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عائلة فیلبي تتجمع في انطالق حملة قلب العرب بالریاض

یجتمع الجانبان البریطاني والسعودي من عائلة فیلبي ألول مرة في نھایة ھذا األسبوع في الریاض كفریق رحلة قلب العرب
رحلةألف1300شاقةرحلتھم.منالثانيالنصففيلالنطالقیستعدفیلبيهللا)(عبدجونسانتھاريخطىعلىیسیر،

عبر شبھ الجزیرة العربیة.

ھذه ھي المرة األولى التي یزور فیھا أي من أحفاد فیلبي البریطانیین المملكة حیث أقام جدھم منزلھ. قالت ابنة عمھم
السعودیة وعضو فریق الرحلة االستكشافیة ریم فیلبي: "یسبق ھذه المحطة حدث خاص للغایة حیث یجتمع الجانبان

البریطاني والسعودي من العائلة مًعا ألول مرة في الریاض لالحتفال بحیاة جدنا وإرثھ في منزلھ الثاني".

إنھا حریصة على بدء الجزء الثاني من الرحلة االستكشافیة: "أعتقد أنني اكتفیت من ترف السریر وأنا على استعداد للعودة
إلى خیمتي في الصحراء من أجل الجزء الثاني من رحلة قلب الجزیرة االستكشافیة أجزاء جدیدة من وسط وغرب المملكة

العربیة السعودیة في البرد القارس لشھر ینایر ".

ستنضم ھي وأعضاء الفریق اآلخرون في الدرعیة حیث یبدأ الفریق المرحلة الثانیة من قبل اثنین من أحفاد فیلبي
البریطانیین. قال الحفید البریطاني مایكل إنجلباخ: "من الصعب تلخیص كل مشاعرنا وعواطفنا. نحن نتطلع إلى التواجد في

".العربیةالجزیرةشبھعبر1917/18رحلتھفيلجدنامبكرةتوقفنقطةكانتالتيالھفوفإلىأیًضاوالذھابالریاض

یزور المملكة مع ابنة عمھ ماندي أوتس.

"كانت تجربتنا مع جدنا من خالل اإلجازات التي قضیناھا معھ عندما كنا أطفال مدرسة في لندن و كورنوال. بعد أن قرأنا
العدید من رسائلھ وكتبھ التي تقدم سرًدا أسفاره وحبھ للجزیرة العربیة ، نحن متحمسون جًدا لرؤیة البلد والشعب في النھایة."

"لقد جلبت رحلة مارك ھذه الفترة العربیة الطویلة من حیاتھ غیر العادیة على قید الحیاة في خیالنا ومتابعة التقدم الذي
أحرزتھ عن كثب مكننا من التعرف على حجم إنجازاتھ. نحن ممتنون للغایة لمارك على ذلك و لتمكینھ من تقدیم مقدمة تثلج
الصدر ألبناء عمومتنا السعودیین. نتطلع إلى قضاء الوقت معھم في الریاض ویسعدنا أن نلتقي بوالدیھم ألول مرة. نأمل أن

تحافظ العائلتان على اتصال وثیق للمضي قدًما باإلضافة إلى مصلحة مشتركة في إرث جدنا ".



ستنطلق المحطة الثانیة من الرحلة االستكشافیة ، التي یقودھا المستكشف مارك إیفانز ، من الدرعیة خارج الریاض صباح
أحدالكثیرینقبلمنفیلبيهللاعبد"یعتبرمارك:قالجدة.باتجاهالتاللعبرالطریقنفسوتسلكینایر)16(االثنینیوم

أعظم المستكشفین األوائل لشبھ الجزیرة العربیة". "لم ینطلق عبر أرض مجھولة فحسب ، بل استغرق وقًتا في تسجیل كل ما
رآه ، وھو شيء لم یتم القیام بھ من قبل بنفس القدر من التفاصیل ، مما زاد من معرفتنا الجغرافیة وفھمنا للمنطقة."

وقال إن المحطة الثانیة من الرحلة ستكون أكثر تحدًیا بدنًیا من األولى. "ستكون أطول ، وستكون التضاریس أكثر تنوًعا ،
وأكثر برودة ورطوبة. من الناحیة التاریخیة ، ربما تكون ھذه المرحلة من الرحلة أكثر أھمیة حیث رأى فیلبي الفرصة

إلثبات أن ابن سعود كان لدیھ والء القبائل إلى الغرب. لقد كانت رحلة محوریة في فھم المملكة وفي تطور الدولة السعودیة
الحدیثة ".

سینضم مارك وریم في المرحلة الثانیة من بعثتھما إلى زمالئھ من أعضاء الفریق ، الخبیر اللوجستي آالن موریسي
والمصورة آنا ماریا بافاالتشي.

زودتالتيفوردالجزیرةھموالشركاءاآلخرونالفریقرعاةالبریطاني.السعوديوالبنكHSBCقبلمنمدعومةالبعثة
الفریق بالشاحنات ، والیكا التي زودت كامیرات آنا ماریا وشركة االتصاالت السعودیة السعودیة ، وھي شركة األقمار
الصناعیة السعودیة التي توفر االتصاالت في الصحراء. قال مارك: "نحن ممتنون بصدق ومدینون لشركائنا الرسمیین

والجھات الراعیة الذین جعلوا ھذه الرحلة االستكشافیة التاریخیة ممكنة".

لمعرفة المزید ومتابعة الرحلة االستكشافیة وطرح أسئلة على الفریق أثناء سیرھم عبر الصحراء ، انتقل إلى
https://heartofarabiaexpedition.com

https://heartofarabiaexpedition.com

