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زيارة �سمو �لرئي�ص مل�سجد عمر باجلوف ٢1 
�سفر 143٢هـ )٢٥ يناير ٢٠11م(

كلمة سمو رئيس اللجنة العليا للجائزة:

تكت�سب جائزة �لرت�ث �لعمر�ين للمهنيني و�لطالب هذ� �لعام 
�أهميتها من عدة عنا�سر، يف مقدمتها ت�سرف موؤ�س�سة �لرت�ث 
�خلريية بقبول �سيدي �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن 
وزير  ــوزر�ء  �ل جمل�ص  رئي�ص  ونائب  �لعهد  ويل   – عبد�لعزيز 
�لدفاع، حفظه �هلل – جائزة �لإجناز مدى �حلياة، تقديرً� ملا 
منطقة  يف  �لعمر�ين  �لرت�ث  ملو�قع  وتطوير  تاأهيل  من  به  قام 
�لريا�ص، خالل توليه – حفظه �هلل – �إمارتها على مدى �أكرث 
من ن�سف قرن، حتى جعل �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين جزءً� 
يف  �لإبــد�ع  �إلــى  يت�سابقون  �لذين  و�أهلها،  �لريا�ص  ثقافة  من 
��ستلهام �لرت�ث �لعمر�ين يف مبانيهم وم�سروعاتهم، ويف دعم 

توجه �حلفاظ عليه، من خالل �جلهود �لفردية و�ملوؤ�س�سية.
للرت�ث  �سلمان  �لأمــري  ل�سمو  �لكرمية  �لرعاية  تقت�سر  ومل 
مناطق  كل  �إلــى  �متدت  بل  فح�سب،  �لريا�ص  على  �لعمر�ين 
ــز�زً�  ــامل، �عــت ــع �ملــمــلــكــة، وجتــاوزتــهــا �إلـــى دول كــثــرية يف �ل
�إبهار  على  وقدرتها  و�لإ�ــســالمــيــة،  �لعربية  بح�سارتنا  منه 
�لآخرين، و�لتعبري عن عمق تاأثريها، و�ت�ساع �أبعادها �لثقافية 

و�لجتماعية و�لقت�سادية.
�أن ما بذل فيها من  �أوجه متيز جائزة هذ� �لعام  �أن من  كما 
ويتمثل  ثماره،  يوؤتي  �أ�سبح  �ل�سابقة قد  �لأعو�م  جهد كبري يف 
و�لأفــــر�د،  �ملوؤ�س�سات  مــن  �مل�ساركني  عــدد  �طـــر�د  يف  ذلــك 
و�لبلديات  و�لأمانات  �ملدن  تطوير  لهيئات  �لو��سح  و�حل�سور 
من خالل دعمها مل�سروعات ر�ئدة ومتميزة يف جمال �لرت�ث 

�لعمر�ين يف عدد من مناطق �ململكة.
تاأثريها  وعمق  �لدينية،  باأبعادها  �مل�سروعات  هذه  ومتيزت 
جانب  �إلــى  ومغاربها،  �لأر�ــص  م�سارق  يف  �مل�سلمني  نفو�ص  يف 
مناطق  مالمح  مــن  ملمحًا  �أ�سبحت  �لتي  �لــرت�ثــيــة  �لــقــرى 

�لعمر�ين  �لــرت�ث  جلهود  ما  على  و��سحة  دللــة  يف  �ململكة، 
�لعاطفية  �لناحية  من  ل  �ملو�طنني،  حياة  و�قــع  يف  �أثــر  من 
لها  �لتي  �لقت�سادية،  �لناحية  من  –كذلك-  و�إمنــا  �لبحتة، 
�لعمر�ين،  �لــرت�ث  على  �حلفاظ  على  �لت�سجيع  يف  �أهميتهاة 
و�إبد�ع �مل�سروعات �لتي حتمل عبق �ملا�سي، وتتفاعل يف �لوقت 
نف�سه مع �حلا�سر، ومتلك �لقدرة على �لمتد�د �إلى �مل�ستقبل 

و�لتطور بات�ساق مع �إيقاع �حلياة �ملت�سارع.
وما يطمئننا على �مل�ستقبل هو ذلك �لإبد�ع �لأ�سيل من طالبنا 
�ملج�سد يف �مل�سروعات �لفائزة، بل يف كل �مل�سروعات �ملقدمة، 
�لعمر�ين،  تر�ثهم  ملكونات  ��ستيعابهم  مدى  يوؤكد  ما  وهــذ� 
و�إح�سا�سهم �لعميق بتميزه، وقناعتهم بقدرته على �ل�ستمر�ر 
�لذي  �لو�قع،  يتطلبها  وحيوية  عنا�سر جمال  به من  يتمتع  ملا 

عانى كثريً� من حماولت �ل�ستالب و�لقهر �لثقايف.
وهذه �لأعمال �لإبد�عية لطالبنا تعرب عن �سحة رهاننا على 
م�سوؤولية  وحمل  �لعمر�ين،  �لرت�ث  تدري�ص  لتاأ�سيل  جامعاتنا 
�حلفاظ عليه، ل�سمان ��ستمر�ريته بلغة معا�سرة، �أ�سا�سها قوة 

�لعلم، وعمق �لثقافة.
�لعملي  �مل�ستويني  على  و�لو�عدة  �لر�ئدة  �مل�سروعات  هذه  �إن 
�لقادم  بــاأن  تفاوؤًل  �أكــرث  للم�ستقبل  روؤيتنا  جتعل  و�لأكــادميــي 
�أجمل، و�أكرث يقينًا باأن �سر�ع �حلد�ثة و�لرت�ث حم�ص تنظري 
يجمل  تفاعل  و�إمنــا  بينهما،  تناق�ص  ل  لأنه  �لأفعال؛  حت�سمه 

�لو�قع.

�شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
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المـقـدمــــة:

�إليه �لدول؛  �أ�سبحت �لعناية بالرت�ث �لعمر�ين هدفًا ت�سعى 
حفاظًا على هويتها �ملميزة، وتوظيفًا لهذ� �لــرت�ث؛ ليندمج 
ويتمازج باأ�سلوب �سهل مع �إيقاع �حلياة �لع�سرية، مكت�سبًا، �إلى 
جانب بعده �حل�ساري، بعدً� �قت�ساديًا، �أ�سهم يف تنامي �لوعي 
باأهميته؛ و�سرورة تلم�ص �ل�سبل لالهتمام به، و�ملحافظة عليه، 

لرتباطه �ملبا�سر بحياة �لنا�ص. 
وتتميز �ململكة �لعربية �ل�سعودية بحركة عمر�نية مت�سارعة 
�خلطا، حتى �أ�سبح �لتكهن بحدود �لمتد�د �لعمر�ين لأي مدينة 
من مدنها �سربًا من �خليال، مهما كانت كفاءة �ملخططني لها 

وخرب�تهم.
وهذه �حليوية �لتي تت�سم بها �حلركة �لعمر�نية �أ�سهمت يف بروز 
بع�ص �لتجاوز�ت �لتي باعدت، �إلى حد ما، بينها وبني �لرت�ث 
�لعمر�ين �ملميز لبالدنا، �لذي -على تنوعه- يتميز مب�سرتك 
عام من �لعنا�سر و�ملفرد�ت �لعمر�نية، �لتي ت�سكل لغة معمارية 

لها تفردها، و�أ�سباب ثر�ئها، وخ�سو�سيتها.
ومن منطلق ��ستقر�ء هذ� �لو�قع تبلورت لدى �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز فكرة �إطالق 
�لوعي  تر�سيخ  بالإ�سهام يف  تعنى  �لعمر�ين  للرت�ث  جائزة 
�لوطني باأهمية هذ� �لــرت�ث، وت�سجيع �لباحثني و�ملعماريني 
على ��ستلهامه يف بحوثهم وم�سروعاتهم، لينعتق من حدوده 
�ل�سيقة، ولي�سبح جزءً� �أ�سياًل من �لو�قع، �إلى جانب �لإ�سهام 
يف تطوير �لتعليم �لعمر�ين يف �جلامعات، وربط طالب كليات 
�لعمارة و�لتخطيط �لذين �سري�سمون مالمح �لعمارة يف �مل�ستقبل 
برت�ثهم �لعمر�ين، لينهلو� من معينه، وي�ستلهمو� منه �أفكارهم 
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�لأمري ت�سارلز يلقى كلمة يف حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لأولى مبركز �مللك عبد �لعزيز �لتاريخي يف مدينة �لريا�ص يف ٢٥ �سفر 14٢7هـ )٢٥ مار�ص ٢٠٠6م(

وت�سور�تهم، فيز�وجو� بينه وبني ما يكت�سبونه من علوم حديثة، 
وتقنيات متطورة من و�قع �لطالع على جتارب �لأمم �لأخرى، 
و�لنفتاح �لو�عي على �ملد�ر�ص �ملعمارية �لعاملية �ملتنوعة؛ مما 

يك�سب �حلركة �لعمر�نية عنفو�نًا ومتيزً�.
ـــد�ع يف جمــالت �لعناية  ــى حفز �لإب �إل وقــد هدفت �جلــائــزة 
بالرت�ث �لعمر�ين، و�إبــر�ز �لنماذج �لعمر�نية �حلديثة ذ�ت 

�لأبعاد �لرت�ثية.
و�ختريت مدينة �لريا�ص لتكون مقرً� للجائزة �لتي �أعلن عنها 
يف �للقاء �ل�سنوي �لتا�سع للجمعية �ل�سعودية لعلوم �لعمر�ن �لذي 
عقد يف ٢3 من �ملحرم �سنة 14٢٠هـ مبدينة �لريا�ص برعاية 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سـلمان بن عبد�لعزيز -�أمري منطقة 
�لريا�ص- وبناًء على ما رفعه �سعادة رئي�ص جمل�ص �إد�رة �جلمعية 
�ل�سعودية لعلوم �لعمر�ن نيابة عن �أع�ساء �جلمعية، فقد متت 
�ملو�فقة على �أن يكون م�سمى �جلائزة »جائزة �لأمري �سلطان بن 

�سلمان للرت�ث �لعمر�ين«.
وقد �أعلن �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمــري �سلطان بن �سلمان بن 
عبد�لعزيز -رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة- عن �نطالق جــائـــزة 
�لأمــيــر �سلـطــان بن �سلمان للرت�ث �لعمر�نــي يف موؤمتر �سحفي 
عقد يف تاريخ ٢٠ من ذي �لقعدة �سنة 14٢٥هـ )1 يناير ٢٠٠٥م(.

 و�أقيم حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لأولى للجائزة يف �ساحة مركز 

�مللك عبد�لعزيز �لتاريخي يف م�ساء يوم ٢٥ �سفر �سنة 14٢7هـ 
)٢٥ مار�ص ٢٠٠6م(، برعاية �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
ت�سارلز -ويل عهد بريطانيا، �أمري ويلز- و�ساحب �ل�سمو �مللكي 
�لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز -رئي�ص موؤ�س�سة �لرت�ث 
�خلريية، ورئي�ص �للجنة �لعليا جلائزة �لأمري �سلطان بن �سلمان 
للرت�ث �لعمر�ين- وبح�سور عدد كبري من �ملخت�سني و�ملهتمني 

بالرت�ث �لعمر�ين. 
واألقى �شاحب ال�شمو امللكي الأميير �شلطان بن �شلمان بن 

عبدالعزيز كلمة قال فيها:
�أمامكم مع �سمو �لأمــري، �أمري ويلز  �أن �أقف  �ليوم  ي�سرين 
و�ل�سيوف �لكر�م و�سعيدً� بح�سوركم �ليوم لهذ� �حلفل 
�ملخت�سر لتقدمي هذه �جلائزة �لعتبارية، �لتي يف معناها 
قد تكون قليلة ولكن يف �عتقادنا ويف �لو�قع �إن �ساء �هلل هي 
�نطالقة لوعي �أو�سع لق�سية �لرت�ث وق�سية �لرت�ث �لعمر�ين 

�لوطني ب�سكل عام.
�ململكـــة �لعربيـــة �ل�سعوديـــة هذه �لدولـــة �لوثابـــة �لناه�سة 
قـــد �نطلقـــت -وهلل �حلمـــد- يف �أبعـــاد كثـــرية فيمـــا يتعلق 
بالتطويـــر �حل�سري وتطوير مدنها وتطويـــر �لب�سر، �إل �أننا 
يف �ل�سنـــو�ت �ملا�سيـــة، قـــد �أخفقنا -�إلى حد كبـــري- يف �أن 
نعطي �عتبارً� �أ�سا�سيًا لرت�ثنا �لعمر�ين، ومعنى هذ� �لرت�ث 
يف م�ستقبل منو هذه �لأمـــة، فلذلك ن�ساأت هذه �جلائزة من 
هـــذ� �ملنظـــور؛ لأن �لرت�ث �لعمر�ين ل يعنـــي بقايا �ملا�سي، 
و�حلفاظ عليه ل يعني دعوة �إلى �لتخلف، بل هي �لعك�ص من 
ذلك، فعندما نـــرى �ليوم �لدول �ملتح�سرة ومنها بريطانيا، 
�لدولـــة �ملتح�ســـرة �لتـــي يجل�ـــص معنـــا �سيوفنـــا �لكر�م يف 
هذه �جلائزة �ليـــوم و�لدول �لأوربية �لأخـــرى، و�لدول �لتي 

تنظـــر �إليها متح�سرة نرى هذه �لدول مـــع ��ستباقها للزمن 
يف جمـــال �لتقنيـــة ويف جمال �لف�ســـاء و�ملجـــالت �لطبية، 
و�ملجـــالت �حل�سرية �ملختلفة، �إل �أنهـــا تعطي عناية خا�سة 
بالقـــرى و�ملدن و�ملبـــاين �لتي تنطلق من تـــر�ث هذه �لأمم، 
وتعـــرب عن جانب �أ�سا�سي عميـــق من ح�سارتها، فالأمة �لتي 
تتطلـــع �إلى �مل�ستقبـــل كما تتطلع هـــذه �لبالد منـــذ ن�ساأتها، 
-وهلل �حلمـــد- ل بد �أن تكـــون من �لأمـــم �ملتم�سكة برت�ثها 
وح�سارتهـــا، وكمـــا �أننا �ليـــوم نعي�ص يف هـــذ� �لع�سر �لذي 
�أ�سبـــح ي�سمى بع�سر �لعوملة، فقد �أ�سبـــح من �ل�سروري لنا 
�أن ن�ســـارك يف عملية �لعوملـــة ونوؤثر يف �لقـــر�ر �لإن�ساين يف 
�مل�ستقبل �ملقبل، ون�سارك لي�ص بعلمنا �أو مبالنا �أو �قت�سادنا 
ولكن ن�سارك �أي�ســـًا ببعدنا �حل�ساري، و�لأمة �لتي ل تعتني 
ببعدها �حل�ســـاري �لثقايف �لرت�ثي تبقـــى مهي�سة �جلناح، 
وهي تطـــري بجناح و�حد �إن �سمي جنـــاح �لقت�ساد �أو �سمي 
جناح �لقوة �أو �سمي جناح �لتقنية، و�أنا �سعيد �أن �أقول �ليوم 
وبـــكل معنى �لكلمة: �إنني �أمل�ص يف �ل�سنـــو�ت �لقليلة �ملا�سية 
وبعـــد �أن عا�سرت عملية �لرت�ث مـــن خالل موؤ�س�سة �لرت�ث 
�لتـــي ت�سرفـــت باإن�سائهـــا وتاأ�سي�سها، ومبو�زنـــة غري ربحية 
منـــذ �أكرث من 17 عامـــًا، �أمل�ص حقًا بعد �لتمنـــع �لكبري جدً� 
�ســـو�ء يف �جلامعـــات �لوطنيـــة �أو على م�ستـــوى �لبلديات �أو 
على م�ستـــوى �ملجتمعات �ملحلية، �أمل�ص تغـــريً� وحتوًل جذريًا 
نحـــو �لعناية بالرت�ث �لوطني ب�ســـكل عام، و�لعناية بالرت�ث 
�لعمـــر�ين ب�ســـكل خا�ـــص، وهذ� �لتحـــول مل يـــاأت من عمل 
قامت بـــه موؤ�س�سة �لـــرت�ث �أو قامت به موؤ�س�ســـات منفردة، 
بل �أتـــى �أ�سا�سًا من توجه �لقيادة �حلكيمة، فما عناية خادم 
�حلرمني �ل�سريفني باجلنادرية، وبتطوير �ملناطق �لتاريخية 
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تت�سامـــن �أي�ســـًا مع �لهيئـــة �ليوم يف عدد مـــن �مل�سروعات، 
منهـــا: تطويـــر و�سط �ملـــدن �لقدمية، وحتت يدنـــا �لآن �ستة 
م�سروعات للتطويـــر و�أعمال تطويرية، وهـــي تقوم بت�سجيل 
مو�قـــع مبنظمـــة �ليون�سكـــو �إن �ســـاء �هلل، بو�سفهـــا تر�ثـــًا 
عامليًا. ولذلك ترون �أمامكـــم جمموعة من �ل�سكان �ملحليني 
�لذيـــن �لتقيتهم، وقد �لتقيت �ملئـــات منهم يف �أنحاء �ململكة 
�ملرت�ميـــة، ووجدت حقًا �هتمامًا كبـــريً� منقطع �لنظري من 
هوؤلء لتبني هذه �لق�سايا، ليقينهم �ليوم �أن تر�ثهم �لوطني 
�لعمر�ين يف مو�قعهم هو مك�سب لهم، وهو جائزة لهم يجب 
�ملحافظـــة عليهـــا؛ ولذلك تاأتـــي هذه �جلائـــزة تقديرً� لهذه 
�لأعمـــال �لبحثيـــة و�لإن�سائيـــة و�ملوؤ�س�سية و�أعمـــال �ل�سكان 
�ملحليـــني، كما �سوف تتو�ســـع -�إن �ساء �هلل- �أعمال �جلائزة 

يف �لدورة �لقادمة �إلى جمالت �أرحب.

ويف �خلتام ي�سعدين �أن �أعلن عن �جلانب �جلديد من �جلائزة 
وهو �جلانب �لوحيد �لذي يغطي �جلزء �لعاملي، �إذ �إن �جلو�ئز 
كلها تقدم للرت�ث �لعمر�ين �لوطني و�مل�ساركة يف ذلك، وهذه 
�جلائزة ذ�ت �لبعد �لعاملي )جائزة �لإجناز مدى �حلياة(، �أو 
جائزة �لعمل مدى �حلياة، ولقد قررت جلنة �جلائزة ذلك، 
�أعلن تر�سيح �ساحب �ل�سمو �مللكي �أمري ويلز  �أن  وي�سرفني 
لهذه �جلائزة. على ما قدمه طو�ل حياته من جمهود خارق يف 
ظل ممانعة ومعار�سة �سديدتني �سو�ء على �مل�ستوى �لإعالمي 
�أو على �مل�ستوى �ملهني لق�سية �لــرت�ث �لعمر�ين و�أهميته 
�حل�سارية يف بناء �لأمم، ولذلك �ليوم ي�سرين وي�سرفني �أن 
�أدعو �سموه �لكرمي �إلى ��ستالم جائزة �لإجناز مدى �حلياة 

للرت�ث �لعمر�ين.

يف هـــذه �لبالد، وما عناية �سيـــدي ويل �لعهد مبا �ساكل هذ� 
�ملو�ســـوع وتربعه وتقدميه كثريً� مـــن �لدعم مل�سروعات من 
هذ� �جلانب، ومنها برنامج �لأمري �سلطان للعناية بامل�ساجد 
�لتاريخيـــة، �إل فقر�ت مهمة للتحول باملجتمع �ل�سعودي نحو 

�لهتمام بالرت�ث �لوطني. 
فهذه �لبـــالد لي�ست بالدً� مفرغة من تـــر�ث ول مفرغة من 
ح�ســـارة كما يريـــد بع�سهـــم �أن يعتقد �لنا�ـــص ولي�ست بالد 
نفـــط فقط، بل هي بالد �حل�سارة تقاطعت عليها ح�سار�ت 
�لدنيـــا، وتعاقبت عليها �حلقب �لتاريخية وفيها خمزون من 
�لرت�ث �حل�ساري و�لعمر�ين �لذي قلما يوجد مثله يف عاملنا 
�ملحيط؛ ولذلك وجب على �أهل هذه �لبالد �أن يكون لهم �لدور 
�لأكـــرب لإعطاء �لق�سيـــة عناية �أكرب، و�أنـــا �أ�ستطيع �أن �أقول 
�ليـــوم - كب�سرى �إن �ساء �هلل - �إن �لعناية �ملوؤ�س�سية بق�سايا 
�لـــرت�ث بد�أت تنطلق بعمق وبعد كبريين جدً�، فهناك عناية 
�أ�سا�سيـــة من �لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار بتوجيه من �سمو 
�سيدي ويل �لعهد رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ل�سياحة �سابقًا، و�سمو 
�لأمـــري نايف -وزير �لد�خلية، رئي�ص �لهيئة �لعامة لل�سياحة 
حاليًا- وبدعم كبري من �لـ)11( وزيرً� �مل�ساركني يف جمل�ص 
�إد�رة �لهيئـــة باإ�سد�ر �لهيئة قر�ر�ت �أ�سا�سية باأمر من �سمو 
�سيـــدي ويل �لعهد، ودعمت بقر�ر�ت مـــن �سمو �سيدي وزير 
�لبلديات، وقر�ر مـــن �سمو وزير �لد�خلية مينع �أي هدم لأي 
تراث عمراين يف اململكة بحجة اأنه اآيل اإلى ال�سقوط، وقد مت 
تنفيـــذ هذ� �لقر�ر منذ ثالث �سنو�ت تقريبًا، ويتابع �لآن مع 
�لبلديات و�لد�خليـــة، وتقوم �لهيئة بفح�ص هذه �ملو�قع قبل 
�ل�سماح للتعدي عليها. كما �أن �لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار 
قـــد ��ستثمرت جيـــاًل جديدً� مـــن روؤ�ساء �لبلديـــات، و�سوف 

تقـــوم بتدريب ما ل يقـــل عن 1٥٠ رئي�ص بلديـــة وم�سوؤوًل يف 
�لبلديات �لوطنية باأن تبعثهم ببعثات �إلى دول متقدمة، وقد 
ذهبو� �إلـــى �إيطاليا وفرن�ســـا وم�سر، و�ســـوف يذهبون �لآن 
�إلى تون�ص وماليزيا على دفعات كبرية لالطالع على جتارب 
هذه �لـــدول يف �لأبعاد �ل�سياحية �ملختلفـــة، وبالأ�سا�ص منها 

�ملحافظة على �لرت�ث �لعمر�ين. 
و�أنا �سعيد �أن �أقول وقد ُقّدر يل �أن �أجتمع مع روؤ�ساء �لبلديات 
�لذيـــن ذهبو� وبع�ص منهم �أتى �إيل وقـــال: نحن كنا نخطئ 
ونرتكـــب جرميـــة يف حق تر�ثنـــا �لوطني بـــاأن نهدمه بحجة 
�إن�ساء �سارع �أو بناء من�ساأة حديثة، فلذلك نحن �أي�سًا ن�ستثمر 
يف �جليـــل �لقـــادم مـــن رو�د �لعمل �لتنمـــوي يف �ململكة وهو 
روؤ�ســـاء �لبلديات، وكنت �أ�ستبق �لزمـــن �ليوم ولكن بح�سور 
�سمـــو ويل �لعهد �لأمـــري �سارلز حر�ست على �أن �أعلن �أنه يف 
هـــذ� �ليوم �ســـوف نن�سئ �سندوقـــًا لإحياء �لقـــرى �لرت�ثية، 
ت�سرتك فيـــه وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية ووز�رة �لبلدية، وقد 
متت در��ســـة هذ� �ل�سندوق و�ملو�فقة عليـــه، و�سوف ينطلق 
هـــذ� �ل�سندوق يف ترميـــم �أول قرية تر�ثيـــة يف �ململكة بعد 
1٥ يومًا مـــن �لآن، ويهدف هذ� �ل�سندوق �إلى �إحياء �لقرى 
�لرت�ثيـــة يف �ململكة بحفز �ملو�طنني �إلى تقدمي �لدعم ودعم 
�لدولة مت�سامنًا مع ذلك لإحياء هذه �لقرى، لأن تكون وعاء 
لكـــي ميار�ص �لنا�ص فيها حياتهـــم، وتكون موردً� �قت�ساديًا. 
فالعناية بالرت�ث ل تعني �لعناية �لعاطفية، و�إمنا تعني �أي�سًا 
�أن هـــذ� �لرت�ث هو مورد �قت�سادي �أي�سًا، و�أ�سا�سي لل�سكان 

�ملحليني �إن �ساء �هلل. 
�لهيئـــة �لعامـــة لل�سياحة تقـــوم �لآن ب�سكل موؤ�س�ســـي للعناية 
بالـــرت�ث �لوطني، كمـــا �أن وز�رة �ل�ســـوؤون �لبلدية و�لقروية 
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و�أقيم حفل توزيع جائزة �لأمــري �سلطان بن �سلمان للرت�ث 
�لعمر�ين يف دورتها �لثانية يف ٢٠ جمادى �لآخرة �سنة 14٢9هـ 
)٢4 يونيو ٢٠٠8م(، وذلك مبركز �مللك عبد �لعزيز �لثقايف 
باأبرق �لرغامة يف جدة، برعاية �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
خالد �لفي�سل -�أمري منطقة مكة �ملكرمة- و�ساحب �ل�سمو �مللكي 
�لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد �لعزيز - رئي�ص �للجنة �لعليا 
للجائزة- وبح�سور عدد من �أ�سحاب �ل�سمو و�ملعايل و�ل�سعادة 

من د�خل �ململكة وخارجها.

لرد بع�ص �جلميل ورد بع�ص من ف�سل هذ� �لوطن علينا 
جميعًا. لقد �أن�ساأت موؤ�س�سة �لرت�ث كموؤ�س�سةخريية ل ربحية 
�سنة 1417هـ، ومع تعدد �هتماماتها بجو�نب �لرت�ث �ملختلفة 
جاءت فكرة �إن�ساء �جلائزة هذه �جلائزة �لتي �أن�سئت �سنة 
14٢٠ هـ، بهدف ت�سجيع �لعناية بالرت�ث �لعمر�ين، وتر�سيخ 
�لوعي باأهميته كمورد ثقايف و�قت�سادي، وتاأكيد ما يت�سم 
به �لرت�ث �لعمر�ين يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية من متيز 
وتنوع و�إبــر�ز �لتجارب �لعمر�نية �حلديثة �لتي تنطلق من 
��ستلهام تر�ثنا �لوطني، و�هتمامنا باحلفاظ على �لرت�ث 
�لعمر�ين كجزء من هويتنا و�ساهد على ح�سارتنا بجزئه 
�ملرئي من �لتاريخ، وتطور هذ� �لهتمام �إلى تقدمي جدو�ه 
كمورد �قت�سادي لهذ� �لوقت، ولقد تظافرت جهود كثرية 

للعناية يف �لرت�ث �لعمر�ين.
من �أبرزها وز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية ووز�رة �لد�خلية 
ممثلة يف �لإمـــار�ت، ويف �ملهرجان �لوطنـــي يف �جلنادرية، 
و�جلمعية �ل�سعودية للعمر�ن وهيئات �أخرى لها �إ�سهامها يف 

دعم جهود �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين.
�لهيئـــة �لعامـــة لل�سياحـــة و�لآثار  مـــن �هتماماتهـــا �لرت�ث 
�لعمـــر�ين و�سموكم �لكـــرمي من �ملهتمني بهـــذ� �لرت�ث منذ 
٥٠ �سنـــة �إذ كنتم تدركون �أهمية �لعناية بالرت�ث �لعمر�ين، 
و�حلفـــاظ علـــى �لهويـــة �لعمر�نيـــة، ودعـــوة �إلـــى برنامـــج 
�حلفا�ص علـــى �لـــرت�ث ودوره يف �لتنميـــة �حل�سرية وكنت 
مـــع �ساحب �ل�سمو من �أكـــرث �ملتفاعلني مع هـــذه �لقيم لقد 
بـــرزت �هتماماتكم جليًا يف عدد مـــن �خلطط و�مل�سروعات 
يف منطقـــة ع�سري �جلميلة، و�أجد �أنهـــا �ستربز ب�سكل و��سح 
يف هذه �ملنطقة �لغالية من بالدنا �إن �ساء �هلل، و��ست�سهدت 

علـــى ثقتي هذه مبا ذكرمتـــوه قبل �أيام مـــن خالل طرحكم 
�لطموح بخطة �لـ ٢٠ لتنمية منطقة مكة �ملكرمة و�هتمامكم 
بتطويـــر �لهويـــة �لعمر�نية ملـــدن وح�ســـار�ت �ملنطقة وحني 
قلتـــم مللنـــا مللنا مللنا �لبقـــاء يف �لعامل �لثالـــث، ول بد لنا 
�أن نتقـــدم، ونتحـــول لنح�سل على ن�سيبنا مـــن �لعامل �لأول 
ويف �لعـــامل �لأول، وتذكرون- حفظكم �هلل- ما كان يف حفل 
تد�سينكم م�سروع تطوير قرية رجال �أملع يف تهامة ع�سري قبل 
مـــا يقارب من �سنتـــني �سمن مز�ر�ت بر�مـــج �لهيئة �لعامة 
لل�سياحـــة و�لآثـــار لتطوير �لقـــرى �لرت�ثية �لتـــي يتم تنفيذ 
�لعمـــل فيهـــا �لآن يف ٥ منها. تذكرون تد�فـــع �لأهايل كبارً� 
و�سغـــارً� �سيبـــًا و�سبابًا �لذيـــن عربو� عـــن رغبتهم بحما�ص 
منقطع �لنظري �أمامكم كل ح�سب قدرته بامل�ساهمة و �أ�سرته 
يف �لربنامـــج مبظهر بديع يعد عالمة من عالمات �لتح�سر 
�لذي تدعـــون �إليه، ولعلكم يا �سمو �لأمري تو�فقون معي على 
�أن حت�ســـر �لإن�سان هو �أبرز �هتمامـــات �لعامل �لأول قبل �أن 
يكـــون حت�سره يف �لبنيان و�لقت�ســـاد، وكلما تقدمت �لدول 
يف �قت�سادها و�إجناز�تها �لعلمية و�لتنموية لحظنا �هتمام 
�سكانها برت�ثهـــم وح�سارتهم، و�ل�سو�هد على ذلك و��سحة 
للعيـــان يف �لـــدول �لتي نعدها �ليوم تقـــود �لعامل �لأول �لذي 
تطمحـــون �إليـــه ونحـــن يف من�ســـاأ �لإ�ســـالم �أولى بـــاأن نكون 

متح�سرين ول مكان لنا �إل يف �ل�سف �لأول �إن �ساء �هلل.
لعلكم ترون �أيها �حل�سور �لكر�م مما �سبق ومما �أمامكم من 
مطبوعات فيها �لرب�مج �ملختلفة للهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار 
ووز�ر�ت �لدولة و�لقطاع �خلا�ص و�ملوؤ�س�سات �خلريية، لعلكم 
ترون �أن كثريً� من �لطموح �لذي عانينا بالدفاع عنه بد�أ يوؤتي 
ثماره على �سكل منجز�ت وت�سريعات وم�سروعات ت�سب نحو 

واألقى �شاحب ال�شمو امللكي الأميير �شلطان بن �شلمان بن 
عبدالعزيز كلمة قال فيها:

�ساحب �ل�سمو �مللكي  �لأمري خالد �لفي�سل -�أمريمنطقة مكة 
�ملكرمة- �أ�سحاب �ل�سمو �حل�سور �لكر�م، �ل�سالم عليكم 
ورحمة �هلل وبركاته. �أوًل �أرحب ب�سموكم �لكرمي و�حل�سور 
�لثانية للجائزة �ساكرً� لكم  �لكرمي يف حفل ختام �لــدورة 
ح�سوركم �لذي يعد دعما مًلا يبذل من جهود يف جمال �لرت�ث 
�لعمر�ين لعل منها هذه جائزتي �لتي �أعدها م�ساهمة وطنية 

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لثانية باأبرق �لرغامة يف مدينة جدة برعاية �لأمري خالد �لفي�سل -�أمري منطقة مكة �ملكرمة- يف ٢٠جمادى �لآخرة 14٢9هـ )٢4 يونيو ٢٠٠8م(
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�ملحافظة على �لرت�ث �لعمر�ين وتنميته يف بالدنا، و�حلمد 
هلل، وهي تعي�ص مرحلة ��ستثنائية من �لتنمية �لقت�سادية 
و�لعمر�نية، ويحدث بها �لآن نقالت كبرية يف جمالت �لتنمية 
�لجتماعية و�لتعليم و�لبحث �لعلمي وتطوير �لتقنية وقيادتنا 
�حلكيمة ت�سع عينًا على �لعناية بالقيم بالرت�ث �لوطني 
�لعريق، وعينًا �أخرى على �لتخطيط و�لتقدم و�لتنمية يف 
يقني �أن كاًل منهما مكمل لالآخر. ول�سيدي خادم �حلرمني 
�ل�سريفني ، و�سمو �سيدي ويل عهده �لأمني -حفظهم �هلل- 
مبادر�ت �سخ�سية ر�ئدة يف جمال �لعناية بالرت�ث �لوطني 
لعلني �أ�ستغل هذ� �حلفل �ملبارك لأ�سري هنا �أي�سا �إلى �أنني 
�إن�ساء  مع جمموعة من �ملهتمني بالرت�ث �لوطني ب�سدد 
�جلمعية �لوطنية للمحافظة على �لرت�ث �لوطني �إن �ساء �هلل 
�أكرر هنا �سكري ل�سموكم �لكرمي على  يف وقت قريب، كما 
ت�سريفكم، وللح�سور �لكر�م، وللرعاة ب�سكل خا�ص، و�أمانة 
مدينة جدة و�أ�سكر ل�سموكم �لكرمي ح�سوركم هذ� �حلفل. 

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل. 
وبد�أت �لدورة �لثالثة جلائزة �لأمري �سلطان بن �سلمان للرت�ث 
�لعمر�ين يف تاريخ 1٥ �سفر �سنة 143٠هـ )11 فرب�ير ٢٠٠9م(، 

و��ستمرت عامني.
قدمت فيها ثالث جو�ئز، ففي �ل�سنة �لأولى منحت �جلائزة 
لطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط، ويف �ل�سنة �لثانية منحت 
للمهنيني و�لهيئات �حلكومية و�ملكاتب �ملعمارية. و�جلائزة �لثالثة 

لطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط مرة �أخرى.
و�أقيم �حلفل �خلتامي �لأول لل�سنة �لأولى من �لدورة �لثالثة 
للجائزة يف مدينة �لريا�ص، بجامعة �مللك �سعود، يف م�ساء يوم 
�لثالثاء ٢6 من �ملحرم �سنة 1431هـ )1٢ يناير ٢٠1٠م(، �سمن 

�تفاقية تعاون مربمة بني جامعة �مللك �سعود، وجائزة �لأمري 
�سلطان بن �سلمان للرت�ث �لعمر�ين، لحت�سان جائزة طالب 

كليات �لعمارة و�لتخطيط، يف دورة �جلائزة �لثالثة. 
ورعى هذ� �حلفل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان بن �سلمان 
�بن عبد�لعزيز- رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة- ومعايل �لأ�ستاذ 
�لدكتور عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لعثمان - مدير جامعة �مللك 

�سعود. 
واألقى �شاحب ال�شمو امللكي الأميير �شلطان بن �شلمان بن 

عبدالعزيز كلمة قال فيها:
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

معايل مديـــر �جلامعة وزمالئـــه �لكر�م و �لإخـــوة �لأعز�ء، 
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته 

�أوًل: نعتـــذر عن �لتاأخـــري، و كان ذلك ب�سبـــب �إ�سر�ر مدير 
�جلامعة على �أن نذهب  �إلى م�سروع و�دي �لتقنية وم�سروعات 
�جلامعة، وحقيقة كانت رحلة من �أجمل �لرحالت، هي رحلة 
ق�سرية جدً� بق�سر �لزمن �لذي متت فيه �إعادة تطوير هذه 
�جلامعة. جامعتنا �لغالية، �لتي يجب �أن تكون �أف�سل جامعة 

يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
ثانيًا: �أنـــا �أ�سكر هذه �جلامعـــة لحت�سانها �جلائزة يف هذ� 
�لعـــام، ولكـــن قبـــل ذلـــك �حت�سان معـــايل مديـــر �جلامعة 
وزميلي �لدكتور عبد �لعزيز �ملقرن يف كلية �لعمارة ومن�سوبي 
�جلامعـــة يف هذه �ملرحلة ق�سية �لرت�ث �لعمر�ين يف �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية. 
مل حتـــدث نقالت بالبناء يف �جلامعـــة ونقالت بامل�سروعات 
فقط، ولكـــن حدثت نقالت بالعقول، فرتة من �لزمن مرت، 
عندمـــا �نطلقنـــا يف برنامـــج �لـــرت�ث �لعمـــر�ين يف �لتعليم 

�جلامعـــي قبـــل عدة �سنـــو�ت، كان هنـــاك نوع مـــن �لتمنع، 
اأق���ول هذا الأخف���ف من الذي ح�س���ل يف ق�سي���ة االنخراط 
يف �لهتمـــام بالرت�ث �لعمـــر�ين �لوطنـــي، و�عتبار �لرت�ث 
�لعمـــر�ين �لوطنـــي نقطة �نطـــالق نحو �لعمـــارة �جلديدة، 
ونحـــو �لق�سايـــا �جلديدة �لتـــي ن�سمع عنها خـــارج بالدنا، 

وحقيقة هي �نطلقت من عمارتنا ومن �أ�سول عمارتنا.

ثقافة �جلامعة يف هـــذه �ملرحلة �سمحت بالتحولت �لكبرية 
�لتي ت�سهدها �جلامعة يف جمالت كثرية، ومن �أهمها جمال 

�لعمارة،  و�لعناية بالرت�ث �لعمر�ين �لوطني.
ول يوجـــد �ســـك �أن �ململكـــة �لعربية �ل�سعوديـــة متّر مبرحلة 
�نتقاليـــة كبـــرية يف ق�سية �لـــرت�ث �لعمـــر�ين، فنحن �ليوم 
�نتقلنـــا من مرحلة �لهدم و�لتدمري - عـــن طريق �جلهل �أو 

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لثالثة لل�سنة �لأولى لطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط يف جامعة �ملك �سعود يف ٢6 من �ملحرم 1431هـ )1٢ يناير ٢٠1٠م(
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عن طريـــق �لق�سد - للرت�ث �لعمر�ين �لوطني  �إلى مرحلة 
�لعتز�ز، ومرحلـــة �لعناية �لقت�ساديـــة، ومرحلة �لتنمية، 
فالي���وم املباين االآيلة اإلى ال�سق���وط اأ�سبحت املباين القابلة 

للنمو ولالزدهار.
�ليـــوم ن�سهـــد مرحلـــة تاريخيـــة يف �نتقـــال �ململكـــة كدولة، 
و-�لآن- كمو�طنـــني، وهـــذ� هو�لأهـــم يف �لعنايـــة بالرت�ث 

�لعمر�ين باأبعاد مل نكن نحلم بها قبل �سنو�ت قليلة.
مر�حـــل �جلهاد �لأولى �لتي كانت تقوم بهة موؤ�س�سة �لرت�ث 
و�سركاوؤهـــا ومن �لنا�ص �ملوجودين �ليوم �نتقلت �إلى  مرحلة 
حتـــول عميـــق جدً�، �سوف يتـــوج -�إن �ســـاء �هلل- يف �ملوؤمتر 
�لدويل للـــرت�ث �لعمر�ين يف �لعـــامل �لإ�سالمي �لذي �سوف 
يكون برعاية كرمية من خادم �حلرمني �ل�سريفني -يحفظه 
�هلل - �لـــذي و�فـــق يف �أقـــل مـــن 48 �ساعة علـــى رعاية هذ� 

�ملوؤمتر يف �إبريل �ملقبل يف �لريا�ص. 
نحـــن �سوف  نعر�ص يف هـــذ� �ملوؤمتر �لنقـــالت �لهائلة �لتي 
عر�ستهـــا �لعام �ملا�ســـي يف �لأردن، ويف بع�ـــص �لدول، ومل 
ي�ســـدق �لنا�ص �أن هنـــاك دولة متّر بكل هـــذه �ملحاور، وكل 
هذه �لنقالت يف وقت و�حد، من ناحية �لأنظمة، ومن ناحية 
�لتحـــول �لذهنـــي  لدى روؤ�ســـاء �لبلديات، ولـــدى �ملو�طنني 
ولدى �ملجتمعات �ملحليـــة. �لذين �لتقيت منهم �أكرث من 6٠ 
– 7٠ مـــن روؤ�ســـاء �لبلديات يف �ل�سنـــو�ت �ملا�سية، و�لهيئة 

�لتقت �أكرث من 6٠٠ منهم يف جولت م�ستمرة.
�نتقلنـــا من مرحلة من يقول يل : ملاذ� ل تزيلون هذه �لقرى 
�لرت�ثيـــة �لتـــي حترجنا �أمام زمـــالء �أبنائنـــا �لذين در�سو� 
معهم يف �خلارج، و �لذين يعتقدون �أننا نعي�ص هكذ�، �نتقلنا 
�إلى مرحلة �أ�سحاب هذه �لقرى �لرت�ثية �لذين جتمعو� �لآن 

يف م�سروعـــات �جلمعيـــات �لتعاونية �لتـــي �نطلقت منها �إن 
�ساء �هلل 3 �أو 4 من �لآن، وتبد�أ يف خالل �لأ�سبوعني �ملقبلني 
�إن �ســـاء �هلل �لإقر��ـــص من �سنـــدوق �لت�سليـــف للجمعيات 
�لتعاونية لإن�ساء �لفنادق �لرت�ثية و�مل�سروعات �ل�ستثمارية.
�نتقلنا من بلدوزر�ت �لبلديات �لتي تعمل ليل نهار، وبخا�سًة 
يف �لليـــل، وهـــي تق�ســـي على �ملو�قـــع �لرت�ثية، �إلـــى روؤ�ساء 
�لبلديات �لذين ذهبو� �إلى دول �لعامل. �أكرث من 3٠٠ رئي�ص 
بلديـــة وحمافظ  حتـــى �لآن، وهذه �جلـــولت م�ستمرة. وقد 

حتولو� �إلى حماة ورعاة وبنائني  للرت�ث �لعمر�ين.
�نتقلنـــا من ميز�نيـــات للهدم �إلى روؤ�ســـاء �لبلديات يف �أكرث 
من ٥٠ – 6٠ بلدية بدءً� من �لعام �ملا�سي حتى هذ� �لعام. 
�حلمـــد هلل يعملون معنـــا بت�سامن لإعادة تهيئـــة �ل�ساحات 

ومو�قع �لرت�ث �لعمر�ين.
�نتقلنـــا من �لنظـــرة �إلى �لـــرت�ث �لعمر�ين بـــازدر�ء، كاأنه 
ج�ســـم غريب، كاأنـــه �أقل من م�ستو�نا، �إلـــى م�ستوى �حرت�م 
تر�ثنـــا �لعمر�ين؛ لأن �حرت�م �لـــرت�ث ب�سكل عام، و�لرت�ث 
�لعمـــر�ين ب�ســـكل خا�ـــص، يف �أي دولـــة �ليـــوم حقيقـــًة هـــو 
عالمة حت�سر، و�لـــذي ح�سل �أننا نحن - حقيقًة - �رتقينا 
�إلـــى م�ستـــوى �لعناية برت�ثنـــا �لعمر�ين، ومل ينـــزل م�ستوى 
تر�ثنـــا �لعمـــر�ين �إلى م�ستو�نا، هذه ممكـــن نقطة �أول مرة 
�أوردها، ولكن حقيقًة �أنا �أوؤمن بها؛ لأنه عندما ذهب روؤ�ساء 
�لبلديـــات و�ملحافظـــون كانـــو� مثلنـــا منبهريـــن بالثقافات 
�لآخـــرى. ذهبنـــا بهم �إلى ثقافات �أعلى مـــن حيث �لتح�سر 
�لقت�ســـادي و�ل�سناعـــي و�لثقـــايف �إلى حد كبـــري، ذهبو� و 
ر�أو� هـــذه �لدول �لتي �نبهرنا  بهـــا، و�خرتعت لنا كل �سيء 
ناأكلـــه �ليـــوم وكل �سيء نعي�ـــص فيه �ليـــوم، ور�أو� عناية هذه 

�لدول بالرت�ث �لعمر�ين، وكيف حولته �إلى مو�رد �قت�سادية 
وثقافية ومو�رد جذب و�عتز�ز وطني. 

كانت رغبتي ورغبة معايل مدير �جلامعة �أن يكون �أول حفل 
للجامعـــات يف كلية �لعمارة يف فرتة �لنهـــار بح�سور �لطلبة 
ورو�د �مل�ستقبـــل، وحقيقًة �عتز�زي �عتـــز�ز خا�ص  مب�سريف 
�لطلبـــة �لذين ر�أيتهـــم �ليوم وهم يجـــب  �أن يكرمو� تكرميًا 

خا�سًا.
 حقيقة �أنـــا �سعيد بهذ� �حل�سور �لكرمي و�لعزيز، و �لإخو�ن 
�لذيـــن �أ�سوفهـــم �ليوم كلهم مـــن �لذين عا�ســـو� ق�سة هذه 

�لق�سية. 
و�ســـوف يكون -�إن �ســـاء �هلل- حفل قريب  لتكرمي �لطلبة يف 
كلياتهم �لذين �أتو� منها، جامعة �مللك عبد �لعزيز ح�سدت 
كثريً� مـــن �جلو�ئز، ولكن �سوف يكـــون هناك حفل تكرميي 
يف كلية �لعمـــارة برعاية �لدكتور عبد �لعزيز، ومعايل مدير 
�جلامعـــة، و �إن �ســـاء �هلل �أكـــون مـــن �حل�ســـور، حتـــى يرى 

زمالوؤهم ذلك. 
ثانيًا: زميلـــي و�سديقي �لدكتور �أ�سامـــة، �أنا ك�سبت �لدكتور 
�أ�سامة يف هذه �جلائزة؛ لأين �أنا كنت و مازلت من �ملعتزين 
بكتاباتـــه، و �أعماله، فنحـــن �لآن منّر مبرحلة  نقلة كبرية يف 

هذه �جلائزة. 
وثالثـــًا: �ســـوف نعلن قريبًا عن  تطوير كامـــل لهذه �جلائزة، 
و لأول مرة هذ� �لعام ذهبنـــا بطلبة متميزين بجامعة �مللك 

�سعود مع روؤ�ساء �لبلديات، ومع �ملحافظني �إلى تون�ص.
�أقـــرتح �ليـــوم �أن تكـــون �لرحلـــة �ملقبلـــة ت�سمـــل �لفائزيـــن 
باجلائـــزة، ونعـــّد هذ� تقليـــدً� �أن ت�سمل �لرحـــالت �ل�سنوية 
�لتـــي تقوم بها �لهيئة لروؤ�ساء �لبلديات �أنها ت�سمل �لفائزين 

باجلائـــزة حتـــى يكـــون هنـــاك تـــالٍق باجلانـــب �لأكادميي 
و�لتعليمي. 

نحـــن نتطلع �إلى �أن �جلامعـــات �لآن تقوم بدورها  يف تطوير 
مـــو�د �لبنـــاء و�لعمل، ونحـــن يف موؤ�س�سة �لـــرت�ث �لآن نقوم 

بتطوير ملو�د �لبناء �لطينية، مع �سركات متطورة.
يعيـــب علينا �ليـــوم �أن فرن�سا تعـــّد قاعدة يف تطويـــر �لبناء 
بالطني، ونحن نعي�ص يف بلد يجب �أن يتطور فيه �لبناء باملو�د 
�لرت�ثيـــة �ملحلية  ليكون قاباًل للبنـــاء، وهو قليل �ل�سيانة، و 

�أف�سل من �ملو�د �مل�سنعة. 
يعيـــب علينا �ليوم �أل نكون �لدولة �لأولى  �ملتقدمة يف تطوير 
تقنيـــات �لبناء �ملحلية، ونحـــن �ليوم نعّد مـــن �لدول �ملهمة  

على م�ستوى �لعامل �لعربي يف تنوع تر�ثها �لعمر�ين.
يعيـــب علينا �أن جامعاتنـــا ل تكون �مل�ســـدر �لأ�سا�سي �لأول 

للمعلومات عن �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني.
و�أي�سًا ل يليق �أن تكون جامعة �مللك �سعود، وهي موجودة يف 
�لدرعيـــة، ول ت�سارك يف برنامج تطوير �لدرعية �لتاريخية، 
�لربنامـــج �لآن مقدم لليون�سكو، و �أنـــا �سعيد بوجود �لدكتور 
علـــي �لزميل �لذي �أكد يل �أن نبد�أ  مـــع برنامج �جلامعة �إن 
�ســـاء �هلل. لي�سارك طلبة �جلامعة بعمـــل �أيديهم يف م�سروع 

تطوير �لدرعية  �لتاريخية.
�أنـــا كنت �أبني بنف�ســـي يف م�سروع مزرعتـــي يف �لعذيبات، و 
ك�سبـــت من مل�ص �ملادة و�لعمل مـــع �لبنائني �أكرث مما يك�سبه 
�أي �إن�ســـان يف �ملكاتـــب �لكبـــرية،�إذً� نحن نحتـــاج �إلى  خلق 
�ملهند�ـــص �ملعماري �ملتو��سع، ولي�ص �ملهند�ص �ملعماري �لذي  
يريـــد �أن ي�سع ��سمه على �ملبنى  قبل �أن ي�سع فكره وقلبه يف 

قلب �ملبنى. 
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�أي�ســـًا مـــا �أبوح بـــه من �سر �أننـــا نعمل مع �جلامعـــة �لآن �إن 
�ســـاء �هلل، وهذ� لي�ص �إعالنًا عـــن م�سروع، ولكن �إعالن عن 
مبـــادرة مهمة لإن�ســـاء مركز �لبنـــاء بالطني مركـــز تطوير 

�لبناء بالطني يف �لدرعية �لتاريخية.
�أب�سركـــم �أن منظمـــة �ليون�سكـــو بتن�سيـــق مـــع �سمـــو �لأمري 
في�سل بن عبد �هلل مع جامعة ح�سرموت، وموؤ�س�سة �لرت�ث 
خ�س�سنـــا حيـــًا بالكامل يف �لدرعيـــة لإن�ساء مركـــز �لبناء 

لتطوير مباٍن حملية بالتعاون مع جامعة �مللك �سعود.
لذلـــك نحـــن �ليـــوم  نريـــد �أن نذهب �إلـــى �ملرحلـــة �ملقبلة، 
ونرتقي بعملنا �لعمر�ين باأن نحت�سنه، وكلمة نحت�سن �أكرب 
كلمـــة �أ�ستطيع �ن �أعرب بها �ليوم عن تر�ثنا �لعمر�ين �ملميز 
�لر�ئع.نحن مقبلـــون على مرحلة �نتقالية يف جمال �لعمارة 

يف جمال �لتمكني. 
وهيئة �ل�سياحة حت�سر برنامج متكني �لآن، وهو ي�سمل تاأهيًل 
جديــــدً� بالتعــــاون مــــع وز�رت �لبلديات للمكاتــــب �لهند�سية 
�لتــــي �سوف نعطيهــــا تاأهياًل وترخي�ســــًا جديدين على نطاق 
�لبلديــــات وت�سنيفًا جديدً�، فهــــذه �ملكاتب �لهند�سية موؤهلة  
للعمل يف �ملو�قع �لتاريخية  و�لرت�ثية، ولكن حقيقة �لآن يكون 
هناك تاأهيــــل جديد للمقاولني، و�سوف تبــــد�أ هيئة �ل�سياحة 
مع �لبلديات بربنامج تدريبي متكامل ل�سركات �ملقاولت باأن 

تكون م�سنفة ت�سنيفًا جديدً� للعمل  يف �ملو�قع �لتاريخية.
و�ســـوف نبد�أ �لآن مع �ملجتمعات �ملحلية �لتي ميكن �أن يكون 
فيها »جممع«، �أول وحـــدة فيها  لربنامج تدريبي للمو�طنني 
�لذيـــن يريدون �إن�ساء �سركات ترميم، ويعملون يف مو�قعهم 

لإد�رة وتطوير مو�قع �لرت�ث �لعمر�ين  وترميمه وتطويره.
»�ملجمـــع« �نطلـــق بربنامج ��سمـــه »ل يطيـــح«، ونحن �سوف 

ن�ستخـــدم هذ� �مل�سمون يف برنامج �لتدريب �ملحلي  لتطوير 
قـــدر�ت �ل�سكان �ملحليني ليبنو� باأنف�سهـــم وين�سئو� �سركات 
�لتطويـــر؛ فلذلك �ليوم هذ� جزء �سغري مما �أنا �أدعو  �إليه. 
�جلامعات  حتت�سن �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني وتنطلق منه، 
لي�سبـــح هو �أ�سا�ص �نطـــالق عمارتنا  �حلديثـــة، ون�ستوعب 
لي�ـــص فقط رموزً� ومثلثات �أ�سيـــاء مثل هذه للعمارة �ملحلية، 
بل ن�ستوعـــب روحها وتفوقها، ون�سع خطـــًا حتت كلمة تفوق  
�لعمارة �ملحلية، وعندما ندر�ص ق�سية �ل�ستد�مة ننظر �إلى 
�لعمـــارة �ملحليـــة؛ لأنا ندر�ـــص ق�سية �ل�سيانـــة، وننظر �إلى 

�لعمارة �حللية عندما ندر�ص روح �لبناء.
�أنا �أقـــول �سيئًا، وهو �أنني �أتطلع �إلـــى �مل�ستقبل �لذي تكون 
فيـــه �ملكاتب �لهند�سية و�ملهند�ســـون �ملعماريون هم �لذين 
ي�ستطيعـــون �أن ي�ستوعبـــو�  رغبـــة �ملو�طن �لذي حتول �لآن 
نحـــو �لعمارة �لرت�ثية، و��ستيعابهـــا  كم�سكن ومكان حياة، 
و�لبلـــد مقبلـــة �لآن علـــى م�سروعـــات �سخمـــة مل�سروعات 
�لـــرت�ث �لعمر�ين  يف و�سط �لريا�ص، وو�سط جدة، وو�سط 

�لطائـــف.
�أب�سركـــم م�سروع تطوير و�سط �لطائـــف هذه �ل�سنة ر�سدت 
له ميز�نيـــة، وبد�أ حجر �لأ�سا�ص يو�سع لإعادة تطوير و�سط 
�لطائف �لتاريخي كما كان. بد�أنا �لآن بتطوير و�سط �ملدينة 
�لتاريخي، لذلك يجب �أن ت�ستجيب �جلامعات لالأمر �لو�قع، 
فنحن ناأتي �جلامعات بتمنيات وطموحات. �لآن �أ�سبح �لأمر 
و�قعـــًا، �ملكاتب �لهند�سية يجـــب �أن ت�ستجيب لالأمر �لو�قع؛ 
لأن �لآن �لطلب �سيكـــون عاليًا جدً�  على تطوير �مل�سروعات 
و�لفنـــادق �لرت�ثية، وتطوير �ملو�قـــع �ل�سياحية  �لكبرية من 

منظور �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني.
حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لثالثة لل�سنة �لثانية  يف �لهفوف مبحافظة �لأح�ساء

يف 4 جمادى �لآخرة 1431هـ )18 مايو ٢٠1٠م(
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فهذ� هو �لتحدي �لآن، �نتقلنا من متنيات تر�ث وعاطفة نحو 
�لرت�ث �إلـــى منظور �قت�سادي تنمـــوي. م�سار جديد، يجب 
�أن يحت�سنـــه كليـــات �لعمارة، حتى ل تعي�ـــص كليات �لعمارة 
يف كوكـــب �آخر كما كانـــت تعي�ص. �ليوم �ملعمـــاري �ل�سعودي 
�ملميز، هو �ملعماري �لذي يلقن �لعامل �سيئًا جديدً�، ويناف�ص 
�لعامل �لغربـــي و�ل�سرقي على �سيء، هـــو يفهم فيه ك�سنعة  
�أكـــرب منـــه، ولن ُيلحـــق فيه، يجـــب عليه هـــو �أن ينطلق من 

�لرت�ث �لعمر�ين حتى يعزز هذه �لقيمة �مل�سافة.
�أ�سكر معاليكم على �حت�سان هذه �جلائزة، و�أ�سكر �حل�سور، و 
�أ�سامة �جلوهري، و�لدكتور ز�هر عثمان  �أ�سكر زميلي �لدكتور 
-�ملدير �لعام لوؤ�س�سة �لرت�ث - و�سعيد بهذه �لليلة �ملباركة، و�إن 
�ساء �هلل نتطلع �إلى �أن تعر�ص م�سروعات �لفائزين، وينطلق �حلفل 
�ملقبل يف كلية �لعمارة. و�أن ننطلق للحفل �لقادم يف �جلائزة 
�لرئي�سة �لتي تكون هذ� �لعام بالهفوف يف �سهر �إبريل من هذه 
�ل�سنة. �حلفل �لرئي�ص يكون كل �سنتني لت�سليم �جلو�ئز. �لتي 
نتمنى �أي�سًا ح�سور �جلامعة فيها  وبهذه �جلائزة �إن �ساء �هلل.

�أما �حلفل �خلتامي لل�سنة �لثانية من �لدورة �لثالثة، فقد �أقيم 
يف مدينة  �لهفوف، مبقر �أمانة �لأح�ساء م�ساء يوم �لثالثاء 4 
جمادى �لآخرة �سنة 1431هـ )18 مايو ٢٠1٠م(، وذلك حتت 
رعاية �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن فهد بن عبد�لعزيز 
-�أمري �ملنطقة �ل�سرقية- و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان 
�بن �سلمان بن عبد�لعزيز - رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة-  
وبح�سور كّل من �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري جلوي بن عبد�لعزيز 
�آل �سعود -نائب �أمري �ملنطقة �ل�سرقية- و�ساحب  �بن جلوي 
�ل�سمو �مللكي �لأمري بدر بن فهد بن جلوي �آل �سعود -حمافظ 
حمافظة �لأح�ساء-  �إلى جانب عدد كبري من �أ�سحاب �ل�سمو 

و�ملعايل و�ل�سعادة، ومن �ملخت�سني و�ملهتمني بالرت�ث �لعمر�ين.
واألقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شلطان بن �شلمان بن 

عبدالعزيز كلمة قال فيها:
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل

�ساحـــب �ل�سمو �أخي �لأمري جلـــوي- �سلمه �هلل- ر�عي هذه 
�لليلـــة نيابة عن �ساحب �ل�سمو �مللكي �أخي �لأمري حممد بن 
فهـــد بن عبد�لعزيـــز- �أمري �ملنطقة - �أخـــي �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري بدر ، معايل �لأمر�ء �ل�سادة �حل�سور، �ل�سالم 

عليكم ورحمة �هلل وبركاته 
نحـــن جئنا نقـــدم جو�ئـــز، وت�سلمنـــا جو�ئز منـــذ �ل�سباح 
�لباكر لهذ� �ليوم، ونحن نتلقى �جلو�ئز جائزة تلو �لأخرى، 
�أولى هذه �جلو�ئز هي �ل�ستقبال �حلافل �لذي وجدناه وهو 
غري م�ستغرب من �أهايل هذ� �لبلد �ملبارك �لذي �سكل طو�ل 
تاريخ هذه �لدولة �ملباركـــة عن�سرً� مهمًا �أ�سا�سيًا يف تكوين 
وحـــدة هذ� �لوطن، ويف متكـــني وحدة هذ� �لوطـــن، و�أي�سًا 
ما ر�أينـــاه من �هتمام كبري جدً� بالـــرت�ث �لعمر�ين ي�ساوي 

جميع �جلو�ئز يف �لعامل .
فالعالقة عالقة �سخ�سية بالأح�ساء و�أهلها و �أمانتها �ملميزة 
بـــكل �ملقايي�ـــص وعالقـــة �لهيئـــة �لعامـــة لل�سياحـــة و�لآثار، 
وعالقـــة موؤ�س�سة �لـــرت�ث �لتي عملـــت هنا �أي�ســـًا يف بع�ص 
�مل�سروعات هي عالقة ��ستثنائية، فطو�ل هذ� �ليوم ومبعية 
�أخـــي �سمو �لأمري من�سور بن متعب بـــن عبد �لعزيز- وزير 
�ل�سوؤون �لبلدية و�لقرويـــة، و�سموه �لكرمي و �أ�سحاب �ل�سمو 
�لأمر�ء و �لإخو�ن ونحن نـــرتدد بني م�سروع مميز وم�سروع 
�أميز، ومـــا يك�سبه �جلميع �ليوم �أننا ر�أينـــا �أي�سًا ثمرة هذ� 
حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لثالثة -�ل�سنة �لثانية للمهنيني - �لهفوف مبحافظة �لأح�ساء يف 1 جمادى �لآخرة 1431هـ )18 مايو ٢٠1٠م(�لتد�ول وهذ� �لهتمام بق�سية �لرت�ث، و �نطالقته حمليًا .
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�لهتمـــام بالـــرت�ث �لعمـــر�ين مل ي�سبـــح ق�سيـــة عبـــث، 
�أو ق�سيـــة �سياحـــة، �أو ق�سيـــة جماليات، �أو ق�سيـــة �أ�سكال 
ورموز، �لهتمـــام بالرت�ث �لعمر�ين هـــي ق�سية م�ستقبل، 
وق�سيـــة تـــر�ث �أمة ، و�لرت�ث �لعمر�ين هـــو �ل�ساهد �لذي 
ير�ه �لإن�سان، ويعي�ســـه كل يوم ويعي�ص فيه جزء من حياته 
ومـــن حيـــاة �أطفالـــه و �أ�سرتـــه ، و�هتمـــام �لدولـــة ممثلة 
بالهيئـــة �أو �ملوؤ�س�سات، مثل موؤ�س�سة �لرت�ث �أو �ل�سباقني يف 
هـــذه �لق�سية، مثل مهرجان �جلنادريـــة هو �هتمام �أ�سيل 
مبنـــي على تكوين هذه �لدولـــة �أ�سا�سًا، و�سر ��ستمر�ر هذه 
�لوحـــدة �ملباركة �إن �ســـاء �هلل �إلى �لأبـــد وقوتها �ملتز�يدة 
يومـــًا ور�ء يـــوم هـــو مت�ســـك �أهـــل هـــذه �لبـــالد بدينهـــم 
وعقيدتهـــم وقيمهـــم �لتـــي ي�ستمدونهـــا من هـــذه �لعقيدة 
�ل�سافية، ومن هذه �لأخـــالق �لعربية �حلميدة، فاملعادلة 
�لتـــي حققتها �ململكة، وحتققها كل يوم، وترددها ويرددها 
قائـــد هذه �لبالد هـــذ� �لقائـــد �ل�ستثنائي بـــكل �ملقايي�ص 
�لـــذي يعمـــل �ليوم ب�سرعـــة تتعـــدى �سرعة �ل�ســـوت، و�أنا 
�أعـــرف �سرعـــة �ل�سوت �إلى حد ما، لنقـــل هذه �لبالد �إلى 
مر�تـــب �أعلـــى و�أعلى، ومن حـــال �إلى حال، لتكـــون حقيقة 
يف م�ســـاف دول �لعـــامل �لأول، ولكنـــه يف كل يوم، ويف كل 
حلظـــة يردد ويوؤكـــد ما �أكـــده �ملوؤ�س�ص و�لـــد �جلميع �مللك 
عبـــد �لعزيز- رحمه �هلل- �لذي قاد مرحلـــة �لتاأ�سي�ص مع 
�لرجـــال �لذين ترون �أحفادهم �أمامكـــم �لآن، هو �أن هذه 
�لبـــالد م�ستقبلها مرتبط  د�ئمـــًا برت�ثها وبقيمها ومرتبط 
با�ستلهامهـــا للتاريـــخ، ووقوفهـــا على �أر�ص �سلبـــة، فاليوم 
ل ميكـــن لأمـــة �أن تنه�ص �إل بالوقوف علـــى �أر�ص �سلبة، و 
�لأر�ص �ل�سلبـــة �ليوم هي معرفة �لإن�سان تاريخه، ودينه، 

ومكانـــه يف �لعـــامل ومكانـــه يف �ملجتمعـــات �لدوليـــة �لتـــي 
تت�سابـــق �ليـــوم �إلـــى تاأكيـــد هويتهـــا و�سخ�سيتهـــا 

مل يعـــد �ليوم �لهتمام بالـــرت�ث �لعمر�ين من �لرتف، ومن 
�لذكريات،�أومن ق�سيـــة �حلنني �إلى �ملا�سي، �أو حتى ق�سية 
�لهويـــة٠ �أ�سبح �ليوم �سيئًا معي�سًا يف حياتنا، و �أ�سبح �ليوم 
�سيئًا ميـــول من �لبنوك، ومتوله �لدولة مـــن بنك �لت�سليف، 
و�أ�سبحـــت �ليوم �لقرى �لرت�ثية �لتي متنع �أهلها يف يوم من 
�لأيام )لي�ص كل �أهلها( من �لهدم  مثل �أ�سيقر. وهي حقيقة 
�أحـــد �لبلـــد�ن �ل�سباقـــة، فبينما كان �لنا�ـــص يهدمون كانت 
�أ�سيقر تبني وبينمـــا كان �لنا�ص يتجاهلون بلد�نهم �لرت�ثية 
كان �أهـــل �أ�سيقـــر يجتمعـــون وي�سعون �أمولهـــم �خلا�سة يف 
�لتطويـــر ٠ �ليوم تغري هذ� �لأمر- بحمـــد �هلل تعالى- هذه 
�حلالـــة �لنتقالية �أنـــا عا�سرتها ٢٥ �سنـــة، وبامل�سادفة مع 
�لدكتـــور م�ساري �لنعيم ،هذ� �لكاتـــب �ملهني �ملميز خربين 
�ليـــوم �أنـــه ل جمـــال يل ملر�جعـــة �لكتـــاب، �أريـــد �أن �أدخله 

�ملطبعة على �أ�سا�ص �أل �أر�جعه زيادة .
ق�ســـة �لرت�ث هي ق�سة عجيبـــة، ويل ذكريات كثرية فيها، 
�سي�ســـدر جـــزء منهـــا يف هـــذ� �لكتـــاب و�جلـــزء �لأكرب يف 
�لكتـــاب �لأكرب بعد �ل�سيف �إن �ساء �هلل، و�لذي ماكنت �أر�ه 
بعينـــي و �أنا �أتنقل بني قـــرى �ململكة وحو��سرها،  و�أدخل يف 

بيوتها �ل�سغرية و�لكبرية. 
�آخــر جلائزة طــالب كليات �لعمارة  �أقيم حفل ختامي  كما 
و�لتخطيط، لل�سنة �لثانية من �لدورة �لثالثة، يف كلية �لعمارة 
و�لتخطيط بجامعة �مللك �سعود، �سباح يوم �ل�سبت ٢6 جمادى 
�لأولى )3٠ �إبريل ٢٠11م(، وذلك حتت رعاية �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز - رئي�ص �للجنة 

جائزة �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين للطالب - �لدورة �لثالثة - �ل�سنة �لثانية - جامعة �مللك �سعود يف ٢8 ربيع �لآخر 143٢هـ )3٠ �إبريل ٢٠11م(
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�لعليا للجائزة- ومعايل �لأ�ستاذ �لدكتور عبد�هلل بن عبد�لرحمن 
�لعثمان -مدير جامعة �مللك �سعود- على غر�ر �حلفل �لأول 
جلائزة �لطالب، و�سمن �تفاقية �لتعاون نف�سها بني �جلامعة 
و�جلــائــزة، وبح�سور عــدد كبري من �لأ�ساتذة و�لأكادمييني 

�ملخت�سني و�ملهتمني بالرت�ث �لعمر�ين. 
واألقى �شاحب ال�شمو امللكي الأميير �شلطان بن �شلمان بن 

عبدالعزيز كلمة قال فيها:
هذه �لطريقة هي �لطريقة �ملثلى �لتي بها يكرم من ي�ستحق 
�لتكـــرمي، و�جلميـــع - حقيقـــة - ي�ستحقون �لتكـــرمي �ليوم، 
لكـــن متَّ �ختيـــار جمموعـــة من �ملكرمـــني باأعمـــال مميزة، 
�لذيـــن كرمـــو� يف هذه �لكليـــة وكلية �لعمـــارة. �ليوم جنل�ص 
- وهلل �حلمد - ون�ست�سعر هـــذه �لنطالقة �لعظيمة للعناية 
بالـــرت�ث �لوطنـــي، ويف رحـــم هـــذه �جلامعة جامعـــة �مللك 
�سعود يف �لدرعية، ومن �خلطاأ �أن يقال: جامعة �مللك �سعود 

بالريا�ص؛ لأنها من �سكان �لدرعية.
�أنـــا �أنظر �ليوم �إلى �أنه تكرمي للجائزة، ولي�ص لهم، �لدكتور 
ح�ســـني، و�لدكتـــور �جلديد، و�لدكتـــور يو�سف فـــاد�ن من 
�جلامعـــة، وعندما ذكـــرت �أعتقد �سنة 1417هــــ، ونحن يف 
طريقنـــا �إلى �لدرعية، وهذه كلها �أ�ســـر�ر موجودة يف كتاب 
�ســـرية من �لرت�ث �لعمـــر�ين، �إن �ســـاء �هلل، ي�سدر �جلزء 
�لثاين منه قريبًا، ذكـــرت حول حتقيق �لدرعية هل يعقل يا 
�سمـــو �لأمري �أن تبقى �لدرعيـــة �لتاريخية، وهي مقر �لدولة 
�ل�سعوديـــة �لأولـــى، �لتي جمعـــت �سمل �ستـــات �لنا�ص حتت 
مظلـــة �خلـــري و�لربكة و�لنمـــو، هذه �جلزيـــرة �لآمنة �لذي 
يعي�ـــص �لعامل يف بر�كـــني وزلزل، ونحن نعي�ص يف كنف هذه 
�لدولـــة �لآمنة �مل�ستقـــرة هل يعقل تبقى هـــذه خر�بة، فقال 

يل هـــل عندك ��ستعد�د تقدم يل در��ســـة، قلت �حلقيقة �أنا 
حا�ســـر، وعندما �أتينا �إلـــى حمافظ �لدرعيـــة، وتبقى هذه 
�لذكريـــات مهمـــة ن�ستذكر بحيـــث ل يكون �حلديـــث مكررً� 
و�سكـــرً� وتقديـــرً� وت�سييدً�، فجل�ـــص وفاجـــاأين وكان �سكان 
�لدرعيـــة موجوديـــن، وقال: نحـــن نق�سد �أن يكـــون م�سروع 
تطويـــر �لدرعيـــة، ومن �سمنـــه �لدرعية �لتاريخيـــة، لتكون 
موقـــع تر�ث عاملي، هـــذ� �لكالم قبل �إن�ســـاء �ل�سياحة ب�ست 
�سنـــو�ت، و�أعلن �أنه كلفنـــي - �هلل ي�سلمه - ورئي�ص �لبلدية، 
و�أمري �لريا�ـــص. وقمنا بدر��سة، و�أول مـــن ��ستنجدت به - 
كما �أ�ستنجـــد �ليوم - هذه �جلامعة �لعظيمة وهوؤلء �لإخوة 
�ملوجوديـــن يف �جلامعة و�لدكتور يو�ســـف موجود، و�لدكتور 
علـــي �ل�سعيبـــي وجمموعـــة خرية مـــن �لنا�ـــص. وعملنا مدة 
�ستـــة �أ�سهر، وقدمنـــا برنامج تطوير �لدرعيـــة، وو�فق عليه 
�ملقـــام �ل�سامي �لكرمي، و�نطلق على �أ�س�ص تطوير �لدرعية، 
�لتـــي ت�سهد �لآن هذ� �مل�سروع، �لـــذي - بحمد �هلل - �نطلق 
بهـــذ� �ل�سكل �لقوي. فاأُجنز و�دي حنيفة، و�ستنجز �لدرعية 
�لتاريخية - �إن �ساء �هلل - خالل �سنة �أو �سنة ون�سف، وهذه 

كلها �أحالم تتحقق. 
مـــا نقوم به �ليـــوم هو حقيقة، �إعادة تكويـــن وح�سور جديد 
ملـــا ي�سمى �لبعد �حل�ساري للمملكـــة �لعربية �ل�سعودية، و�أنا 
�تفقـــت مع �جلامعة علـــى �أن نعر�ص هـــذ� �لبعد �حل�ساري 

على �مل�ستوى �خلارجي. 
وعر�ص �لبعد �حل�ساري يف جـــولت متحف �ململكة �لعربية 
�ل�سعوديـــة، و�آثار �جلزيرة �لعربيـــة، وطرق �لتجارة، بد�أ يف 
�للوفر، ثـــم يف �إ�سبانيا، و�نتقل �إلى رو�سيا، وعدد من �لدول 

بتوجيه من خادم �حلرمني �ل�سريفني، حفظه �هلل. 

بالطني  �لبناء  ينطلق مركز   - �ساء �هلل  �إن   - �لآن  ولكن 
موقعًا  له  �سنوفر  �لهيئة  يف  ونحن  �سعود،  �مللك  بجامعة 
ينطلق يف  �أن  �ملركز  لهذ�  ونريد  �لطريف،  تدريبيًا يف حي 
مطلع �لعام �لدر��سي �ملقبل. و�أعتز �أنا ب�سر�كتي مع �جلامعة 
بالكر�سي �لذي تكرم به عليَّ �لإخو�ن، و�أنا ل�ست من �أ�سحاب 
و�أنــا  �لأعــمــال،  روؤو�ــص  �أ�سحاب  فاأنا من  �لأمـــو�ل،  روؤو�ــص 
م�ستعد �أعمل بجهدي، ولكن �أي�سًا �سوف ن�ساهم مع �جلامعة 

ماليًا - �إن �ساء �هلل – يف كل هذه �لرب�مج، كما ن�ساهم يف 
عمل موؤ�س�سة �لرت�ث، ون�سيف جائزة �أخرى، �إن �ساء �هلل، 
�لربنامج  باجلامعات هو  �سنويًا  يكرم  �لذي  �لربنامج  وهو 
نف�سها  للجامعات  م�ستحق  تكرمي  �أن هذ�  �أعتقد  �لتعليمي. 
يعملون يف  �لذين  وللخرب�ء  تعليمية،  بر�مج  تعمل على  �لتي 
�ساء  -�إن  قيمة �جلائزة  ن�ساعف  و�سوف  هذه �جلامعات، 

�هلل- يف �لدورة �ملقبلة.

جائزة �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين للطالب - �لدورة �لثالثة - �ل�سنة �لثانية - جامعة �مللك �سعود يف ٢8 ربيع �لآخر 143٢هـ )3٠ �إبريل ٢٠11م(
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كما �أقيم �حلفل �خلتامي للدورة �لر�بعة �ل�سنة �لأولى لطالب 
كليات �لعمارة و�لتخطيط مبدينة جدة يوم �لثنني بتاريخ 18 ذي 
�حلجة )14 نوفمرب٢٠11(، وذلك حتت رعاية �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد �لعزيز - رئي�ص �للجنة 
�أ�سامة بن �سادق  �لعليا للجائزة - و ومعايل �لأ�ستاذ �لدكتور 
طيب - مدير جامعة �مللك عبد �لعزيز - حفل توزيع جو�ئز 
�لدورة �لر�بعة للجائزة )�ل�سنة �لأولى - لطالب كليات �لعمارة 

و�لتخطيط(، بقاعة �لندو�ت مبركز �مللك فهد �لطبي، وبح�سور 
عدد كبري من �لأ�ساتذة و�لأكادمييني �ملخت�سني و�ملهتمني بالرت�ث 

�لعمر�ين.
وحظيت �جلائزة مبكانة كبرية على �مل�ستوى �لوطني، مع �هتمام 
عربي و�إقليمي ودويل، ملا �أحدثته من تاأثري يف جمالت �لرت�ث 
�لعمر�ين �لوطني، مع �لت�سجيع على �لنفتاح �لو�عي و�ملقنن على 

�ملد�ر�ص �ملعمارية �لعاملية.

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لر�بعة لل�سنة �لأولى  بقاعة �لندو�ت مبركز �مللك فهد �لطبي لالأبحاث مبدينة جدة يف 18 ذي �حلجة )14 نوفمرب ٢٠11م(

�فتتاح معر�ص حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لر�بعة لل�سنة �لأولى  بقاعة �لندو�ت مبركز �مللك 
فهد �لطبي لالأبحاث مبدينة جدة يف 18 ذي �حلجة )14 نوفمرب ٢٠11م(

29 28



�شعادة الدكتور
اأ�شامة بن حممد نور اجلوهري

�لأمني �لعام ملوؤ�س�سة �لرت�ث �خلريية
�لأمني �لعام للجائزة

�شعادة املهند�س
طارق علي ر�شا

�ملدير �لعام ملكتب طارق علي ر�سا 
لال�ست�سار�ت �لهند�سية

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور
عادل اإ�شماعيل

�ملدير  �لعام ملكتب معمار
لال�ست�سار�ت �لهند�سية

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور
�شعيد بن فايز ال�شعيد

عميد كلية �ل�سياحة و�لآثار يف 
جامعة �مللك �سعود

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور 
م�شاري بن عبداهلل النعيم
�مل�سرف على مركز �لرت�ث 
�لعمر�ين �لوطني بالهيئة 

�لعامة لل�سياحة و�لآثار

�شعادة الدكتور
يو�شف عبدالكبر حممد نيازي

عميد كلية ت�ساميم �لبيئة بجامعة 
�مللك عبد�لعزيز

�شعادة الدكتور
عبدالعزيز بن نا�شر الدو�شري
رئي�ص جمل�ص �إد�رة �جلمعية 

�ل�سعودية لعلوم �لعمر�ن

أعضاء اللجنة العليا
ير�أ�ص �للجنة �لعليا للجائزة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد �لعزيز، وت�سم يف ع�سويتها عدًد� من �ل�سخ�سيات 
�لتي تعنى بالرت�ث �لعمر�ين، ويتغري ن�سف �أع�ساء �للجنـة على �لأقل كل ثالث �سنو�ت، وتقوم هذه �للجنة بالإ�سر�ف على �أعمال 
�جلائزة، و�إقر�ر �لرت�سيح �لنهائي للجان �لتحكيم. وت�سم �للجنة �لعليا يف ع�سويتها �أع�ساء من �ململكة �لعربية �ل�سعودية، ودول 

�أخرى.

األمانة العامة
للجائزة �أمني عام، يعينه رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة، ويرتبط 

به مبا�سرة.

وتقوم �لأمانة �لعامة للجائزة بالآتي:

1 - �لإعد�د لجتماعات �للجنة �لعليا، و�لتن�سيق بني �أع�سائها.
٢ - �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لالإعالن عن �جلائزة، مبا يف 
ذلك �لدعوة �إلى �لرت�سيح، وتنظيم عملية �لإعد�د �لأويل 

للتحكيم.
3 - تنظيم �جتماعات جلنة �لتحكيـم.

4 - تنظيم �حتفال �جلائزة و�لأن�سطة �مل�ساحبة له و�إعالن 
�لفائزين. 

٥ - �إعد�د خطة �لعمل و�آليته باجلائزة.
6 - �إعد�د �لتو�سيات �ملتعلقة باأمور �جلائزة، ورفعها �إلى �للجنة 

�لعليا لالإقر�ر.
�إلــى �للجنة �لعليا عن �سري �لعمل يف  7 - رفع تقارير دوريــة 

�جلائزة.
8 - �قرت�ح �أع�ساء جلان �لتحكيم يف كل دورة.

9 - تفعيل �لربنامج �لثقايف.

أهداف الجائزة
تهدف جائزة �لأمري �سلطان بن �سلمان للرت�ث �لعمر�ين �إلى 
�إيجاد وعي جمتمعي مبفهوم �لعناية بالرت�ث �لعمر�ين  �ملحلي 
و�حلفاظ عليه وتطويره، وت�سجيع �لتعامل معه بو�سفه منطلقًا 
لعمر�ن م�ستقبلي �أف�سل ينبع من ثو�بت �لعمر�ن �لأ�سيل، �سو�ء 
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية للجائزة حمليًا �أم يف دول �لعامل 

للجائزة دوليًا. 
وميكن تف�سيل ذلك على �لنحو �لآتي:

حفز الهتمام بالرتاث العمراين:
ــرت�ث �مــتــد�د و�أ�سا�ص للتطور  �أن �ل وذلــك من خــالل تاأكيد 
�مل�ستقبلي، و�أن �لرت�ث �لعمر�ين كلمة عامة ت�سمل �لعمر�ن 
بجميع جو�نبه، مبا يف ذلك توجهاته ومد�ر�سه �ملعا�سرة. وتعنى 
�جلائزة بالعمر�ن �ملعا�سر �ملرتبط بالرت�ث �لعمر�ين ب�سكل 

�سحيح.

اأب��ع��اد وطنية وبيئية  ت���راث ع��م��راين ذي  ن�سوء 
واجتماعية:

وذلك بتطوير �أبعاد �لفكر �لعمر�ين، وتاأكيد عنا�سره و�سماته 
�لرت�ثية �خلا�سة، ليمثل مدر�سة لها ��ستقالليتها وخ�سو�سيتها، 

ومثاًل متفردً� ي�ستحق �لحتذ�ء به.

31 30



فروع الجائزة 

جائزة المهنيين: 
متنح  �جلائزة مل�سروعات �ملهنيني �ملتميزة يف جمال �لرت�ث 
�أكانت م�سروعات  �لعمر�ين باململكة �لعربية �ل�سعودية، �سو�ء 
معمارية �أم تخطيطية �أم  يف �أحد �ملجالت �لعمر�نية �لأخرى، 

ومتنح جائزة �ملهنيني يف �لفروع �لآتية: 

اأوًل: جائزة الإجناز مدى احلياة:
متنح ملن يقدمون �أعماًل جليلة للمحافظة على �لرت�ث �لعمر�ين، 

كما ميكن �أن متنح لالأ�سخا�ص �أو �ملوؤ�س�سات �أو �ل�سركات.

ثانيًا: جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:
مُتنح مل�سروعات �إعادة تاأهيل مناطق عمر�نية، �أو مبان تر�ثية 
�أو �أثرية �أو للحفاظ عليها، �أو مل�سروعات �إعادة ��ستخد�م مناطق 
�أو مبان تر�ثية �أو �أثرية ب�سكل يوؤكد ��ستمر�رها وفائدتها، على 
�أن تعك�ص بعدً� تقنيًا وِحَرِفّيًا متميزً� يف �لرتميم، ويجب �أن يكون 
�أو �لجتماعي  �أو �لقت�سادي  للم�سروع �لفائز بعده �لعمر�ين 
�أو  �أو �ملخطط  �أو �لثقايف. وميكن �أن متنح �جلائزة للمطور 
اء �أو من له عالقة بِحَرف  �مل�سمم �لعمر�ين �أو �ملعماري �أو �لَبنَّ
�لبناء �لرت�ثية وتطويرها و�حلفاظ عليها، كما ميكن �أن متنح 
ملن ي�ساهم بدور يف دعم خطط �ملحافظة و�لعناية بالرت�ث 

�لعمر�ين وبر�جمها.

ثالثًا: جائزة م�سروع الرتاث العمراين:
متنح للم�سروعات �جلديدة �لتي تعك�ص جناحًا يف ��ستلهام 
�أن يكون  ِكن  �لرت�ث �لعمر�ين ��ستلهامًا حقيقيًا وفاعاًل، ومُيْ
�مل�سروع معماريًا، �أو تخطيطيًا، �أو يف �أحد �ملجالت �لعمر�نية 
�لأخرى، مثل �لت�سميم �لعمر�ين، �أو تن�سيق �ملو�قع، �أو �لت�سميم 
�لد�خلي، �أو ��ستخد�م �ملو�د �لبيئية. و�سيتم �لرتكيز يف مدى 
�لعمق �لفكري للتجربة �ملَُقدمة، وتاأثريها �لعمر�ين و�ملجتمعي، 
�أو  بغ�ص �لنظر عن حجم �مل�سروع. ومتنح �جلائزة للمعماري 
ر �إذ� مَتّيز  �ملخطط، كما ميكن �أن متنح ل�ساحب �لعمل �أو �ملطوِّ

دوره وتاأثريه يف �مل�سروع.

رابعًا: جائزة البعد الإن�ساين:
ومتنح للم�سروعات �لتي تاأخذ يف ح�سبانها �لعناية بالإن�سان 
ومتطلباته، ومتنح للموؤ�س�سات �أو �لهيئات �حلكومية �أو �ل�سركات.

خام�سًا: جائزة امل�سروع القت�سادي الرتاثي:
ومتنح للم�سروعات �لتي تاأخذ يف ح�سبانها �ل�ستثمار يف �لرت�ث، 
�أو يف �أحد  �أو تخطيطيًا،  �أن يكون �مل�سروع معماريًا،  ِكن  ومُيْ
�ملجالت �لعمر�نية �لأخرى، مثل �لت�سميم �لعمر�ين، �أو تن�سيق 
�ملو�قع، �أو �لت�سميم �لد�خلي، �أو ��ستخد�م �ملو�د �لبيئية، و�سيتم 
�لرتكيز يف مدى �لعمق �لفكري للتجربة �ملَُقدمة، وتاأثريها 
�لعمر�ين و�ملجتمعي، بغ�ص �لنظر عن حجم �مل�سروع. ومتنح 
�أو �ملخطط، كما ميكن �أن متنح ل�ساحب  �جلائزة للمعماري 

ر �إذ� مَتّيز دوره وتاأثريه يف �مل�سروع. �لعمل �أو �ملطوِّ
حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لر�بعة لل�سنة �لأولى  بقاعة �لندو�ت مبركز �مللك فهد 

�لطبي لالأبحاث مبدينة جدة يف 18 ذي �حلجة )14 نوفمرب ٢٠11م(
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�ساد�سًا: جائزة بحوث الرتاث العمراين: 
و�أ�س�سه،  �لعمر�ين  �لــرت�ث  بدر��سة  �ملعنية  لالأبحاث  متنح 
وخلفيات االأمناط التقليدية، وم�سروعات التوثيق العمراين، 
كما متنح لالأبحاث �لتي تعنى بتطوير �ملو�د �ملحلية، وتطويع 
�لتقنيات �ملعا�سرة خلدمة �لرت�ث �لعمـر�ين وتطويره، ومتنح 
�أ�ساتذة وطالب �لعمر�ن و�حلرفيني  �جلائزة للمتميزين من 

و�ل�سركات و�لأفر�د.

جائزة طالب كليات العمارة والتخطيط: 
متنح  �جلائزة مل�سروعات طالب كليات �لعمارة و�لتخطيط 
�ملتميزة يف جمال �لرت�ث �لعمر�ين باململكة �لعربية �ل�سعودية، 
�أم  يف �أحد  �أم تخطيطية  �أكانت م�سروعات معمارية  �سو�ء 
�ملجالت �لعمر�نية �لأخرى. ومتنح جائزة طالب كليات �لعمارة 

و�لتخطيط يف �لفروع �لآتية: 

اأوًل: جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:
مُتنح مل�سروعات �إعادة تاأهيل مناطق عمر�نية، �أو مبان تر�ثية 
�أو �أثرية �أو للحفاظ عليها، �أو مل�سروعات �إعادة ��ستخد�م مناطق 
�أو مبان تر�ثية �أو �أثرية ب�سكل يوؤكد ��ستمر�رها وفائدتها، على 
�أن تعك�ص بعدً� تقنيًا وِحَرِفّيًا متميزً� يف �لرتميم، ويجب �أن يكون 
للم�سروع �لفائز بعده �لعمر�ين �أو �لقت�سادي �أو �لجتماعي �أو 

�لثقايف.

ثانيًا: جائزة م�سروع الرتاث العمراين:
متنح للم�سروعات �جلديدة �لتي تظهر جناحًا يف ��ستلهام 
�أن يكون  �لرت�ث �لعمر�ين ��ستلهامًا حقيقيًا وفاعاًل، وميكن 

�مل�سروع معماريًا، �أو تخطيطيًا، �أو يف �أحد �ملجالت �لعمر�نية 
�لأخرى، مثل �لت�سميم �لعمر�ين، �أو تن�سيق �ملو�قع، �أو �لت�سميم 
�لد�خلي، �أو ��ستخد�م �ملو�د �لبيئية، مع �لرتكيز يف مدى �لعمق 
�لفكري للتجربة �ملَُقدمة، وتاأثريها �لعمر�ين و�ملجتمعي، بغ�ص 

�لنظر عن حجم �مل�سروع. 

ثالثًا: جائزة برنامج تعليم الرتاث العمراين:
ومتنح لرب�مج كليات �لعمارة و�لتخطيط �لتي تهتم بنو�حي 

�لرت�ث �لعمر�ين يف �لتعليم �ملعماري و�لعمر�ين.

رابعًا: جائزة بحوث الرتاث العمراين: 
و�أ�س�سه،  �لعمر�ين  �لــرت�ث  بدر��سة  �ملعنية  لالأبحاث  متنح 
وخلفيات االأمناط التقليدية، وم�سروعات التوثيق العمراين، 
كما متنح لالأبحاث �لتي تعنى بتطوير �ملو�د �ملحلية، وتطويع 

�لتقنيات �ملعا�سرة خلدمة �لرت�ث �لعمـر�ين وتطويره،.

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لر�بعة لل�سنة �لأولى  للطالب بقاعة �لندو�ت مبركز �مللك فهد 
�لطبي لالأبحاث مبدينة جدة يف 18 ذي �حلجة )14 نوفمرب ٢٠11م(
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شروط الترشيح
ي�سرتط يف االأعمال املقدمة اإلى الرت�سيح جلائزة طالب كليات 
�لعمارة و�لتخطيط، �سو�ء �أكانت يف مرحلة �لبكالوريو�ص �أم يف 

مرحلة �ملاج�ستري �أو �لدكتور�ه، ما ياأتي:
1 - �أن يكون موقع م�سروع �لرت�ث �لعمر�ين يف �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية.
٢ - �أن يكون موقع م�سروع �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين يف 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية.
3 - �أن تكون �مل�سروعات و�لبحوث �ملتقدمة �إلى �جلائزة من نتاج 
�ملقرر�ت �لدر��سية يف كليات �لعمارة و�لتخطيط باململكة 

�لعربية �ل�سعودية.

�سوق �ملجل�ص مبحافظة �ملذنب - جائزة �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين - �لدورة �لثانية يف ٢٠جمادى �لآخرة 14٢9هـ )٢4 يونيو ٢٠٠8م(

شروط التقديم ومتطلباته
�إلى �حلفاظ  �إلى م�سروع �لرت�ث �لعمر�ين و�لتقدمي  للتقدمي 

على �لرت�ث �لعمر�ين، يطلب �لآتي:
- �إرفاق ��ستمارة �لرت�سيح �ملنا�سبة لفرع �جلائزة، ويرجى �لتقيد 

مبلء جميع �ملعلومات �ملطلوبة.
- عدد ل يقل عن 6 لوحات A0، ول يزيد على 8 لوحات، وتكون 
�ألو�ح فلني،  )Landscape(. وتكون مطبوعة ومثبتة على 

و�إرفاق ن�سخة �إلكرتونية منها.
- كتابة معلومات �ل�سم و�لكلية خلف �للوحات، ويبقى ��سم 

�مل�سروع فقط.
- �ختيار مقيا�ص �لر�سم �ملنا�سب.

- تقرير A4، باللغة �لعربية �أو باللغة �لإجنليزية.
�أو  - عر�ص لل�سر�ئح على )Power Point(، باللغة �لعربية 

باللغة �لإجنليزية.
للتقدمي اإلى اأبحاث الرتاث العمراين، يطلب الآتي:

�إرفاق ��ستمارة �لرت�سيح �ملنا�سبة لفرع �جلائزة ، ويرجى   -
�لتقيد مبلء جميع �ملعلومات �ملطلوبة.

- تقرير A4  �أو A3 ، باللغة �لعربية �أو باللغة �لإجنليزية.
- �إرفاق ن�سخة ملونة من �لبحث ون�سختني م�سورتني.

- عر�ص لل�سر�ئح على )Power Point CD( ، باللغة �لعربية 
�أو باللغة �لإجنليزية.

للتقدمي �إلى �أف�سل برنامج لتعليم �لرت�ث �لعمر�ين، يطلب �لآتي:
- �إرفاق ��ستمارة �لرت�سيح �ملنا�سبة لفرع �جلائزة، ويرجى �لتقيد 

مبلء جميع �ملعلومات �ملطلوبة.

4 - �أن تكون بحوث �لرت�ث �لعمر�ين ذ�ت عالقة باململكة �لعربية 
�ل�سعودية، وملر�حل �ملاج�ستري و�لدكتور�ه يف كليات �لعمارة 

و�لتخطيط.
٥ - �أن يكون برنامج تعليم �لرت�ث �لعمر�ين �ملقدم �إلى �لرت�سيح 

�سمن �خلطة �لدر��سية �ملحدثة للكلية.
6 - ل يحق �لتقدم �إلى �لرت�سيح للجائزة من �أحد �أع�ساء �للجنة 
�لعليا �أو جلنة �لتحكيم �أو �إعد�ده، يف �لدورة �مل�سارك فيها، 

�أو من قبل موظفي �لأمانة �لعامة للجائزة.
7 - �أن تقدم �مل�سروعات خالل �ملدة �ملحددة ل�ستقبال �لرت�سيح.

- ن�سخة من كتيب �لكلية، مو�سح فيه �خلطة �لدر��سية �ملتبعة، 
وموقع مقرر�ت �لرت�ث �لعمر�ين يف �خلطة، ونبذة من هذه 

�ملقرر�ت.
.)Course File( ن�سخة من ملف �ملقرر�ت -

- يف�سل �إر�سال ن�سخ �إلكرتونية من �ملعلومات �ملطلوبة �آنفًا يف 
حال تو�فرها.

قاعة �لندو�ت مبركز �مللك فهد �لطبي لالأبحاث يف جامعة �مللك عبد�لعزيز بجدة
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تقرير لجنة تحكيم جائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني
الدورة الرابعة - السنة الثانية - ١٤٣٣ هـ (٢٠١٢ م).

مت خالل �لأيام ٥-٢٠11/11/7م حتكيم �مل�سروعات �ملر�سحة 
جلائزة �لأمري �سلطان بن �سلمان للرت�ث �لعمر�ين للمهنيني 
و�لطالب، للدورة �لر�بعة – �ل�سنة �لثانية )1433هـ/٢٠1٢م( 

من قبل �أع�ساء جلنة �لتحكيم �ملكونة من:

�سعادة الÈف�سور ليفيو �ساكي
مكتب تكتورة �ل�ست�سارية – روما

)�أ�ستاذ �لعمارة بجامعة بي�سكار – �إيطاليا(.

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور م�ساري بø عبداˆ النعيم
�مل�سرف �لعام على مركز �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني

)�لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار(.

�سعادة املهند�س علي ب øمد ال�سعيبي
جمموعة �لبيئة �ل�ست�سارية.

�سعادة الدكتور عماد الديø اأوط¬ باTسي
كلية �لعمارة و�لتخطيط بجامعة �مللك �سعود.

�سعادة الدكتور عبدالعزيز بø ناUسر الدو�سري
رئي�ص جمل�ص �إد�رة �جلمعية �ل�سعودية لعلوم �لعمر�ن.

�سعادة الدكتور يو�س∞ ب øمد فادا¿
كر�سي �لأمري �سلطان بن �سلمان للرت�ث �لعمر�ين بجامعة �مللك 

�سعود و�ملن�سق للجنة �لتحكيم.

وبح�سور الدكتور اأ�سام¬ ب øمد نور اجلوهري

�لأمني �لعام للجائزة.

م. علي �ل�سعيبي مع د. عماد �أوطه با�سي
د. يو�سف فادن وعلى ميينه د. �أ�سامة �جلوهري و د. م�ساري �لنعيم وعلى ي�ساره  د. عبد�لعزيز �لدو�سري و د. عماد �أوطه با�سي

و�لربوفي�سور ليفيو �ساكي 
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5- جائزة امل�سروع القت�سادي الرتاثي:
ومت تر�سيـــح )٢( م�سروعـــني للـــرت�ث �لعمـــر�ين ذ�ت �لقيمـــة 

�لقت�سادية وهي كالآتي:
- جممع تاروت �لرت�ثي )�لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار(.

- �لر��سد مول - باخلرب )�سركة �لر��سد للتجارة و�ملقاولت 
�ملحدودة( .

6- جائزة بحوث الرتاث العمراين:
مت تر�سيـــح )4( م�سروعـــات مـــن م�سروعـــات بحـــوث �لرت�ث 

�لعمر�ين وهي كالآتي:
- مقومات �لطائف �حل�سارية )جامعة �لطائف(.

- Riviving the dying art of Asir )هيفـــاء بنـــت حممد 
�حلبابي(.

- معجـــم حمافظـــة �ملذنـــب لالأماكـــن )�أ. في�ســـل بن حممد 
�لعبودي(.

- �إمكانية �ل�ستفادة من �ل�سمات �لفنية لقرية ذي عني �لأثرية 
يف تنميـــة بع�ص �حلرف و�ل�سناعـــات �لبيئية �ل�سغرية )�أ. 

�سالح عبد�هلل �لزهر�ين(

وVسع معايÒ التحكيم وقيمها:

1- معايÒ فروع اجلائزة ب�سفة عامة:

القيمة الرتاثية و–قي≤ الهدف:

ويعæى ب¡ا مدi اQتباط املوVسو´ املقدم وعالقته برتاث اململكة 
�لعربيـــة �ل�سعوديـــة، �لـــذي ي�سمـــل �لـــرت�ث �لدينـــي، و�لرت�ث 

وقد اعتمدä اللجنة اÿطة الBتية:

مشروعات المهنيين

ر�أت جلنـــة �لتحكيم �أن �مل�سروعات �ملر�سحة كانت طبقًا لفروع 
�جلائزة ومت حجب ��سم �ملحرتف و�جلهة �لتي تقدم منها، ومت 

�لتقدمي طبقًا لذلك كما ياأتي:

ت�سني∞ امل�سروعاä ح�سÖ فروعها:

1- جائزة الإجناز مدى احلياة:
مت تر�سيح �سخ�سيات بـــارزة يف فرع �لجناز مـــدى �حليـــاة.

2- جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:
مت تر�سيـــح )7( م�سروعـــات يف فرع م�سروعـــات �حلفاظ على 

�لرت�ث، وهي كالآتي:
- تطويـــر منطقـــة �لطـــرف و�آثارهـــا ونقو�سهـــا �لإ�سالميـــة

) �أ. �ســـالح  ملهـــي  �ل�سحيمـــي (.
- جزيرة جنة باجلبيل )�لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار(.

- ق�سر �إبر�هيم بالهفوف )�لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار(.

- �ملدر�ســـة �لأمرييـــة بالهفـــوف )�لهيئـــة �لعامـــة لل�سياحـــة 
و�لآثـــار(.

- قرية �آل �لعليان بالنما�ص مبنطقة ع�سري )بلدية �لنما�ص(.
- بيت �لبيعـــة )بيت �ملال( بالهفوف )�لهيئـــة �لعامة لل�سياحة 

و�لآثار(.
- م�سجد �أر�مكو بالظهر�ن )�أر�مكو(.

3- جائزة م�سروع الرتاث العمراين: 
مت تر�سيح ثالثة م�سروعات يف فرع م�سروعات �لرت�ث �لعمر�ين 

وهي كالآتي:
- م�ســـروع م�سجد رم�ســـان مبنطقة �ملدينة �ملنـــورة )موؤ�س�سة 

ر��سيات �لبناء(.
- م�ســـروع م�سجد مبنطقـــة �ملدينة �ملنـــورة )موؤ�س�سة ر��سيات 

�لبناء(.
- �ل�سرت�حـــة �لنجديـــة - روح �ملا�ســـي و�حلا�ســـر )�أ. �أحمد 

�سليمان �جلربوع(.

4- جائزة البعد الإن�ساين: 
مت تر�سيـــح )3( م�سروعـــات من م�سروعات �لـــرت�ث �لعمر�ين 

ذ�ت �لبعد �لإن�ساين، وهي كالآتي:
- م�ســـروع تطويـــر قلب مدينـــة �لهفوف: �ملدر�ســـة �لأمريية –

ق�سر �بر�هيم- قي�سرية �لهفوف )�أمانة  �لأح�ساء(.
- بلدة �خلرب�ء �لرت�ثية مبنطقة �لق�سيم )بلدية �خلرب�ء(.

- و�جهات �ملباين يف مدينة �لدمام )�أمانة �ملنطقة �ل�سرقية(.
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�لجتماعـــي، و�لـــرت�ث �حل�ســـري، و�لرت�ث �لبيئـــي، و�ملوروث 
�لثقـــايف، ومدى تطابق �مل�سروع مع هذ� �ملعيار وحتقيقه �لهدف 

�ملعلن من �ملحرتف.
فهم الفكر الرتاثي وتوXيف¬:

مدى ��ستيعـــاب �ملحرتف مفهوم �لـــرت�ث وتوظيفه يف �لأفكار. 
وطروحات �مل�سروع.

الت�سكيπ الرتاث العمراين واملفرداä والل¨ة املعمارية 
الرتاثية:

قدرة �ملحرتف على ��ستخد�م �لرت�ث �لعمر�ين ومفرد�ت �للغة 
�ملعمارية �لرت�ثية. مبالحمهـــا �لهند�سية، وجت�سيدها ماديًا يف 

�لت�سكيل.

الواقعية:

�إمكانيـــة تنفيذ طروحـــات �مل�سروع على �أر�ص �لو�قـــع، و�أبعاده 
�لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سياحية. وتطوير �ملنطقة.

الإبداع: �لقدرة �لإبد�عية لدى �ملحرتف من خالل طرح حلول 
ع�سرية تهتم باملكان. وتنا�سب �لزمان.

ا�ستîدام مواد البناء وتقنيات¬ وو�سائل¬ وال�ستدامة:

خيار�ت �ملحـــرتف ل�ستخد�م مو�د �لبنـــاء �لرت�ثية وطر�ئقه، 
وحتقيق قيم �ل�ستد�مة.

الإخراê وا�ستكما∫ امل�سروع:

جـــودة �إخر�ج �مل�ســـروع ونوعيته، وم�ستـــوى ��ستكمال ت�ساميم 
مكونات �مل�سروع

التزام مبادÇ احلفاظ على الرتاث:

مدى ��ستجابـــة �ملحرتف ملبادÇ �حلفاظ على �لرت�ث وقو�نينه 
�لتـــي �أقرتها �ملنظمـــات و�ملو�ثيق �لدولية مـــن خالل طروحات 

�مل�سروع �لت�سميمية.

2- معايÒ بحوث الرتاث العمراين ب�سفة عامة:

اأهمية موVسوع الدرا�سة:

�أهمية �لدر��سة وعالقتها برت�ث �ململكة �لعربية �ل�سعودية �لذي 
ي�سمل �لرت�ث �لديني و�لرت�ث �لجتماعي، و�لرت�ث �حل�سري، 

و�لرت�ث �لبيئي، و�لرت�ث �لثقايف.

املنهجية العلمية للدرا�سة:

�تباع �لدر��سة �ملنهج �لعلمي يف �لبحث.

Tسمولية الدرا�سة:

تكامـــل �لت�سجيـــل و�لتوثيـــق، وتدعيم �ملـــادة �لعلميـــة بال�سور 
و�لر�سومات �لتو�سيحية و�مل�سوحات.

فهم فكر الرتاث العمراين واإعادة ا�ستîدام¬:

مـــدى ��ستيعاب �لباحث مفهوم �لـــرت�ث �لعمر�ين و��ستخد�مه 
ودجمه يف �حلياة �ليومية �ملعا�سرة.

التزام مبادÇ احلفاظ على الرتاث العمراين:

مدى ��ستعاب �لباحث مبـــادىء �حلفاظ على �لرت�ث وقو�نينه 
�لتـــي �أقرتها �ملنظمـــات و�ملو�ثيق �لدولية مـــن خالل طروحات 

�لبحث.

–كيم امل�سروعاä وتقوÁها:

ناق�ـــص �أع�ســـاء جلنة �لتحكيـــم جمموعة من �ملعايـــري �لتي على 
�سوئهـــا �سوف يتم �ختيـــار �مل�ساريع �لتي �ســـوف حتظى بجائزة 
�لرت�ث �لعمر�ين. كما �تفقت جلنة �لتحكيم على �لأوز�ن و�لقيم 
و�ملعايري �لتي �سوف يتم تطبيقها على حد �سو�ء على �مل�سروعات 
كافـــة �سمـــن فرعي م�ســـروع �لـــرت�ث �لعمـــر�ين و�حلفاظ على 

�لرت�ث �لعمر�ين. وكذلك معايري بحوث �لرت�ث �لعمر�ين.

توUسياä جلنة التحكيم :

بعد مـــد�ولت مطولة حول منح �جلائـــزة، وجمالتها و�ملعايري 
�ملتفـــق عليها وكيفية �ل�ستفادة من مفـــرز�ت �جلائزة تو�سلت 

جلنة �لتحكيم �إلى �لتو�سيات �لآتية:
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1- جائزة الإجناز مدى احلياة:
ل�ساحـــب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمـــان بن عبد�لعزيز �آل �سعود 
ويل �لعهـــد ونائـــب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ووزيـــر �لدفاع حفظه 
�هلل، ملا حققه �سمـــوه �لكرمي من عطاء طو�ل م�سريته �لكرمية 
يف مبادرتـــه يف كل ما له عالقة بالـــرت�ث و�حلفاظ عليه �سو�ء 

د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية وخارجها.

2- جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:
�مل�سروعـــان �لفائـــز�ن باجلائـــزة )منا�سفة( بني بيـــت �لبيعة 
بالهفـــوف )�لهيئة �لعامـــة لل�سياحة و�لآثار - فـــرع �لأح�ساء(، 

5- جائزة امل�سروع القت�سادي الرتاثي:

�لفائـــز باجلائزة: م�سروع جممع تاروت �لرت�ثي )�لهيئة �لعامة 
لل�سياحة و�لآثار يف �ملنطقة �ل�سرقية وبلدية �لقطيف و موؤ�س�سة 

�جلزيرة(.

6- جائزة بحوث الرتاث العمراين:

�لفائز باجلائزة: بحث �إمكانيـــة �ل�ستفادة من �ل�سمات �لفنية 
لقـــرى ذي عـــني �لأثرية يف تنميـــة بع�ص �حلـــرف و�ل�سناعات 

�لبيئية �ل�سغرية )�أ. �سالح عبد�هلل �لزهر�ين(.

جـائــزة الطــالب

ت�سني∞ امل�سروعاä ح�سÖ فروعها:

ر�أت جلنـــة �لتحكيم �أن �مل�سروعات �ملر�سحة كانت طبقًا لفروع 
�جلائزة �لثالثة، ومت حجب ��ســـم �لطالب �أو �لطالبة، وكذلك 
�لق�ســـم و�لكليـــة و�جلامعة �ملتقـــدم منها. ومت �لتقـــدمي طبقًا 

لذلك كما يلي:

1- جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

مت تر�سيـــح ثالثـــة م�سروعـــات يف فـــرع م�ســـروع �حلفـــاظ على 
�لرت�ث �لعمر�ين وهي كالآتي:

- �إحياء وتطوير �حلي �لقدمي ملنطقة �حلوزة بظهر�ن �جلنوب 
)جامعة �مللك عبد�لعزيز- كلية ت�ساميم �لبيئة(.

- �إعـــادة توظيـــف بيت ن�سيـــف وبيـــت باناجة )جامعـــة �مللك 
عبد�لعزيز- كلية �لقت�ساد �ملنزيل(.

- تطوير حي �سمحان بالدرعية )جامعة �لدمام - كلية �لعمارة 
و�لتخطيط(.

2- جائزة م�سروع الرتاث العمراين:
مت تر�سيـــح )38( ثمانيـــة وثالثـــني م�سروعـــًا يف فـــرع م�سروع 

�لرت�ث �لعمر�ين وهي كالآتي:

- ت�سميم مباين �لتلفزيون بني �لأ�سالة و�ملعا�سرة )جامعة �مللك 
عبد�لعزيز - كلية �لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

- مركز رعاية �مل�سنـــني و�ملتقاعدين من �لن�ساء )جامعة �مللك 
عبد�لعزيز - كلية �لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

- مركز ثقايف يعمل بتكنولوجيا �لو�قع �لفرت��سي )جامعة �مللك 
عبد�لعزيز - كلية �لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

- �لـــرث�ء �لرت�ثي للمملكـــة و�نعكا�سه علـــى �لت�سميم �لد�خلي 
و�خلارجـــي لبو�باتها �جلوية كو�جهـــة ثقافية )جامعة �مللك 
عبد�لعزيز- كلية �لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

- �لـــرث�ء �لرت�ثي للمملكـــة و�نعكا�سة علـــى �لت�سميم �لد�خلي 
و�خلارجـــي لبو�باتها �جلوية كو�جهـــة ثقافية )جامعة �مللك 
عبد�لعزيز - كلية �لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

- �لـــرث�ء �لرت�ثي للمملكـــة و�نعكا�سة علـــى �لت�سميم �لد�خلي 
و�خلارجـــي لبو�باتها �جلوية كو�جهـــة ثقافية )جامعة �مللك 
عبد�لعزيز - كلية �لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

- �إعـــادة ت�سميـــم كليـــة �لإعـــالم و�ل�سحافـــة )جامعـــة �مللك 
عبد�لعزيز - كلية �لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

وقرية �آل عليان بالنما�ص مبنطقة ع�سري )�أهايل قرية �لنما�ص 
و�سالح حممد �لقنا�ـــص �لعمري و�أمني منطقة ع�سري �ملهند�ص 

�إبر�هيم �خلليل(.

3- جائزة م�سروع الرتاث العمراين:
حجبت �جلائزة لأن �مل�سروعات �ملتقدمة مل تتو�فر فيها معايري 

�لتقومي. 

4- جائزة البعد الإن�ساين:
�لفائـــز باجلائزة: م�سروع تطوير قلـــب مدينة �لهفوف: �ملدر�سة 
�لأمريية – ق�سر �بر�هيم- قي�سرية �لهفوف )�أمانة �لأح�ساء(.
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- كلية �لعمـــارة و�لت�سميم �لد�خلي )جامعة �مللك عبد�لعزيز 
-كلية �لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

- Zawara dining center )جامعـــة �مللـــك عبد�لعزيز - 
كلية �لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

- منتجـــع �سحـــي عالجـــي )جامعة �مللـــك عبد�لعزيـــز - كلية 
�لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

- Traneem resort )جامعـــة �مللـــك عبد�لعزيـــز - كليـــة 
�لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.

- �إعـــادة تطوير �ملنطقة �ملركزية مبكـــة �ملكرمة )جامعة �مللك 
عبد�لعزيز- كلية ت�ساميم �لبيئة(.

- مبنـــى �أمانـــة �لعا�سمة �ملقد�ســـة )جامعة �أم �لقـــرى - كلية 
�لهند�سة و�لعمارة �لإ�سالمية(.

- �لدرو�زة ت�سميم فنـــدق يف مدينة �خلرب )جامعة �لدمام - 
كلية �لعمارة و�لتخطيط(.

- تطويـــر حي �سيـــد �ل�سهد�ء)جامعـــة �لدمام-كليـــة �لعمارة 
و�لتخطيط(.

- قريـــة حنني �لرت�ثيـــة )جامعة �أم �لقرى - كليـــة �لهند�سة - 
ق�سم �لعمارة �لإ�سالمية(.

- �ملركـــز �لثقـــايف �ل�سعودي )جامعـــة �لدمام - كليـــة �لعمارة 
و�لتخطيط(.

- �إعـــادة ت�سميـــم فندق �إيـــالف وتطوير �ساطـــئ �ل�سكندرية 
ومر�سى �لأحالم �لبحر �لأحمر )جامعة �مللك عبد�لعزيز-

كلية �لقت�ساد �ملنزيل - �لت�سميم �لد�خلي(.
- م�ســـروع ت�سميم متحف )جامعـــة �أم �لقرى - كلية �لهند�سة 

و�لعمارة �ل�سالمية - ق�سم �لعمارة �لإ�سالمية(.

- ملتقـــى مكة �ملكرمة عا�سمة �لثقافـــة �لإ�سالمية )جامعة �أم 
�لقرى - كلية �لهند�سة و�لعمارة �لإ�سالمية - ق�سم �لعمارة 

�لإ�سالمية(.
- مبنـــى �أمانـــة �لعا�سمة �ملقد�ســـة )جامعة �أم �لقـــرى - كلية 
�لهند�سة و�لعمارة �ل�سالمية - ق�سم �لعمارة �لإ�سالمية(.

- متحـــف �ل�سالم عليك �أيها �لنبي )جامعـــة �أم �لقرى - كلية 
�لهند�سة و�لعمارة �ل�سالمية - ق�سم �لعمارة �لإ�سالمية(.

- م�سروع مكتبة �مللك عبد�هلل بالريا�ص )جامعة �أم �لقرى - كلية 
�لهند�سة و�لعمارة �ل�سالمية - ق�سم �لعمارة �لإ�سالمية(.

- مكتبـــة �مللـــك عبـــد�هلل �لعامـــة )جامعـــة �أم �لقـــرى - كلية 
�لهند�سة و�لعمارة �ل�سالمية - ق�سم �لعمارة �لإ�سالمية(.

- م�سروع �أمانة �لعا�سمة مبكة جامعة �أم �لقرى )كلية �لهند�سة 
و�لعمارة �ل�سالمية - ق�سم �لعمارة �لإ�سالمية(.

- تطويـــر منطقة �ل�سقاف )جامعة �أم �لقـــرى- كلية �لهند�سة 
و�لعمارة �لإ�سالمية-ق�سم �لعمارة �لإ�سالمية(.

- �سوق عكاظ )جامعة �لدمام - كلية ت�ساميم �لبيئة(.
- متحـــف �أحد )جامعة �مللك �سعود - كلية �لعمارة و�لتخطيط 

- ق�سم �لعمارة(.
- �ل�ســـوق �لنبويـــة - �سوق �ملناخة )جامعـــة �مللك �سعود - كلية 

�لعمارة و�لتخطيط - ق�سم �لعمارة(.
- متحف �لرت�ث �ل�سعودي )كلية د�ر �حلكمة(. 

- �ســـوق �لدمـــام �ل�سعبـــي - جامعـــة �لدمـــام -كليـــة �لعمـــارة 
و�لتخطيط.

- د�ر �ل�سالم )كلية د�ر �حلكمة(.

- و�جهة جيز�ن )جامعة �لأمري �سلطان(.
- تطوير �سارع �لأمري بندر - �ل�سويكت )جامعة �لدمام - كلية 

�لعمارة و�لتخطيط(.
- �ملتحف �لذهبي �لإ�سالمي - كلية د�ر �حلكمة.

- تطويـــر حي �سمحان �لدرعية )جامعة �لدمام - كلية �لعمارة 
و�لتخطيط(.

- �إحيـــاء وتطوير �حلي �لقـــدمي -منطقة �حلـــوزة- مبحافظة 
ظهـــر�ن �جلنوب  )جامعة �مللك عبد�لعزيز - كلية ت�ساميم 

�لبيئة(.

- �إعـــادة توظيـــف بيت ن�سيـــف وبيـــت باناجه )جامعـــة �مللك 
عبد�لعزيز - كلية �لقت�ساد �ملنزيل- �لت�سميم �لد�خلي(.

3- جائ��زة بح��وث ال��رتاث العم��راين (4) اأربع��ة 
بحوث:

مت تر�سيـــح �أربعـــة م�سروعات يف فرع بحوث �لـــرت�ث �لعمر�ين 
وهي كالآتي:

- م�سروع ر�سد وتوثيق درب حنني )جامعة �مللك عبد�لعزيز - 
كلية ت�ساميم �لبيئة(.

جلنة �لتحكيم يف حلقة نقا�ص
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- �لعتبـــار�ت �ل�سياحية يف تخطيـــط مناطق �لرت�ث �لعمر�ين 
-�لدرعيـــة �لقدميـــة )جامعـــة �مللـــك �سعـــود كليـــة �لعمارة 

و�لتخطيط(.
- ر�ســـد �ملو�قع �لتاريخية يف بـــدر )جامعة �مللك عبد�لعزيز - 

كلية ت�ساميم �لبيئة(.
- حتليل �لو�سع �لر�هـــن يف مركز �لهفوف �لتاريخي  )جامعة 

�لدمام - كلية �لعمارة و�لتخطيط(.

وVسع معايÒ التحكيم وقيمها:
ناق�ــــص �أع�ساء جلنــــة �لتحكيم جمموعة مــــن �ملعايري �لتي على 
�سوئها �سوف يتم �ختيار �مل�سروعات �لتي �سوف حتظى بجائزة 
�لــــرت�ث �لعمــــر�ين- كمــــا �تفقت جلنــــة �لتحكيم علــــى �لأوز�ن 
و�لقيــــم �لتي �سوف يتم تطبيقها على حد �سو�ء على �مل�سروعات 
كافــــة �سمن فرعــــي م�سروع �لــــرت�ث �لعمــــر�ين و�حلفاظ على 
�لــــرت�ث �لعمــــر�ين- وكذلك معايــــري بحوث �لــــرت�ث �لعمر�ين 

كالآتي:

1- معاي��Ò جائ��زة احلف��اظ عل��ى ال��رتاث العمراين 
وجائزة م�سروع الرتاث العمراين,  وهي كالBتي:

القيمة الرتاثية و–قي≤ الهدف:
ويعæى ب¡ا مدi اQتباط املوVسو´ املقدم وعالقته برتاث اململكة 
�لعربيـــة �ل�سعوديـــة، �لـــذي ي�سمـــل �لـــرت�ث �لدينـــي، و�لرت�ث 
�لجتماعـــي، و�لـــرت�ث �حل�ســـري، و�لرت�ث �لبيئـــي، و�لرت�ث 
�لثقايف، ومدى تطابق �مل�سروع مع هذ� �ملعيار وحتقيقه �لهدف 

�ملعلن من �لطالب.

فهم الفكر الرتاثي وتوXيف¬:

مـــدى ��ستيعاب �لطالـــب مفهوم �لرت�ث وتوظيفـــه يف �لأفكار- 
وطروحات �مل�سروع.

الت�سكي��π الرتاث العمراين واملف��رداä والل¨ة املعمارية 
الرتاثية:

قـــدرة �لطالب على ��ستخد�م �لرت�ث �لعمر�ين ومفرد�ت �للغة 
�ملعماريـــة �لرت�ثية، مبالحمها �لهند�سية، وجت�سيدها ماديًا يف 

�لت�سكيل.

الواقعية:

�إمكانيـــة تنفيذ طروحـــات �مل�سروع على �أر�ص �لو�قـــع، و�أبعاده 
�لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سياحية، وتطوير �ملنطقة.

الإبداع:

�لقدرة �لإبد�عية لـــدى �لطالب من خالل طرح حلول ع�سرية 
تهتم باملكان- وتنا�سب �لزمان.

ا�ستîدام مواد البناء وتقنيات¬ وو�سائل¬ وال�ستدامة:

خيـــار�ت �لطالـــب ل�ستخد�م مـــو�د �لبناء �لرت�ثيـــة وطر�ئقه، 
وحتقيق قيم �لإ�ستد�مة.

الإخراê وا�ستكما∫ امل�سروع:

جـــودة �إخر�ج �مل�ســـروع ونوعيته، وم�ستـــوى ��ستكمال ت�ساميم 
مكونات �مل�سروع.
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2- معايÒ بحوث الرتاث العمراين:

اأهمية موVسوع الدرا�سة:

�أهميـــة �لدر��ســـة وعالقتها بـــرت�ث �ململكة �لعربيـــة �ل�سعودية 
�لـــذي ي�سمـــل �لرت�ث �لدينـــي، و�لرت�ث �لجتماعـــي، و�لرت�ث 

�حل�سري، و�لرت�ث �لبيئي، و�لرت�ث �لثقايف.

املنهجية العلمية للدرا�سة:
�تباع �لدر��سة �ملنهج �لعلمى يف �لبحث.

Tسمولية الدرا�سة:
تكامـــل �لت�سجيـــل و�لتوثيق،وتدعيـــم �ملـــادة �لعلميـــة بال�سور 

و�لر�سومات �لتو�سيحية و�مل�سوحات.

فهم الفكر الرتاثي واإعادة ا�ستîدام¬:

مـــدى ��ستيعاب �لباحث مفهوم �لـــرت�ث �لعمر�ين و��ستخد�مه 
ودجمه فى �حلياة �ليومية �ملعا�سرة.

التزام مبادىء احلفاظ على الرتاث العمراين:

مـــدى ��ستيعاب �لباحث مبادىء �حلفـــاظ على �لرت�ث وقو�نينه 
�لتـــى �أقرتهـــا �ملنظمـــات و�ملو�ثيق �لدولية من خـــالل طروحات 

�لبحث.

3- –كيم امل�سروعاä وتقوÁها: 

مت تقـــومي �مل�سروعـــات ومناق�ستهـــا و�لطالع علـــى تفا�سليها، 
ودر��ســـة �لتقاريـــر �ملرفقة بها من قبل �أع�ســـاء جلنة �لتحكيم 
جمتمعـــني، وبعد مر�جعـــة متاأنية لبع�ص �مل�سروعـــات �ملميزة، 
بهـــدف �لتو�سل �إلى �لنتائـــج باأكرث ما ميكن من �لدقة، قام كل 

ع�سو منفـــردً� بتقومي كل م�سروع على حـــدة، وو�سع �لدرجات 
�ملنا�سبة وفقًا للمعايري �ل�سابقة �لذكر.

ومت بعـــد ذلـــك �حت�ســـاب �لقيمـــة �ملتو�سطة ملجمـــوع درجات 
�ملحكمـــني، وترتيب �لأعمال وفق ت�سل�سل �لدرجات من �لأعلى 

�إلـــى �لأقـــل.

4- توUسياä جلنة التحكيم:

بعد مد�ولت مطولة حـــول منح �جلائزة، وجمالتها، و�ملعايري 
�ملتفـــق عليهـــا، وكيفية �ل�ستفـــادة مفرز�ت �جلائـــزة، تو�سلت 

جلنة �لتحكيم �إلى �لتو�سيات �لآتية:

جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين: 

بعـــد تطبيق �ملعايـــري و�لأ�س�ص �لتي تخـــدم �جلائزة على جميع 
�مل�سروعات �ملر�سحة، �تفقـــت �للجنة على منح م�سروع »�إحياء 
وتطوير �حلي �لقدمي )�حلوزة( فى ظهر�ن �جلنوب« �جلائزة  
- �لطالـــب حممد في�سل �لو�دعي جامعـــة �مللك عبد�لعزيز - 

كلية ت�ساميم �لبيئة.

جائزة م�سروع الرتاث العمراين:

�عتمـــدت جلنـــة  �لتحكيـــم ثالث مر�حـــل لتقـــومي �مل�سروعات 
�ملر�سحة جلائزة م�سروع �لرت�ث �لعمر�ين ح�سب �لآتي:

- املرحلة الأولى: 
قـــام كل ع�سو مـــن �أع�ساء هيئـــة �لتحكيم بدر��ســـة �لتقارير 
�ملرفقـــة لـــكل م�سروع، وكذلك قـــر�ءة �للوحـــات و�ملخططات 
قـــر�ءة حتليلية، ثم �إعطاء �مل�سروع �لتقدير �لذي ير�ه �لع�سو 

منا�سبـــًا وفـــق �ملعايـــري �خلا�ســـة لفـــرع �جلائـــزة، و��ستبعاد 
�مل�سروعـــات �ملر�سحة �لتي ل تخدم �أهد�ف �جلائزة، �إذ �أدى 

ذلك �إلـــى �ختيـــار �أحـــد ع�ســـر م�سروعـــًا للمرحلـــة �لثانيـــة.

- املرحلة الثانية: 

بعد مد�ولة �أع�ساء جلنة �لتحكيم ودر��سة �لأحد ع�سر م�سروعًا 
�لتي مت �عتمادهـــا، و�لتي تنطبق عليها �أهد�ف �جلائزة، وبعد 
عر�سها علـــى �للجنة ومناق�ستها �سمن �ملعايـــري و�لأ�س�ص �لتي 
�تفقـــت عليها، وبناء على ما تقدم فقد مت �تفاق جلنة �لتحكيم 
علـــى �ختيـــار ثمانيـــة م�سروعات لنتقـــاء �لأف�سل منهـــا للفوز 

باجلائزة.

- املرحلة الثالثة: 

قـــرر �أع�ساء جلنـــة �لتحكيـــم باإجماعهم حتديـــد �مل�سروعات 
�لفائـــزة، وذلـــك بتطبيق �ملعايـــري و�لأ�س�ص �لتـــي �تفقت عليها 

جلنة �لتحكيم، وهي كالآتي:

امل�سروع الفائز باجلائزة الأولى: 

�ســـوق �لدمام �ل�سعبـــي -مدينة �لدمـــام- )�لطالب �أحمد عبد 
�للطيـــف �ليحيـــى و �لطالـــب خالـــد �سعـــد �لغامـــدي - جامعة 

�لدمام كلية �لعمارة و�لتخطيط(.

امل�سروع الفائز باجلائزة الثانية: 

�مل�سروعان �لفائز�ن باجلائزة �لثانيـــة )منا�سفة( بني �ل�سوق 
�لنبويـــة -�ســـوق �ملناخـــة- )�لطالـــب حممـــد عبـــد �لرحمـــن 
�لكوهجـــي- جامعـــة �مللك �سعود كليـــة �لعمـــارة و�لتخطيط(، 

وم�سروع تطوير �ملحيط �لعمر�ين حلي �سيد �ل�سهد�ء )�لطالب 
حممـــد �إبر�هيـــم �سفيـــع و �لطالب حممـــد �إ�ســـالم �لغنيمي - 

جامعة �لدمام- كلية �لعمارة و�لتخطيط.

جائزة بحوث الرتاث العمراين: 

مت تطبيـــق �ملعايـــري �خلا�ســـة على بحـــوث �لـــرت�ث �لعمر�ين، 
قـــررت �للجنة �ختيار بحث »ر�سد وتوثيـــق درب حنني« ومنحه 
�جلائـــزة )�لطالـــب تركـــي حممد عيا�ـــص �إبر�هيـــم و �لطالب 
حممد علـــي باغجة �سر�ئي - جامعة �مللـــك عبد�لعزيز - كلية 

ت�ساميم �لبيئة(.

د. ��سامة �جلوهري ود. م�ساري �لنعيم
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جائزة اإلنجاز مدى الحياة:
ب���ن  األمي���ر  س���لمان  الملك���ي  الس���مو  • صاح���ب 

عبدالعزيز آل سعود. 

جائزة الحفاظ على التراث العمراني:
• مشروع بيت البيعة بالهفوف. 

•  مش���روع قري���ة آل العلي���ان بالنم���اص بمنطق���ة 
عسير.

جائزة البعد اإلنساني:
•  مشروع تطوير قلب مدينة الهفوف.

جائزة التراث العمراني ذات القيمة االقتصادية:
• مشروع مجمع تاورت التراثي.

جائزة بحوث التراث العمراني:

•  البحث بعنوان »إمكانية االستفادة من السمات 
الفني���ة لق���رى ذي عي���ن األثرية ف���ي تنمية بعض 

الحرف والصناعات البيئية الصغيرة« .



جائزة اإلنجاز مدى الحياة:
األميــر   الملكــي  الســمو  صاحــب 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 

يلفـــت نظر ز�ئر مدينـــة �لريا�ص ح�سور �لـــرت�ث �لعمر�ين يف 
�لو�قـــع �حل�سري ملدينة �لريا�ص، وجمريـــات �أحد�ثه �ليومية، 
على �لرغم من �حلد�ثة �لتي تتمتع بها �ملدينة، ووترية �لتطوير 
�لتـــي ل تكاد تهد�أ يف جميع �ملجالت؛ فهناك م�سروعات نوعية 
ذ عدد منها، ويجري  خم�س�ســـة للعناية بالرت�ث �لعمـــر�ين ُنفَّ
تنفيذ عدد �آخر منها، وهنـــاك م�سروعات ح�سرية يف خمتلف 
قطاعـــات �لتطويـــر �حل�ســـري ل تخلـــو مـــن عنايـــة بالـــرت�ث 
�لعمـــر�ين و�لقيم �لثقافيـــة ملجتمع �ملدينة، وعلـــى مد�ر �لعام 

تتو��سل �لفعاليات و�ملنا�سبات �لثقافية وبالرت�ثية.

هـــذ� �حل�سور �لبـــارز لرت�ث �ملدينة �لعمـــر�ين ل يقت�سر على 
�ملن�ســـاآت �لثقافيـــة و�لعامـــة وبر�مـــج �ملوؤ�س�ســـات �لعاملـــة يف 
�ملدينـــة؛ و�إمنـــا �أ�سبـــح ذوقًا عامـــًا يت�سابق �ســـكان �ملدينة �إلى 
�لإفادة منـــه و�لتعبري عن هويتهم �لثقافيـــة عرب �سي≠ متعددة 
مـــن �لقتبا�سات �لذكية يف ت�سميم �مل�ساكن �خلا�سة، و�ملباين 

�لتجارية، و�ملطاعم ومر�فق �لرتفيه.

خلف هـــذ� �لرث�ء �لرت�ثي لعمر�ن مدينـــة �لريا�ص تقف جهود 
�ساحـــب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بـــن عبد�لعزيز �آل �سعود، 
�لتـــي بد�أت – بتوفيـــق �هلل – بوقت مبكر، حتفهـــا روؤية �سمـوه 
�لثاقبـــة، وهمته �لعالية، و�عتـــز�زه بدينه، وتقديـــره ملجتمعه، 
ون�ساأته بـــني مر�بع �أهله وع�سريته، وبني معـــامل مدينته. وعرب 
�ستة عقـــود م�ست من تويل �سموه �إمـــارة منطقة �لريا�ص بذل 
�لريا�ص،  �لعناية برت�ث  – جهودً� حثيثـــة يف  – حفظـــه �هلل 
وعمر�نهـــا �لتاريخـــي، ووجـــه �لأجهـــزة �لعاملـــة �ملعنيـــة بهذ� 
�لقطـــاع خ�سو�سًا، و�ملعنيـــة باإد�رة �ملدينـــة وتطويرها للعناية 
بهـــذ� �جلانب، و�إدر�جه يف جميع حمـــاور �لتطوير �حلديثة يف 

ويل �لعهد، نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ووزير �لدفاع

�ساحب �ل�سمو  �مللكي �لأمري �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود يف زيارة �إلى مدينة �خلرج، 1433هـ

�ساحÖ ال�سمو  امللك« االأمS Òسلما¿ بن عبدالعزيز اآل SسعوO يف RياQة اإلى مديæة ال¨اط، 14٢8هـ
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�ملدينة، ووقف �سموه خلف م�سروعات تطوير �لرت�ث موفرً� لها 
�لتوجيه �حلكيم، و�لإد�رة �لفعالة، و�لدعم غري �ملحدود.

فتز�مـــن تعـــني �ساحـــب �ل�سمـــو �مللكـــي �لأمـــري �سلمـــان بـــن 
عبد�لعزيـــز �آل �سعود  �أمريً� ملنطقـــة �لريا�ص �سنة 1374هـ مع 
�نطـــالق �لريا�ـــص نحو �ملدنيـــة �حلديثة، و�لتحـــّول �لتدريجي 
�إلـــى �إحدى �حلو��سر �لعاملية �ملرموقة، فبـــد�أ �سموه منذ توليه 
م�سرية متو��سلة من �لبنـــاء و�لتطوير �ل�سامل للمدينة معتمدً� 
فيهـــا -بعد توفيـــق �هلل - على توجيهات �لدولـــة -�أيدها �هلل- 
ودعمها م�ســـرية تطوير مدينة �لريا�ص لتكـــون عا�سمة حديثة 
تليـــق باملكانة �ل�سيا�سيـــة �لدولية �لتي تتبو�أهـــا �ململكة �لعربية 
�ل�سعوديـــة، وتوظيـــف �لرخـــاء �لقت�سادي �لذي مـــّن �هلل بها 
عليهـــا يف تطوير مر�فقها وخدماتهـــا وعمر�نها، وتكون موؤهلة 

لإد�رة �لدولة �ل�سعودية �حلديثة �ملرت�مية �لأطر�ف.

وقـــد حبـــا �هلل �سمـــو �لأمـــري �سلمـــان �ملوؤهـــالت �ل�سروريـــة 
لت�سريـــع هذه �ملهمـــة، و�ختـــز�ل مر�حل �لتطوير؛ فـــكان مثاًل 
للقيـــادة �لر�سيدة �لتي توحد �جلميع، وتوجـــه �أد�ءهم لتحقيق 
�لنجاحات. ومثاًل لالإد�رة �لفاعلة �لتي توظف �لكو�در �ملوؤهلة، 
وتوفر لهـــا �لدعم �لإد�ري و�مل�ساندة وتوجيـــه �لفعال، وتوؤ�س�ص 
�لأجهـــزة �ملنا�سبـــة لتـــويل عمليـــات �لتطوير. كمـــا كان �سموه 
بعيد �لنظـــر يتمتع بروؤية ثاقبة ت�ست�سرف �مل�ستقبل، وتوجه منو 
�ملدينـــة نحو �أهد�ف طمـــوح، توؤهل �ملدينة ملكانـــة مرموقة بني 

حو��سر �لعامل �مل�سهورة.

�ت�سمـــت �إد�رة �لأمري �سلمان بال�ستيعـــاب �ل�سامل لحتياجات 
و�لبيئيـــة،  و�لعمر�نيـــة،  �لتخطيطيـــة،  �لتطويريـــة:  �ملدينـــة 
و�لقت�ساديـــة. �إ�سافة �إلى عنايته باجلو�نب �لثقافية و�لرت�ثية 

و�لجتماعيـــة للمدينة، �ســـو�ء �سمن �لإطـــار �ملوؤ�س�سي وموقعه 
�لإد�ري، �أم من خـــالل جهوده �ل�سخ�سية ومكانته �لجتماعية 

لدى عموم �سكان �ملدينة وكو�درها ومثقفيها.

كان �لأمري �سلمان يطمح يف تطويره للجو�نب �لرت�ثية و�لثقافية 
ملدينة �لريا�ـــص: �إلى »�أن تكون مدينة �إن�سانية عاملية تفخر مبا 

لديها من ثقافة وتاريخ، وت�ستند �إليه لالنطالق للم�ستقبل«.

لالأمـــري �سلمـــان تذوق مميز للـــرت�ث �أ�سهم يف تاأ�سيلـــه ن�ساأته 
يف بيئـــة تر�ثيـــة ثرية، درج بـــني مبانيهـــا و�سو�رعهـــا �سغريً�، 
وعا�ـــص بـــني جو�نبها �سبـــاه وحياته، وتولـــى يف مر�حل مبكرة 
تطويرهـــا نحـــو �آفاق غري م�سبوقـــة. كما �أ�سهمـــت ثقافة وحبه 
للقـــر�ءة - و�لتاريـــخ خ�سو�سًا - يف عنايتـــه بالرت�ث، و�إدر�كه 
قيمـــه وفو�ئده، و�ختالف مناهج �لتعاطـــي معه، و�أثره يف بقية 

�جلو�نب �حل�سرية �لثقافية و�لجتماعية.

يتعامــــل �لأمــــري �سلمان مــــع �لــــرت�ث يف �إطار �لإيجابيــــة و�لنفع 
�لعام، بعيــــدً� من �ملعاين �ملجردة، و�ملمار�ســــات �ملختزلة، �لتي 
ل تتفاعل مع هموم �ملجتمع و�حتياجاته �ل�سرورية. كما يتعامل 
مع �لــــرت�ث وفق روؤيــــة تكاملية ت�سيــــف �إلى �جلو�نــــب �لرت�ثية 
�لأبعاد: �لثقافية، و�لرتبوية، و�لجتماعية؛ بحيث يكون �لتطوير 
�لرت�ثي منظومــــة متكاملة من �خلدمات �لر�قية للمجتمع. وهو 
قبل كل هذ� يعّد �لإن�سان – بدينه، وعقيدته، وثقافته – �أ�سا�ص 
�لرت�ث �لعمــــر�ين وم�سدره، ومتثــــل �لعنايــــة بالإن�سان وتقومي 

مبادئه و�لرتقاء بها �لأ�سا�ص �ملتني للتطوير �لرت�ثي.

�سكلـــت عناية �سمـــو �لأمري �سلمـــان بالرت�ث �لعمـــر�ين ملدينة 
�لريا�ص مهمة مفتوحة تعددت فيها �ملهام و�لرب�مج و�ملمار�سات 
و�لتجـــارب، وحلفت بكثري من �لتوجيهات و�لدعم �لكبري �لذي 
�أوله �سموه هذ� �ملجال �لتطويري �حلديث ن�سبيًا يف و�قع �ملدن 

�لكـــربى. ومت حتقيق روؤية �سموه من خـــالل �ملوؤ�س�سات �لعاملة 
يف مدينـــة �لريا�ص، كل فيمـــا يخ�سه، بو��سطـــة جمموعة من 
�ل�سيا�ســـات و�لرب�مـــج �لتنفيذية، وميكـــن �إدر�ج مالمح عناية 
�لأمري �سلمان بالرت�ث �لعمر�ين عرب جمموعة من �ملحاور �لتي 
�سكلـــت يف جمملها منهجية �سمـــوه – حفظه �هلل – يف �لعناية 

برت�ث �لريا�ص.

يقف منط �لإد�رة �ملتميزة لالأمري �سلمان – حفظه �هلل – خلف 
كثـــري من �ملنجز�ت يف �لو�قع �حل�سري للمدينة، ويف �جلو�نب 
�لرت�ثية �ملعمارية؛ �إذ يبـــادر �لأمري �إلى توجيه �جلهات �ملعنية 
للعناية باجلو�نب �لرت�ثية يف �ملدينة، ويرتك لالأجهزة �ملعنية، 
وفـــرق �لعمل �مل�سكلة بلورة هـــذه �ملعنية عرب �خلطط �ملنا�سبة، 
وي�ســـع – �بتـــد�ًء – مطالـــب ح�سريـــة �سروريـــة �أو ينبه على 
ممار�سات حمددة جتمع بني حتقيق متطلبات �لعناية بالرت�ث 
وبقية �ملتطلبات �لتطويرية �لتي ميكن �إدر�جها �سمن �مل�سروع. 
فكان حفظه يوجه بالعناية باملباين �لرت�ثية �أو �لأحياء �لرت�ثية 
يف �ملدينـــة، ثـــم ينبـــه يف مر�حـــل متقدمة مـــن �لتخطيط على 
�ســـرورة توظيفهـــا يف خدمة �ملجتمـــع، و�لدمج بـــني �أكرب قدر 
ممكن من �لفو�ئد �ملتح�سلة من �مل�سروع، ومن تطوير �لنطاق 
�ملحيط به، وغالبًا ما يتيح لفرق �لعمل �ل�سري يف عدة توجهات 
تطويرية و�ملفا�سلة بينها، ويجيز �ختيار�ت فريق �لعمل، ويتيح 
للفـــرق �لعاملة �ملجـــال و�لإمكانات �ل�سروريـــة لتحقيق �أف�سل 
�ملقاربات و�ملمار�سات لتحقيق هـــذه �لروؤى. ويفو�ص كثريً� من 
�جلو�نب �لتف�سيلية �إلى فرق �لعمل، ويوفر لها كل �سبل �لدعم 
�لإد�ري و�ملعنـــوي �لالزم لنجاحها، وخ�سو�سًا يف جمال توفري 
�لدعـــم وت�سهيل �لإجـــر�ء�ت �لر�سمية لـــدى �جلهات �خلارجة 

عن �إطار �مل�سروع.

�ساحب �ل�سمو  �مللكي �لأمري �سلمان بن عبد�لعزيز و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
�سلطان بن �سلمان يد�سنان كتاب �مللك خالد بن عبد�لعزيز )رحمه �هلل(.

�ساحب �ل�سمو  �مللكي �لأمري �سلمان بن عبد�لعزيز و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 
�سلطان بن �سلمان يد�سنان كتاب �مللك �سعود بن عبد�لعزيز )رحمه �هلل(.
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و�إدر�كًا مـــن �سمـــوه – حفظه �هلل – لأهمية تكوين �ملوؤ�س�سات 
�ملعنية برت�ث �ملدينة، �ملدعمة بالكو�در �ملوؤهلة، و�لتجهيز�ت 
�لفاعلة، و�لبيئة �لتنظيمية �ملرنة؛ �سارع – حفظه �هلل – �إلى 
تاأ�سي�ـــص �لأجهـــزة �ملعنية بالرت�ث �لعمـــر�ين ودعمها، لتكون 
�لأ�سا�ـــص �لـــذي تقوم عليـــه �لعناية بـــرت�ث �ملدينـــة وتنميته. 
وقـــد �أولى �سمـــوه هذ� �جلانـــب عناية؛ ف�ســـارع �إلـــى تاأ�سي�ص 
�لإد�ر�ت �ملعنيـــة، وت�سهيـــل مهامهـــا، و�إحاطتهـــا بالرعايـــة. 

وقـــد جت�سدت هذه �لعنايـــة يف تاأ�سي�ص �إد�رة �لتطوير �لرت�ثي 
و�لثقـــايف يف �لهيئـــة �لعليـــا لتطويـــر مدينة �لريا�ـــص، ودعمه 
جهـــود د�رة �مللـــك عبد�لعزيـــز – لكـــون ن�ساطهـــا �لثقـــايف، 
و�جلو�نـــب �لرت�ثية يف عملهـــا – يف ر�سد �ملن�ســـاآت �لرت�ثية 
�ل�سعوديـــة، ودعم وكالة �لآثـــار و�ملتاحف )عندما كانت تابعة 
لـــوز�رة �لرتبية و�لتعليم( يف �حلفاظ علـــى �ملن�ساآت �لرت�ثية 
يف �ملدينـــة، وتو��سل هذه �لدعـــم بعد تاأ�سي�ـــص �لهيئة �لعامة 

لل�سياحـــة، وعنايتهـــا باجلو�نـــب �لرت�ثية كجزء مـــن �لتطوير 
�ل�سياحـــي للمدينـــة.

كمـــا كان لتقديـــر �سموه �لعميـــق للقيم �لرت�ثيـــة وتعزيزها �أثر 
كبري يف توجيه تطوير �ملن�ساآت �حلديثة للعناية بالقيم �لرت�ثية 
و�لقتبا�ـــص منهـــا، وحتقيـــق مبادئهـــا، و�لعنايـــة بخ�سو�سيـــة 
�ملجتمـــع ومتطلبات �حليـــاة �لجتماعية �لإيجابيـــة �سمن هذه 
�ملن�ســـاآت �حلديثـــة. وكان – حفظه �هلل – يبـــدي تقديرً� كبريً� 

للمبـــادر�ت �ملبكرة يف هذ� �ملجال، �لتي متثلت يف ت�ساميم حي 
�ل�سفار�ت، ومن�ساآت منطقـــة ق�سر �حلكم، بحيث تبدي �أ�س�ص 
�لعمـــارة �ملحلية، وتقتب�ـــص من مفرد�تهـــا يف �ملن�ساآت �حلديثة 
�لتـــي �أثبتت جناحها وقابليتهـــا للتطبيق. وكان ل�سموه دور كبري 
يف �عتمـــاد ت�سميم �ملحكمة �لكـــربى بالريا�ص على منط يعزز 
�لقيـــم �لرت�ثيـــة، و�ملتطلبـــات �حل�سرية �لجتماعيـــة لالأحياء 
�ملجـــاورة، وت�سهيل تطوير �ملناطـــق �لرت�ثية �ملحيطة، و�لتكامل 

�ساحب �ل�سمو  �مللكي �لأمري �سلمان بن عبد�لعزيز يف زيارة حلي �ل�سفار�ت يف مرحلة �لإن�ساء�ساحب �ل�سمو  �مللكي �لأمري �سلمان بن عبد�لعزيز يف زيارة ملركز �مللك عبد�لعزيز �لتاريخي 1419هـ )1998م(
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مع منطقة ق�سر �حلكم. وهو ما �أ�سبح عالمة بارزة يف عمر�ن 
�ملدينة بعد تلك �لتجربة.

ويف كل منا�سبة كان �سموه يوظف كل فر�سة �سانحة يف جمالت 
�لتطويـــر �ملختلفـــة خلدمة �لـــرت�ث �لعمر�ين عـــرب توجيه هذه 
�مل�سروعات نحو �لقيم �لرت�ثية؛ فكان يبادر �إلى �لتوجيه بتطوير 
�ملناطق �لرت�ثية يف �ملدينة علـــى �أ�س�ص من �لتطوير �حل�ساري 
و�لقت�سادي �حلديثة، و�أ�س�ص مـــن �لعناية بالرت�ث �لعمر�ين. 

ومن ذلك عنايتـــه بتاأ�سي�ص �سركة �لريا�ـــص للتعمري وتوجيهها 
لال�ستثمـــار �لقت�ســـادي �سمن من�ساآت منطقـــة ق�سر �حلكم، 
ويف جو�رها على �أ�س�ص من �لعمارة �لرت�ثية �ملتو�فقة مع �لنمط 
�ملعماري �لعام للجو�ر �ملحيـــط، و�لتي �أثبتت فعاليتها وتكاملها 
�لقت�ســـادي مـــع بقية مر�فـــق �ملدينـــة �لقت�ساديـــة �حلديثة. 
كمـــا وجه �سموه �لهيئـــة �لعليا لتطوير مدينـــة �لريا�ص لدر��سة 
��ستكمـــال �لتطويـــر �لرت�ثـــي يف منطقـــة ق�سر �حلكـــم وو�سط 

مقر �حلكم و�جل�سر بني �مل�سجد و�لق�سر  وميد�ن �ل�سفاة �سنة 13٥6هـ )1937م(

ميد�ن �ل�سفاة و�ملباين �ملحيطة

و�دي حنيفة
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�ملدينة من خـــالل تطوير �سوق �لزل، وميد�ن دخنة. ثم توجيه 
�سمـــوه بتطوير منطقة �لظهرية ويف و�سط �ملدينة، وتوفري �سبل 
�لدعـــم �ملالية و�لإد�رية �لالزمـــة ملر�حل �لدر��سة و�لتخطيط، 
ومبادرته �إلى ح�سد �لدعم �لقت�سادي �ل�ستثماري يف �ملنطقة 
لتطويرها من قبل �لهيئـــة �لعليا لتطوير مدينة �لريا�ص. وكان 
ل�سموه دور كبري يف توظيف منا�سبة مرور مئة عام على تاأ�سي�ص 
�ململكـــة �لعربيـــة �ل�سعوديـــة -من خـــالل تروؤ�سه للجنـــة �لعليا 
لالحتفاء مبرور مئة عام على تاأ�سي�ص �ململكة- بتوجيهه مركز 
�مل�ساريـــع و�لتخطيـــط بالهيئة �لعليـــا لتطوير مدينـــة �لريا�ص 
بدر��ســـة وت�سميم وتنفيذ مركـــز �مللك عبد�لعزيـــز �لتاريخي 
يف منطقـــة ق�سور �ملربـــع، �لذي يعّد �أحد �أهـــم بر�مج �لتنمية 
�لرت�ثيـــة يف مدينـــة �لريا�ـــص، و��ستكمـــال �أعمـــال �لتطوير يف 
حميطه بنزع �مللكيات �خلا�سة يف حميطه، و��ستكمال �ملناطق 
�ملفتوحة، وتطويـــر حديقة �لوطن و�ملناطـــق �ملفتوحة �ملحيطة 
بها، وتطوير �لق�سر �لأحمر )مقر جمل�ص �لوزر�ء �لقدمي( يف 

�إطار �مل�سروع.

�أمـــا �مل�سروعـــات �ملخ�س�ســـة للتطوير �لرت�ثـــي فكانت حتظى 
بعنايتـــه �خلا�سة، ودعمه غري �ملحـــدود؛ �إذ كانت جهود �لأمري 
�سلمـــان �خلا�سة تقف د�ئمًا خلف هـــذه �مل�سروعات، وتوفر لها 
�لدعـــم �لإد�ري، و�لت�سهيالت �ملالية �لتـــي حتتاج �إليها، لتكون 
بامل�ستـــوى �لذي يتنا�سب مع �لقيمـــة �لرت�ثية لهذه �مل�سروعات، 
ويوفر لها جميـــع �لت�سهيالت �حل�سريـــة و�ملر�فقية �ل�سرورية 
لنجاحهـــا، مبقايي�ص عاملية. ومن هذه �مل�سروعات �لتي حظيت 
بعناية �سموه �خلا�سة: برنامج تطوير �لدرعية �لتاريخية �لذي 
تر�أ�ص �سمـــوه -حفظه �هلل- جلنة تنفيذية عليا لالإ�سر�ف على 
برنامج �لتطوير وكذلك بر�مـــج تطوير حي �لدحو؛ حيث تولى 

�ساحب �ل�سمو  �مللكي �لأمري �سلمان بن عبد�لعزيز يطلع على خمطط حي �ل�سفار�ت

�ساحب �ل�سمو  �مللكي �لأمري �سلمان بن عبد�لعزيز يف زيارة لق�سر �مل�سمك

�جتماع �للجنة �لعليا لتخطيط مدينة �لريا�ص برئا�سة �ساحب �ل�سمو  �مللكي �لأمري 
�سلمان بن عبد�لعزيز 1391هـ )1971م(.
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�سموه ح�سد �جلهات �ملنا�سبة للعمل يف هذه �مل�سروعات، و�لرفع 
للدولـــة بتوفري �حتياجاتها �ملالية، وحتمـــل م�سوؤولية �ملتطلبات 
�لإد�رية �لالزمة لتوفري �أف�سل م�ستويات �لتخطيط و�لت�سميم 

لهذه �مل�سروعات.

وحظيـــت �لتجارب و�لدر��سات �لرت�ثيـــة بدعم كبري من �سموه 
�نطالقـــًا مـــن تطلعـــه �لد�ئم نحـــو م�ستقبل �ملدينـــة، و�جلميع 
بـــني �أ�سالـــة �ملا�ســـي وحد�ثـــة �مل�ستقبـــل؛ فلم تقت�ســـر عناية 
�سموه على �لعناية بالـــرت�ث �لقائم وم�سروعاته �لتطويرية؛ بل 
�سملت �لعمل على تطوير �لدر��سات �ملتعلقة بالرت�ث �لعمر�ين 
و�لتجـــارب �ملتعلقـــة بهـــا، ومـــن ذلـــك: دعـــم �إقامـــة �لندو�ت 
و�ملحا�ســـر�ت، وور�ـــص �لعمل يف هذ� �ملجـــال، ودعم �ملبادر�ت 
�لتـــي قدمتها �لهيئـــة �لعليا لتطويـــر مدينة �لريا�ـــص لتاأ�سي�ص 
معهد �لعمارة �لطينية، و�إقامة �لدور�ت �لعملية للمتخ�س�سني 
يف هـــذ� �ملجـــال، ودعم جتربـــة �لهيئة يف �إقامـــة م�سجد �ملدى 
يف مركـــز �مللك عبد�لعزيـــز �لتاريخي، لتطويـــر تقنيات �لبناء 

��ستثمار�ت �سركة �لريا�ص للتعمري�ملحكمة �لكربى

مركز �مللك عبد�لعزيز �لتاريخي

بالرتبة امل�س¨وط، وت£وير ‡اSQسات معماQية حديãة مقتب�سة 
من �لعمارة �لرت�ثية.

و�ملنا�سبـــات  �لفعاليـــات  توظيـــف  �إلـــى  ي�سعـــى  �سمـــوه  وكان 
�لحتفاليـــة خلدمة �ملر�فق �لرت�ثيـــة، وتفعيلها و�ل�ستفادة من 
مæ�ساآت¡���ا يف خدمة الæ�س���اط الãقايف واالLتماع���«، ومن Pل∂ 
توجيـــه �سموه باإتاحة من�ساآت مركز �مللك عبد�لعزيز �لتاريخي 
جلميـــع �جلهات، ومـــن �سمنهـــا �ملوؤ�س�سات �خلرييـــة لالإفادة 
مـــن مر�فق �ملركز يف �إقامـــة �لفعاليات، و�ملنا�سبـــات �لثقافية 
�ملحليـــة و�لدولية. ومن ذلك �أي�ســـًا عنايته �خلا�سة باحتفالت 
عيد �لفطـــر �ملبارك، �لتي تقيمها �لهيئـــة �لعليا لتطوير مدينة 
�لريا�ـــص يف منقطـــة ق�سر �حلكـــم؛ كونها �لحتفـــال �لر�سمي 
للمدينـــة، وحر�ص �سمـــوه – حفظه �هلل – علـــى جعل �ملن�ساآت 
�لرت�ثيـــة و�ملر�فـــق �لثقافيـــة يف �ملدينـــة علـــى جـــدول رحالت 
��ست�سافـــة �لوفود �لدولية، و�ل�سخ�سيـــات �ل�سيا�سية و�لثقافية 
و�لقت�ساديـــة �لتي تزور �ململكـــة، وكان يحر�ص على دعم هذه 
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�لدرعية

د�رة �مللك عبد�لعزيز

�لزيـــار�ت بح�ســـوره �ل�سخ�ســـي، و��ست�سافة �سيـــوف �ململكة 
يف هـــذه �ملن�ساآت �لرت�ثية دعمًا لها، و�إبـــر�زً� لها على �مل�ستوى 

�لدويل.

حتـــى مع هذ� �لقدر �ملتعدد من �جلهود �ملباركة؛ مل يكن �سموه 
ياألـــو جهـــدً� يف �مل�ساهمـــة �ل�سخ�سية يف �لتطويـــر �لرت�ثي؛ �إذ 
كانـــت معرفة �لأمـــري �سلمان بتاريـــخ �ملدينـــة، ومعا�سرته لها 
يف �أدو�رهـــا �ملختلفة، ومر�حل تطورهـــا �ملتتالية جماًل خ�سبًا 
باملو�سوعـــات  و�لتعريـــف  �لتاريخيـــة،  �ملعلومـــات  لت�سحيـــح 
�ملجهولـــة �لتي ل�سموه معرفة خا�سة بهـــا. ومنها تو�سيح تاريخ 
جممـــع ق�سور �ملربع وما يحتويـــه من موؤ�س�سات للدولة يف ذلك 
�لوقـــت، و�لأحد�ث �لتـــي �حتوتها من�ساآتـــه، ويف حتديد �أ�سماء 
بع�ص �ملباين �لتاريخية، و�أهم �لأحد�ث �لتاريخية �ملرتبطة بها 
�سمـــن برنامج تطوير �لدرعية �لتاريخيـــة، ويف �سرح �جلو�نب 
�لتاريخيـــة وتو�سيحهـــا يف كثري مـــن �لأحـــد�ث �ملتعلقة ببع�ص 
معـــامل �ملدينة، �نطالقًا من معا�سرته تلك �لأحد�ث، ومعرفته 
�ل�سخ�سية بجو�نبها �لتف�سيلية، وكان لهذه �لتوجيهات �ملعرفية 
دور يف تر�سيد تطوير: حي �لدحو، وميد�ن دخنة، و�سوق �لزل، 

وق�سر �حلكم، و�سارع �لثمريي، و�لدرعية �لتاريخية.

لقـــد تركـــت عنايـــة �ساحـــب �ل�سمو �مللكـــي �لأمـــري �سلمان بن 
وهويتهـــا  وعمر�نهـــا  �ملدينـــة  بـــرت�ث  �سعـــود  �آل  عبد�لعزيـــز 
�لعمر�نيـــة �أثـــرً� بارزً� يف عمـــر�ن �ملدينة �لرت�ثـــي، وتطويرها 
�لثقـــايف؛ فاأ�سبحت �لعناية بـــرت�ث �ملدينة قيمة ي�سعى �جلميع 
�إلـــى خدمتهـــا، و�لعنايـــة بهـــا، و�لقتبا�ـــص منهـــا يف: �مل�سالح 
�لعامة، و�ملنا�سبـــات و�لفعاليات، وعمارة �ملن�ساآت، ويف �حلياة 
�خلا�ســـة، و�ملمار�ســـات �ملعي�سية ب�ســـكل جعل تـــر�ث �لريا�ص 
�لعمر�ين عالمة فارقة يف �ملعامل �حل�سارية �حلديثة للريا�ص، 

و�أ�سبحـــت �لريا�ص تفخـــر برت�ثها �ملتفاعل مـــع �لأد�ء �ليومي 
للمدينة ويظهر �سخ�سيتها �ملميزة.

ول تقـــف جهود �سمـــوه على دعم �لرت�ث �لعمـــر�ين عند حدود 
�ململكـــة، بل تتجاوزهـــا �إلى خارج �لعـــامل �لإ�سالمي من خالل 
رعايته �لكرميـــة بناء عدد من �مل�ساجـــد و�ملر�كز �لعلمية على 
�لطر�ز �لعمر�ين �لإ�سالمـــي، و�فتتاحه لها، مثل م�سجد �مللك 
عبد�لعزيـــز يف ماربيا بجنوب �إ�سبانيـــا، وهو �أول م�سجد �أن�سئ 
يف االأندل����¢ بعد Sسق���وط Zرناطة وخ���روê امل�سلمÚ مæ¡ا Sسæة 
897هــــ، كما رعى �سمـــوه بناء م�سجـــدي ز�فريوفيت�ص وم�سجد 
تي�ســـان يف �لبو�سنـــة و�لهر�ســـك، ومركـــز �لأمـــري �سلمـــان يف 
�سر�ييفـــو، جامـــع �مللـــك فهد بـــن عبد�لعزيز يف جبـــل طارق، 
وغريهـــا، مما يجعلـــه م�ستحقًا للتكرمي بو�سفـــه ر�عيًا للرت�ث 
�لعمر�ين �لأ�سيل، لكـــون هذ� عن�سرً� قيمًا ومهمًا من عنا�سر 

هويتنا �لعربية و�لإ�سالمية.

69 68

المهنييون



جائزة الحفاظ على التراث العمراني
 مشروع ترميم بيت البيعة 

Aار - فرع الأح�شاKة العامة لل�شياحة والآÄالهي

التعري∞ بامل�سروع وعناUسر√:

املوق�ع: 

يقـــع هذ� �لبيت جنوب غـــرب ق�سر �إبر�هيـــم �لأثري يف فريج 
)حـــارة( �لروي�سة مـــن حي �لكـــوت - �أ�سهر �أحيـــاء حمافظة 
�لأح�ساء �لقدمية - ويعّد منوذجًا للبيوت �لتقليدية بالأح�ساء. 

تاأ�سي�س¬: 

يعـــود تاأ�سي�ص هـــذ� �لبيت �إلـــى �سنة 1٢٠3هـ علي يـــد �ل�سيخ/ 
عبد�لرحمـــن بـــن عمر بن حممـــد بن عمر �ملـــال – رحمه �هلل 
- �لذي كلف بالق�ســـاء يف عهد �لإمام �سعود بن عبد�لعزيز – 

رحمه �هلل – �لذي حكم بني �سنتي 1٢18 و 1٢٢9هـ.

:âاأهمية البي

�سهد هـــذ� �لبيت عددً� مـــن �لأحد�ث �لتاريخيـــة، ومن �أهمها 
ت�سرفه مبقـــدم �مللك عبد�لعزيز بـــن عبد�لرحمن �لفي�سل  - 
طيـــب �هلل ثر�ه - �إليه يف ليلة 1331/٥/٥هـ عند فتح �لأح�ساء 
حيث ��ستقر به، وبـــات يف �إحدى غرفه مع �إخوته حممد و�سعد 
وعبد�هلل، ومتت مبايعة �أهايل �لأح�ساء له على �ل�سمع و�لطاعة 

على كتاب �هلل و�سنة ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم.

باب مدخل بيت �لبيعة

�لفناء يف بيت �لبيعة
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ملكيت¬:
�آلـــت ملكية �لبيت �إلـــى وز�رة �ملعارف ممثلـــة يف وكالة �لوز�رة 
لالآثـــار و�ملتاحـــف؛ وذلك بعد نـــزع ملكية �لبيت مـــن �أ�سحابه 

وتعوي�سهم، و�لآن يتبع �لبيت للهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار.

:âترميم البي
لقـــد متت تر�سيـــة ترميم هـــذ� �لبيت علـــى �إحـــدى �ملوؤ�س�سات 
14٢6/1/٢٠هــــ  بتاريـــخ   ٥/137 رقـــم  بالعقـــد  �لوطنيـــة 
مببلـــ≠ 69٥،٢47،٥ ريـــال، ومت �لنتهـــاء مـــن �لعمل بـــه بتاريخ 

14٢7/3/٢8هـ

الوUس∞ املعماري:
املدخπ الرئي�س:

يقـــع يف �جلهـــة �ل�سرقيـــة للبيت بالـــدور �لأر�سي، وهـــو دهليز 
م�ستطيل �ل�سكل يف�سله عن باقي �لبيت باب خ�سبي.

علـــى ميني �لد�خـــل �إلى �لبيـــت �سيد مدخل يـــوؤدي �إلى جمل�ص 
�لرجـــال �لرئي�ـــص، وهـــو غرفـــة م�ستطيلة بطــــول )8م *4،6٠ 

م( زين بعـــدة رو�زن م�ستطيلـــة �ل�سكل، ويف �جلهـــة �ل�سمالية 
�أقيـــم بـــه قو�ســـان ميثـــالن رو�ق �لوجـــار )موقد �لنـــار ومكان 
�إعـــد�د �لقهوة(، وميتد �سقفه �إلى م�ستـــوى �سقف �لدور �لأول، 
وت�سطف يف �أعلى �جلد�ر �ل�سمايل �أربع نو�فذ م�ستطيلة تنتهي 

بن�سف د�ئرة من �لأعلى تطل على �ل�سطح.
وعلـــى ي�ســـار �لد�خل �سيـــد درج يـــوؤدي �إلى �ل�سطـــح ��ستخدم 

للو�سول �إلى غرفة �ل�سيافة �خلا�سة بالرجال.
�أما خلف �لباب �خل�سبـــي �لذي يقابل �لد�خل يف نهاية �ملدخل 
فيوجـــد �إلى �ليمني ممر يوؤدي �إلـــى حظرية �حليو�نات، وخلفه 
مبا�سرة درج يوؤدي �إلى غرفة نوم �سغرية جدً�، رمبا ��ستخدمت 

لل�سيوف.
الفناء:

�إلـــى �لي�سار مدخـــل يوؤدي مبا�سرة �إلى فنـــاء �لبيت )�حلوي(، 
وهو م�ستطيل �ل�سكل م�ساحته   )7،4٠م *4،7٠م(، وعلى ميني 
�لفنـــاء �سيدت غرفتا نوم، و�أحلق بالغرفة �لثانية غرفة د�خلية 
)د�ر( تعلوهـــا غرفـــة  )كندية( ي�سعد �إليها بـــدرج، وم�ستودع 
�أ�سفل �لـــدرج، وعلى ي�ســـار �لفناء �سيد مطبـــخ �سغري، وغرفة 
م�ستطيلـــة �ل�سكل كبرية ن�سبيًا م�ساحتهـــا )7،٥٠م *٢،8٠م(. 
ويف �جلهـــة �لغربيـــة للفنـــاء �سيـــدت ج�سة متور تعـــّد منوذجًا 
فريدً� للج�ســـة �لأح�سائية، حيـــث �لأبو�ب �ل�سغـــرية وقنو�ت 
وجمبـــاة �لدب�ـــص، وم�ستـــودع، وبجانبها غرفـــة بد�خلها غرفة 
�أخـــرى )د�ر(، وهـــذ� �جلـــزء يعّد �أهـــم �أجز�ء �ملنـــزل، حيث 
�لغرفـــة �لد�خلية �لتي �سهدت قدوم �مللـــك عبد�لعزيز - طيب 
�هلل ثـــر�ه - �لـــذي بات فيهـــا، و�لغرفة �خلارجيـــة مزينة بعقد 
مقو�ـــص يف �لو�ســـط، وعدة لوحـــات ج�سية مزخرفـــة باأ�سكال 

نباتية وهند�سية.

الدور الأو∫:
يقـــع �لدرج �ملـــوؤدي �إلـــى �لـــدور �لأول قريبًا من �لركـــن �جلنوبي 
�ل�سرقـــي من �لفناء �لرئي�ص للمنـــزل، ويتكون من جز�أين ي�سالن 
�إلى �ل�سرفة )�لأقا�سي( �جلنوبية، ومنها �إلى �ل�سرفة )�لأقا�سي( 
�لغربية، و�ل�سرفة )�لأقا�سي( �ل�سمالية �لتي تطل على فناء �لبيت، 
وتو�سل �إلى جميع غرف �لدور �لأول �لتي ت�سابه يف تق�سيمها غرف 
�لدور �لأر�سي متامـــًا، ويف �لركن �ل�سمايل �لغربي �سيد درج �آخر 

يوؤدي �إلـــى �ل�سطح �لأعلى، وهو �أعلى نقطة يف �ملنزل، وهي عبارة 
عـــن �سطح غـــرف �لدور �لأول، حيـــث خ�س�ص هذ� �ملـــكان للنوم 
ب�سبب �لـــربودة يف ف�سل �ل�سيف. وهذ� تقليـــد موجود يف معظم 
�ملباين �لتقليدية �لقدمية مبنطقة �لأح�ساء، وعلى غرفة �لبيعة مل 
تقـــم �أي غرفة، و�إمنا �سيد �سطح فقـــط. وعلى حظرية �حليو�نات 
�متـــدت �جلدر�ن من �لأ�سفل �إلـــى �لأعلى، وهذ� يهدف �إلى حب�ص 

�لرو�ئح وعدم �نت�سارها �إلى د�خل �لبيت.

درج موؤدي �لى �لكندية

جمل�ص
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التوXي∞ واإعادة ال�ستîدام:
مت توظيفه متحفـــًا لق�سة دخول �مللك عبد�لعزيز – طيب �هلل 
ثر�ه – �إلى �لأح�ساء و�لعاد�ت و�لرت�ث �ل�سعبي، ويحكى ح�سب 

�لآتي:
:âاأجزاء البي

- �ملجل�ـــص: جهـــز كمجل�ـــص �أح�سائـــي تقليدي مـــزود باأدو�ت 
�ل�سيافـــة �لتقليديـــة خ�سو�ســـًا يف تو�فـــر مـــكان �إعـــد�د 

�لقهـــوة.

�لطابق �لأو�سط �لطابق �لول�لطابق �لر�سي
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- غرفـــة: جتهيـــز �لغرفة مبا يلزم من �ل�سا�ســـات لعر�ص مادة 
�إعالمية مرئية.

- غرفـــة �لنـــوم �لرئي�ســـة:  مكونـــة من ثالثـــة �أجـــز�ء: �لغرفة 
�لرئي�ســـة، و�لـــد�ر، و�لكنديـــة، وعادة ت�ستخـــدم لنوم جميع 

�لأ�سرة �ملكونة من �لزوج و�لزوجة و�لأولد.  
- �مل�ستـــودع:  هو غرفـــة د�خلية مظلمة لتخزيـــن �لتمور يدخل 

�إليها من خالل غرفة �جل�سة.
- �جل�سة: �إحدى �لطر�ئق �لتقليدية لتخزين �لتمور بالأح�ساء.

- غرفـــة �لبيعة:  تعـــّد �أهم غرف �ملنزل، وهي مكونة من غرفة 
ود�ر  وح�ســـب �مل�ســـادر �لتاريخيـــة  �أن �مللك عبد �لعزيز – 
طيـــب �هلل ثر�ه - قد دخـــل يف هذه �لغرفة، ونـــام فيها ليلة 
فتح �لأح�ساء، وتتميز هذه �لغرفة باأن جميع جدر�نها مزينة 

بزخارف ج�سية جميلة ومتميزة.
- غرفـــة �لنوم: هـــي غرفة �إ�سافيـــة للنوم يعر�ـــص فيها بع�ص 

م�ستلزمات �لأطفال و�لألعاب �لتقليدية.
- �ملطبـــخ:  مت جتهيـــزه بـــاأدو�ت �لطبـــخ �لتقليديـــة من �أو�ن 

وغريهـــا.
- �حلـــوي: فنـــاء مك�ســـوف يتو�ســـط �لبيت، وتطـــل عليه جميع 

�لغرف بالدورين.
- �لبئر: هو م�سدر �ملاء �لوحيد بالبيت.

-  �حلظـــرية: وقـــد مت �إن�ســـاء دورة �ملياه فيها مـــع �لإبقاء على 
حمام تقليدي كنموذج. 

البعد القت�سادي:
مل يكـــن هـــدف عمليـــة �لرتميم مقت�ســـرً� على �حلفـــاظ على 
هـــذ� �ملعلم �لأثري �ملهـــم على عملية �لرتميم، بـــل كان له بعد 
�قت�ســـادي متثل يف توظيـــف �ملبنى و�إعـــادة ��ستخد�مه متحفًا 

للـــرت�ث �ل�سعبـــي مبحافظة �لأح�ســـاء؛ وهذ� مـــا يجعله ي�سهم 
يف تن�سيـــط �حلركة �ل�سياحيـــة يف �ملنطقة عن طريق �لزيار�ت 
�ل�سياحيـــة له؛ مما ي�سجع على �لـــرو�ج �لقت�سادي يف �ملنطقة 
�ملحيطـــة به، كما �أنه يوفر فر�ص عمل من خالل ما يعر�ص فيه 
مـــن منتجات تر�ثية �سعبية من خالل �حلرف �ليدوية �ملتنوعة 

�لتي ت�ستغل �ملو�رد �ملحلية يف �إبد�ع تلك �ملنتجات.

البعد الجتماعي:
مثلت عملية ترميم بيت �لبيعة تاأ�سياًل لأحد �لأبعاد �لجتماعية، 
�إذ يجمـــع �ملكان �أهـــايل �لقرية �لذين يحر�ســـون على زيارته؛ 
ممـــا يهيئ ت�سجيعهم على �حلفاظ على �لرت�ث ونقل �لتجارب 
�إلـــى مبان �أخـــرى، �إلى جانب تعريفهم بحقبـــة زمنية مهمة يف 
تاريخ بالدهم، وما بذل مـــن جهد كبري لتوحيدها، كذلك فاإن 
تخطيـــط �ملنزل يبـــنّي تخطيطًا للمبـــاين �ل�سكنيـــة �لإ�سالمية 
�ملرتبطة بالثقافة �لإ�سالمية، وما حتر�ص عليه من حفاظ على 

خ�سو�سية �لبيت.
البعد ال�سياحي: 

تعّد �لزيار�ت �لتي تتم للبيـــت بعد ترميمه ت�سجيعًا على حركة 
�ل�سياحـــة �لد�خلية، وتاأكيدً� لتو�فـــر عنا�سر �جلذب �ل�سياحي 
يف �ململكة، �إلى جانب �جتذ�ب �ل�سياحة �لآتية من دول �خلليج، 
وغريها مـــن �لدول؛ وذلك لقرب �ملـــكان �أي�سًا من قلب مدينة 

�لهفوف.

م�سوZاä نيπ اجلائزة

1- القيم الرتاثية و–قي≤ الهدف:
كانـــت عملية ترميـــم بيت �لبيعـــة )بيت �ملال( مهمـــة للحفاظ 
علـــى �أحـــد �ملعـــامل ذ�ت �لقيمـــة �لتاريخيـــة �ملهمـــة مبحافظة 
�لأح�ســـاء؛ ملا للبيـــت من �أبعـــاد تاريخية متمثلـــة يف ��ست�سافة 
�أهـــايل �لأح�ساء �مللـــك عبد�لعزيز �آل �سعـــود - طيب �هلل ثر�ه 
- فيه ومبايعته، كما اأنه يع���دq اأحد االأمناط املعماQية للم�ساكن 
يف �ملنطقة �ل�سرقيـــة؛ ومن هنا فاإن �حلفاظ عليه بو�سفه �أحد 
معـــامل �لرت�ث �لعمر�ين �سيحقق مردودً� �قت�ساديًا و�جتماعيًا 

وثقافيًا كبريً�.

غرفة �لبيعة
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كانـــت عمليـــة ترميـــم بيت �ملـــال )بيـــت �لبيعـــة( م�ساهمة يف 
ا◊ف���ا® عل���ى اأح���د االأمن���اط املعماQي���ة للمæ���اRل باملæ£ق���ة 
�ل�سرقيـــة، كمـــا �أن �لبيت يـــوؤرñ لأحد �أهم �لأحـــد�ث يف تاريخ 
توحيد �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وميثل �أي�سًا موروثًا ثقافيًا ملا 
كان عليـــه �أ�سلوب �حلياة يف تلـــك �لفرتة �لو��سحة يف تخطيط 

فر�غاته وملحقاته.
2- فهم الفكر الرتاثي وا�ستîدام¬:

تـــدل عمليـــة �لرتميـــم �إدر�ك �لقائمني عليهـــا، و�لد�عمني لها 
علـــى �أهمية �حلفـــاظ على �أحـــد �ملعـــامل �لرت�ثيـــة بالأح�ساء، 
ومـــا �سيرتتـــب على عمليـــات �لرتميم مـــن مـــردود�ت ثقافية، 

و�قت�سادية، وتاأ�سيل للقيم �ملجتمعية.
والل¨��ة   äواملف��ردا العم��راين  الرتاث��ي   π��الت�سكي  -3

املعمارية:

متت عملية �لرتميم لبيت �لبيعة وفقًا ملعايري متبعة يف عمليات 
�لرتميـــم �لتي تهدف �إلـــى �حلفاظ عليـــه، و��ستكمال ما تهدم 

منه دون تغيري يف �ملبنى، و�حلفاظ على مفرد�ته �ملعمارية.
4- الواقعية:

كانـــت عملية توظيف �لبيـــت ليكون متحفًا بعـــد �لرتميم دلياًل 
علـــى هذه �لو�قعية؛ مما �أ�سفى �أبعـــادً� �أخرى لعملية �لرتميم، 

و�إعادة �ملبنى �إلى و�جهة �حلياة.
5- الإبداع:

متـــت عملية �لرتميم و�ل�ستكمال دون �إحد�ث تغيري يف �لطر�ز 
�ملعماري لهذه �لنوعية من �ملباين ، ودون تعديالت يف تخطيط 
�ملبنـــى؛ مما حافظ على جمالياته ليكـــون �ساهدً� على �لع�سر 

�لذي ينتمي �إليه.

6- ا�ستî��دام م��واد البن��اء والتقني��اä وو�سائ��π البن��اء 
و–قي≤ ال�ستدامة:

��ستخدمـــت مو�د بنـــاء تقليديـــة وحملية يف عمليـــات �لرتميم 
و�ل�ستكمـــال، وكانـــت عملية �إعـــادة �ل�ستخد�م حتقيقـــًا ملبد�أ 

�حلفاظ و�ل�ستد�مة.
7- التزام مبادÇ احلفاظ على الرتاث العمراين:

تاأتـــي عمليـــة �لرتميم و�حلفـــاظ على بيت �لبيعـــة، و��ستخد�م 
مو�د �لبنـــاء �لتقليدية، وعملية �إعادة �ل�ستخد�م حتقيقًا لتلك 
�ملبادÇ، كمـــا �أن توظيف �ملبنى ي�سفي على هذ� �لرت�ث حيوية 

و��ستمر�رية يف �لتفاعل مع م�ستجد�ت �حلياة.

راأى جلنة التحكيم 
بعد �طالع �أع�ساء فريق �لتحكيم على جميع �ملعلومات �ملقدمة 
عـــن م�سروع ترميم بيت �لبيعة، �تفـــق �جلميع على �أن �مل�سروع 
��ستوفـــى جميـــع م�سوغـــات نيل جائـــزة �حلفاظ علـــى �لرت�ث 
�لعمـــر�ين )فئة �ملهنيـــني(، ور�أى �لأع�ســـاء �أن �ملحافظة على 
هذ� �ملبنى مهم جدً� ليكون معلمًا معماريًا تر�ثيًا يحكي �أحد�ث 
تاريخيـــة مهمة من تاريخ �ململكـــة، وكذلك لحتو�ئه على جميع 
�ملفـــرد�ت �ملعمارية �لرت�ثيـــة �ل�سائدة يف �ملنطقـــة. و�إن جناح 
عمليـــة �ملحافظة عليه ي�ستحق �لإ�ســـادة و�لتقدير، وبذلك فقد 
ر�أت جلنـــة �لتحكيم �أن مينح م�سروع ترميم بيت �لبيعة جائزة 
�ملحافظة علـــى �لرت�ث �لعمر�ين )فئة �ملهنيـــني( منا�سفة مع 

م�سروع �حلفاظ على قرية �آل عليان �لتاريخية.
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جائزة الحفاظ على التراث العمراني:
مشــروع الحفاظ على قريــة آل عليان 

التاريخية
اآها› قرية اآل عليان - �شالí حممد القنا�س العمري

مقدمة: 
تقـــع قريـــة )�آل عليـــان( �لرت�ثيـــة مبركز �ل�ســـرح يف حمافظة 
�لنما�ـــص مبنطقـــة ع�ســـري، وتقـــع يف �جلهـــة �ل�سماليـــة جلبل 
)�لطيـــق( �لـــذي يعـــدt من �أعلـــى جبـــال �ل�سر�ة. هـــذه �لقرية 
ي�سكنهـــا قبيلة �آل عليان ن�سبة �إلـــى جدهم عليان بن عمارة بن 
كعـــب بن عمرو بن �حلجر..�إلخ، وهم �إحدى ف�سائل قبيلة بني 
عمارة �لتي ت�سكن منطقة حلباء �ملعروفة با�سم �ل�سرح حاليًا.

القلعة:
�إن �ملحيط �خلارجي للقلعة ي�سل �رتفاعه �إلى نحو ع�سرة �أمتار 
حيث ل ي�ستطيع �أحد دخول �لقلعة �إّل من �أحد �أبو�بها �لثالثة.

امل�سهرة:
كمـــا يوجد بهـــذه �لقرية غرفـــة عاليـــة ت�سمى �مل�سهـــرة، وهي 
غرفة �حلار�ـــص تعتلي �ملباين، وهي يف �لـــدور �خلام�ص. وهذه 
�لغرفـــة هي موقـــع �حلار�ص �لذي ميكث بها مـــن �أول �لليل �إلى 
طلـــوع �لفجر، وفيهـــا عدد من �لـــربوج �أو �لفتحـــات �ل�سغرية 
�لتـــي ير�قب من خاللها �أطر�ف �لقرية حتى ل يدخل �أحد �إلى 

�لقرية �إّل بعد معرفته �إذ� كان �سديقًا �أو دخياًل.

:øاحل�س
�حل�ســـن �أو �لقلعـــة �لعالية �لـــذي يتكون مـــن خم�سة طو�بق 
�أو �أدو�ر، ويف كل دور ثـــالث غـــرف، وي�ستخـــدم لأغر��ـــص 
�أمنيـــة، وخمـــازن للحبـــوب و�لثمـــار، وكل �أ�ســـرة لهـــا غرفة 

معروفـــة، ويوجـــد يف هـــذه �لغرفـــة فتحـــات �سغـــرية، �لغر�ص 
منها دخـــول �لهو�ء �لبـــارد على �ملخزون مـــن �حلبوب حتى ل 
ت�سيبها �لآفـــات، ويف�سد �ملح�سول. ولهـــم فيها طريقة معينة 
لتوجيـــه هـــذه �لفتحـــات، كذلك هنـــاك �ل�سطح �لـــذي يحيطه 
جـــد�ر حام باإرتفاع مرتيـــن، وي�ستخدم للحر��ســـة، وفيه �أي�سًا 

عـــدد من �لفتحـــات ملر�قبـــة �أطر�ف �لـــو�دي و�لقريـــة، وهذه 
�لفتحـــات تعمل ب�ســـكل هند�سي معني، وهي غـــري مبا�سرة، بل 
ملتويـــة حتى ل تدخـــل طلقات ر�سا�ص �لأعـــد�ء �إلى �حلار�ص، 
وكذلك يوجد بجو�ر هذه �لفتحات حجارة معدة لإقفال �لفتحة 
خوفـــًا من طلقـــات �لعدو، كذلـــك هناك فتحة كبـــرية يف �أعلى 
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�حل�ســـن ملر�قبة �لباب، ولديهم حجـــر كبري يتم �إ�سقاطه على 
�لعـــدو عندما يقرتب من �لباب، مع �لعلم �أنه يوجد حجر كبري 
و�سخم بجو�ر �لباب مينع ��ستهد�ف �لعدو للباب من بعيد. �أما 
�لباب فهـــو م�سنوع من خ�سب �لطلح �لقـــوي �لذي ل ميكن �أن 
يخرتقه �أي �سالح، ول ميكن �أن يفتح �لباب �إل من تعلم فتحه، 
فلـــو �أعطي �ملفتاح ل�سخ�ص غريب ل ميكن �أن يفتحه مهما كان 
�إل بالطريقـــة �لتي �سمم �لباب عليهـــا، ولكي ل يفتحه �إل كبار 

�ل�سن، �أو من تدرب على فتحه.

�لقيا�ص �سابقًا قبل وجود �ملرت ملعرفة �أطو�ل �ملز�رع وم�ساحاتها 
لتوزيــــع �لتكلفــــة �إذ� ح�سلــــت حملــــة �أو وجد �سيــــف �أو ما �سابه 

ذلك؛ فتوزع �لكلفة على ح�سب مز�رع كل �سخ�ص.

:øاجلري
يجاور �مل�سجد �جلرين، وهذ� �جلرين له عدد من �ل�ستخد�مات 
�أو �لوظائـــف، فيتم فيـــه �إقامة �حلفـــالت �إذ� كان فيه ختان �أو 

زو�ج �أو �سيوف. 
ومـــن ثـــم يتم �سيافتهم �سيافـــة عامة يف هـــذ� �ملوقع �لذي هو 
عبـــارة عن جمال�ص ت�سمـــى �لعري�ص �أو �خلاريـــة، �أو يتم توزيع 
�ل�سيـــوف من هـــذ� �ملوقع على �أهـــل �لقرية، كذلـــك ي�ستخدم 
�جلريـــن لدر�ص �ملنتجات �لزر�عية من قمح �أو �سعري �أو ذرة �أو 
عد�ص، ويكون ذلك بالتناوب بني �أهايل �لقرية حتى ينتهو� من 

حم�سولهم �لزر�عي.

املتح∞:
بـــد�أت فكرة �إن�ســـاء �ملتحف �سنـــة 141٥هــــ؛ �إذ مت جمع بع�ص 
�ملقتنيـــات للمحافظة على �لآثـــار، وو�سع �ملقتنيات يف �ملتحف. 
ومنـــذ ذلـــك �حلـــني حتـــى �لآن مت جمـــع مـــا يزيـــد علـــى 1٥٠ 
قطعة �أثريـــة مع بع�ص �لوثائق، وهي عبـــارة عن وثائق �إ�سالح 
ومكاتبات وو�سايا ووثائق عامة لالأهايل بع�سها يعود �إلى �أكرث 

من 13٠ عامًا.

مواد البناء امل�ستîدمة:
ي�ستخـــدم يف �لبنـــاء غالبـــًا �حلجر، وقـــد ي�ستخـــدم �للÍ من 
�لطني، كمـــا ت�ستخدم مادة )�ل�سيد( مونـــة لتزيد من متا�سك 

امل�سجد:
يقـــع يف د�خـــل �لقلعـــة �مل�سجد �لـــذي مل يعرف غـــريه يف هذه 
�لقريـــة، ويـــدل على �أنـــه بني منـــذ دخـــول �لإ�ســـالم �إلى هذه 
�لقرية. وقد جدد �مل�سجد على جدر�نه �ل�سابقة نف�سها، وبقيت 
�أ�س�سه من �حلجر �لفخم. و�جلدير بالذكر �أنه مت و�سع بو�سلة 
لتحديـــد �لقبلة عند �لتجديد، فلم تختلـــف ولو بدرجة و�حدة؛ 
وهـــذ� يـــدل على مـــا يتمتع بـــه �لأولون مـــن قدرة علـــى معرفة 
�جلهات، وما وحباهم �هلل من موهبة و�إلهام وقد كان فيه بركة 

ماء ومو��سئ؛ �أي: �أحو��ص من �جل�ص للو�سوء. 

املنداة:
تقع �ملند�ة يف جو�ر �مل�سجد، وهي مكان يجل�ص فيه �أهايل �لقرية 
بعد �ل�ســــالة لتد�ر�ص �أمورهــــم، ويوجد فيهــــا بع�ص �لعالمات 
�لثابتــــة منقو�سة على �حلجارة، وهي عبــــارة عن عالمة لوحدة 
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�لبنـــاء وقوته. وي�ستخـــدم يف �لأ�سقف �خل�ســـب و�أور�ق �ل�سجر 
و�لطني لتغطية �ملبنى. 

طريقة البناء:
يقـــوم �لبنـــاء بعمل �سفـــني متو�زيني )قودين( مـــن �حلجارة، 
وتعباأ بينهمـــا مادة �لطني �لتي تقوم بعمل عـــزل للمبنى، وبعد 
�لنتهـــاء من كل �سف من �لبناء )مدماك( يبنى عليه �ملدماك 

�لثاين، وهكذ� دو�ليك حتى يتم �لنتهاء من �لبناء.

يبـــد�أ �لبنـــاء من ركـــن �ملبنـــى، ويتم و�ســـع �لأحجـــار بطريقة 
متعاك�سة، �أحدهما للد�خل و�لآخر للجانب. 

الأبواب:
يقوم �لنجار ب�سنع �إطار للباب، ثم يقوم �ملعلم بو�سع �لإطار يف 
�أول مدماك، ويكون �لباب جزءً� من عملية �لبناء منذ �لبد�ية، 
وتو�سع �سخرة مقو�سة ت�سمى �ليباهة فوق �لباب كبرية �حلجم 

بحيث توزع �لأحمال على جانبي �لباب.
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:òالنواف
مـــا قيل يف حق �لأبو�ب نف�سه ينطبق علـــى �لنو�فذ، كما يو�سع 
يف بع�ـــص �لنو�فذ �أحجـــار خارجة من �لنافـــذة تعمل م�سد�ت 

لإدخال �لتيار �لهو�ئي �إلى �ملبنى.

:êالدر
هنالـــك عدة �أنو�ع من �لدرج، فمنها مـــا يكون مبنيًا بالطريقة 
�ملعروفـــة، ومنهـــا ما يكون جـــزءً� من بناء �جلـــد�ر، وهي �أهم 
عو�مـــل ثبات �جلـــد�ر وقّوته، وتخرج عتبات �لـــدرج كل و�حدة 
علـــى حدة لتكون �لدرج من خارج �ملبنى، ول تز�ل تلك �لعتبات 
قويـــة، وميكن ��ستخد�مها. كما �أن هنالك نوعًا �آخر من �لدرج 
�أل وهـــو �مل�سنوع مـــن �خل�سب، ويتم نحـــت �لعتبات على جذع 

�ل�سجر، ويتم ��ستخد�مها كدرج م�ستقل قائم بذ�ته.
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اأهداف احلفاظ ‘ امل�سروع:
كان للم�سروع عدة �أهد�ف متثلت يف �لآتي:

1- ترميم �ملباين �لرت�ثية بالقرية و�حلفاظ عليها .
٢- تاأهيل �لقرية و�إعادة ��ستخد�م مبانيها .

3- جعلها مز�رً� �سياحيًا مبحافظة �لنما�ص خ�سو�سًا �أنها من 
�ملحافظات �لتي ت�سهد حركة �سياحية يف ف�سل �ل�سيف.

4- حتقيق عائد مادي، وتوفري فر�ص عمل للمو�طنني.
٥- فتح �آفاق ��ستثمارية جديدة.

6- املحاف¶���ة على اأحد اأمن���اط العم���اQة التقليدية يف مæ£قة 
ع�سري .

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:
�نبثقـــت �لفكـــرة �لت�سميمية للم�سروع مـــن حماولة جعل قرية 
�آل عليـــان �لرت�ثيـــة من مبـــان مهجـــورة �إلى قريـــة تر�ثية يتم 
ترميمها، ثم توظيف مبانيهـــا، وتوفري �سبل للجذب عن طريق 
توفـــري خدمات ل تغري من معـــامل مبانيها، وحتفظ لها طابعها 
�لرت�ثـــي �ملميز لعمارة منطقة ع�سري، ويكون �ملردود هو �لعائد 

�لقت�سادي من عملية �إعادة �ل�ستخد�م.

اأن�سطة امل�سروع:
ت�سلح قرية �آل عليان لكثري من �لأن�سطة �لتي ميكن ممار�ستها 
يف مبانيها فهي ت�سلح �أن تكون متنزهات ومطاعم تر�ثية ونزًل 
فندقية تر�ثية ومقـــاٍه تر�ثية، و�سيكون لها �أبعادها �لجتماعية 

و�لقت�سادية و�ل�سياحية يف منطقة ع�سري.

التطوير:
هنـــاك كثري من مقرتحات �لتطوير، �لـــذي �سيت�سمن �حلفاظ 
علـــى �لقرية بطابعها �لرت�ثي �لتقليـــدي دون �إحد�ث تعديالت 
يف �ملبـــاين، ومبا يحرتم خ�سو�سيتها بو�سفهـــا، موقعًا تر�ثيًا، 
لكـــن هذ� ل مينع من �إدمـــاج �ملر�فق، وبع�ص م�سروعات �لبنية 

�لتحتية �لتي ل ت�سوه، ول تغري من معامل �لقرية .

البعد الجتماعي:
�إ�سرت�تيجية �حلفاظ على �لقرية �لتي كانت مبادرة من �أهايل 
�لقرية وم�ساركـــة منهم يف �لأعمال �لتي متت ما هي �إل تعميق 
للم�ساركة �ملجتمعية يف �حلفـــاظ على �لرت�ث �لثقايف وت�سجيع 
�أفـــر�د �آخريـــن علـــى �لقيـــام باأعمـــال مماثلة عـــن طريق نقل 
جتاربهـــم يف �حلفاظ على �ملعامل �لرت�ثية، كمـــا �أنها �ساعدت 

على تعرف �لأجيال �حلديثة تر�ث �أجد�دهم وتاريخهم.

البعد ال�سياحي:
�إن عمليـــة �لتوظيف بعـــد ��ستكمال �أعمال �حلفـــاظ و�لرتميم 
علـــى معـــامل �لقريـــة ومبانيهـــا و��ستغاللها كمطاعـــم تر�ثية، 
ومتحـــف للـــرت�ث �ل�سعبـــي، وحمـــالت جتاريـــة و�أماكـــن لبيع 
منتجـــات �ل�سناعـــات �ليدويـــة )�حلـــرف �لتقليديـــة( �سوف 

جتذب �ل�سائحني و�لزو�ر �إلى �لقرية.
مواد البناء:

مو�د �لبناء �مل�ستخدمة تقليدية ومن �لبيئة �ملحلية، وظهر ذلك 
يف ��ستخـــد�م �لأحجار و�لأخ�ساب و�ملونـــات �لقدمية بالإ�سافة 
�إلى بع�ص �ملـــو�د �مل�ستوردة، �لتي حتتـــاج �إليها �ملباين لدو�عي 

�لتوظيف دون �إحد�ث ت�سويه يف معامل �ملبنى.

م�سوZاä نيπ اجلائزة
عملية �لرتميم و�حلفاظ علـــى �ملعامل �لرت�ثية لقرية �آل عليان 
جتربـــة ينبغـــي �ل�ستفـــادة منها؛ ملا لهـــا من نتائـــج، �سو�ء من 
�لناحيـــة �لقت�ساديـــة �أم �لجتماعيـــة �أم �ملـــردود �ل�سياحـــي، 

وكانت م�سوغات نيل �جلائزة طبقًا للقو�عد �لآتية:
1- القيم الرتاثية:

حقـــق �مل�سروع م�ساهمة يف �حلفاظ على �إحدى �لقرى �لرت�ثية 
مبنطقة ع�ســـري، و�ساعد ذلك �أي�سًا على �حلفاظ على �ملوروث 

�لثقايف و�لجتماعي للقرية.
2- فهم الفكر الرتاثي وا�ستîدام¬:

�لوعـــي �لرت�ثي باأهميـــة �ملباين �لتاريخيـــة و�لرت�ثية بقرية �آل 
�لعليـــان، وما لها من قيـــم ح�سارية وثقافية جعـــل �أهل �لقرية 
يبـــادرون �إلى �حلفاظ على معاملهـــا وعنا�سرها �لعمر�نية �لتي 

تقع على جبال �ل�سر�ة.
والل¨��ة   äواملف��ردا العم��راين  الرتاث��ي   π��الت�سكي  -3

املعمارية:
كانـــت عملية �لرتميم وفقًا للبناء �لأ�سلي دون �إحد�ث تغيري�ت 

يف مفرد�تها �ملعمارية.
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4- الواقعية:
كانـــت جهود �أبنـــاء �لقرية �لذين قامو� باحلفـــاظ عليها دلياًل 
على م�سد�قيتهـــم يف �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين بالقرية، 
مت �لتعامـــل مع متطلبات �حلفاظ عليها و�لتاأهيل بدرجة عالية 
مـــن �لو�قعية؛ مما �ساعـــد على خروج �لقريـــة ومبانيها �سمن 

�لإطار �لعام لعملية �لتاأهيل.
5- الإبداع:

ظهـــر �لإبد�ع يف ��ستخد�م مـــو�د �لبناء يف عنا�سر �لقرية �لتي 
جتمع بني �ملا�سي و�حلا�سر، بل �سبقت ما تو�سلت �إليه �لعمارة 

يف يومنا هذ�. 
6- ا�ستî��دام م��واد البن��اء والتقني��اä وو�سائ��π البن��اء 

و–قي≤ ال�ستدامة:
كان ل�ستخـــد�م مو�د �لبناء �لتقليديـــة دور يف �حتفاظ �لقرية 
مبعاملهـــا �لرت�ثية �لقدمية، وكذلك يف حتقيق مبد�أ �ل�ستد�مة. 
كمـــا كان ��ستخد�م مو�د �لبناء �لتقليدية طبقًا لأ�س�ص هند�سية 
تعـــدt من خمرجـــات �لعمـــارة �حلديثـــة �ملتمثلـــة يف ��ستخد�م 
�لكابويل يف �لأعمدة، وكذلك يف �لدرج �سبه �ملعلق؛ مما �أ�سفى 
علـــى �لت�سكيـــل �ملعمـــاري للعنا�ســـر �سبغة جتمع بـــني �لقدمي 

و�حلديث.
7- مدى التزام مبادÇ احلفاظ على الرتاث العمراين:

كان ل�ستخـــد�م �ملـــو�د �لتقليديـــة ذ�تهـــا، وعودة �ملبـــاين بعد 
�لرتميم �إلى �سورتها �لتقليديـــة جت�سيد ملبد�أ �حلفاظ و�لتز�م 
عملية �لرتميم؛ ممـــا جعله عماًل متكاماًل ت�سافرت فيه جهود 

�أبناء �لقرية .

راأي جلنة التحكيم:
نيل جائزة  �مل�سروع جميع م�سوغات  �إلــى حتقيق  بالإ�سافة 
�ملحافظة على �لرت�ث �لعمر�ين من حيث �لقيم �لرت�ثية وفهم 
�لفكر �لرت�ثي و��ستخد�مه وم�ساهمته يف �ملحافظة على �سكل 
مما  �مل�سروع؛  تنفيذ  وو�قعية  �لتقليدي،  �لعمر�ين  �لن�سيج 
 OوOقة، وتعزيز املر£æساط ال�سياح« للم�æمية الæاإلى ت يوODي 

�لقت�سادي ل�سكان �ملنطقة.
وبذلك فقد �تفق �أع�ساء جلنة �لتحكيم على منح م�سروع �حلفاظ 
�آل عليان �لتاريخية جائزة �ملحافظة على �لرت�ث  على قرية 
�لعمر�ين )فئة �ملهنيني( منا�سفة مع م�سروع ترميم بيت �لبيعة.
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جائزة البعد اإلنساني:
مشروع تطوير قلب مدينة الهفوف

Aاأمانة الأح�شا

التعري∞ بامل�سروع:
تعتـــرب �لأح�ساء مـــن �أكرب مناطـــق �ململكة من ناحيـــة �مل�ساحة 
�جلغر�فيـــة حيـــث تبل≠ م�ساحتهـــا 46٠،٠٠٠كلـــم٢ ومتثل هذه 
�مل�ساحـــة ٢4% مـــن م�ساحة �ململكـــة �لعربيـــة �ل�سعودية ويعترب 
موقـــع �لأح�ســـاء مـــن  �أهـــم �ملو�قـــع �لإ�سرت�تيجيـــة يف �ململكة 
�لعربيـــة �ل�سعودية و ي�سرتك يف حدوده مع حدود عدد من دول 
جمل�ـــص �لتعاون �خلليجي حيث يحده مـــن �جلنوب دولة عمان 
ومنطقـــة جنر�ن ومـــن �ل�سرق دولة �لإمـــار�ت �لعربية �ملتحدة 
ودولة قطر وبحر �خلليـــج �لعربي ومن �لغرب منطقة �لريا�ص 
ومنطقـــة جنر�ن ومن �ل�سمال  مدينة بقيق وباقي مدن �ملنطقة 
�ل�سرقية وتعترب و�حة �لأح�ساء �أكرب و�حة يف �لعامل ويقدر عدد 
�سكانها بحو�يل1،3 مليون ن�سمة موزعني على 8 مدن و8٠ قرية 

وهجرة.
وتعد مدينـــة �لهفوف �لعا�سمـــة �لتاريخية ملحافظـــة �لح�ساء 
ويعترب مركز مدينة �لهفوف �لتاريخي رمزً� للمدينة �لإ�سالمية 
يف �جلزيـــرة �لعربية، فلقد منت مدينة �لهفوف �لقدمية )قلب 
مدينـــة �لهفوف( منوً� �أفقيًا عرب �لع�سور وت�سكلت من تكتالت 
كثيفـــة مـــن �ملنازل و�لق�ســـور �لدفاعيـــة و�لأ�ســـو�ق و�مل�ساجد 

وتخللتها بع�ص �ل�ساحات �ل�سغرية و�لأزقة.

�لقي�سرية قدميًا

مدينة �لهفوف

�سوق �لقي�سرية  
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العناUسر الت�سميمية للم�سروع.

1- عناUسر العمرانية لقلÖ مدينة الهفوف: 
وت�سمل �لعنا�سر �لطبيعية على �لآتي:

�أ( �لو�حة و�لنطاق �لعمر�ين �ملحيط 
ب( �ملعامل �لآثرية و�لتاريخية و �لأ�سو�ر �لقدمية و�لبو�بات.

ت( �لنمط �لعمر�ين للمباين.

2- عناUسر اقت�سادية:
ت�ستمل �لعنا�سر �لقت�سادية على �لآتي:

�أ- �لأ�سو�ق �لتقليدية .
ب- �حلرف �ملحلية.

ج- خدمات �ملجتمع �ملحلي.

3- عناUسر وXيفية:
ت�سمل �لعنا�سر �لوظيفية �لآتي:

�أ- حركة �لآليات ومو�قف �ل�سيار�ت.
ب- حركة �مل�ساة و�لفر�غات �ملفتوحة.

4- عناUسر معمارية:
ت�سمل �لعنا�سر �ملعمارية �لآتي:

�لطـــرق و�ملمـــر�ت �لد�خليـــة و�لأبـــو�ب و�لنو�فـــذ و�لأ�سقـــف 
و�لأقو��ص.

اأهداف امل�سروع:
�إن �أهد�ف تطوير قلب مدينة �لهفوف تتمثل يف �لآتي: 

1- حتقيق �لتكامل بني �ملنطقة �لتاريخية وحميطها �لعمر�ين.
٢- حتويـــل �ملنطقـــة �لتاريخيـــة �إلـــى منطقـــة جـــذب �سياحي 

وت�سويقها كمنتج �سياحي مميز حمليًا وعامليًا.
3- حتقيق �لبعد �لن�ساين ل�ساكني وزو�ر وجتار �ملنطقة.

4- �لعمل على تلبية متطلبات ت�سجيل مركز �لهفوف �لتاريخي 
على قائمة �لرت�ث �لعاملي باليون�سكو

٥- �لو�ســـول باملنطقة �لتاريخيـــة بالهفوف لأن ت�سبح منوذجًا 
للمحافظة على مثيالتها من مدن �ململكة �لأخرى.

6- �حياء �حلرف و�ل�سناعـــات �لتقليدية و�لرت�ث غري �ملادي 
�لذى كان �سائدً� باملنطقة وتوظيفه �قت�ساديًا .

7- ت�سجيع �مل�ستثمرين على �ل�ستثمار فى �ملمتلكات �حلالية.
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ومتثل هذ� �لتطوير يف حتويل ق�سر �إبر�هيم �إلى متحف وطني 
وحتويل �ساحة ق�سر �إبر�هيم )بر�حة �خليل( �إلى مكان لإقامة 

�ملهرجان و�لعرو�ص �لفلكلورية �ل�سعبية.
وكذلـــك توظيف �ملدر�سة �لأمريية كبيـــت للرت�ث، �إعادة �إحياء 
�حلرف �لتقليدية يف �لقي�سريات، و�لربط بني ق�سر �إبر�هيم 
وحـــي �لكـــوت، وكذلك �لربط بـــني �سوق �لق�سرييـــة و�ملدر�سة 
�لأمرييـــة، مـــع تطويـــر �ملنطقـــة �ملقابلـــة ل�ســـوق �لقي�سريـــة، 
وتطوير�ملربع �ملجاور للمدر�سة �لأمريية، وكذلك تطوير ميد�ن 

�لبيعة.
الأمø والأما¿ وال�سالمة:

�إن �أبرز تطبيقات �لأمن و�ل�سالمة يف برنامج تعزيز �لبعد �لإن�ساين 
ملدينة �لهفوف يف تاأمني �لطرقات وتاأمني �سالمة �مل�ساة وخدمات 
�لدفــــاع �ملــــدين وتنظيــــم حركــــة �لتحميــــل و�لتفريــــ≠ و�لت�سميــــم 
�جليومرتي للطرق ودر��ســــة ممر�ت �مل�ساة ودر��سة و�سع �ملو�قف 

و�إد�رتها وتطوير �إنارة �لطرق �للوحات �ملرورية و�لإر�سادية.
ال�سحة:

للمحافظة على �سحة �ل�سكان �جل�سدية و�لنف�سية قامت �أمانة 
حمافظة �لأح�ساء باإن�ساء عدد من �ملالعب �لريا�سية لالأطفال 
و�ملتنزهـــات �إلـــى جانب تن�سيـــق �مليادين و�ل�ساحـــات لتح�سني 
�ملناظـــر �لطبيعيـــة وتهدئة �حلركـــة �ملروريـــة وتخفيف �لتلوث 
�لب�سري و�إقامة �أن�سطـــة �سنوية و�حتفالت �لأعياد ي�ساهم يف 

حتقيق �لبعد �ل�سياحي و�لجتماعي يف �ملدينة.
:äدماÿا

�سعت �أمانة حمافظة �لأح�ســـاء على تطوير �ملر�فق و�خلدمات 
�لعامـــة ومو�قـــف لل�سيـــار�ت ودور�ت مياه و�لأ�ســـو�ق من �أجل 

تعزيز �لبعد �لقت�سادي و�ل�سياحي.

م�سوZاä نيπ اجلائزة
فهم الفكر الرتاثي:

يهـــدف �مل�سروع �إلى ربط �ملعامل �لرت�ثية يف قلب مدينة تر�بطًا 
عمر�نيًا بطريقة تعك�ص فهم �لفكر �لرت�ثي لالأ�سو�ق و�ل�سو�رع 
و�ملياديـــن و�خلدمات بع�سهـــا ببع�ص مبا يفي�ـــص �سفة تر�ثية 

على جممع تلك �ملباين.

القيم الرتاثية و–قي≤ الهدف:
�ت�ســـح فهـــم �لقيـــم �لرت�ثية من خـــالل �حلفاظ علـــى �ملباين 
�لرت�ثيـــة بطابعهـــا �لتقليـــدي وذلـــك با�ستمر�ريـــة ��ستخـــد�م 
االأمناط املعماQية التقليدية الرتاثية ال�سائدة يف ال¡فو± وQب§ 

ذلك مبا ��ستجد من عمر�ن.

�لقي�سرية حديثًا
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ال�ستدامة:
�هتـــم برنامج تعزيـــز �لبعد �لإن�ساين يف �لأح�ســـاء بال�ستد�مة 
�لبيئيـــة ومتثل يف ��ستخـــد�م مو�د �لبنـــاء �لتقليدية و�ملحافظة 
علـــى �لبيئـــة �لطبيعيـــة و�لعمر�نية �لرت�ثية و�حلـــد من �لتلوث 
�لب�ســـري وكذلـــك توفـــري فر�ص للعمـــل لل�سبـــاب و�لكبار مما 

�أ�سهم يف حتقيق �لبعد �لجتماعي و�لقت�سادي.

راأي جلنة التحكيم:
ناق�ـــص �أع�ساء جلنة �لتحكيـــم جميع �ملعلومات �لتي قدمت من 
م�ســـروع تطوير قلب مدينـــة �لهفوف، و��ستنـــادً� �إلى م�سوغات 
نيـــل جائزة �مل�ســـروع �لعمر�ين ذي �لبعـــد �لإن�ساين، فقد �تفق 

�أع�ساء �للجنة على �لآتي:
1- حقـــق �مل�سروع درجة عالية يف حتقيـــق �لرت�بط بني �ملعامل 

�لرت�ثية يف قلب مدينة �لهفوف.
٢- جنـــح �مل�سروع يف �إيجـــاد وظائف معا�ســـرة تنا�سب �ملباين 

�لرت�ثية �لقائمة يف �ملنطقة.
3- جنـــح �مل�سروع يف تعزيـــز �لبعد �لإن�ساين مـــن حيث تر�بط 
حركة �مل�ساة و�ت�سالها باملباين �لرت�ثية و�لأ�سو�ق �لتقليدية 

)ك�سوق �لقي�سرية( �ملوجودة يف �ملنطقة.
4- حتقيـــق �ل�سالمـــة و�لأمان بف�سل حركـــة �مل�ساة عن حركة 
�لآليـــات مع توفـــري مو�قف كافية لل�سيـــار�ت، وكذلك توفري 
�ساحـــات عامـــة وحد�ئـــق ومالعـــب لل�ســـكان و�ملت�سوقـــني 
و�ل�سيـــاح، وبذلك فقد �تفق �أع�ســـاء جلنة �لتحكيم على �أن 
مينـــح م�سروع تطوير قلـــب مدينة �لهفوف جائـــزة �مل�سروع 

�لعمر�ين ذي �لبعد �لعمر�ين فئة �ملهنيني. �ملدر�سة �لأمرييةق�سر �بر�هيم

�لقي�سرية حديثًا

بيت �لبيعة - �لطابق �لأول 
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جائزة المشروع اإلقتصادي التراثي:
مجمع تاروت التراثي

الهيÄة العامة لل�شياحة والآKار - فرع املنطقة ال�شرقية
بلدية القطيف وموD�ش�شة اجلزيرة

املوقع:
هـــو جممـــع �أُعيـــد تاأهيلـــه، ويتكون مـــن جمموعة مـــن �ملباين 
�لرت�ثيـــة، �ملبنيـــة مـــن �حلجـــر منذ �أكرث مـــن 8٠ عامـــًا، وقد 
تهدمـــت بع�ص عنا�سرهـــا �ملعماريـــة، وملوقعهـــا �لإ�سرت�تيجي 
بجـــو�ر قلعة تـــاروت �لأثرية �لتي �سيدهـــا �لفينيقيون منذ �أكرث 
من خم�سة �آلف عام، بادرت �لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار �إلى 

�أعادة ترميم هذه �ملباين وتاأهيلها.

عناUسر امل�سروع
يتاألف �مل�سروع من:

1- �سو¥ احلرفيني:
يقـــوم �ســـوق �حلرفيني بانتـــاج بع�ص �ملنتجات �لتـــي تقوم على 
�ل�سناعـــات �ليدويـــة، و�لتي يقـــوم ب�سناعتها �لأهـــايل، مثل: 
�سناعة �ل�سبح، و�سناعة مناذج لقو�رب �ل�سيد، وكذلك �أدو�ت 
�ل�سيد، وممار�سة �لغو�ص، وكذلك �ملنتجات �ليدوية �لتي تقوم 
علـــى خملفات �أ�سجار �لنخيل ليقتنيها �لزو�ر كهد�يا تذكارية، 
ويتم ت�سغيل هذه �ملحالت )بالتفاق مع �ملجتمع �ملحلي ومالك 
�لدكاكـــني لت�سغيلها مـــن �حلرفيني مدة من �لزمـــن مقابل ما 
قامت بـــه �لهيئة من �إعـــادة تاأهيل من خـــالل برنامج )بارع( 

�لذي ي�ستهدف تنمية �حلرفيني و�لأ�سر �ملنتجة.

�ملوقع �لعام

دكايني �سوق �حلرفنيموقع تاروت

حريف �أثناء �لعمل
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2- املطعم الرتاثي: 
مت ت�سجيـــع مالك مبنى �ملقهى �ملجـــاور للقلعة على حتويله �إلى 
مطعـــم تر�ثي، ليقـــوم �ملطعم بتقـــدمي �لأطعمـــة �لرت�ثية �لتي 
ت�ستهـــر بها �ملنطقة، كمـــا توجد غرفة ملحقـــة باملطعم للزو�ر 
خم�س�ســـة للعرو�ـــص �ملرئيـــة، وي�ستخدمهـــا �لـــزو�ر، و�أ�سبح 

�ملطعم �أحد مكمالت �لتنمية �ل�سياحية يف �ملنطقة.

م�سوZاä نيπ اجلائزة 
1- العائد اقت�سادي:

يعـــّد �لعائـــد �لقت�سادي مـــن عمليـــة ترميم �ملبـــاين وتاأهيلها 
وتوظيفها هو �أف�سل �سبيل ل�سيانتها و�حلفاظ عليها، و�لت�سجيع 
علـــى �لقيام بتجارب مماثلـــة، ومتثل ذلـــك يف توظيف �ملباين 
و�حت�سانهـــا �حلرف �ليدويـــة، وبيع �إنتاجها للـــزو�ر و�ل�سياح، 
�إلـــى جانـــب �لعائد من �ملطعم �لرت�ثي؛ وهذ� مـــا يوفر مردودً� 
�قت�ساديًا من عملية �لتاأهيل، كما �أنه يتيح فر�ص عمل لل�سباب 
من �أبنـــاء �ملنطقة، وكذلك نقل �خلـــربة يف جمال �ل�سناعات 
�ليدويـــة �لرت�ثية �إلى �لأجيال �لآتية، لتوفري منتجات للز�ئرين 

كهد�يا تذكارية.
2- فهم الفكر الرتاثي:

�ت�سح ذلك من خالل ترميم جمموعة �ملباين �لرت�ثية �ملتهدمة 
بجو�ر قلعة تاروت وتاأهيلها وحتويلها �إلى �سوق للحرف �ليدوية 
�لتقليديـــة �ملرتبطـــة بالبيئـــة مـــع منـــاذج مـــن �أدو�ت �ل�سيد 
و�ملر�كب، وغريها من �ل�سناعـــات �حلرفية �لرت�ثية، وكذلك 

تاأهيل �ملطعم لتقدمي وجبات تر�ثية.

�سوق �حلرفني

�ملطعم �لرت�ثي

حريف ي�سنع جم�سم ملركب �سغري
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3- القيمة الرتاثية و–قي≤ الهدف:
متثـــل هـــذه �لقيمة يف �حلفاظ علـــى �ملباين �لرت�ثيـــة بطابعها 
�لتقليـــدي و�إعـــادة ��ستغاللهـــا لحت�سان �ل�سناعـــات �ليدوية 
�لتقليدية �لتـــي كانت متار�ص قدميًا يف �ملنطقـــة، لتتنا�سب مع 
�لأن�سطة �لقت�سادية يف �لبيئة، وكذلك تتمثل يف توظيف مبنى 

كمطعم تر�ثي بجو�ر �لقلعة.
4- ا�ستî��دام مواد البن��اء التقليدية ‘ عملياä الرتميم 

واحلفاظ.
متت عمليـــة �لرتميم للمباين �لرت�ثية با�ستخـــد�م مو�د �لبناء 
�لتقليديـــة �ملوجـــودة يف �لبيئة، �لتي كانـــت ت�ستخدم قدميًا يف 
عمليات �لبناء، ومتت �ملحافظة على �لعنا�سر �ملعمارية �ملميزة 

للمباين يف تلك �حلقبة.
 

جل�سة يف �ملطعم �لرت�ثيجانب من �ملطعم �لرت�ثي
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راأى جلنة التحكيم
�إن هذ� �ملبنـــى �ملتو��سع �لذي يقع يف جزيرة تاروت يف �خلليج 
�لعربـــي مـــن �لأمثلـــة �ل�سائقـــة للعمـــارة يف �ملنطقـــة �ل�سرقية 
وتقنيـــات بنائها. يبدو �مل�سروع ناجحـــًا يف �حلفاظ على �ملبنى 
مـــع �إعادة ��ستخد�مـــه لوظائف وبر�مج خدميـــة جديدة، مثل: 
بع�ـــص �حلـــرف �ل�سغـــرية ذ�ت �لعالقـــة �لو��سحـــة باحلرف 
�ملحليـــة، بالإ�سافـــة �إلـــى �ملقهى �لـــذي يربز �لرتحيـــب �حلار 

بال�سياح و�لز�ئرين.
كما �أن �جلودة �لتـــي متت بها عملية �لرتميم تتمثل بو�سوح يف 
طر�ئق �لبناء �ملعروفة �لتي متت جتربتها م�سبقًا؛ مما �أدى �إلى 

نتائج ر�ئعة جدً�.

�سوق �حلرفني�ملطعم �لرت�ثي
�سوق �حلرفني يف تاروت
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جائزة بحوث التراث العمراني:
قرية ذي عين «إمكانية االستفادة من 
الســمات الفنية لقريــة ذي عين في 

تنمية الحرف والصناعات الصغيرة».
�شالí عبداهلل �شالí الزهراين

مقدمة:
متتـــاز �ململكة �لعربيـــة �ل�سعوديـــة بات�ساع 
مناخهـــا  وبتنـــوع  �جلغر�فيـــة،  م�ساحتهـــا 
وت�ساري�سهـــا، ومن هنا فاإن كل منطقة من 
مناطـــق �ململكة متتـــاز مبكونـــات طبيعية، 
وعاد�ت وتقاليد وموروثات �سعبية وثقافية 
وفنيـــة و�جتماعية متيزهـــا من غريها من 
�ملناطـــق �لأخـــرى، وحتتـــوي �ململكـــة على 

جمموعـــة كبرية من �ملناطق �لرت�ثية �لتـــي متثل �لو�جهة �لتي 
تظهـــر ثقافـــة كل منطقـــة تنتمي �إليهـــا تلك �ملنطقـــة �لرت�ثية 
وموروثاتهـــا وتقاليدها، ومن تلك �ملناطـــق و�لأماكن قرية ذي 
عـــني �لأثريـــة يف منطقـــة �لباحة �لتـــي ت�ستمل علـــى مميز�ت 
تر�ثيـــة وفنيـــة كبـــرية، حيث ت�ســـم هـــذه �لقرية �أمناطـــًا من 
�لعمـــارة �ل�سعبية �لتقليدية �مل�ستملة على عنا�سر فنية زخرفية 
وموجود�ت تر�ثية من بع�ص �لأو�ين و�مل�ستخدمات �لقدمية يف 
تلك �لقرية �لناجتة من بع�ص �ل�سناعات �ل�سعبية �مل�ستهرة يف 
تلك �ملنطقة؛ مما ميكن من �ل�ستفادة منها يف �إنتاج جمموعة 
من �ل�سناعات و�حلـــرف �لبيئية �ل�سغرية وتنميتها و�مل�ستقاة 
مـــن �حلـــرف �ل�سعبية �لقدميـــة �لتـــي كانت موجـــودة يف تلك 

�ملنطقة. 

:åاأهمية البح
ولحظ �لباحث �نح�سار كثري من تلك �حلرف، وغلبة �ل�سناعة 
�لآليـــة، فحر�ص من هذ� �ملنطلـــق على ت�سليط �ل�سوء على تلك 
�حلـــرف لال�ستفادة من ذلك �لـــرت�ث و�إبر�زه علميًا من خالل 
هـــذه �لدر��ســـة �ملتخ�س�سة عـــن �لقرية، وعمليـــًا بتوظيفه يف 
�إنتـــاج بع�ـــص �حلرف و�ل�سناعـــات �لبيئية، مـــن خالل جتربة 
ذ�تيـــة تهدف �إلى �ل�ستفـــادة من ذلك �لـــرت�ث يف �سنع حتف 
فنيـــة جمالية، وتذكار�ت جتمع بني �لأ�سالة و�ملعا�سرة؛ بهدف 
�إبر�ز جمـــال �لرت�ث وحفظه، و�قتناء تلك �ل�سناعات من قبل 
زو�ر للقرية، و�مل�ساهمة يف �نت�ساره، و�لتعريف به، وحفظه من 
�لـــزو�ل؛ �لذي يهدد كثريً� مـــن �أماكن �لرت�ث يف بالدنا. ويرى 
�لباحـــث �أن هذ� �لبحث قد يوجـــد  فر�سا ًللعمل �أمام كثري من 
خريجـــي �لرتبية �لفنية، وهو�ة �لأعمـــال �لفنية، ويرثي �ل�سوق 
�ملحليـــة و�ل�سياحيـــة باملنتجـــات �لفنيـــة و�لأيـــدي �لعاملة؛ مبا 

يتو�فق مع �جتاهات �لدولة نحو �ل�سعودة. 

:åالبح äتويا
يتاألف �لبحث من �أربعة ف�سول:
�لف�سل �لأول: خطة �لبحث.

�لف�سل �لثاين: �أدبيات �لبحث.
�لف�سل �لثالث: منهجية �لر�سم و�إجر�ء�ته.

�لف�سل �لر�بع: �لنتائج و�لتو�سيات و�ملر�جع.
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م�سوZاä نيπ اجلائزة:
اأهمية موVسوع الدرا�سة:

تكمـــن �أهميـــة �لبحث يف �أنـــه ي�سلط �ل�سوء علـــى تلك �ملنطقة 
�لتاريخيـــة و�لرت�ثية مـــن �ململكة، و�إبر�ز كل مـــا فيه من تر�ث 
عمر�ين، و�سناعات وحـــرف قدمية قد ن�سيت �أو �ندثرت بفعل 
�لزمان، وتطور �لع�سر مربزً� جمالياتها وكيفية تنفيذها، ومن 
ثـــم يكون �ملطلـــع على هـــذه �لدر��سة قد تعرف تلـــك �جلو�نب 
�ملخفيـــة، وي�ساهم ذلك يف تنمية ثقافتنا �لفنية �خلا�سة بالفن 
�ل�سعبـــي؛ مما ي�سهـــل تذوقنا له، وتقديرنا ملـــن �سنعه و�أنتجه، 
ويوؤدي �إلى زيـــادة تفاعلنا و�إدر�كنا لرت�ثنا وحرفنا و�سناعاتنا 
�لقدميـــة، ويربـــط هذ� �لبحث بـــني �ملا�ســـي و�حلا�سر بحلقة 
و�سل هـــي تلك �لأعمـــال �ملنفـــذة �مل�ستمدة مـــن �ملا�سي بروح 
�حلا�سر و�أدو�ته لنتمازج مع تر�ثنا، ويتغلغل يف حميط حياتنا 
لي�ســـكل ر�فـــدً� تاريخيًا لنا يعرب عـــن ح�سارتنا ونقطة �نطالق 

للو�سل به وبثقافتنا �إلى �آفاق جديدة.

:åاملنهجية العلمية ‘ البح
ي�ستند هذ� �لبحث �إلى �ملنهج �لو�سفي �لذي يهتم بجمع �ملعلومات 
وحتليلها و�ل�ستفادة منها، وقد ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي 
�لتحليلـــي لدر��سة �ل�سمات و�خل�سائ�ـــص �لفنية لقرية ذي عني 
�لأثريـــة، وتو�سيـــح ما حتتويه �لقرية من عنا�ســـر للفن �ل�سعبي، 

وخ�سائ�ص وقيم فنية ي�ستخل�سها �لباحث من �لقرية. 
وقد �عتمد �لباحث على خطو�ت يف جمعه للمعلومات وحتليلها، 

وهي كما ياأتي :
مكونات  �لباحث  مالحظات  خالل  من  �ملالحظة  �أ�سلوب   -
�لقرية وموجود�تها، وت�سجيل تلك �ملالحظات وتدوينها.
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- �أ�سلوب �ملقابلة؛ �إذ قام �لباحث باإجر�ء بع�ص �ملقابالت 
مع بع�ص �ملخت�سني و�لعارفني مبكونات �لقرية.

- ت�سجيل ما ير�ه �لباحث من مفرد�ت بو��سطة �لت�سوير 
�لفوتوغر�يف وتوثيقه.

- �جلانب �لتطبيقي للبحث �لذي يتجلى من خالل �لتجربة 
تاأكيد  �إلى  خاللها  من  ي�سعى  �لتي  للباحث  �لذ�تية 
�لفنية لقرية ذي عني  �ل�سمات  �إمكانية �ل�ستفادة من 
�لبيئية  و�ل�سناعات  �حلرف  بع�ص  تنمية  يف  �لأثرية 

�ل�سغرية.

Tسمولية الدرا�سة:
��ستملت �لدر��سة على عدة جو�نب متعلقة بقرية ذي عني �لأثرية 
يف �لباحـــة، وكان هنـــاك تناول حلدودها �ملكانيـــة و�لتاريخية، 
وطبيعتهـــا �جلغر�فية و�حلرفية، و�ل�سناعيـــة، وتناولت �لبعد 
�لإن�ســـاين ملن �سكنها، ولكن تركيـــز �لدر��سة �مل�ستفي�ص هو يف 
�ل�سمات �لفنيـــة لقرية ذي عني �لأثريـــة بالباحة، و�لتي نتجت 
مـــن خالل �إنتـــاج بع�ص �حلرفيـــني و�ل�سناع �لذيـــن باإنتاجهم 
ذلـــك تركو� لنا �إرثـــا �أثريًا، وي�سعى �لبحث �إلـــى �إعادة توظيف 
تلـــك �ل�سمات �لفنيـــة يف بع�ـــص �ل�سناعات و�حلـــرف �لبيئية 
�ل�سغـــرية �لتي تربط ما�سينا بحا�سرنـــا ب�سورة حتافظ على 

�لأ�سالة ب�سورة معا�سرة .

فهم الفكر الرتاثي واإعادة ا�ستîدام¬:
�إن در��ســـة �لـــرت�ث ب�سفة عامـــة للقرية، و�لرتكيـــز يف در��سة 
�ل�سمـــات �لفنيـــة �خلا�ســـة بهـــا، و��ستخـــر�ج تلـــك �ل�سمـــات 
و�جلماليات و�لقيم �لفنية وتلخي�سها بعد �لدر��سة �ملتفح�سة 

جم�سمات منازل تظهر فيها �ل�سمات �ملعمارية للقرية
113 112

المهنييون



لل�سناعـــات �لبيئيـــة، و�حلـــرف �لقدميـــة، ثم ��ستخـــد�م تلك 
�ل�سمات و�لقيم �جلمالية وتوظيفها لإنتاج �أعمال فنية كحرف 
و�سناعـــات بيئيـــة �سغرية ورمزيـــة لكل ذلك �لـــرت�ث �ملختزل 
تعـــرب عن فهـــم �لباحث ذلك �لـــرت�ث و�ندماجه فيـــه، وتغلغله 
يف عقله ووجد�نه؛ مما يـــوؤدي �إلى خروج �لإنتاج �لفني �ملنفعل 
بذلك �لرت�ث ب�سورة ع�سرية تدعو كل من ي�ساهدها �إلى تاأمل 
�لعناويـــن �لكبرية �لتي تندرج خلف مكوناتها، وتذهب بالناظر 
�إليها �إلى ��ستعادة تلـــك �لروح �لتي تظهرها تلك �لأعمال �لتي 

تذكرنا برت�ث �لآباء و�لأجد�د.

املهنية واحلرفية:
تناول �لباحث بدر��سته كثريً� من تفا�سيل �حلرف و�ل�سناعات 
�لتي كانت موجودة يف �لقرية، و�ساعده ذلك على تعرف �ل�سمات 
�لفنية �لتي يحتاج �إليها كفنان يحاول �أن ُيظهر من خالل �إنتاجه 
�حلريف تلـــك �لروح �جلماليـــة عند �أولئك �حلرفيـــني �لقدماء، 
وحـــاول �لباحـــث �أن ينتـــج �أعمالـــه �خلا�ســـة باجلانـــب �لعملي 
للدر��ســـة بطريقـــة ع�سرية مـــن خالل م�سغـــولت �خلزف �لتي 
�أنتجها؛ م�ستوحيًا �إلهامه من ذلك �لإرث �لعظيم �لذي وجده يف 
�لقريـــة بطريقته �خلا�سة؛ ليو�سل ر�سالتـــه �إلى جميع من يطلع 
عليهـــا، فحو�ها �أن �لرت�ث  ب�سورة عامة، و�لرت�ث �لفني بقرية 
ذي عـــني �لأثرية يعـــّد�ن م�سدرً� كبريً�، و�أر�ســـًا خ�سبة �إلى كل 
من يحاول �أن ي�ســـرب �أغو�رها، ويكت�سف جمالها، ويكون �لتنفيذ 
ممكنـــًا بطريقة ع�سرية جتمع بني �لأ�سالة و�ملعا�سرة، وموجهًا 
ر�سالتـــه �إلى كل حريف �أو مهني باأن تر�ثنا يعـــّد ر�فدً� مهمًا لكل 
من يبحث عن �جلمال، وحافـــزً� كبريً� �إلى �حلرفيني و�لفنانني 

و�ملهنيني ومنتجي �جلمال ومتذوقيه.

راأي جلنة التحكيم:
�طلـــع جميع �أع�ساء فريق �لتحكيـــم على �لبحث �ملقدم بعنو�ن 
»�ل�ستفادة من �ل�سمات �لفنية لقرية ذي عني �لأثرية يف تنمية 
بع�ـــص �حلـــرف و�ل�سناعات �لبيئيـــة �ل�سغـــرية«، وبعد تد�ول 
وجهـــات �لنظر حـــول �ملنهجية �لعلميـــة �لتي �تبعهـــا �لباحث، 
و�سموليـــة �لدر��ســـة �لتي قدمهـــا �لتي �نعك�ص علـــى فهم �لفكر 
�لرت�ثي و�إعادة �سياغته كاأعمـــال فنية تر�ثية تعود على �سكان 
�ملنطقـــة بفو�ئـــد �قت�ساديـــة، ومتكن �لـــزو�ر مـــن ��سطحاب 
تـــذكار�ت فنيـــة تر�ثية عن �ملنطقة، وبذلك فقـــد �تفق �أع�ساء 

�جلنة على �لآتي:
1-  حقـــق �لبحث جميع ��سرت�طات نيل جلائزة يف هذ� �ملجال 
مـــن حيـــث �ملنهجيـــة �لعلميـــة و�ل�سمولية، وكذلـــك �لطرح 

�ملو�سوعي �لو�قعي.
٢- قدمت �لدر��سة منوذجًا لدر��سات م�ستقبلية ملناطق �أخرى 
لتنمية �لبعد �لقت�سادي �لجتماعي من حيث �إنتاج �أعمال 

تر�ثية تذكارية.
3- �إمكانيـــة تنفيـــذ نتائـــج �لبحث مـــن قبل �جلهـــات �ملعنية. 
وبذلـــك فقد �تفق �أع�ساء جلنـــة �لتحكيم على منح �لبحث 

�ملقدم جائزة بحوث �لرت�ث �لعمر�ين فئة �ملهنيني.
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الـطـالب

 جائزة الحفاظ على التراث العمراني:

المشروع الفائز بالجائزة: 
•  مش���روع إحي���اء وتطوير الحي القدي���م »الحوزة« 

بمحافظة ظهران الجنوب. 

جائزة مشروع التراث العمراني:

الفائز بالجائزة األولى: 
• مش�روع تصمي�م س�وق شعب�ي في حي الدواسر 

بمدينة الدمام 1433 ه�

 الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:
)س���وق  النبوي���ة  الس���وق  إحي���اء  إع���ادة  مش���روع   •

المناخة(.

• مش���روع تطوي���ر المحي���ط العمران���ي لحي س���يد 
الشهداء.

جائزة بحوث التراث العمراني: 

 الفائز بالجائزة: 
• بحث »رصد وتوثيق درب حنين«.



 جائزة الحفاظ على التراث العمراني: 
مشروع إحياء وتطوير قرية الحوزة

بمحافظة ظهران الجنوب
جامعة �مللك عبد�لعزيز - كلية ت�ساميم �لبيئة

�لطالب: حممد في�سل �سالح �لو�دعي
��سر�ف: م. حماد فكري

مقدمة: 
مل تعد �ملحافظـــة على �لرت�ث �لعمـــر�ين تقت�سر على �ملهتمني 
�أو �ملخت�ســـني ومن تربطهم عاطفة بالرت�ث، بل �أ�سبح �سرورة 
وطنية وح�سارية لإبر�ز هوية �ملجتمع وعر�قة تاريخه، فالرت�ث 
هـــو وعاء �حل�سارة، وماعون �لثقافـــة؛ فهو يحفظ �خل�سائ�ص 
�جلوهريـــة لالأمة �لتي متيزهـــا من �سو�ها، فتج�ســـد عر�قتها، 
وت�سجـــل تاريخهـــا، و�مل�ستقبل يبد�أ بفهم �ملا�ســـي، و�لتعامل مع 
�حلا�سر، ويف هـــذ� �ل�سدد يرى �مل�ست�ســـرق �لإجنليزي �إدو�رد 
بوكـــوك �أن �ملجتمعات منظمة مبا يكفل ��ستمر�ريتها فيقول: �إن 
�لوعي باملا�سي يف حقيقته �إمنا هو وعي �ملجتمع با�ستمر�ريته. 

قيا�ساä امل�سروع :
�مل�ساحة �لإجمالية لأر�ص �مل�سروع:٢٠٠ �ألف مرت مربع

�حلي �لقدمي : 19 �ألف مرت مربع.
�مل�ساحة �ملغطاة باملباين : �حلي �لقدمي : ٥،34٥ مرتً� مربعًا.

جمموع �مل�ساحات �مل�سطحة : �حلي �لقدمي: 17،1٠٠  مرت مربع.
�أعلى �رتفاع يف �مل�سروع : 1٥ مرتً�.

عدد �لطو�بق : �حلي �لقدمي : من طابق �إلى ٥ طو�بق
عـــدد �ملباين : �حلي �لقدمي : 133 مبنـــى + م�سجد �لإمام علي 

ر�سي �هلل عنه.
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املوقع
�سهـــدت �ملحافظة كثريً� مـــن �لأحد�ث �لتاريخيـــة، مثل: عبور 
جيو�ـــص �أ�سعد �أبو كرب �مل�سهـــور بقوم تبع، وم�سار جي�ص �أبرهه 
�لأ�ســـرم �لـــذي �أر�د �أن يهـــدم �لكعبـــة، ول تز�ل �آثـــار �لطريق 
ماثلـــًة للعيان يف منطقة �مل�سلولة و�لثويلة، حيث قطع �لطريق، 
ور�ســـف بطريقة هند�سية باحلجـــارة �مل�سقولة. وكانت قري�ص 

ت�سلكه يف رحلة �ل�ستاء �إلى �ليمن.
ومن �أبـــرز �لآثار على �لطريق م�سجد خالد بن �لوليد – ر�سي 
�هلل عنه - على �سفـــاف و�دي عمد�ن جنوب حمافظة ظهر�ن 

�جلنوب.
كمـــا �أن �ملنطقـــة تزخر باملبـــاين �لرت�ثية و�لقـــالع و�حل�سون 
�لقدميـــة، ومـــن �أهمهـــا �حلـــي �لقـــدمي يف حمافظـــة ظهر�ن 
�جلنـــوب �ملال�سق لل�سوق �لأ�سبوعي، و�لـــذي ي�سكل تكاماًل مع 
�أن�سطة �ل�ســـوق. ويحتوي �حلي �لقدمي على م�سجد �لإمام علي 

بن �أبي طالب، ر�سي �هلل عنه.

فكرة امل�سروع:
 حتويل �حلي �لقدمي �إلى قرية �سياحية تر�ثية متعددة �لأن�سطة 
بطريقـــة تكفل �ملحافظة على تر�ثهـــا �لعمر�ين، وحتقق عو�ئد 
ملالكيها و�ســـكان �ملحافظة و�إيجاد فر�ص وظيفيـــة و��ستثمارية 

جديدة.

اأهداف امل�سروع :
- تاأهيـــل �ملنطقـــة �لتاريخية وتنميتهـــا �قت�ساديـــًا و�جتماعيًا 

و�سياحيًا.
- حتويـــل �ملنطقـــة �لتاريخيـــة �إلـــى منطقـــة جـــذب �سياحـــي، 

وت�سويقها كمنتج �سياحي مميز.

- �يجاد فر�ص عمل جديدة للمو�طنني .
- حتقيق �لفو�ئد ملالك �حلي �لقدمي و�سكان �ملحافظة.

- �ملحافظـــة علـــى �لـــرت�ث �لعمـــر�ين �ملتميز، ومنـــع ��ستمر�ر 
تدهوره.

التكويø العمراين:
- لكـــرثة �ملناطـــق �جلبليـــة باملنطقـــة جنـــد �ملبـــاين تتجمـــع 
متال�سقـــة، وذ�ت �متد�د ر�أ�سي لتعوي�ص �حليز �لأفقي؛ ب�سبب 
وجودهـــا على قمـــم �جلبال و�لتـــالل، لتكون كافيـــة ل�ستيعاب 

�لأعد�د �لكبرية لأفر�د �لأ�سرة لالحتياجات  �لأ�سا�سية.
 �رتفاع �لغرفة منخف�ص للحفاظ على �لدفء.

 و�لفتحات �سيقة للحفاظ على درجة حر�رة �لد�خل.
 �لتن�سيق يف �لرتفاعات ل�سمان عدم �لتعدي على خ�سو�سية 

�لوحدة �ل�سكنية.
 �لف�سل �لوظيفي للفر�غات.

 تن�سيق �لأبو�ب بحيث ل تكون متقابلة مما يهدد �خل�سو�سية 
�لب�سرية.

الروDية:
 �حـــرت�م �ملبـــاين �لقدمية من خـــالل عدم ن�ســـخ �ملباين مبو�د 
�لبنـــاء �حلديثـــة، ولكن يتـــم با�ستخـــد�م �لتفا�سيـــل �ملعمارية 
�لرت�ثيـــة، وتب�سيط مفرد�تها و��ستخد�مهـــا يف �ملبنى �حلديث 
)Post Modern( حتـــى ي�سبـــح حديثًا وحمتفظـــًا يف �لوقت 

نف�سه بعنا�سره �ملعمارية.

م�سوZاä نيπ اجلائزة:
1- القيمة الرتاثية و–قي≤ الهدف:

تزخر حمافظة ظهر�ن �جلنـــوب باآثارها �لتاريخية �ل�ساخمة، 
فمنذ  فجـــر �لتاريخ، و�ملنطقة ت�سهد �زدهـــارً� ح�ساريًا، حيث 
ت�سري �لأدلة �إلى وجـــود �آثار ومناجم، وم�سانع يف جنوب �سرق 
�ملحافظة، كما مرت �ملنطقة باأحد�ث مهمة خملفة �آثارً� خالدة  

ومباين عريقة.
2- ا�ستîدام مواد والتقنياä وو�سائπ البناء:

 ��ستخدمـــت مـــو�د �لبنـــاء مـــن �لطـــني، بع�سها مـــن �حلجر، 
و�خل�سب، و�حلديد )تفا�سيل �لأبو�ب و�لنو�فذ(.

3- فهم الفكر الرتاثي وتوXيف¬:
متثل فهم �لفكر �لرت�ثي يف ��ستخد�م: 

-  �حلو�ـــص: وهـــو جـــزء حميط باملنـــزل من �خلـــارج، وفا�سل 
بـــني �لبيـــت و�خلارج، و عـــازل لل�سو�ســـاء، وعامل جمايل، 
�إذ� زرع، ومكان للعـــب �لأطفال، وموزع للغرف، وحامي من 
�لغـــز�ة، ويقلل مـــن كمية �لغبار �ملتجهة للمنـــزل، و قاعة �أو 

جمل�ص لجتماع �لعائلة.
- �لعر�ي�ـــص: �أ�سكال على �أطر�ف �ملبـــاين �لعلوية تعطي �لتقاء 
جيـــدً� لنهايات �ملبنى بخـــط �ل�سماء. وذلـــك للتخفيف من 
�سرعة �لريـــاح، و�إ�سفاء �خل�سو�سية على �ل�سطح، و�سهولة 
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�لروؤية من �لد�خل �إلى �خلارج، و �إعطاء �لتقاء جيد لنهايات 
�ملبنى بخط �ل�سماء.

- �مليز�ب:  لت�سريف مياه �لأمطار من �ل�سطح.
- �لبـــاب: تنق�سم �لأبو�ب �إلى ق�سمني: بـــاب ب�سلفتني، وي�سمى 
)م�سر�ع(، وباب ب�سلفة و�حدة، وي�سمى )درب( حيث يكون 
�مل�ســـر�ع هو �لباب �لرئي�ص، �لذي يكـــون له مفتاح خا�ص ل 
يفتـــح �إل به، �أما �لدرب فهو �لباب ذو �ل�سلفة �لو�حدة، وهو 

ي�ستخدم لأبو�ب �لغرف.
- �لنافـــذة: ت�ستخـــدم كمتنف�ـــص وتهوية للغـــرف، وغالبًا ل 

تو�سع يف �لطابق �لأول..

4- الإبداع:
 عمـــل در��ســـة حتليلية متعمقـــة للن�سيـــج �لعمـــر�ين و�ملعماري 
باملنطقة بطريقة منهجية من خالل تطبيق �سبعة معايري لتقومي 
�مل�ســـروع: ثالثة منها تتعلق بالت�سميم �حل�سري، وثالثة �أخرى 

ترتبط بالعمارة، وو�حد يربط بني �مل�ستويني، وهي كالآتي:
- �لنفاذية.

- �لتنوع.
- �لو�سوح.

- تعدد �لأن�سطة.
- �ملالءمة �لب�سرية.

- �لرث�ء.
- �لت�سخي�ص )�لطابع �ل�سخ�سي(.
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5- الواقعية:
مت �لتعامـــل �مل�ســـروع بو�قعيـــة مـــن خـــالل تق�سيم �لعمـــل �أربع 

مر�حل، كالآتي:
:Aمرحلة الرتميم واإعادة البنا

�ملحافظة على �ملباين �لأثرية �ملر�د ترميمها من حيث)مادتها، 
و�سكلها، ومظهرها، و�سماتها(؛ لإبقاء �لقيم �جلمالية و�لفنية 
و�لتاريخية لهذه �ملباين، و�إعادة بناء �ملبنى �لأثري على �حلالة 

�لتي كان عليها.
- �إعادة بناء �ملباين �لرت�ثية:

يف هـــذه �ملرحلة متت در��سة حالة �ملبـــاين، ومادة �لبناء للحي 
�لقـــدمي، �إذ متت �إعادة بناء جميع �ملباين �ملتبقية ماعد� �أربعة 
مباٍن للحاجة �إلى عمل �ساحات ن�سيطة ت�ساعدعلى دعم �لقرية 

�جتماعيًا و�قت�ساديًا.

وهنـــاك عن�سر�ن مهمان يف �لقريـــة، وهما )م�سجد �لإمام علي بن 
�أبي طالب - وبئر ماء( وقد مّت �قرتح �إن�ساء �ساحة �أمام كل عن�سر.

:Ωداîمرحلة اإعادة ال�شت
هو ��ستخد�م �ملبنى للغر�ص نف�سه �لذي �أن�سئ له، �أو ��ستخد�مه 

ب�سكل جديد )��ستخد�م جديد(.
:Aمرحلة الإحيا

هـــو �إحيـــاء �ملنطقـــة �لرت�ثية كلهـــا مثلما كانت عليـــه من قبل، 
بالإ�سافة �إلى �أن�سطة ومر�فق كانت موجودة �سابقًا.

:Aمرحلة الرتقا
�لرتقـــاء باملنطقـــة عمر�نيًا و�جتماعيـــًا و�قت�ساديـــًا من �أجل 
حت�سني �مل�ستـــوى باإ�سافة �أن�سطة مل تكـــن موجودة من �لأ�سل، 
وتتنا�سب مع متطلبات �لع�سر �حلديث، ول توؤثر يف جوهر �لأثر 

�أو �ملبنى �لأثري.
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 - العمرانــي  التــراث  مشــروع  جائــزة 
الجائزة االولى:

مشـــروع تصميـم سـوق شــعبـي في 
حي الدواسر بمدينة الدمام ١٤٣٣ هـ

 جامعة �لدمام - كلية �لعمارة و�لتخطيط
�لطالب: �أحمد عبد�للطيف �ليحيى - خالد �سعد �لغامدي

��سر�ف: د. عبد�هلل �لعويد - د. رفيق �حل�سني

مقدمة عø امل�سروع
�ملوقـــع : �ململكـــة �لعربيـــة �ل�سعوديـــة - مدينـــة �لدمـــام - حي 

�لدو��سر 
م�ساحة �مل�سروع : ٢٠٥٠٠ مرت مربع

عدد �ملحالت �لتجارية : ٢86 حماًل جتاريًا.
يف ظـــل تطور �ل�سياحـــة يف معظم دول �لعـــامل وجلوئها معظم 
�لدول �إلى �لفن �ملعمـــاري �لتقليدي للتعبري عن هوية �ملنطقة، 
وتعريـــف �ل�سكان و�ل�سيـــاح �إلى هوية �لبلد. فقـــد كان للمملكة 
�لعربيـــة �ل�سعوديـــة �لدور �لو��ســـح يف هذ� �لتطويـــر و�لتعبري 
عـــن كل �ملناطق، فتم �إن�ساء بع�ص �لأ�سو�ق �ل�سعبية و�ملتاحف، 
وغريهـــا ومن �أمثلتهـــا �ســـوق �لقي�سرية، وغـــريه �لكثري، ومن 
ذ�لـــك �نطلقت فكـــرة �ن�ساء �ســـوق �سعبـــي يف منت�سف مدينة 
�لدمـــام، وبالتحديد يف حي �لدو��سر، حيـــث يعّد حي �لدو��سر 
مـــن �لأحياء �لقدميـــة مبدينة �لدمام �لتي ن�ســـاأت وتكونت من 
بعده مدينة �لدمام، ولكون هذه �ملنطقة ��ستهرت فيها �لتجارة 
منـــذ �ل�سابق �إلى �لآن، ولعدم وجـــود �أي �سوق �سعبي مماثل يف 
�ملدينة كانت فكرة ت�سميم هذ� �ل�سوق �سعلة حما�سة لنا للعمل 

فيه. 

فكرة الت�سميم
 �سوق �سعبي خارجي م�سمـــم بالطريقة �لتقليدية للمباين 
�لقدميـــة ولالأ�سو�ق يف �ملنطقة �ل�سرقية، مكّون من جز�أين 
يف�ســـل بينهما �سارع، ويت�سل �جلـــزء�ن مبمر�ت يف �لدور 
�لأر�ســـي، وج�ســـور يف �لـــدور �لأول، ومت تاأكيـــد �لفر�غات 
�لتقليديـــة  للعمـــارة  �ملماثلـــة  �لأفنيـــة  �لد�خليـــة، وو�ســـع 
و�ملقاهـــي يف �لدور �لأول وهي مطلة على �لأفنية �لد�خلية، 
ووجود �ملحالت �لتجارية �ملفتوحة يف جميع �أجز�ء �ل�سوق، 
ول�سيق �ملنطقـــة وعدم وجود مكان لوقـــوف �ل�سيار�ت، مت 
و�ســـع مو�قف لل�سيار�ت حتت �ل�سوق، وعمل فتحات لتهوية 
�لقبو باأ�ساليب حديثة وم�ستدميـــة لتوفري �لإنارة �لطبيعية 

و�لتهوية.
��ستعمال �لأر�ص
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م�سوZاä نيπ اجلائزة

1-  القيم الرتاKية و–قي≤ الهد±:
يتحقق فهم �لقيم �لرت�ثية للم�سروع يف �لدمام من خالل موقع 
�مل�ســـروع �لذي يتمتع بقيمة تاريخيـــة، ومن ثم، فاإن �إعادة بناء 
�ل�سوق كمـــا كان عليه، و�ملحافظة على �أ�سوله يعطيان �مل�سروع 

قيمة تر�ثية مهمة جدً�.
2-  فهم الفكر الرتاث وا�شتîدام¬:

مت �إدر�ج جمموعـــة مـــن �لعنا�سر �ملعماريـــة �لرت�ثية يف تكوين 
�مل�ســـروع، وهي من �ملـــوروث �ملعماري �ملحلي؛ ممـــا يبنّي فهمًا 
�لـــرت�ث �ملعمـــاري و�لعمـــر�ين يف  و�إدر�كًا جيديـــن لعنا�ســـر 

�ملنطقة.
3-  الواقعية:

�إن �إعادة �لطالب ت�سميم �سوق �سعبية تر�ثية و�إنتاجها و�إعادة 
�إحيائها يف �ملنطقة �ل�سرقية باأ�سلوب ومنهج علميني، بالإ�سافة 
�إلى حاجة �ملنطقة �إلى مثـــل هذ� �ل�سوق �لرت�ثي �لتجاري كلها 

جتعل �مل�سروع ذ� بعد و�قعي بامتياز.
4-  الإبداع:

يظهـــر �إبد�ع �مل�سمم يف حتكمه بالن�ســـب و�لعالقات و�لتكوين 
�لعام للم�سروع، و�إعادة �إحياء �ل�سوق �ل�سعبية و�سياغتها �سمن 
�إطار �لتـــز�م مفاهيم وعنا�سر �لرت�ث �ملحليـــة و�أ�سول �ل�سوق 

�لتاريخية.
:Aوو�شائل البنا äوالتقنيا Aمواد البنا Ωداî5- ا�شت

جلـــاأ �مل�سمـــم �إلـــى ��ستخد�م مـــو�د بنائيـــة و�أ�سلـــوب �إن�سائي 
معا�سرين يحاكيان �ملوروث �ملعماري ب�سكل و��سح.

مناظري لالأ�سو�ق �ل�سعبية

�أبنية تقليدية يف حي �لدو��سر
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 - العمرانــي  التــراث  مشــروع  جائــزة 
الجائزة الثانية (مناصفة): 

مشــروع إعادة إحياء الســوق النبوية 
«سوق المناخة»

جامعة �مللك �سعود - كلية �لعمارة و�لتخطيط
�لطالب: حممد عبد�لرحمن �لكوهجي

��سر�ف: د. عبد�هلل �سالح �حل�سني

تعري∞ موجز بامل�سروع:
هو م�سروع �إعادة �إحياء �ل�سوق �لنبوي »�سوق �ملناخة« يف �ملدينة 
�ملنورة بجانب �حلرم �ملدين من �جلهة �لغربية، وهو �سوق مفتوح 
جلميع �لنا�ــــص، تعر�ص فيه جميع م�ستلزمــــات �حلياة �ليومية، 
وهذ� �ل�ســــوق ل وجود له �لآن من حيث �لوظيفة �ل�سوقية، حيث 
��ستمــــر 14 قرنًا حتى �ألغــــي تدريجيًا حتى �نتهــــى ب�سورة �سبه 
كاملة �سنة 14٠9هـــــ، �إ�سافة �إلى ذلك فاإن هذه �ل�ساحة تتحول 
عند �حلاجة �إلى �متد�د ل�ساحات �مل�سجد �لنبوي ليكون م�سلى، 

ثم يعود �إلى وظيفته �لأ�سلية، وهي �ل�سوق.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:
حتقيـــق �ل�ستد�مـــة �لثقافيـــة و�لعمر�نيـــة، وليكون هـــذ� �ل�سوق 
ديناميكيًا متعدد �ل�ستخد�مات، و�أهمها يف �لبيع و�ل�سالة يف �آن 
و�حـــد، حيث يتحول هذ� �ل�ســـوق يف حلظات �إلى �ساحة لل�سالة، 
ومـــن ثم يعـــود �إلى �حليـــاة جمـــددً� بعد �لفـــر�Æ مـــن �ل�سالة، 
�إ�سافـــة �إلى كون �ل�سوق �ساحة متعـــددة �لأن�سطة ثقافيًا وجتاريًا 
و�جتماعيـــًا وترفيهيـــًا مع �لأخـــذ يف �حل�سبـــان ح�سا�سية �ملكان، 
لكونه يجاور �حلرم �لنبوي و�ملحدد�ت �ملرتتبة على ذلك، و�أي�سًا 

تعوي�ص ما �قتطع من �أر�ص �ل�سوق على مدى �لأزمان.
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العم≤ الفكري للم�سروع, وتاأثÒ√ العمراين 
واملجتمعي, ومدى ا�ستلهام الرتاث العمراين 

في¬:
تنفيـــذ �أمـــر �لر�ســـول �سلى �هلل عليـــه و�سلم  مـــا �أجمعت عليه 
�لأمة مـــن بعده على مـــدى 14 قرنًا وتعظيمـــه، وتر�سيخ �لقيم 
�لتـــي حو�هـــا �ل�سوق على مدى قـــرون، و�أن يكـــون �ل�سوق قيمة 
�قت�سادية م�سافة �إلى �ملدينة و�إلى �لعامل �أجمع، و�أن يعيد �إلى 
�ملدينة �ملنورة مركزها �لتجاري �لثقايف و�لجتماعي �لذي ظل 
علـــى ما هو عليـــه، وتطور منذ �أن �أمر �لر�ســـول �سلى �هلل عليه 
و�سلـــم ببنائه �إلـــى �أن �نتهى تدريجيـــًا يف �أو�ئل �لقرن �لهجري 

�حلايل.

البعد القت�سادي:
ولل�ســـوق بعد �قت�سادي مهم مبا ميثله من منوذج ل�سوق جتاري 
�إ�سالمـــي متـــو�زن، ومر �ل�سوق بعـــدد من �ملر�حـــل و�ملحطات 

�لتاريخية �ملختلفة ليتوقف عن �لعمل يف �سنة 14٠9هـ.

م�سوZاä نيπ اجلائزة
- القيم الرتاثية و–قي≤ الهدف:

 يعّد �سوق �ملناخة �أول من�ساأة جتارية يف �لإ�سالم، وهو ذو قيمة 
تاريخيـــة وتر�ثية؛ لأن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أمر به، 

و�أمر �أن يبقى قائمًا �إلى يوم �لدين. 
�إن فكـــرة �إحيـــاء �ســـوق �ملناخة �لتـــي �أمر بها ر�ســـول �هلل توؤكد 

��ستيعاب �لطالب �أهمية �لتز�م �ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة.
- فهم الفكر الرتاثي وتوXيف¬:

اإ¿ اSستæب���اط الوح���دة املعماQي���ة االأSساSسي���ة الت���« يك���و¿ مæ¡ا 
�ل�سوق، وهي �لب�سطة و�إعـــادة ت�سميمها وتغطيتها بحيث تعيد 
جت�سيـــد �لنخلـــة كعن�سر، و�لو�حـــة بعد جتميع هـــذ� �لعن�سر 
بطريقـــة مبتكرة يوؤكـــد فهم �لطالب �لفكـــر �لرت�ثي، و�سرورة 

توXيفه Ãا يحقق اQتباط املبæى باملكا¿ والبيÄة املحي£ة.

�سوق �ملناخة قدميًا
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- الت�سكيلة الرتاثية واملفرداä والل¨ة املعمارية:
بنيـــت �لفكـــرة �لت�سميميـــة للم�ســـروع علـــى حمـــاكاة �لو�حة 
�لغنـــاء �لتي ت�ساعـــد بظاللها علـــى ��ستخد�م �ل�ســـوق و�لتنقل 
فيـــه. وتتكون �لو�حة مـــن مظالت وعنا�سر ملحقـــة على هيئة 
نخلـــة تنفتح لتظلل �ملكان، وتهيئ �أي�ســـًا جمموعة من �لأ�سطح 

و�لرفوف �لتي تعر�ص عليها �لب�سائع �ملختلفة.
- الواقعية:

بحـــث �لطالب عـــن �أ�سول �سغل �سوق �ملناخـــة، وحماولة �إعادة 
بنائه وتنفيذه يف �لن�سيج �لعمـــر�ين باملدينة �ملنورة، و�رتباطه 
بفعاليات �لت�سوق �ليومية، جعلت منه م�سروعًا و�قعيًا بامتياز.

- الإبداع:
يظهـــر �إبـــد�ع �لطالب يف ت�سميم �ملظالت �لتـــي هي يف �لوقت 
نف�ســـه عنا�ســـر تفـــرع منهـــا رفـــوف و�أماكـــن لتخزيـــن بع�ص 

�لب�سائع.
:äدام مواد البناء والتقنياîا�ست -

قام �مل�سمم با�ستخد�م مو�د وتقنيات معا�سرة من �أجل حتقيق 
فكرته �ملعمارية بطريقة ناجعة وفعالة.

�ملوقع �لعام
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جائــزة مشــروع التــراث العمرانــي - 
الجائزة الثانية (مناصفة):  

مشروع تطوير المحيط العمراني لحي 
سيد الشهداء بالمدينة المنورة

جامعة �لدمام - كلية �لعمارة و�لتخطيط
�لطالب: حممد �إبر�هيم �سفيع - حممد �إ�سالم �لغنيمي

�إ�سر�ف: د.رفيق �حل�سن - د. عبد�هلل �لعويد 
م. عبد�لقادر �ل�سويد�ن.

املوقع
يقع �مل�ســـروع يف منطقة تاريخية ب�سمال �ملدينة �ملنورة، وهي 
حي �سيـــد �ل�سهد�ء، ويربط �ملنطقة طريـــق مبا�سر للم�سجد 
�لنبـــوي �ل�سريف يبعـــد ٥،4 كلم،  وت�ستقطـــب هذه �ملنطقة4 
ماليـــني ز�ئـــر �سنويـــًا تقريبـــًا ح�ســـب �إح�ســـاء�ت �ملر�ســـد 

�حل�سري باملدينة �ملنورة.

م�ساحاä امل�سروع
�مل�ساحة �لإجماليـــة لأر�ص �مل�سروع: 191488٠م٢، و�مل�ساحة 
�ملغطـــاة باملباين يف �ملنطقة �ل�سكنيـــة 36 �ألف م٢، و�ملنطقة 
�مل�سطحـــة  �ل�ساحـــات  وجممـــوع  336٥٢م٢،  �لتاريخيـــة 
1٢836م٢. بل≠ �أعلـــى �رتفاع يف �مل�سروع: 9 �أمتار يف �ملنطقة 
�لتاريخية، و1٥مرتً� يف جبل �لرماة. كما تر�وح عدد �لطو�بق 

بني طابق وطابقني، وبل≠ عدد �ملباين 99 مبنى.

البعد ال�سياحي
�لبعـــد �ل�سياحـــي يتمثـــل يف �إعـــادة �لتنظيـــم و�لت�سكيل؛ مبا 
يتنا�ســـب مع حجم �لزو�ر �لذين يتو�فدون �إليه، و�ملقدر بنحو 
4 ماليـــني ز�ئر �سنويًا، مما يتطلـــب جعل �ملكان مركز جذب 
�سياحـــي؛ ملـــا يحتويه من مكونـــات تاريخية، وقـــد متثل ذلك 
�مل�ســـروع باإبر�ز �ملكونـــات �لتاريخية )جبـــل �لرماة، ومقربة 
�ل�سهـــد�ء( وربطه باحلـــي �ل�سكني، وتهيئة �ملـــكان و�حلركة 

ب�سكل �سل�ص.

�سورة جوية للم�سروع
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��ستعمال �لأر�ص

��ستعمال �لأر�ص حلركة �مل�ساة
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البعد الثقا‘
ح�سول �ملعرفة �ملبتغاة من �لزيارة لز�ئري �ملنطقة �لتاريخية، 
ومتثـــل ذلك باملركز �لثقايف �لتعريفـــي؛ �إذ يتم �لتعريف بغزوة 
�أحـــد و�أحد�ث �ملعركـــة �لتف�سيلية و�لعظـــات، و�ل�ستفادة من 
�سفـــات �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، بحيث ينهي �لز�ئر زيارته 
وقـــد ح�ســـل على ز�د معـــريف يتنا�ســـب مع �حلـــدث �لذي قام 
بزيارتـــه. ومن �لنتائج �لثقافية كذلـــك، �لرتقاء باحلي ثقافيًا 

من خالل توفري مكتبة ومر�كز تعليمية.

البعد القت�ساد
�لتنميـــة �لقت�ساديـــة وزيـــادة م�ستوى دخل �لفـــرد يف �ملنطقة 
�ل�سكنيـــة، وتنظيم �حلي، وفتـــح �لأ�سو�ق و�ملحـــالت �لتجارية 
�ملنا�سبة لطبيعة �ملوقع ثم �لرتقاء �قت�ساديًا باحلي و�ملنطقة.

البعد الجتماعي
زيـــادة فر�ـــص �لعمل لل�سبـــاب، وتوفـــري �لإمكانـــات �مل�ستقبلية 
لعمل �مل�سروعات �حلرفيـــة �ل�سغرية �ملالزمة و�ملكملة للتنمية 
�ل�سياحية �لتي ت�ساعد علـــى �لتنمية �ل�ساملة للمنطقة و�ملدينة 

كلها.

دور ال�سكا¿ ‘ الرتميم والإحياء العمراين
تعتمـــد م�ساركـــة �ل�ســـكان يف �ل�ستفادة من فر�ـــص �لعمل �لتي 
تتو�فر لها من �لتنميـــة �ل�سياحية للمنطقة، وحماولة ��ستغالل 
�ملناطـــق �لتـــي مت �إحاللها باملنطقة �ل�سكنيـــة و�ل�ستفادة منها 
�جتماعيًا وريا�سيًا وثقافيـــاً  كاملالعب و�ل�ساحات بني �ملناطق 

�ل�سياحية.

كمـــا يتطلب زيادة دورهـــم يف �حلفاظ علـــى �لإرث �لتاريخي، 
و�ملحافظـــة على �لطابع �لـــذي يتم �إ�سفـــاوؤه للمنطقة من قبل 
�ملخططـــني؛ لأن �إ�ســـر�ك �ل�ســـكان يف تنميتهـــا مهـــم لي�سعرو� 
بانتمائهم �إلـــى �ملنطقة، حيث مت �لتعامل مع كٍل من �ملنطقتني 
كل ح�ســـب طبيعتها، ومتـــت مر�عاة �لدمج بينهمـــا وظيفيًا مع 
وجود �لف�سل مع �خل�سو�سيـــة لأهل �ملنطقة �سكنيًا، حتى يتم 

حتقيق تكامل �لهدف من �مل�سروع.

م�سوZاä نيπ اجلائزة:
القيمة الرتاثية و–قي≤ الهدف:

تعود �أهميـــة منطقة )�سيد �ل�سهد�ء( �إلـــى ما حتتويه من �إرث 
تاريخي ي�سمل �مليد�ن �لذي وقعت فيه معركة �أحد، وهي �إحدى 
غـــزو�ت �لر�سول �سلـــى �هلل عليه و�سلم، وت�سمـــل جبل �لرماة، 

موقع عام

منظور موقع عام
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وجبـــل �أحـــد، ومقربة �سيـــد �ل�سهـــد�ء حمزة بـــن عبد�ملطلب، 
بالإ�سافـــة �إلى �سبعني من �سهد�ء �أحـــد، ر�سي �هلل عنهم، كما 
يت�سمـــن �مل�سروع �حلـــي �ل�سكني �ملجاور للمنطقـــة �لتاريخية، 
وي�سمى بحي �ل�سهد�ء، وهو من �ملناطق �لتي مل تن�ساأ بناًء على 
تخطيـــط م�سبـــق، و�إمنا ن�ســـاأت بطريقة ع�سو�ئيـــة باجتهاد�ت 
�لأهـــايل باملنطقة وجمهود�تهـــم، بالإ�سافة �إلـــى وجود نق�ص 

باملر�فق، وعدم تو�فر �خلدمات باملنطقة.

فهم الفكر الرتاثي وا�ستîدام¬:
مت �لتعامـــل مـــع �ملنطقـــة �لتاريخية كمنطقـــة �سياحية، جلذب 
�ل�سيـــاح، وعمـــل تنمية �سياحيـــة و�قت�سادية لل�ســـكان، ملا توفر 
لهم من فر�ص عمل لالرتقـــاء بالو�سع �لجتماعي و�لعمر�ين، 
وتوفـــري �خلدمـــات �ملتكاملـــة للحي كلـــه، كعمل مكتبـــة ثقافية 
للحي، وجممع للمد�ر�ص، ومركز ثقايف، و�سوق حريف، و�لتعامل 
مـــع خدمـــات �ملطاعم و�ملقاهي. مـــع �ل�ستفـــادة �لق�سوى من 
�مل�ساحات �مل�سطحة �لكبرية با�ستخـــد�م عنا�سر عمارة �لبيئة 

.)Soft & Hard Scape( ملختلفة�

ا�ستîدام مواد البناء والتقنياä وو�سائπ البناء:
��ستخدمـــت �خلر�سانه �مل�سلحة، و�لأحجـــار و�لرخام �ملخ�سن، 
وهي مـــو�د حملية، حتـــى �إن �خلر�سانـــة �مل�سلحة يتـــم ت�سنيع 

حديدها يف �ململكة.

الواقعية: 
مت �لتعامل مع �مل�سروع  و�لربنامج بو�قعية كما ياأتي:

املرحلة الأولى: 
متـــت در��سة حـــي �ل�سهد�ء كله مـــن خالل �ملعلومـــات �لتي مت 

�حل�سول عليها من �ملر�سد �حل�سري باملدينة �ملنورة.
املرحلة الثانية: 

متت زيار�ت ميد�نية للمنطقة )Action Area(، وعمل م�سح 
ميد�ين لهـــا ملطابقة �لبيانات �لتي مت �حل�ســـول عليها، وتوقع 
ما هو م�ستجـــد، ومعرفة �حلالة �لعمر�نيـــة �ل�ساملة للمنطقة، 

ومقابلة �ل�سكان ملعرفة م�سكالتهم و�إيجاد حلول لها.
املرحلة الثالثة: 

مت حتديـــد �لهـــدف من �مل�ســـروع، وهو تطوير)حـــي �ل�سهد�ء( 
باملدينـــة �ملنـــورة وتنميته لال�ستفـــادة من �ملنطقـــة �لتاريخية، 
و�لتعامـــل معهـــا كمنطقة �سياحيـــة، مع �ملحافظـــة على �لإرث 

�لتاريخي باحلي وحمايته.
املرحلة الرابعة: 

عند تطوير �ملنطقة وتنميتها مت �لت�سميم كما ياأتي:
مت �لعتمـــاد يف خمطـــط تطوير �ملنطقـــة �ل�سكنية علـــى مبد�أ 
�ملحافظـــة على �حلي �لقائم مبكوناتـــه �ملختلفة بقدر �لإمكان، 
مع عمل �إحالل وتبديل للمباين �ملرتدية �حلال و�ل�سيئة لل�سكن 

بها، طبقًا للمعايري و�لأ�س�ص �لآتية:
- �ملحافظـــه علـــى �حلي �ل�سكنـــي �ملوجود مبكوناتـــه من بيوت 

و�سو�رع و�أزقة.
- �إعـــادة ت�سكيل �حلـــي �لقائم على منط �لأحيـــاء �لقدمية يف 

�ملدينة �ملنورة بنظام �لأحو��ص.
- تهذيب �لت�سكيل �حل�سري للحي)urban scheme(   وذلك 

در��سة �ملوقع �لعام
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وبر�جمـــه يف م�ســـروع �لتطويـــر �لعمر�ين حلي �سيـــد �ل�سهد�ء 
)م�ســـروع رقـــم 1٥(. و�لتي �سملـــت در��سات �لو�ســـع �لر�هن، 
وحتليـــل �ملعلومات �مل�ستقاة من �لدر��ســـات �مليد�نية للم�سروع. 
وبنـــاًء عليه، فقـــد مت حتديد �أهميـــة �مل�سروع و�أهد�فـــه، و�أهم 

�لإجر�ء�ت و�خلطو�ت لتحقيق �لتطوير �لعمر�ين للمنطقة.

كمـــا قدم �مل�سارك ثماين لوحات �سملت �سرحًا لأهمية �مل�سروع 
و�أهد�فه وخطو�ت �لعمل يف �مل�سروع، وبد�ئل �لأفكار �لتطويرية 
�لتـــي تظهـــر يف �ملخططات تفهم �مل�ســـارك للقيمـــة �لتاريخية 

و�لرت�ثية للموقع.

وبعد �طالع �أع�ساء فريق �لتحكيم للم�سروع �ملر�سح رقم )1٥( 
م�سروع تطوير حي )�سيد �ل�سهد�ء(، �تفق �أع�ساء �للجنة على 

�لآتي:
1- حقـــق �مل�ســـروع درجـــة عالية مـــن معايري �لقيمـــة �لرت�ثية 
و�لتاريخية، فقد �أظهر �مل�سروع تفهم �مل�سارك للفكر �لرت�ث 

�لعمر�ين، و�إمكانية توظيفه من خالل �مل�سروع �ملقرتح.
٢- ر�عـــى �مل�ســـروع �لت�سكيـــل �لعمـــر�ين �لرت�ثـــي، وتوظيفـــه 

مفرد�ت �لرت�ث �لعمر�ين للمنطقة.
�لثقـــايف  �لبعديـــن  وحتقيقـــه  �مل�ســـروع  تنفيـــذ  و�قعيـــة   -3

و�لجتماعي.

وبذلـــك فقد �تفق �أع�ساء جلنة �لتحكيم على �أن مينح �مل�سروع 
�جلائـــزة �لثانيـــة )مكـــرر( و�ملخ�س�ســـة مل�سروعـــات �لرت�ث 

�لعمر�ين للطالب.

عـــن طريق تهذيب �ملمـــر�ت �لرئي�سة و�ملنـــازل لتتما�سى مع 
مرونة �حلركة، و�ل�سكل �جلمايل، و�ل�ستفادة من ظاللها.

-  ترميـــم و�جهـــات �ملنـــازل �لقائمـــة وتوحيدهـــا با�ستخـــد�م 
تغطيـــات خ�سبية على �لنو�فـــذ م�ستوحاة من فكرة �مل�سربية 

�لقدمية.
- �إ�سافة م�ساحات خ�سر�ء للحي، و�أماكن ترفيهية وتعليمية. 

- �إعـــادة ت�سكيـــل �ملمـــر�ت للم�ســـاة، وف�سلهـــا عـــن �ل�سو�رع، 
. )loops(و��ستخد�م �لنظام �حللقي

-  �إعـــادة تهيئة �ملكان مبا يتنا�ســـب و�أهميته �لتاريخية، ليكون 
مركزً� ثقافيًا للمعرفة )ي�سمل مكتبة ومركزً� تعريفيًا ثقافيًا 
و�أماكـــن للعر�ـــص(، بالإ�سافـــة �إلـــى كونه مـــز�رً�  للمنطقة 

�لتاريخية.
-  �إعـــادة ترتيـــب �لباعة �ملوجودين ب�ســـكل ع�سو�ئي يف �ملوقع، 
و�إيجـــاد �سوق حريف م�ستوحى ت�سميمـــه من �حلي �ملجاور، 
ليعزز �جلانب �لقت�ســـادي للباعة �جلو�لني،  وي�ساعد على 

�لتنمية �لقت�سادية لل�سكان.
-  ربـــط �ملنطقة �لتاريخيـــة باحلي �ل�سكني من خالل عدد من 
طرق �مل�ساة لت�سل بال�سكان من �حلي �إلى �ل�ساحة �لرئي�سة 
�لتـــي �سممـــت بطريقـــة تقليديـــة، ومت ��ستخـــد�م عنا�ســـر 
�لبيئـــة �مل�ستوحـــاة من �ملدينـــة �لقدمية بب�ساطـــة وجتريد، 
ومن �أمثلتها ��ستخـــد�م �لأر�سيات �ملغطاة باحلجر، ووجود 

�لعن�سر �ملائي، و�مل�ساحات �خل�سر�ء �لو�فرة.

راأى جلنة التحكيم:
��ستنـــادً� �إلـــى �ملعلومـــات �لتي قدمـــت يف ��ستمـــارة �لرت�سيح. 
و�لتـــي �أو�سح فيها �ملر�سح للجائزة مر�حل تنفيذ خطط �لعمل 
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جائزة بحوث التراث العمراني: 
رصد وتوثيق درب حنين

جامعة �مللك عبد�لعزيز - كلية ت�ساميم �لبيئة
�لطالب: تركي حممد عيا�ص - حممد علي باغجة

�ل�سر�ف: د. �أحمد �جليالين - د. عماد رفعت
 د.عبد�هلل غز�ل - م. عبد�لقادر  �سيت.

الأهداف:
يهـــدف �لبحـــث �إلى ر�ســـد درب ُحنـــني وتوثيقه وموقـــع غزوة 
حنـــني، �لـــذي �حت�سن كثـــريً� من �لأحـــد�ث �لتاريخيـــة، فهو 
طريـــق �لقو�فل �لقدمي مـــن �لع�سر �جلاهلـــي و�لطريق �لذي 
�سلطه �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، وهو ر�سيع يف بني �سعد، 
و�لطريـــق �لذي �سلكـــه عند ذهابه �إلى �لطائـــف لدعوة �أهلها، 
وهـــو �أي�سًا �لطريق �لذي �سلكه جي�ـــص �لر�سول يف غزوة حنني 
وح�سار �لطائف، كل هذه �لأحد�ث �أ�سافت �إلى �لإرث �لثقايف 

للمكان، وعمقت �أهميته يف �لتاريخ �لإ�سالمي.
و�إميانًا باأهمية �ملحافظة على ما تبقى من هذه �لآثار �لتاريخية 
مـــن �أجل �لأجيـــال �ملقبلة لكي تكون حلقـــة �لو�سل و�لربط بني 
�لأجيـــال �ملقبلة وتاريخها وتر�ثها �لتليد، قام فريق من طالب 
ق�ســـم عمارة �لبيئـــة بالت�سدي لهـــذه �ملهمة عـــن طريق ر�سد 
�مل�ســـادر �ملختلفة ومر�جعتها و�مل�ســـح �حلقلي للمكان. وقد مت 
��ستخد�م منهجيـــة �لدر��سات �ملالئمة ل�ستخد�مات �لأر��سي 
وذلـــك بو��سطـــة �لتطبيـــق عن   .“Land use Suitability”
طريـــق بر�مـــج �أنظمة �ملعلومـــات �جلغر�فيـــة ”GPS“، وكان 
للعمـــل �حلقلي ومقابلة �ملخت�ســـني بالتاريخ �لإ�سالمي و�سكان 
�ملنطقة دور مهم يف دعم �ملو�قع وحتديدها على �أر�ص �لو�قع.
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املنهجية العلمية املتبعة:
1- جمع �ملعلومات �لتاريخية من �مل�سادر �ملختلفة.

٢- حتليل �ملعلومات وربط بع�سها ببع�ص.
3- حتديـــد درب ُحنـــني »�ملرحلـــة �لأوليـــة مـــن طريـــق �لبحث 

�ملكتبي«.
4- حتديد درب ُحنني  «�ملرحلة �لثانية على �أر�ص �لو�قع».

٥- �لدر��سات �لطبيعية للدرب.
6- �إنتـــاج �خلر�ئـــط �ملالئمـــة با�ستخـــد�م �أنظمـــة �ملعلومـــات 

�جلغر�فية.
7- �إنتاج �خلر�ئط �ملالئمة �ملركبة.

8- تنقيح �خلر�ئط �ملالئمة ومطابقتها على �ملو�قع.
9- و�سع �خلطط و�لإ�سرت�تيجيات. 

 1٠-  �لفكرة �لعامة لدرب ُحنني.
 11- تق�سيـــم �لـــدرب �إلـــى نطاقات خمتلفـــة بناء علـــى �لأفكار 

�لت�سميمية.
 1٢- �إعد�د �ملخطط �لعام.

:åاأهمية البح
ترتكـــز �حل�سارة �لإ�سالميـــة يف مرحلة ن�سوئها علـــى يد �ملعلم 
�لأول وهـــادي �لب�سريـــة �سيدنـــا حممـــد �سلى �هلل عليـــه و�سلم. 
وتعـــّد مو�قـــع �أحـــد�ث �ل�ســـرية �لنبوية مـــن �أهم مو�قـــع �لإرث 
�لثقايف و�لتاريخ �لإ�سالمي و�لإن�ساين؛ لذلك كان من �ل�سروري 
�إبر�ز �سريتـــه عليه �ل�سالة و�ل�ســـالم للب�سرية من خالل ر�سد 
�ملعـــامل و�لأحـــد�ث و�ملو�قع �لتاريخيـــة وتوثيقها �لتـــي لها �سلة 
بـــه عليه �ل�ســـالة و�ل�سالم. و�أحـــد �أهم هذه �ملو�قـــع �لتاريخية 
»درب ُحنـــني« �لذي يعّد �أحد �أهـــم دروب �لقو�فل �لتجارية قبل 

�لبعثـــة وبعدها، وموقع »درب ُحنني« �حت�ســـن درب ُحنني كثريً� 
مـــن �لأحد�ث �ملرتبطة به عليه �ل�ســـالة و�ل�سالم، فهو �لطريق 
�لذي كان ي�سلكه مع حليمة �ل�سعدية �إلى بني �سعد، وهو �لطريق 
�لـــذي �سلكه يف غزوة حنني، وح�سار �لطائف، قال تعالى: )لقْد 
ُتُكْم  َرُكـــُم �هلّلُ يِف َمَو�ِطَن َكِثرَيٍة َوَيْوَم ُحَننْيٍ �إِْذ �أَْعَجَبْتُكْم َكرْثَ َن�سَ
ْيُتم  ا َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ اَقْت َعَلْيُكُم �لأَْر�ُص مِبَ َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم �َسْيًئا َو�سَ
ْدِبِريَن * ُثمَّ �أََنزَل �هلّلُ �َسِكيَنَتُه َعَلى َر�ُسوِلِه َوَعَلى �مْلُوؤِْمِننَي َو�أَنَزَل  tم
ِذيَن َكَفُروْ� َوَذِلَك َجـــَز�ء �ْلَكاِفِريَن(  َب �لَّ ْ َتَرْوَها َوعـــذَّ ُجُنـــوًد� ملَّ

�سورة �لتوبة .�لآية )٢٥(.
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وهـــو �لـــدرب �لذي نزلت عليـــه �جلن لت�ستمع كمـــا ورد يف قوله 
ا �َسِمْعَنا  نِّ َفَقاُلو� �إِنَّ َن �جْلِ ُه ��ْسَتَمَع َنَفرl مِّ تعالى )ُقْل �أُوِحَي �إِيَلَّ �أَنَّ

ُقْر�آنًا َعَجبًا(. �سورة �جلن �لآية )1(.
وهـــو �لدرب �لذي نزل فيه ملك �جلبال على نبينا �لكرمي، فقد 
روت �ل�سيـــدة عائ�سة ر�سي �هلل عنها: )�أنهـــا قالت للنبي �سلى 
�هلل عليه و�سلم: هل �أتى عليك يوم كان �أ�سد من يوم �أحد? قال: 
لقـــد لقيت من قومك، وكان �أ�سد ما لقيته منهم يوم �لعقبة، �إذ 
عر�ست نف�سي على �بن عبد ياليل بن عبد كالل فلم يجبني �إلى 
ما �أردت، فانطلقت و�أنا مهموم على وجهي، فلم �أ�ستفق �إل و�أنا 

»بقـــرن �لثعالب«، فرفعـــت ر�أ�سي و�إذ� �أنـــا ب�سحابة قد �أظلتني، 
فنظـــرت فـــاإذ� فيها جربيل عليـــه �ل�سالم فنـــاد�ين فقال: )�إن 
�هلل تعالـــى قد �سمـــع قول قومك لك ومـــا ردو� عليك، وقد بعث 
�إليك ملك �جلبال لتاأمره مبا �سئت فيهم، فناد�ين ملك �جلبال 
ف�سلـــم علي ثم قـــال: يا حممد �إن �هلل قد �سمـــع قول قومك لك 
و�أنـــا ملك �جلبال، وقـــد بعثني ربي �إليك لتاأمـــرين باأمرك فما 
�سئت? �إن �سئت �أطبقت عليهم �لأخ�سبني، فقال �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم: »بل �أرجو �أن يخرج �هلل من �أ�سالبهم من يعبد �هلل 

وحده ول ي�سرك به �سيئًا« رو�ه �لبخاري وم�سلم.

بنـــاًء على هـــذ� �لكم من �أحـــد�ث �ل�سرية �لنبويـــة �ل�سريفة يف 
هـــذه �ملكان، كان مـــن و�جبنا �إبر�ز هـــذ� �لإرث من خالل هذ� 
�لبحث �لذي �جتهدنا فيـــه لإبر�ز جزء ب�سيط من �سريته �سلى 
�هلل عليـــه و�سلـــم و�سخ�سيته �ملتعـــددة �ملو�هب؛ فهـــو �لروؤوف 
�لرحيم، و�لد�عي �إلى �هلل باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة، و�لقائد 
�لع�سكـــري �ل�سيا�ســـي، و�لعمل علـــى ن�سرها لتذكـــري هذه �لأمة 

بالقدوة �حل�سنة.

النتائج:
1-  �جلـــزم باأن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم ذهب لدعوة �أهل 
�لطائـــف من و�دي حِمـــرم، وعاد مـــن درب �لقو�فل �لقدمي 

)�ل�سيل �لكبري(.
٢-  حتديد موقع غزوة ُحنني.

3-  حتديد موقع جتمع جي�ص �مل�سلمني يف و�دي ُحنني.

4-  حتديد موقع جتمع جي�ص هو�زن يف و�دي �أوطا�ص.
٥-  حتديـــد ديار بني �سعد يف �ل�سيل �لكبري مكان ن�ساأة �لر�سول 
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�سلـــى �هلل عليـــه و�سلم مع حليمة �ل�سعدية بنـــاًء على �إحدى 
�لرو�يات.

6- حتديـــد م�ســـار جي�ـــص �لر�سول �سلـــى �هلل عليـــه و�سلم �إلى 
ح�سار �لطائف.

7-  حتديد م�سار �لقو�فل �لقدمي.

:äسياUالتو
1- �ملحافظـــة على �ملو�قـــع �ملرتبطة باأحـــد�ث خا�سة بالر�سول  

�سلى �هلل عليه و�سلم ، وهي:
 �أ( و�دي ُحنني)موقع غزوة حنني(.

 ب( �لنخلـــة �ليمانيـــة - حيث نـــزل عليه قولـــه تعالى )ُقْل 
ا �َسِمْعَنا  نَّ ـــنِّ َفَقاُلو� �إِ َن �جْلِ ُه ��ْسَتَمَع َنَفرl مِّ نَّ �أُوِحـــَي �إِيَلَّ �أَ

ُقْر�آنًا َعَجبًا( �سورة �جلن �لآية )1(.
 ج( قـــرن �لثعالـــب )قـــرن �ملنـــازل( �ملوقع �لـــذي نزل فيه 
جربيل وملك �جلبال على �سيدنا حممد �سلى �سلى �هلل 

عليه و�سلم، كما ورد يف حديث �ل�سيدة عائ�سة.
٢- �ملحافظـــة على منطقة غزوة حنني، و�ملوقع �لذي ع�سكر بها 
جي�ـــص �مل�سلمني »و�دي ُحنـــني«، و�ملوقع �لـــذي ع�سكر به جي�ص 
هو�زن »�لزمية« �ملحددة بالإحد�ثيات، وجعل حرم لها يحميها 

من �أي تدخل يف �مل�ستقبل.
3- �ملحافظـــة على �ملعـــامل �لتاريخية على �لـــدرب كله �سو�ء ما 
�رتبط بالر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، �أم ما له عالقة بالأزمان 

�ملتقدمة.
4- �إن�ســـاء مركز للزو�ر مع متحف يحكي �ســـرية �لر�سول �سلى 
�هلل عليـــه و�سلـــم و�أحـــد�ث �لـــدرب، وغـــزوة ُحنـــني، وح�سار 

�لطائف.
٥- تنظيم رحالت للمد�ر�ص و�جلامعات �إلى موقع غزوة حنني.

6- �ملحافظـــة على �ملـــز�رع �حلالية وتطويرهـــا لت�سبح مناطق 

ترفيهية مع �إن�ساء نزل بيئي للزو�ر.
7- �ملحافظة على �ملر�عي �حلالية وتطويرها.

م�سوZاä نيπ اجلائزة
1- اأهمية موVسوع الدرا�سة:

�لأهميـــة و�لقيمة �لرت�ثيه و�لتاريخية تنبع من منطلق �حلفاظ 
على �لرت�ث �لإ�سالمي �لتاريخي �لذي يقربنا من �لر�سول �سلى 
�هلل عليـــه و�سلـــم، بر�سد درب حنني وتوثيقـــه، و�لذي �حت�سن 
كثريً� من �لأحد�ث �لتي ت�سهد على �أهميته؛ فهو طريق �لقو�فل 
�لقـــدمي من �لع�سر �جلاهلـــي، و�لطريق �لـــذي �سلكه �لر�سول 

�سلى �هلل عليه و�سلم يف غزوة حنني. 
كل هـــذه �لأحـــد�ث �سطـــرت فيـــه كثريً� مـــن �لآثـــار �لتاريخية 
�ملهمـــة، على �أمل �أن يتم �حلفـــاظ على ما تبقى من هذه �لآثار 
�لتاريخيـــة مـــن �أجـــل �أن تكون هي حلقـــة �لربط بـــني �لأجيال 

�ل�سابقة و�لالحقة.
وحتديـــد درب حنني �لذي مر به �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 
لي�ـــص بالأمر �ل�سهل، ويحتـــاج �إلى �لبحـــث و�لتحقق من �سحة 
�ملعلومـــات؛ ليتم حتديد �سحيح ودقيق لدرب حنني �لذي �سلكه 

�سيد �لب�سرية حممد عليه �أف�سل �ل�سالة و�ل�سالم. 
وهو طريق �لقو�فل �لتجارية �لقدمية �لذي كانت ت�سلكه قو�فل 
قري�ص يف �جلاهلية وهي متوجهة �إلى �لطائف. وكقيمة تاريخية 
وتر�ثية لدرب حنني �أي�سًا؛ لأنه تقام بالقرب منه �سنويا �أ�سو�ق 
ثالثة هي«عـــكاظ» و«جمنـــة» و«ذو �ملجاز» وكانـــو� يبتاعون يف 

هذه �لأ�سو�ق حتى حلول منا�سك �حلج.

T -2سمولية الدرا�سة:
ويف هـــذ� �لبحث متـــت �ل�ستعانة بعـــدد من �ملر�جـــع �لقدمية 
و�حلديثـــة، مثـــل: جامع �لبيـــان يف تاأويل �آي �لقـــر�آن، و�لكامل 

يف �لتاريـــخ، و�ل�سرية �لنبوية، ومعـــامل مكة �لتاريخية و�لأثرية، 
و�لرحيق �ملختوم، و�لأطل�ص �لتاريخي لل�سرية �لنبوية، و�ملغازي، 
ووفـــا �لوفاء، ودلئـــل نبوية، و�أبحاث ودر��ســـات �أخرى لتحديد 
موقع �سوق عكاظ، وعن �لآثار �لإ�سالمية يف �لطائف من خالل 

كتابات �ملوؤرخني و�لرّحالني.

3- املهنجية العلمية املتبعة:
تتميز �لدر��ســـة مبنهج و��سح علمي يت�ســـم بالدقة و�ل�سمولية، 
كما وثقتُه �لدر��سة، وتبنّي ذلك من خالل قيام �لباحث بتحليل 
�ملعلومـــات و�إنتـــاج �خلر�ئـــط �لالزمـــة ومطابقتها علـــى �أر�ص 

�لو�قع.
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