هجانة 4211أكتوبر  42هـ، ]يوافق اخلميس 4431

املخفر يف أقرب وقت ممكن؛ نظًرا للجفاف احلاصل يف البالد. )من حمفوظات الباحث(؛ خطاب من 

هـ، ]يوافق 4434ربيع األول  44(، وتاريخ 919لغربية إىل رئيس خمفر العيسوية، برقم )مفتش احلدود ا

م[، خبصوص إرسال الشعري والعلف لركائب هجانة املخفر. )من حمفوظات 4214ديسمرب  49األربعاء 

رمضان  2(، وتاريخ 4131الباحث(؛ خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )

( تنك قطران وبعض السم واألدوية 9م[، خبصوص إرسال عدد )4214مايو  99هـ، ]يوافق اجلمعة 4439

فادة بوصوهلا. )من حمفوظات ملعاجلة ركائب هجانة املخفر برفقة علي احلجازي الستالمها منه واإل

 الباحث(.
هـ، 4434حمرم  44يخ (، وتار14خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيسوية، برقم )  (32)

فادة بإرسال عدد ثالث تنك كاز للمخفر مع اجلندي م[، خبصوص اإل4214أكتوبر  49]يوافق اجلمعة 

 هـ. )من حمفوظات الباحث(. 4431مناحي خاصة بالفرتة من شهر شوال حتى نهاية احلجة 
هـ، 4434حمرم  44وتاريخ (، 19خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيسوية، برقم )  (81)

م[، خبصوص االفادة بإرسال عدد أربعون تنكة بنزين للمخفر لزوم 4214أكتوبر  49]يوافق اجلمعة 

 سيارة دوريات املخفر حسب العادة املتبعة. )من حمفوظات الباحث(.
هـ، 4413رمضان  91(، وتاريخ 334خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيسوية، برقم )  (84)

م[، خبصوص ال سلكي العيسوية. )من حمفوظات الباحث(؛ برقية من 4248نوفمرب  43]يوافق اخلميس 

هـ، املصدر 4418شوال  48(، وتاريخ 8149امللك عبدالعزيز إىل األمري عبدالعزيز السديري، برقم )

ربيع الثاني  4نفسه؛ خطاب من نائب جنود رشاش العيساوية إىل رئيس خمفر العيساوية، بتاريخ 

(، 1191هـ، املصدر نفسه؛ برقية من سعود بن عبدالعزيز إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )4412

م[، خبصوص طلب تزويده بعدد احملابيس يف 4213أغسطس  3هـ، ]يوافق االثنني 4431رمضان  8وتاريخ 

)دارة امللك عبدالعزيز:  سجن املخفر مع توضيح اجلنايات اليت ارتكبوها واملدة اليت قضوها يف احلبس.
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(؛ خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم 931، وثيقة رقم 93جمموعة منطقة اجلوف، ملف رقم 

أغسطس  3هـ، ]يوافق األربعاء 4434ذو القعدة  41(، وتاريخ 4934رئيس خمفر العيساوية، برقم )

 ات الباحث(.م[، خبصوص توجه مهندس الالسلكي إلصالح املكينة. )من حمفوظ4219
 املصدر نفسه.  (89)
هـ، ]يوافق 4434شعبان  41خطاب من رئيس احلديثة إىل صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود، بتاريخ   (84)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4219مايو  91السبت 
م. 9194يل أبر 9هـ، املوافق 4119شعبان  91رحلة ميدانية قام الباحث بها إىل العيساوية يف يوم اجلمعة   (81)

 (.9،4،1صور القصر يف )ملحقات الدراسة رقم  انظرو
 43بتاريخ  ،بيان تسليم خمفر العيساوية من رئيسه السابق عثمان الزيد إىل رئيسه التالي أمحد ابن نصار  (81)

؛ بن جنيدل: سعد بن انظراملصدر نفسه. ولتفاصيل أكثر عن هذه اآلنية هـ، 4413مجادى األوىل 

 .11 -41هـ، ص4198الرتاث األطعمة وآنيتها، دارة امللك عبدالعزيز، الرياض،  عبداهلل، معجم
فشك: وتنطق أيًضا )فشق( بالقاف، مسمى تركي يطلق على رصاصة البندق املكونة من الصفرة   (83)

والعربود، والبارود الذي يف داخل الصفرة. اجلنيدل: سعد بن عبداهلل، معجم الرتاث السالح، دارة امللك 

 .433هـ، ص4143دالعزيز، الرياض، عب
، املصدر هـ4413مجادى األوىل  43بتاريخ  ،بيان مبوظفي خمفر العيساوية ومقدار السالح الذي معهم   (83)

 نفسه.
هـ، 4413(، وتاريخ ]؟[ مجادى اآلخرة 199برقية من مفتش احلدود الغربية إىل خمفر العيساوية، برقم )   (88)

 املخفر. )من حمفوظات الباحث(.خبصوص ما يلزم سيارة 
هـ، املصدر نفسه. )من حمفوظات 4438شعبان  42بيان ببندقيات وفشك خمفر العيساوية، بتاريخ    (82)

 الباحث(.
هـ، املصدر نفسه. ولتفاصيل أكثر عن 4438شعبان  42بيان ببندقيات وفشك خمفر العيساوية، بتاريخ    (21)

 .41 -94دل: معجم الرتاث السالح، ص؛ اجلنيانظرتلك البنادق ومسمياتها 
هـ، 4434حمرم  48(، وتاريخ 39خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (24)

ني أحدهما فرنسي تني القدميت[، خبصوص طلب إرسال البارودم4214أكتوبر  42اجلمعة  ]يوافق

 حمفوظات الباحث(.واألخرى أملاني ألجل تبديلهما جبديدتني. )من 
ربيع األول  99(، وتاريخ 981خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )   (29)

م[، خبصوص طلب إرسال السالح والفشك واخلناجر اليت 4214ديسمرب  94هـ، ]يوافق اجلمعة 4434

 ضبطها املخفر مع املهربني عرب احلدود. )من حمفوظات الباحث(.
هـ، ]يوافق 4434ربيع األول  4بيان ركائب هجانة خمفر العيساوية املسلمة إىل عثمان الزيد، بتاريخ   (24)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4214ديسمرب  4األحد 
حبضور  بيان تسليم خمفر العيساوية من رئيسه السابق عثمان الزيد إىل رئيسه التالي أمحد ابن نصار  (21)
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 املصدر نفسه. هـ،4413مجادى األوىل  43بتاريخ  ،لعزيز السديريمفتش احلدود الغربية عبدا
املصدر نفسه؛ خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل معالي سيدي مفتش احلدود الغربية األفخم، برقم    (21)

 هـ، املصدر نفسه.4434مجادى األوىل  3(، وتاريخ 4)
مجادى اآلخرة  4وتاريخ  (، 39ت، برقم )خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل أمني مالية القريا  (23)

 املصدر نفسه. هـ،4418
هـ، 4439حمرم  94(، وتاريخ 443خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (23)

 املصدر نفسه.
صفر  42(، وتاريخ 921خطاب من رئيس خمفر مغرياء إىل املكرم رئيس خمفر العيسوية، برقم )  (28)

 هـ، املصدر نفسه.4431
هـ، 4439شعبان  4(، وتاريخ 211خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (22)

م[، خبصوص طلب اإلفادة عن مأذونية اجلندي حممد بن هارون وتاريخ 4214أبريل  41]يوافق األربعاء 

 ت الباحث(.مغادرته املخفر مع التاريخ املفرتض لعودته. )من حمفوظا
 41(، وتاريخ 219خطاب من وكيل مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (411)

هـ، املصدر نفسه؛ خطاب مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم 4439شعبان 

تسليم عهدة  م[، خبصوص طلب4214سبتمرب  93هـ، ]يوافق األحد 4434حمرم  48(، وتاريخ 4119)

 اجلندي املفصول من املخفر. )من حمفوظات الباحث(.
 م[. )من حمفوظات الباحث(.4214نوفمرب  91هـ، ]يوافق السبت 4434صفر  91(، وتاريخ 919برقم )  (414)
(، 33خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود الغربية، برقم )  (419)

م[، خبصوص إجراء التدريبات والدروس 4211يوليو  8هـ، ]يوافق السبت 4432ن رمضا 91وتاريخ 

العسكرية اليت أمر بها مفتش احلدود جلنود خمفر العيساوية قبل حضور الوحدة العسكرية لزيارة 

 املخفر. )من حمفوظات الباحث(.

ذو القعدة  8وتاريخ (، 4491خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (414)

م[، خبصوص إرسال العلم الرمسي لرفعه يف سارية املخفر. )من 4214يوليو  42هـ، ]يوافق األحد 4439

 حمفوظات الباحث(.
 هـ، املصدر نفسه.4434كشف برواتب خمفر العيساوية لشهري رجب وشعبان   (411)
 هـ، املصدر نفسه.4439كشف برواتب خمفر العيساوية لشهر شوال   (411)
 هـ، املصدر نفسه.4434بيان برواتب خمفر العيساوية لشهري رجب وشعبان   (413)
املصدر نفسه. وعاد خلف بن هديرس للعمل يف خمفر العيساوية مرة أخرى. )مقابلة مع األستاذ رطيان بن   (413)

 م(.9194مايو  4هـ، املوافق 4119رمضان  42مفضي السنيد الشراري، القريات، اجلمعة 
رجب  48(، وتاريخ 4119من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم )خطاب   (418)

، وما بعهدته ينتقل إىل غامن ابن متعب. 41هـ، خبصوص فصل اجلندي سليمان بن حممد رقمه 4434

 )من حمفوظات الباحث(.
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هـ. )من 4432ربيع الثاني  98هـ حتى 4432حمرم  49بيان دوريات خمفر العيساوية خالل الفرتة من   (412)

هـ. املصدر 4432حمفوظات الباحث(؛ بيان ممشى الدورية اهلجانة يف خمفر العيساوية خالل شهر شعبان 

هـ. )من حمفوظات 4431نفسه؛ بيان مواقف الدورية واهلجانة يف خمفر العيساوية خالل شهر حمرم 

 الباحث(.
 املصدر نفسه.  (441)
هـ، 4439حمرم  43(، وتاريخ 21غربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )خطاب من مفتش احلدود ال  (444)

م[، خبصوص اخلراب املستمر يف سيارة املخفر واألسباب املتعلقة بذلك. 4219أكتوبر  3]يوافق الثالثاء 

)من حمفوظات الباحث(؛ خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم 

م[، خبصوص العتب على عدم 4219مارس  1هـ، ]يوافق األربعاء 4434مجادى اآلخرة  2يخ (، وتار134)

 تزويد مفتشية احلدود بأوصاف الركائب اليت مت إيداعها مؤخًرا يف املخفر. )من حمفوظات الباحث(.
 حث(.م[. )من حمفوظات البا4219مايو  91هـ، ]يوافق الثالثاء 4434شعبان  93(، وتاريخ 834برقم )  (449)
كم، وبالقرب من مفيضه نشأت قرية باير.  94باير: واٍد يقع جنوب غرب حمافظة القريات حبوالي   (444)

 .433ص ،4اجلاسر: املعجم اجلغرايف..، ج
مجادى  93(، وتاريخ 391خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (441)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4219مارس  99هـ، ]يوافق السبت 4434اآلخرة 
ربيع  91(، وتاريخ 432خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (441)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4219ديسمرب  49هـ، ]يوافق اجلمعة 4439األول 
 41(، بتاريخ 4931احملرتم، برقم ) خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيسوية  (443)

م[، خبصوص طلب مأذونية للجندي يف املخفر 4219أغسطس  3هـ، ]يوافق األربعاء 4434ذو القعدة 

 يوسف الدهام. )من حمفوظات الباحث(.
ربيع  98خطاب من جندي النظام يف خمفر العيساوية إىل حضرة الشاويش يف خمفر العيساوية، بتاريخ   (443)

م[، خبصوص طلب رفع احلصول على مأذونية. )من 4211مايو  3هـ، ]يوافق االثنني 4412األول 

 حمفوظات الباحث(.
 41(، وتاريخ 4931اوية، برقم )خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيس  (448)

 هـ، املصدر نفسه.4434القعدة ذو
 99(، وتاريخ 4441اوية، برقم )خمفر العيسخطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس   (442)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4219أغسطس  44هـ، ]يوافق األربعاء 4434القعدة ذو
ذو احلجة  1(، وتاريخ 4413خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (491)

 الباحث(.م[. )من حمفوظات 4214أغسطس  41هـ، ]يوافق السبت 4439
 4خطاب من نائب جنود رشاش خمفر العيساوية إىل حضرة سيدي األمري عبدالعزيز السديري، بتاريخ   (494)

 هـ، املصدر نفسه.4412ربيع الثاني 
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 املصدر نفسه.  (499)
هـ، ]يوافق 4432صفر  41خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل حضرة األخ شايع الرباح، بتاريخ   (494)

م[، خبصوص املوافقة على اقرتاح تعيني بشري بن عايض الشراري اعتباًرا من 4212 ديسمرب 4اخلميس 

 هـ، املصدر نفسه.4438احلجة 
 الصوان: هو املوضع احملاذي لوادي السرحان من جهة الغرب. )الباحث(.  (491)
سر: يف اجلا. ، وبالقرب منه مركز حرس احلدودوادي السرحان من جهة الغرب واٍد يفيض يف: احلصاة  (491)

 .148ص مشال غرب اجلزيرة..،
اجلاسر: يف مشال . ، بني أويسط وحمافظة طربجلوادي السرحان من جهة الغرب واٍد يفيض يف: حدرج  (493)

 .144غرب اجلزيرة..،  ص
رجب  41هـ، وتاريخ حتريره يف 4434جدول مسري دوريات خمفر العيسوية، خالل شهر مجادى اآلخرة   (493)

 (.41ملحقات الدراسة رقم  انظرم[. )4219يوليو  98ثاء هـ،]يوافق الثال4434
 رجوم تقع يف حدرج، غرب أبو حوايا. )الباحث(.: خوميات  (498)
 احلوصاء: وهو اجلزء الشمالي الشرقي من الطبيق. )الباحث(.  (492)
 الزعوبية: موضع يف احلوصاء، وتعد معرًبا إىل مغرياء الطبيق. )الباحث(.  (441)
الغينة: من شعاب احلوصاء املشهورة، جتتمع فيه أغلب سيول الطبيق، ولكثرة أشجار الطلح يقال:   (444)

 طلحات الغينة. )الباحث(.
 9(، وتاريخ 44خطاب من رئيس خمفر العيسوية إىل حضرة املكرم سعادة مفتش احلدود الغربية، برقم )  (449)

، مرفق به كشوفات ممشى الدوريات باملخفر م[4211فرباير  42هـ، ]يوافق األحد 4432مجادى األوىل 

 هـ. )من حمفوظات الباحث(.4432خالل شهر ربيع األول 
 عويذر: منهل شرق يفء مشال وقرب العصيب. )الباحث(.  (444)
كم.  41اخلشابية: أرض منخفضة على مبلج وادي األعيلي، مشال شرق حمافظة طربجل حبوالي   (441)

 . 114ص ،4اجلاسر: املعجم اجلغرايف، ج
؛ انظرمديسيس:  من األمساء املشرتكة، ويطلق على واديني صغريين: مشالي وجنوبي. ولتفاصيل أكثر   (441)

 .4913ص ،4اجلاسر: املعجم اجلغرايف، ج
قلتة املعاصر: حبجم الربكة وتبقى فرتة طويلة منهال بعد األمطار، واملعاصر منهل يف الطرف اجلنوبي   (443)

 . 123يف مشال غرب اجلزيرة، ص الشرقي من حظوظا. اجلاسر:
 شداد املسمى: جبل يقع شرق املابية وقرب تلعة األسيد يف حرة احلرة. )الباحث(.  (443)
املابية: تقع مشال قرية قليب خضر وشرق األمغر، وتنحدر من جبال املسمى. اجلاسر: يف مشال غرب   (448)

 .188اجلزيرة..، ص
 هـ. )من حمفوظات الباحث(.4432خالل شهر ربيع الثاني بيان ممشى دوريات خمفر العيساوية،   (442)
 .189كم. اجلاسر: يف مشال غرب اجلزيرة..، ص 3أويسط: منهل يقع غرب حمافظة طربجل حبوالي   (411)
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كم جنوب حمافظة طربجل، وفيها تفيض الشعاب اليت  91النباج: قرية تقع جنوب امليسري، على بعد   (414)

 .189 مشال غرب اجلزيرة..، صتنحدر من بسيطاء. اجلاسر: يف
قبيلة الشرارات، وأحد املشاركني مع  منالعزام شيخ  ،فالح اخليال: هو الشيخ فالح بن سامل اخليال  (419)

اليت عرفت بغزوة اإلخوان الثانية على شرقي األردن سنة  احلملةاإلخوان يف جيش امللك عبدالعزيز يف 

 م، وكان ممن وفد على امللك عبدالعزيز يف مدينة الرياض. )الباحث(.4291هـ/4414
كم بالقرب من شغار. اجلاسر: يف  92صبيحاء: هجرة تقع جنوب شرق بلدة النبك أبو قصر حبوالي   (414)

 .111مشال غرب اجلزيرة..، ص
رية تقع شرق اجلراوي، وتكنى بأم الرحى؛ ألنهم كانوا يقطعون منها رحى السمح. اجلاسر: يف رحّية: ق  (411)

 .141مشال غرب اجلزيرة..، ص
يعد طيحان النعيم: من أعيان قبيلة الشرارات، من عشرية احلمودات من فخذ العزام، ويلقب بـ"راع   (411)

 اجلريدة". )الباحث(.
املاضي من العزام يف قبيلة الشرارات، شيخ  ،وردة: هو الشيخ حممد بن ضهيبان بن زيدان الوردةلحممد ا  (413)

اليت عرفت بغزوة اإلخوان الثانية على  احلملةوأحد املشاركني مع اإلخوان يف جيش امللك عبدالعزيز يف 

 م .)الباحث(.4291هـ/4414شرقي األردن سنة 
 .131شرق العيساوية. اجلاسر: يف مشال غرب اجلزيرة..، صالعصيب: قرية تقع مشال أويسط و  (413)
صديع: واٍد ينحدر من الطبيق ويصب يف وادي السرحان، قامت بامسه هجرة تقع جنوب شرق بلدة   (418)

. ويتضح من 332ص ،9كم على الطريق اإلقليمي؛ اجلاسر: املعجم اجلغرايف..، ج 41العيساوية حبوالي 

 احث(.الوثيقة وجود بئر فيه. )الب

 هـ، املصدر نفسه.4432بيان ممشى دوريات خمفر العيساوية، خالل شهر ربيع الثاني   (412)
 املعيزيلة: موضع يف العلم جنوب حمافظة طربجل على حد بسيطاء. )الباحث(.  (411)
 أم خنيلة: موضع يف العلم جنوب حمافظة طربجل على حد بسيطاء. )الباحث(.  (414)
: منهل مشهور غرب صبيحاء وجنوب شرق حمافظة طربجل. اجلاسر: يف مشال غرب اجلزيرة..، عرفجاء  (419)

 .134ص
 91(، وتاريخ 443غربية، برقم )خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل سعادة سيدي مفتش احلدود ال  (414)

 هـ، املصدر نفسه.4432احلجة ذو
 املصدر نفسه.  (411)
 98(، وتاريخ 192د الغربية إىل ابن نصار يف خمفر العيساوية، برقم )برقية مستعجلة من مفتش احلدو  (411)

م[، خبصوص طلب القبض على جمموعة من 4248أغسطس  91هـ، ]يوافق األربعاء 4413مجادى اآلخرة 

الرجال املتواجدين يف املعاصر، وإرسال سيارة ألخذهم. )من حمفوظات الباحث(؛ برقية من مفتش 

هـ، 4413مجادى اآلخرة  98(، وتاريخ 141خ حممد السديري باجلوف، برقم )احلدود الغربية إىل األ

م[، يفيده فيها بقبض دورية خمفر العيساوية على الرجال املتواجدين 4248أغسطس  91]يوافق األربعاء 

 يف املعاصر. )من حمفوظات الباحث(.
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 عبدالعزيز السديري، بتاريخ خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي األمري  (413)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4211سبتمرب  3هـ، ]يوافق األربعاء 4432ذو القعدة  94
هـ، ]يوافق 4433مجادى اآلخرة  91خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل األخ شايع الرباح، بتاريخ   (413)

 م[. )من حمفوظات الباحث(.4218أبريل  92اخلميس 
رئيس خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود الغربية األفخم، خطاب من   (418)

م[، خبصوص القبض على عدد من املهربني. )من 4211يونيو  3هـ، ]يوافق األربعاء 4432شعبان  94بتاريخ 

حمفوظات الباحث(؛ خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود 

م[، خبصوص مشاهدة دورية خمفر 4211يونيو  41هـ، ]يوافق اخلميس 4432شعبان  41بية، بتاريخ الغر

العيساوية آثار أقدام لعدد من املهربني املتوجهني شرقي عروس حيث سفى السايف أثرهم هناك. )من 

 حمفوظات الباحث(.
هـ، 4438حمرم  4الرباح، بتاريخ  خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية األخ شايع  (412)

املصدر نفسه؛ خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود 

هـ، املصدر نفسه؛ خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل 4432شعبان  94(، بتاريخ 13الغربية، برقم )

هـ، املصدر 4432شعبان  41تاريخ (، و34حضرة صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود الغربية، برقم )

 نفسه.
ربيع الثاني  9(، وتاريخ 491خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (431)

م[، خبصوص طلب إعادة التحقيق يف قضية الزوج، وأنه ال 4214ديسمرب  44هـ، ]يوافق االثنني 4434

أما هذه القضايا الطفيفة فما الداعي لقيام اجلنود بذلك! يكبل باحلديد إال اجلاني كالقاتل والسارق، 

 آمل افهامي وإن ثبت خطأ اجلنود ميسون العقاب. )من حمفوظات الباحث(.
شوال  93(، وتاريخ 119خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (434)

طلب التحسس عن بعض املتهمني يف جرمية م[، خبصوص 4212أغسطس  94هـ، ]يوافق األحد 4438

قتل. )من حمفوظات الباحث(؛ خطاب من رئيس خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي 

م[، خبصوص تزويده 4211يوليو  2هـ، ]يوافق األحد 4432رمضان  91مفتش احلدود الغربية، بتاريخ 

 فوظات الباحث(.باملعلومات املتعلقة ببعض اخلارجني عن القانون. )من حم
شعبان  4(، وتاريخ 311خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيسوية، برقم )  (439)

م[، خبصوص طلب البحث عن اجلندي كساب بن كثريان بن 4219أبريل  93هـ، ]يوافق األحد 4434

مة بوزارة الدفاع. )من سعدى الشراري نظًرا النتهاء مأذونيته يف مشاة السرية األوىل مبكة املكر

(، 121حمفوظات الباحث(؛ خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيسوية، برقم )

م[، خبصوص طلب تبليغ جارد ابن 4214فرباير  3هـ، ]يوافق السبت 4439مجادى األوىل  99وتاريخ 

الباحث(؛ خطاب من مفتش حويان بالتوجه إىل قاضي اجلوف ملقابلة خصمة هناك. )من حمفوظات 

 99هـ، ]يوافق اجلمعة 4439رمضان  2(، وتاريخ 4131احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيسوية، برقم )
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م[، خبصوص تبليغ رفيالن بن داغش اهلمش بالتوجه إىل مقر عمله يف خمفر احلنشان نظًرا 4214مايو 

 النتهاء مأذونيته. )من حمفوظات الباحث(.
 44(، وتاريخ 41ئيس خمفر العيساوية إىل لسعادة سيدي مفتش احلدود الغربية، برقم )خطاب من ر  (434)

م[، خبصوص تقرير عن منازل البادية وأخبار األمطار. )من 4219مايو  3هـ، ]يوافق األربعاء 4434شعبان 

حمفوظات الباحث(؛ خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم 

م[، خبصوص أخبار اجلراد والدبا يف 4219أبريل  98هـ، ]يوافق االثنني 4434شعبان  1(، وتاريخ 313)

املنطقة. )من حمفوظات الباحث(؛ خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، 

ريق م[، خبصوص وصول ف4214يوليو  44هـ، ]يوافق السبت 4439شوال  92(، وتاريخ 4983برقم )

 مكافحة اجلراد إىل خمفر العيساوية. )من حمفوظات الباحث(.
 املصامد: مفردها )مصمد( وهي األرض املنخفضة اليت جتتمع فيها مياه األمطار وال تنبت. )الباحث(.  (431)
أم أرطى: واٍد تكثر فيه أشجار األرطى، ثم قامت عليه هجرة على طريق حمافظة طربجل اجلوف.   (431)

 )الباحث(.
خطاب من كاتب خمفر العيساوية إىل حضرة صاحب السعادة سيدي مفتش احلدود الغربية األفخم،   (433)

 (.49مرفقات الدراسة رقم  انظرم[. )4211مايو  4هـ، ]يوافق األربعاء 4432رجب  43بتاريخ 
هـ، 4439رجب  9(، وتاريخ 843خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (433)

م[، خبصوص أخذ اإلفادات من بعض األشخاص حيال استدعاء 4214مارس  48]يوافق األربعاء 

 عبدالرمحن النفيسة. )من حمفوظات الباحث(.
ذو القعدة  41(، وتاريخ 4933خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (438)

 . )من حمفوظات الباحث(.م[4219أغسطس  3هـ، ]يوافق األربعاء 4434
شوال  99(، وتاريخ 4911خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيسوية، برقم )  (432)

 (.41ملحقات الدراسة رقم  انظرم[. )4214يوليو  1هـ، ]يوافق السبت 4439
(، وتاريخ 311ة، برقم )خطاب من أمري منطقة اجلوف إىل صاحب السعادة مفتش احلدود الشمالية الغربي  (431)

م[، خبصوص مطالبة احلميدي بن عودة 4219فرباير  98هـ، ]يوافق اخلميس 4434مجادى اآلخرة  4

حبقه مبلغ أربعمئة وأربعني رياال قيمة التمر الذي باعه، وعليها شرح مفتش احلدود إىل رئيس خمفر 

ت ذلك. )من حمفوظات الباحث(؛ خطاب العيساوية: بأخذ إفادة املدعى عليه واستحصال املبلغ يف حال ثب

ذو احلجة  42(، وتاريخ 4128من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم )

م[، خبصوص مطالبة حسني بن حممد املومين من أهالي 4214أغسطس  92هـ، ]يوافق السبت 4439

صحة ذلك من عدمه. )من حمفوظات  النعيمة بلواء عجلون حبقه، وطلب التأكد من املدعى عليه عن

 الباحث(.
ذو احلجة  1(، وتاريخ 4113خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم )  (434)

م[، خبصوص اإلفادة بدخول شهر ذو احلجة اعتباًرا من يوم 4214سبتمرب  3هـ، ]يوافق اجلمعة 4431



نايف بن علي السنيد الشراريد.   
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وأن شهر ذو القعدة ثالثني يوًما، وبناًء على ذلك يكون الوقوف  هـ،4431االثنني األول من ذي احلجة 

 (.44ملحقات الدراسة رقم  انظربعرفة يوم الثالثاء، فبلغوا ذلك جلهاتكم. )
 43هـ، ]يوافق األحد 4438ربيع األول  43خطاب من إمارة اجملاهدين إىل رئيس خمفر العيساوية، بتاريخ   (439)

اب أحد العاملني وعائلته يف أول سيارة حكومية متر باملخفر. )من م[، خبصوص طلب إرك4212يناير 

حمفوظات الباحث(؛ خطاب من مفتش احلدود الغربية إىل املكرم رئيس خمفر العيساوية، برقم 

 هـ، املصدر نفسه.4434شعبان  44(، وتاريخ 4983)

 

 

 


