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تو�سيع  كــان  لأهدافها؛  وتر�سيخًا  اجلــائــزة،  لهذه  اإغــنــاًء 
العربية  اململكة  جانب  -اإلــى  لت�سمل  اجلغرافية  دائرتها 
ملا  العربية،  التعاون لدول اخلليج  ال�سعودية- دول جمل�ض 
منها،  لكل  متّيز  خ�سو�سية  مع  عــام،  م�سرتك  من  بينها 

وهذا ما ير�سخ مبداأ الوحدة يف التنوع.
هذه  يف  الطالب  جائزة  يف  امل�ساركة  امل�سروعات  وتــربز 
برتاثهم،  والطالبات  الطالب  من  كبريًا  اهتمامًا  الــدورة 
يف  والإ�ــســهــام  اأعــمــالــهــم،  يف  ا�ستلهامه  على  وحر�سهم 
احلفاظ على مدنهم وقراهم ذات الرتاث العريق، واإعادة 
عمارتها،  وجتديد  بتاأهيلها،  احلياة،  واجهة  اإلى  بع�سها 
باأ�سلوب علمي، وبالإفادة من التجارب املرتاكمة �سواء يف 
داخل اململكة العربية ال�سعودية اأم يف دول اخلليج العربي.

التاريخية،  املـــدن  والــطــالــبــات  الــطــالب  اهتمام  و�سمل 
الثقافية،  واملـــراكـــز  ــاحــف،  ــت وامل ــة،  ــي ــرتاث ال ـــواق  ـــس والأ�
البحوث جتارب مختلفة،  وتناولت  ال�سياحية،  واملنتجعات 
وانتهت اإلى تو�سيات تو�سح مدى تفاعل الطالب والطالبات 

مع ق�سايا الرتاث، وجتارب احلفاظ عليه.
هــذا الهــتــمــام مــن الــطــالب والــطــالــبــات بــالــرتاث على 
م�سروعات  يف  توظيفه  باإمكان  وثقتهم  روافــده،  اختالف 
و�سياحيًا يطمئن  اقت�ساديًا  منها  ال�ستفادة  حديثة ميكن 
كل الذين ظلوا يحملون هم احلفاظ على الرتاث العمراين 
واأن  ال�سحيح،  الجتاه  يف  ن�سري  باأننا  بعيدة  �سنوات  منذ 
طيبة،  بنتائج  مب�سرة  املــيــدان  هــذا  يف  املبذولة  اجلهود 

وبرتجمة واقعية لها، لت�سبح جزءًا من حياة النا�ض.

تراث يستحق أن يبقى..
اجلامعة  طالب  على  بالرتاث  الهتمام  هذا  يقت�سر  ول 
وال�سابات،  ال�سباب  واإمنا هو اهتمام عام من  وطالباتها، 
الذي يتجاوب ب�سورة مذهلة مع كل خطوة نخطوها نحو 
املبادرات،  يتلقفون  فهم  العمراين،  الرتاث  على  احلفاظ 
تراثية  م�سروعات  اإلى  وحتويلها  تبنيها،  اإلى  وي�سارعون 
تراثه،  بقيمة  املجتمع  بوعي  الرتــفــاع  يف  ت�سهم  حقيقية 
واعتزازه به، بو�سفه جزءًا من هويته، مع اإمكان توظيفه 
يف م�سروعات لها عائدها القت�سادي، وقدرتها على توفري 

حياة كرمية لكثريين.
ذات  واجلهات  والبلديات  املناطق  اأمانات  وعي  اأ�سهم  وقد 
والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  تقودها  التي  باجلهود  ال�سلة 
احت�سانها  يف  الـــرتاث  ق�سية  مــع  املجتمع  تفاعل  لتحقيق 
املواتية  البيئة  الرائدة يف جمال الرتاث، وتوفري  امل�سروعات 
والقرى  املدن  يف  احلياة  تبعث  اأنها  وخ�سو�سًا  للنجاح،  لها 
طابعًا  تكت�سب  وجتعلها  املحدود،  الن�ساط  ذات  اأو  املهجورة 
متميزًا وجذابًا، لت�سبح وجهة �سياحية لها مذاقها اخلا�ض، 
من  كثري  حياة  تغريت  حتى  املجزي،  القت�سادي  وعائدها 
الذي اأطلقوا م�سروعات تراثية نابعة من البيئة، ومعربة عنها.
اإن هذا الواقع جعل ق�سية الرتاث ق�سية وطنية وخليجية 
اأي�سًا، ومل يعد الهتمام به ترفًا ميار�سه بع�ض املهتمني، 
بل اتخذت طابعًا عامًا يدل على اأن جهود ال�سنوات املا�سية 
اأ�سبحت توؤتي اأكلها، خ�سو�سًا مع الجتاه اإلى حل م�سكلة 
امل�سروعات  دعم  يف  اخلا�ض  القطاع  مب�ساركة  التمويل، 

اجلادة والرائدة. الأح�ساء، ٢٠٠١م
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الطالب  اأمـــام  اأو�ــســع  اآفـــاق  فتح  يف  ن�سهم  اأن  يف  ونــاأمــل 
خ�سو�سًا، وال�سباب واملهتمني بوجه عام لتبني م�سروعات 
والثقافية  الجــتــمــاعــيــة  ــعــادهــا  ــاأب وب بــتــفــردهــا،  تتميز 

والقت�سادية وال�سياحية.
م�ساركتها  على  التحية  ت�ستحق  اخلليجية  اجلامعات  اإن 
ــرتاث  وال عمومًا،  الـــرتاث  على  احلــفــاظ  جهود  دعــم  يف 
العمراين على وجه اخل�سو�ض، وقد كان لتبنيها الربامج 
العلمية يف هذا املجال يعد اإجنازًا يف توعية الطالب بقيمة 
منهم  كثريين  وتوجه  بــه،  واهتمامهم  الوطني،  تراثهم 
اإلى ا�ستلهامه يف م�سروعات التخرج، ومن ثم يف حياتهم 

العملية.
اأن يحالف الفوز باجلوائز الطالبات مبعدل  ومن اجلميل 
ت�سهم  اأي�سًا  جمتمعنا  يف  املــراأة  بــاأن  يطمئن  مما  عــاٍل؛ 
اإ�سهامًا فاعاًل يف احلفاظ على الرتاث العمراين لبالدها، 
اهلل-  �ساء  -اإن  امل�ستقبل  اأجيال  يف  اأثــر  لذلك  و�سيكون 

لقدرتها على غر�ض حب الرتاث، والعتزاز به يف الن�ضء.
اأن حتت�سن منطقة املدينة املنورة  واإنه ملن دواعي الفخر 
-وهي حتتفل باختيارها عا�سمة للثقافة الإ�سالمية- هذه 
العمراين  الرتاث  ملتقى  مع   ذلك  يتزامن  واأن  املنا�سبة، 
لل�سياحة  العامة  الهيئة  تنظمه  ــذي  ال الثالث،  الوطني 
والآثار، الذي ي�سهد كثريًا من الفعاليات والأن�سطة املتعلقة 
–باإذن اهلل-  وا�سعة  العمراين، مب�ساركة  الرتاث  بق�سايا 
من املجتمع املحلي يف كل من املدينة املنورة، وينبع، والعال.
دينه،  بن�سرة  اهلل  �سرفها  التي  العزيزة  املنطقة  وهــذه 
هذه  على  كبرية  قيمة  ت�سفي  املعمورة  ــوع  رب يف  ون�سره 
تراثنا  على  للحفاظ  اإل  انطالقها  كان  ما  التي  اجلائزة، 

املقد�سة،  املدينة  الزاخر يف مثل هذه  والإ�سالمي  العربي 
وغريها من احلوا�سر التي يزينها هذا الرتاث، ومينحها 

خ�سو�سيتها.
في�سل  الدكتور  الأمــري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  نقدر  كما 
املدينة  منطقة  -اأمــري  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
توزيع جوائز هذه  للملتقى وحلفل  الكرمية  املنورة- رعايته 
الدورة، ون�سكر لكل الذين يتعاونون على دعم جهود احلفاظ 

على الرتاث العمراين.
و�ساأظل يف كل محفل لالحتفاء برتاثنا الوطني اأذكر بكل 
التقدير والمتنان الدعم الكبري، والت�سجيع الدائم ل�سيدي 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 
�سعود، و�سيدي �سمو ويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي 
اهلل-  -حفظهما  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  الأمــري 
اللذين جعال احلفاظ على الرتاث ق�سية وطنية ت�ستحق اأن 
تتوجه لها اجلهود، قناعة باأن هذا الرتاث؛ مبا يربزه من 
ال�ستمرار، جدير  اإمكانات  فيه من  عنا�سر هويتنا، ومبا 
باأن يبقى جزءًا اأ�سياًل من حياتنا املعا�سرة، وامل�ستقبل اإن 

�ساء اهلل.

�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سع�د
م�ؤ�س�س ورئي�س م�ؤ�س�سة الرتاث اخلريية

رئي�س اللجنة العليا للجائزة

رجال اأملع، ع�سري
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المـقـدمــــة:

اإليه الدول؛  اأ�سبحت العناية بالرتاث العمراين هدفًا ت�سعى 
حفاظًا على هويتها املميزة، وتوظيفًا لهذا الــرتاث؛ ليندمج 
ويتمازج باأ�سلوب �سهل مع اإيقاع احلياة الع�سرية، مكت�سبًا، اإلى 
جانب بعده احل�ساري، بعدًا اقت�ساديًا، اأ�سهم يف تنامي الوعي 
باأهميته؛ و�سرورة تلم�ض ال�سبل لالهتمام به، واملحافظة عليه، 

لرتباطه املبا�سر بحياة النا�ض. 
وتتميز اململكة العربية ال�سعودية بحركة عمرانية مت�سارعة 
اخلطا، حتى اأ�سبح التكهن بحدود المتداد العمراين لأي مدينة 
من مدنها �سربًا من اخليال، مهما كانت كفاءة املخططني لها 

وخرباتهم.
وهذه احليوية التي تت�سم بها احلركة العمرانية اأ�سهمت يف بروز 
بع�ض التجاوزات التي باعدت، اإلى حد ما، بينها وبني الرتاث 
العمراين املميز لبالدنا، الذي -على تنوعه- يتميز مب�سرتك 
عام من العنا�سر واملفردات العمرانية، التي ت�سكل لغة معمارية 

لها تفردها، واأ�سباب ثرائها، وخ�سو�سيتها.
ومن منطلق ا�ستقراء هذا الواقع تبلورت لدى �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود فكرة 
اإطالق جائزة للرتاث العمراين تعنى بالإ�سهام يف تر�سيخ الوعي 
الوطني باأهمية هذا الــرتاث، وت�سجيع الباحثني واملعماريني 
على ا�ستلهامه يف بحوثهم وم�سروعاتهم، لينعتق من حدوده 
ال�سيقة، ولي�سبح جزءًا اأ�سياًل من الواقع، اإلى جانب الإ�سهام 
يف تطوير التعليم العمراين يف اجلامعات، وربط طالب كليات 
العمارة والتخطيط الذين �سري�سمون مالمح العمارة يف امل�ستقبل 
برتاثهم العمراين، لينهلوا من معينه، وي�ستلهموا منه اأفكارهم 

م�سجد الأمام محمد بن عبد الوهاب، الدرعّية 1011



الأمري ت�سارلز يلقى كلمة يف حفل توزيع جوائز الدورة الأولى مبركز امللك عبد العزيز التاريخي يف مدينة الريا�ض يف ٢5 �سفر ١4٢7هـ )٢5 مار�ض ٢٠٠6م(

وت�سوراتهم، فيزاوجوا بينه وبني ما يكت�سبونه من علوم حديثة، 
وتقنيات متطورة من واقع الطالع على جتارب الأمم الأخرى، 
والنفتاح الواعي على املدار�ض املعمارية العاملية املتنوعة؛ مما 

يك�سب احلركة العمرانية عنفوانًا ومتيزًا.
ـــداع يف جمــالت العناية  ــى حفز الإب اإل وقــد هدفت اجلــائــزة 
بالرتاث العمراين، واإبــراز النماذج العمرانية احلديثة ذات 

الأبعاد الرتاثية.

الــــدورة الأولـــى:
اختريت مدينة الريا�ض لتكون مقرًا للجائزة التي اأعلن عنها يف 
اللقاء ال�سنوي التا�سع للجمعية ال�سعودية لعلوم العمران الذي 
عقد يف ٢3 من املحرم �سنة ١4٢٠هـ مبدينة الريا�ض برعاية 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سـلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود-اأمري 
منطقة الريا�ض- وبناًء على ما رفعه �سعادة رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اجلمعية ال�سعودية لعلوم العمران نيابة عن اأع�ساء اجلمعية، 

فقد متت املوافقة على اأن يكون م�سمى اجلائزة »جائزة الأمري 
�سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين«.

وقد اأعلن �ساحب ال�سمو امللكي الأمــري �سلطان بن �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود -رئي�ض اللجنة العليا للجائزة- عن انطالق 
جــائـــزة الأمــيــر �سلـطــان بن �سلمان للرتاث العمرانــي يف موؤمتر 
�سحفي عقد يف تاريخ ٢٠ من ذي القعدة �سنة ١4٢5هـ )١ يناير 

٢٠٠5م(.
 واأقيم حفل توزيع جوائز الدورة الأولى للجائزة يف �ساحة مركز 
امللك عبدالعزيز التاريخي يف م�ساء يوم ٢5 �سفر �سنة ١4٢7هـ )٢5 
مار�ض ٢٠٠6م(، برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري ت�سارلز -ويل 
عهد بريطانيا، اأمري ويلز- و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -موؤ�س�ض ورئي�ض موؤ�س�سة الرتاث 
اخلريية، ورئي�ض اللجنة العليا جلائزة الأمري �سلطان بن �سلمان 
للرتاث العمراين- وبح�سور عدد كبري من املخت�سني واملهتمني 

بالرتاث العمراين. 
واألقى �ساحب ال�سم� امللكي الأمييري �سلطان بن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:
اأمــري ويلز  اأمامكم مع �سمو الأمـــري،  اأقــف  اأن  ي�سرين اليوم 
وال�سيوف الكرام و�سعيدًا بح�سوركم اليوم لهذا احلفل املخت�سر 
لتقدمي هذه اجلائزة العتبارية، التي يف معناها قد تكون قليلة 
ولكن يف اعتقادنا ويف الواقع اإن �ساء اهلل هي انطالقة لوعي اأو�سع 

لق�سية الرتاث وق�سية الرتاث العمراين الوطني ب�سكل عام.
اململكــــة العربيــــة ال�سعودية هــــذه الدولــــة الوثابــــة الناه�سة قد 
انطلقــــت -وهلل احلمــــد- يف اأبعــــاد كثرية فيما يتعلــــق بالتطوير 
احل�ســــري وتطوير مدنهــــا وتطوير الب�سر، اإل اأننــــا يف ال�سنوات 
املا�سيــــة، قــــد اأخفقنــــا -اإلــــى حد كبــــري- يف اأن نعطــــي اعتبارًا 

اأ�سا�سيــــًا لرتاثنا العمراين، ومعنــــى هذا الرتاث يف م�ستقبل منو 
هــــذه الأمة، فلذلك ن�ســــاأت هذه اجلائزة من هــــذا املنظور؛ لأن 
الرتاث العمــــراين ل يعني بقايا املا�سي، واحلفاظ عليه ل يعني 
دعوة اإلى التخلــــف، بل هي العك�ض من ذلك، فعندما نرى اليوم 
الدول املتح�سرة ومنها بريطانيا، الدولة املتح�سرة التي يجل�ض 
معنــــا �سيوفنــــا الكرام يف هــــذه اجلائزة اليوم والــــدول الأوربية 
الأخــــرى، والدول التي تنظر اإليها متح�سرة نرى هذه الدول مع 
ا�ستباقهــــا للزمن يف جمال التقنية ويف جمال الف�ساء واملجالت 
الطبيــــة، واملجــــالت احل�سريــــة املختلفة، اإل اأنهــــا تعطي عناية 
خا�سة بالقرى واملدن واملباين التي تنطلق من تراث هذه الأمم، 
وتعرب عن جانب اأ�سا�سي عميق من ح�سارتها، فالأمة التي تتطلع 
اإلى امل�ستقبل كما تتطلع هذه البالد منذ ن�ساأتها، -وهلل احلمد- 
ل بد اأن تكون من الأمم املتم�سكة برتاثها وح�سارتها، وكما اأننا 
اليــــوم نعي�ض يف هذا الع�سر الــــذي اأ�سبح ي�سمى بع�سر العوملة، 
فقــــد اأ�سبح من ال�سروري لنا اأن ن�سارك يف عملية العوملة ونوؤثر 
يف القــــرار الإن�ساين يف امل�ستقبل املقبل، ون�سارك لي�ض بعلمنا اأو 
مبالنا اأو اقت�سادنا ولكن ن�سارك اأي�سًا ببعدنا احل�ساري، والأمة 
التــــي ل تعتني ببعدها احل�ساري الثقــــايف الرتاثي تبقى مهي�سة 
اجلنــــاح، وهي تطري بجنــــاح واحد اإن �سمي جنــــاح القت�ساد اأو 
�سمــــي جنــــاح القوة اأو �سمي جنــــاح التقنية، واأنــــا �سعيد اأن اأقول 
اليوم وبكل معنى الكلمة: اإنني اأمل�ض يف ال�سنوات القليلة املا�سية 
وبعــــد اأن عا�سرت عملية الرتاث من خالل موؤ�س�سة الرتاث التي 
ت�سرفت باإن�سائها وتاأ�سي�سها، ومبوازنة غري ربحية منذ اأكرث من 
١7 عامــــًا، اأمل�ض حقًا بعد التمنع الكبري جدًا �سواء يف اجلامعات 
الوطنيــــة اأو علــــى م�ستوى البلديــــات اأو على م�ستــــوى املجتمعات 
املحليــــة، اأمل�ض تغريًا وحتوًل جذريًا نحو العناية بالرتاث الوطني 
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ب�ســــكل عــــام، والعناية بالــــرتاث العمراين ب�ســــكل خا�ض، وهذا 
التحــــول مل ياأت من عمل قامت به موؤ�س�ســــة الرتاث اأو قامت به 
موؤ�س�ســــات منفردة، بل اأتى اأ�سا�سًا مــــن توجه القيادة احلكيمة، 
فمــــا عناية خادم احلرمــــني ال�سريفــــني باجلنادريــــة، وبتطوير 
املناطــــق التاريخية يف هذه البــــالد، وما عناية �سيدي ويل العهد 
مبــــا �ساكل هــــذا املو�ســــوع وتربعه وتقدميــــه كثريًا مــــن الدعم 
مل�سروعــــات مــــن هذا اجلانــــب، ومنهــــا برنامج الأمــــري �سلطان 
للعناية بامل�ساجد التاريخيــــة، اإل فقرات مهمة للتحول باملجتمع 

ال�سعودي نحو الهتمام بالرتاث الوطني. 
فهذه البالد لي�ست بالدًا مفرغة من تراث ول مفرغة من ح�سارة 
كما يريد بع�سهم اأن يعتقد النا�ض ولي�ست بالد نفط فقط، بل هي 
بالد احل�سارة تقاطعت عليها ح�ســــارات الدنيا، وتعاقبت عليها 
احلقب التاريخية وفيها مخزون من الرتاث احل�ساري والعمراين 
الــــذي قلما يوجــــد مثله يف عاملنا املحيط؛ ولذلــــك وجب على اأهل 
هــــذه البالد اأن يكــــون لهم الــــدور الأكرب لإعطــــاء الق�سية عناية 
اأكــــرب، واأنــــا اأ�ستطيع اأن اأقــــول اليوم - كب�ســــرى اإن �ساء اهلل - اإن 
العناية املوؤ�س�سية بق�سايا الرتاث بداأت تنطلق بعمق وبعد كبريين 
جــــدًا، فهناك عنايــــة اأ�سا�سية من الهيئة العامــــة لل�سياحة والآثار 
بتوجيــــه من �سمو �سيدي ويل العهــــد رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سياحة 
�سابقــــًا، و�سمو الأمري نايف -وزير الداخلية، رئي�ض الهيئة العامة 
لل�سياحــــة حاليًا- وبدعــــم كبري من الـ)١١( وزيــــرًا امل�ساركني يف 
جمل�ــــض اإدارة الهيئة باإ�ســــدار الهيئة قــــرارات اأ�سا�سية باأمر من 
�سمــــو �سيدي ويل العهد، ودعمت بقرارات مــــن �سمو �سيدي وزير 
البلديات، وقرار من �سمو وزير الداخلية مينع اأي هدم لأي تراث 
عمــــراين يف اململكــــة بحجة اأنه اآيــــل اإلى ال�سقــــوط، وقد مت تنفيذ 
هذا القرار منــــذ ثالث �سنوات تقريبًا، ويتابــــع الآن مع البلديات 

والداخلية، وتقوم الهيئة بفح�ض هذه املواقع قبل ال�سماح للتعدي 
عليها. كما اأن الهيئــــة العامة لل�سياحة والآثار قد ا�ستثمرت جياًل 
جديــــدًا من روؤ�ساء البلديــــات، و�سوف تقوم بتدريب ما ل يقل عن 
١5٠ رئي�ض بلدية وم�سوؤوًل يف البلديات الوطنية باأن تبعثهم ببعثات 
اإلى دول متقدمة، وقد ذهبوا اإلى اإيطاليا وفرن�سا وم�سر، و�سوف 
يذهبون الآن اإلى تون�ض وماليزيا على دفعات كبرية لالطالع على 
جتارب هذه الدول يف الأبعاد ال�سياحية املختلفة، وبالأ�سا�ض منها 

املحافظة على الرتاث العمراين. 
واأنـــا �سعيـــد اأن اأقول وقد ُقـــّدر يل اأن اأجتمع مع روؤ�ســـاء البلديات 
الذين ذهبوا وبع�ض منهم اأتى اإيل وقال: نحن كنا نخطئ ونرتكب 
جرميـــة يف حق تراثنا الوطنـــي باأن نهدمه بحجـــة اإن�ساء �سارع اأو 
بنـــاء من�ساأة حديثة، فلذلك نحن اأي�ســـًا ن�ستثمر يف اجليل القادم 
مـــن رواد العمل التنمـــوي يف اململكة وهو روؤ�ســـاء البلديات، وكنت 
اأ�ستبـــق الزمن اليوم ولكن بح�ســـور �سمو ويل العهد الأمري �سارلز 
حر�ســـت علـــى اأن اأعلن اأنه يف هـــذا اليوم �سوف نن�ســـئ �سندوقًا 
لإحيـــاء القرى الرتاثية، ت�ســـرتك فيه وزارة ال�ســـوؤون الجتماعية 
ووزارة البلديـــة، وقد متت درا�سة هـــذا ال�سندوق واملوافقة عليه، 
و�سوف ينطلق هذا ال�سندوق يف ترميم اأول قرية تراثية يف اململكة 
بعـــد ١5 يومـــًا من الآن، ويهدف هذا ال�سنـــدوق اإلى اإحياء القرى 
الرتاثية يف اململكة بحفز املواطنني اإلى تقدمي الدعم ودعم الدولة 
مت�سامنًا مع ذلك لإحياء هذه القرى، لأن تكون وعاء لكي ميار�ض 
النا�ض فيها حياتهم، وتكون موردًا اقت�ساديًا. فالعناية بالرتاث ل 
تعني العناية العاطفية، واإمنا تعني اأي�سًا اأن هذا الرتاث هو مورد 

اقت�سادي اأي�سًا، واأ�سا�سي لل�سكان املحليني اإن �ساء اهلل. 
الهيئة العامة لل�سياحة تقوم الآن ب�سكل موؤ�س�سي للعناية بالرتاث 
الوطنــــي، كما اأن وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية تت�سامن اأي�سًا 

مــــع الهيئة اليوم يف عــــدد من امل�سروعات، منهــــا: تطوير و�سط 
املدن القدمية، وحتت يدنا الآن �ستة م�سروعات للتطوير واأعمال 
تطويرية، وهي تقــــوم بت�سجيل مواقع مبنظمة اليون�سكو اإن �ساء 
اهلل، بو�سفهــــا تراثًا عامليًا. ولذلك تــــرون اأمامكم جمموعة من 
ال�ســــكان املحليني الذين التقيتهم، وقــــد التقيت املئات منهم يف 
اأنحــــاء اململكة املرتاميــــة، ووجدت حقًا اهتمامــــًا كبريًا منقطع 
النظري من هوؤلء لتبني هذه الق�سايا، ليقينهم اليوم اأن تراثهم 
الوطنــــي العمــــراين يف مواقعهم هــــو مك�سب لهم، وهــــو جائزة 
لهم يجــــب املحافظة عليها؛ ولذلك تاأتي هــــذه اجلائزة تقديرًا 
لهذه الأعمال البحثيــــة والإن�سائية واملوؤ�س�سيــــة واأعمال ال�سكان 
املحليــــني، كما �سوف تتو�سع -اإن �ســــاء اهلل- اأعمال اجلائزة يف 

الدورة القادمة اإلى جمالت اأرحب.

ويف اخلتام ي�سعدين اأن اأعلن عن اجلانب اجلديد من اجلائزة 
وهو اجلانب الوحيد الذي يغطي اجلزء العاملي، اإذ اإن اجلوائز 
كلها تقدم للرتاث العمراين الوطني وامل�ساركة يف ذلك، وهذه 
اجلائزة ذات البعد العاملي )جائزة الإجناز مدى احلياة(، اأو 
جائزة العمل مدى احلياة، ولقد قررت جلنة اجلائزة ذلك، 
ويلز  اأمري  امللكي  ال�سمو  اأعلن تر�سيح �ساحب  اأن  وي�سرفني 
لهذه اجلائزة. على ما قدمه طوال حياته من جمهود خارق يف 
ظل ممانعة ومعار�سة �سديدتني �سواء على امل�ستوى الإعالمي 
واأهميته  العمراين  الــرتاث  املهني لق�سية  امل�ستوى  اأو على 
احل�سارية يف بناء الأمم، ولذلك اليوم ي�سرين وي�سرفني اأن 
ا�ستالم جائزة الإجناز مدى احلياة  اإلى  الكرمي  اأدعو �سموه 

العمراين. للرتاث 

الأمري �سلطان بن �سلمان والأمري ت�سارلز  ي�سلمان جائزة احلفاظ علـى الرتاث العمراين لتجربة رجال اأملع يف حفل توزيع جوائز الدورة الأولى للجائزة 
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الــدورة الــثــانـيــة:
واأقيم حفل توزيع جائزة الأمــري �سلطان بن �سلمان للرتاث 
العمراين يف دورتها الثانية يف ٢٠ جمادى الآخرة �سنة ١4٢9هـ 
)٢4 يونيو ٢٠٠8م(، وذلك مبركز امللك عبد العزيز الثقايف 
باأبرق الرغامة يف جدة، برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خالد الفي�سل -اأمري منطقة مكة املكرمة- و�ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز - رئي�ض اللجنة العليا 
للجائزة- وبح�سور عدد من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة 

من داخل اململكة وخارجها.

موؤ�س�سة الرتاث كموؤ�س�سة خريية ل ربحية �سنة ١4١7هـ، ومع 
اإن�ساء  تعدد اهتماماتها بجوانب الرتاث املختلفة جاءت فكرة 
اجلائزة هذه اجلائزة التي اأن�سئت �سنة ١4٢٠ هـ، بهدف ت�سجيع 
العناية بالرتاث العمراين، وتر�سيخ الوعي باأهميته كمورد ثقايف 
واقت�سادي، وتاأكيد ما يت�سم به الرتاث العمراين يف اململكة 
العربية ال�سعودية من متيز وتنوع واإبــراز التجارب العمرانية 
احلديثة التي تنطلق من ا�ستلهام تراثنا الوطني، واهتمامنا 
باحلفاظ على الرتاث العمراين كجزء من هويتنا و�ساهد على 
ح�سارتنا بجزئه املرئي من التاريخ، وتطور هذا الهتمام اإلى 
تقدمي جدواه كمورد اقت�سادي لهذا الوقت، ولقد تظافرت جهود 

كثرية للعناية يف الرتاث العمراين.
مـــن اأبرزها وزارة ال�ســـوؤون البلدية والقرويـــة ووزارة الداخلية 
ممثلـــة يف الإمـــارات، ويف املهرجـــان الوطنـــي يف اجلنادريـــة، 
واجلمعيـــة ال�سعودية للعمـــران وهيئات اأخرى لهـــا اإ�سهامها يف 

دعم جهود احلفاظ على الرتاث العمراين.
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار  من اهتماماتها الرتاث العمراين 
و�سموكـــم الكـــرمي من املهتمـــني بهذا الرتاث منـــذ 5٠ �سنة اإذ 
كنتم تدركون اأهمية العناية بالرتاث العمراين، واحلفاظ على 
الهويـــة العمرانيـــة، ودعوة اإلى برنامـــج احلفا�ض على الرتاث 
ودوره يف التنمية احل�سريـــة وكنت مع �ساحب ال�سمو من اأكرث 
املتفاعلني مع هذه القيـــم لقد برزت اهتماماتكم جليًا يف عدد 
مـــن اخلطـــط وامل�سروعـــات يف منطقة ع�سري اجلميلـــة، واأجد 
اأنها �ستربز ب�سكل وا�سح يف هذه املنطقة الغالية من بالدنا اإن 
�ســـاء اهلل، وا�ست�سهـــدت على ثقتي هذه مبـــا ذكرمتوه قبل اأيام 
مـــن خالل طرحكـــم الطموح بخطة الــــ ٢٠ لتنمية منطقة مكة 
املكرمة واهتمامكم بتطويـــر الهوية العمرانية ملدن وح�سارات 

املنطقـــة وحني قلتم مللنا مللنا مللنـــا البقاء يف العامل الثالث، 
ول بد لنا اأن نتقـــدم، ونتحول لنح�سل على ن�سيبنا من العامل 
الأول ويف العـــامل الأول، وتذكـــرون- حفظكـــم اهلل- ما كان يف 
حفـــل تد�سينكم م�سروع تطوير قرية رجال اأملع يف تهامة ع�سري 
قبل ما يقارب من �سنتـــني �سمن مزارات برامج الهيئة العامة 
لل�سياحة والآثـــار لتطوير القرى الرتاثية التي يتم تنفيذ العمل 
فيهـــا الآن يف 5 منها. تذكـــرون تدافع الأهايل كبـــارًا و�سغارًا 
�سيبًا و�سبابًا الذين عربوا عن رغبتهم بحما�ض منقطع النظري 
اأمامكـــم كل ح�ســـب قدرتـــه بامل�ساهمـــة و اأ�سرتـــه يف الربنامج 
مبظهـــر بديع يعـــد عالمة من عالمات التح�ســـر الذي تدعون 
اإليـــه، ولعلكـــم يا �سمـــو الأمري توافقـــون معي علـــى اأن حت�سر 
الإن�ســـان هو اأبرز اهتمامات العامل الأول قبل اأن يكون حت�سره 
يف البنيـــان والقت�ســـاد، وكلمـــا تقدمت الـــدول يف اقت�سادها 
واإجنازاتها العلمية والتنموية لحظنا اهتمام �سكانها برتاثهم 
وح�سارتهـــم، وال�سواهد علـــى ذلك وا�سحة للعيـــان يف الدول 
التـــي نعدها اليوم تقود العامل الأول الذي تطمحون اإليه ونحن 
يف من�ســـاأ الإ�سالم اأولى باأن نكـــون متح�سرين ول مكان لنا اإل 

يف ال�ســـف الأول اإن �ســـاء اهلل.
لعلكم ترون اأيها احل�سور الكرام مما �سبق ومما اأمامكم من 
مطبوعات فيها الربامج املختلفة للهيئة العامة لل�سياحة والآثار 
ووزارات الدولة والقطاع اخلا�ض واملوؤ�س�سات اخلريية، لعلكم 
ترون اأن كثريًا من الطموح الذي عانينا بالدفاع عنه بداأ يوؤتي 
ثماره على �سكل منجزات وت�سريعات وم�سروعات ت�سب نحو 
املحافظة على الرتاث العمراين وتنميته يف بالدنا، واحلمد هلل، 
وهي تعي�ض مرحلة ا�ستثنائية من التنمية القت�سادية والعمرانية، 
ويحدث بها الآن نقالت كبرية يف جمالت التنمية الجتماعية 

واألقى �ساحب ال�سم� امللكي الأمييري �سلطان بن �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:

�ساحب ال�سمو امللكي  الأمري خالد الفي�سل -اأمريمنطقة مكة 
املكرمة- اأ�سحاب ال�سمو احل�سور الكرام، ال�سالم عليكم ورحمة 
اأرحــب ب�سموكم الكرمي واحل�سور الكرمي  اأوًل  اهلل وبركاته. 
يف حفل ختام الــدورة الثانية للجائزة �ساكرًا لكم ح�سوركم 
الذي يعد دعماً ملا يبذل من جهود يف جمال الرتاث العمراين 
لعل منها هذه جائزتي التي اأعدها م�ساهمة وطنية لرد بع�ض 
اجلميل ورد بع�ض من ف�سل هذا الوطن علينا جميعًا. لقد اأن�ساأت 

حفل توزيع جوائز الدورة الثانية باأبرق الرغامة يف مدينة جدة برعاية الأمري خالد الفي�سل -اأمري منطقة مكة املكرمة- يف ٢٠جمادى الآخرة ١4٢9هـ )٢4 يونيو ٢٠٠8م(
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والتعليم والبحث العلمي وتطوير التقنية وقيادتنا احلكيمة ت�سع 
عينًا على العناية بالقيم بالرتاث الوطني العريق، وعينًا اأخرى 
على التخطيط والتقدم والتنمية يف يقني اأن كاًل منهما مكمل 
لالآخر. ول�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني ، و�سمو �سيدي ويل 
عهده الأمني -حفظهم اهلل- مبادرات �سخ�سية رائدة يف جمال 
العناية بالرتاث الوطني لعلني اأ�ستغل هذا احلفل املبارك لأ�سري 
هنا اأي�سا اإلى اأنني مع جمموعة من املهتمني بالرتاث الوطني 
ب�سدد اإن�ساء اجلمعية الوطنية للمحافظة على الرتاث الوطني 
اإن �ساء اهلل يف وقت قريب، كما اأكرر هنا �سكري ل�سموكم الكرمي 
على ت�سريفكم، وللح�سور الكرام، وللرعاة ب�سكل خا�ض، واأمانة 
مدينة جدة واأ�سكر ل�سموكم الكرمي ح�سوركم هذا احلفل. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل. 

الدورة الثالثة - ال�سنة الأولى- لطالب كليات العمارة 
والتخطيط:

وبداأت الدورة الثالثة جلائزة الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث 
العمراين يف تاريخ ١5 �سفر �سنة ١43٠هـ )١١ فرباير ٢٠٠9م(، 

وا�ستمرت عامني.
قدمت فيها ثالث جوائز، ففي ال�سنة الأولى منحت اجلائزة 
لطالب كليات العمارة والتخطيط، ويف ال�سنة الثانية منحت 
للمهنيني والهيئات احلكومية واملكاتب املعمارية. واجلائزة الثالثة 

لطالب كليات العمارة والتخطيط مرة اأخرى.
واأقيم احلفل اخلتامي الأول لل�سنة الأولى من الدورة الثالثة 
للجائزة يف مدينة الريا�ض، بجامعة امللك �سعود، يف م�ساء يوم 
الثالثاء ٢6 من املحرم �سنة ١43١هـ )١٢ يناير ٢٠١٠م(، �سمن 
اتفاقية تعاون مربمة بني جامعة امللك �سعود، وجائزة الأمري 

�سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين، لحت�سان جائزة طالب 
كليات العمارة والتخطيط، يف دورة اجلائزة الثالثة. 

ورعى هذا احلفل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
ابن عبدالعزيز- رئي�ض اللجنة العليا للجائزة- ومعايل الأ�ستاذ 
الدكتور عبداهلل بن عبدالرحمن العثمان - مدير جامعة امللك 

�سعود. 
واألقى �ساحب ال�سم� امللكي الأمييري �سلطان بن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

معـــايل مديـــر اجلامعـــة وزمالئـــه الكـــرام و الإخـــوة الأعزاء، 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

اأوًل: نعتـــذر عـــن التاأخـــري، و كان ذلـــك ب�سبـــب اإ�ســـرار مدير 
اجلامعـــة على اأن نذهب  اإلى م�سروع وادي التقنية وم�سروعات 
اجلامعـــة، وحقيقة كانت رحلة من اأجمـــل الرحالت، هي رحلة 
ق�سرية جـــدًا بق�سر الزمن الذي متت فيـــه اإعادة تطوير هذه 
اجلامعة. جامعتنا الغالية، التي يجب اأن تكون اأف�سل جامعة يف 

اململكة العربية ال�سعودية.
ثانيًا: اأنا اأ�سكر هذه اجلامعة لحت�سانها اجلائزة يف هذا العام، 
ولكن قبل ذلك احت�سان معايل مدير اجلامعة وزميلي الدكتور 
عبد العزيز املقـــرن يف كلية العمارة ومن�سوبي اجلامعة يف هذه 

املرحلة ق�سية الرتاث العمراين يف اململكة العربية ال�سعودية. 
مل حتدث نقالت بالبناء يف اجلامعة ونقالت بامل�سروعات فقط، 
ولكـــن حدثت نقالت بالعقـــول، فرتة من الزمـــن مرت، عندما 
انطلقنـــا يف برنامج الرتاث العمـــراين يف التعليم اجلامعي قبل 
عـــدة �سنوات، كان هناك نوع من التمنع، اأقول هذا لأخفف من 
الذي ح�سل يف ق�سية النخراط يف الهتمام بالرتاث العمراين 

الوطنـــي، واعتبار الرتاث العمراين الوطني نقطة انطالق نحو 
العمـــارة اجلديدة، ونحـــو الق�سايا اجلديدة التـــي ن�سمع عنها 
خـــارج بالدنا، وحقيقة هـــي انطلقت من عمارتنـــا ومن اأ�سول 

عمارتنا.
ثقافـــة اجلامعـــة يف هذه املرحلـــة �سمحت بالتحـــولت الكبرية 
التـــي ت�سهدها اجلامعة يف جمالت كثـــرية، ومن اأهمها جمال 

العمارة،  والعناية بالرتاث العمراين الوطني.
ول يوجـــد �ســـك اأن اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة متـــّر مبرحلة 
انتقالية كبرية يف ق�سية الرتاث العمراين، فنحن اليوم انتقلنا 
مـــن مرحلة الهدم والتدمري - عـــن طريق اجلهل اأو عن طريق 

الق�ســـد - للـــرتاث العمراين الوطنـــي  اإلى مرحلـــة العتزاز، 
ومرحلة العناية القت�سادية، ومرحلـــة التنمية، فاليوم املباين 

الآيلة اإلى ال�سقوط اأ�سبحت املباين القابلة للنمو ولالزدهار.
اليـــوم ن�سهد مرحلة تاريخية يف انتقال اململكة كدولة، و-الآن- 
كمواطنني، وهذا هوالأهم يف العناية بالرتاث العمراين باأبعاد 

مل نكن نحلم بها قبل �سنوات قليلة.
مراحل اجلهـــاد الأولى التـــي كانت تقوم بهـــة موؤ�س�سة الرتاث 
و�سركاوؤهـــا ومن النا�ـــض املوجودين اليوم انتقلـــت اإلى  مرحلة 
حتول عميق جدًا، �سوف يتوج -اإن �ساء اهلل- يف املوؤمتر الدويل 
للرتاث العمراين يف العامل الإ�سالمي الذي �سوف يكون برعاية 

حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لل�سنة الأولى لطالب كليات العمارة والتخطيط يف جامعة املك �سعود يف ٢6 من املحرم ١43١هـ )١٢ يناير ٢٠١٠م(
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كرمية مـــن خادم احلرمـــني ال�سريفني -يحفظـــه اهلل - الذي 
وافـــق يف اأقل من 48 �ساعـــة على رعاية هـــذا املوؤمتر يف اإبريل 

املقبل يف الريا�ض. 
نحـــن �ســـوف  نعر�ـــض يف هـــذا املوؤمتر النقـــالت الهائلـــة التي 
عر�ستهـــا العـــام املا�ســـي يف الأردن، ويف بع�ـــض الـــدول، ومل 
ي�ســـدق النا�ـــض اأن هنـــاك دولـــة متّر بـــكل هذه املحـــاور، وكل 
هذه النقـــالت يف وقت واحد، من ناحيـــة الأنظمة، ومن ناحية 
التحـــول الذهني  لدى روؤ�ســـاء البلديات، ولدى املواطنني ولدى 
املجتمعات املحلية. الذين التقيت منهم اأكرث من 6٠ – 7٠ من 
روؤ�ســـاء البلديات يف ال�سنوات املا�سية، والهيئة التقت اأكرث من 

6٠٠ منهم يف جولت م�ستمرة.
انتقلنـــا مـــن مرحلة من يقـــول يل : ملاذا ل تزيلـــون هذه القرى 
الرتاثية التي حترجنـــا اأمام زمالء اأبنائنا الذين در�سوا معهم 
يف اخلـــارج، و الذيـــن يعتقدون اأننـــا نعي�ض هكـــذا، انتقلنا اإلى 
مرحلـــة اأ�سحاب هذه القـــرى الرتاثية الذيـــن جتمعوا الآن يف 
م�سروعات اجلمعيات التعاونية التي انطلقت منها اإن �ساء اهلل 
3 اأو 4 مـــن الآن، وتبـــداأ يف خـــالل الأ�سبوعـــني املقبلني اإن �ساء 
اهلل الإقرا�ض من �سندوق الت�سليف للجمعيات التعاونية لإن�ساء 

الفنادق الرتاثية وامل�سروعات ال�ستثمارية.
انتقلنا من بلدوزرات البلديات التي تعمل ليل نهار، وبخا�سًة يف 
الليـــل، وهي تق�سي على املواقع الرتاثيـــة، اإلى روؤ�ساء البلديات 
الذيـــن ذهبـــوا اإلـــى دول العـــامل. اأكرث مـــن 3٠٠ رئي�ـــض بلدية 
ومحافـــظ  حتى الآن، وهذه اجلولت م�ستمرة. وقد حتولوا اإلى 

حماة ورعاة وبنائني  للرتاث العمراين.
انتقلنـــا من ميزانيات للهدم اإلى روؤ�ســـاء البلديات يف اأكرث من 
5٠ – 6٠ بلدية بدءًا من العام املا�سي حتى هذا العام. احلمد 

هلل يعملـــون معنـــا بت�سامن لإعـــادة تهيئـــة ال�ساحـــات ومواقع 
الرتاث العمراين.

انتقلنـــا من النظرة اإلى الـــرتاث العمراين بازدراء، كاأنه ج�سم 
غريـــب، كاأنـــه اأقل مـــن م�ستوانا، اإلـــى م�ستوى احـــرتام تراثنا 
العمـــراين؛ لأن احرتام الرتاث ب�ســـكل عام، والرتاث العمراين 
ب�سكل خا�ض، يف اأي دولة اليوم حقيقًة هو عالمة حت�سر، والذي 
ح�سل اأننا نحن - حقيقًة - ارتقينا اإلى م�ستوى العناية برتاثنا 
العمراين، ومل ينزل م�ستوى تراثنا العمراين اإلى م�ستوانا، هذه 
ممكن نقطـــة اأول مرة اأوردها، ولكن حقيقًة اأنا اأوؤمن بها؛ لأنه 
عندما ذهب روؤ�ساء البلديات واملحافظون كانوا مثلنا منبهرين 
بالثقافـــات الآخـــرى. ذهبنا بهـــم اإلى ثقافـــات اأعلى من حيث 
التح�سر القت�سادي وال�سناعي والثقايف اإلى حد كبري، ذهبوا 
و راأوا هـــذه الـــدول التـــي انبهرنا  بها، واخرتعـــت لنا كل �سيء 
ناأكلـــه اليوم وكل �سيء نعي�ض فيه اليوم، وراأوا عناية هذه الدول 
بالرتاث العمراين، وكيف حولته اإلى موارد اقت�سادية وثقافية 

وموارد جذب واعتزاز وطني. 
كانـــت رغبتي ورغبـــة معايل مدير اجلامعـــة اأن يكون اأول حفل 
للجامعات يف كلية العمارة يف فرتة النهار بح�سور الطلبة ورواد 
امل�ستقبـــل، وحقيقًة اعتـــزازي اعتزاز خا�ـــض  مب�سريف الطلبة 

الذين راأيتهم اليوم وهم يجب  اأن يكرموا تكرميًا خا�سًا.
 حقيقـــة اأنا �سعيد بهـــذا احل�سور الكرمي والعزيـــز، و الإخوان 
الذيـــن اأ�سوفهـــم اليـــوم كلهم مـــن الذيـــن عا�ســـوا ق�سة هذه 

الق�سية. 
و�ســـوف يكـــون -اإن �ســـاء اهلل- حفل قريب  لتكـــرمي الطلبة يف 
كلياتهـــم الذيـــن اأتوا منها، جامعة امللك عبـــد العزيز ح�سدت 
كثـــريًا مـــن اجلوائـــز، ولكن �ســـوف يكون هناك حفـــل تكرميي 

يف كليـــة العمـــارة برعاية الدكتـــور عبد العزيـــز، ومعايل مدير 
اجلامعة، و اإن �ساء اهلل اأكون من احل�سور، حتى يرى زمالوؤهم 

ذلك. 
ثانيـــًا: زميلـــي و�سديقـــي الدكتور اأ�سامـــة، اأنا ك�سبـــت الدكتور 
اأ�سامـــة يف هذه اجلائـــزة؛ لأين اأنا كنت و مازلـــت من املعتزين 
بكتاباته، و اأعماله، فنحن الآن منّر مبرحلة  نقلة كبرية يف هذه 

اجلائزة. 
وثالثًا: �سوف نعلن قريبًا عن  تطوير كامل لهذه اجلائزة، و لأول 
مـــرة هذا العام ذهبنا بطلبـــة متميزين بجامعة امللك �سعود مع 

روؤ�ساء البلديات، ومع املحافظني اإلى تون�ض.
اأقـــرتح اليوم اأن تكون الرحلة املقبلة ت�سمل الفائزين باجلائزة، 
ونعـــّد هـــذا تقليدًا اأن ت�سمـــل الرحالت ال�سنوية التـــي تقوم بها 
الهيئـــة لروؤ�ســـاء البلديات اأنها ت�سمـــل الفائزين باجلائزة حتى 

يكون هناك تالٍق باجلانب الأكادميي والتعليمي. 
نحن نتطلع اإلى اأن اجلامعات الآن تقوم بدورها  يف تطوير مواد 
البناء والعمل، ونحن يف موؤ�س�سة الرتاث الآن نقوم بتطوير ملواد 

البناء الطينية، مع �سركات متطورة.
يعيب علينا اليوم اأن فرن�سا تعّد قاعدة يف تطوير البناء بالطني، 
ونحـــن نعي�ض يف بلد يجب اأن يتطور فيـــه البناء باملواد الرتاثية 
املحليـــة  ليكون قابـــاًل للبناء، وهو قليل ال�سيانـــة، و اأف�سل من 

املواد امل�سنعة. 
يعيـــب علينا اليوم األ نكـــون الدولة الأولـــى  املتقدمة يف تطوير 
تقنيـــات البناء املحلية، ونحـــن اليوم نعّد من الدول املهمة  على 

م�ستوى العامل العربي يف تنوع تراثها العمراين.
يعيـــب علينـــا اأن جامعاتنـــا ل تكـــون امل�ســـدر الأ�سا�ســـي الأول 

للمعلومات عن الرتاث العمراين الوطني.

واأي�ســـًا ل يليـــق اأن تكون جامعة امللك �سعـــود، وهي موجودة يف 
الدرعيـــة، ول ت�ســـارك يف برنامـــج تطوير الدرعيـــة التاريخية، 
الربنامـــج الآن مقدم لليون�سكو، و اأنا �سعيد بوجود الدكتور علي 
الزميل الذي اأكد يل اأن نبداأ  مع برنامج اجلامعة اإن �ساء اهلل. 
لي�سارك طلبة اجلامعة بعمل اأيديهم يف م�سروع تطوير الدرعية  

التاريخية.
اأنا كنت اأبني بنف�سي يف م�سروع مزرعتي يف العذيبات، و ك�سبت 
مـــن مل�ض املادة والعمل مع البنائني اأكـــرث مما يك�سبه اأي اإن�سان 
يف املكاتب الكبرية،اإذًا نحن نحتاج اإلى  خلق املهند�ض املعماري 
املتوا�ســـع، ولي�ض املهند�ض املعمـــاري الذي  يريد اأن ي�سع ا�سمه 

على املبنى  قبل اأن ي�سع فكره وقلبه يف قلب املبنى. 
اأي�ســـًا ما اأبوح به من �ســـر اأننا نعمل مع اجلامعـــة الآن اإن �ساء 
اهلل، وهـــذا لي�ض اإعالنًا عن م�سروع، ولكـــن اإعالن عن مبادرة 
مهمـــة لإن�ساء مركز البناء بالطـــني مركز تطوير البناء بالطني 

يف الدرعية التاريخية.
اأب�سركم اأن منظمة اليون�سكو بتن�سيق مع �سمو الأمري في�سل بن 
عبد اهلل مع جامعة ح�سرموت، وموؤ�س�سة الرتاث خ�س�سنا حيًا 
بالكامـــل يف الدرعية لإن�ساء مركز البنـــاء لتطوير مباٍن محلية 

بالتعاون مع جامعة امللك �سعود.
لذلـــك نحن اليوم  نريد اأن نذهب اإلـــى املرحلة املقبلة، ونرتقي 
بعملنـــا العمـــراين بـــاأن نحت�سنـــه، وكلمـــة نحت�سن اأكـــرب كلمة 
اأ�ستطيع ان اأعرب بها اليـــوم عن تراثنا العمراين املميز الرائع.
نحـــن مقبلون على مرحلة انتقاليـــة يف جمال العمارة يف جمال 

التمكني. 
وهيئة ال�سياحــــة حت�سر برنامج متكني الآن، وهــــو ي�سمل تاأهيًل 
جديــــدًا بالتعاون مــــع وزارت البلديات للمكاتــــب الهند�سية التي 

2021



�سوف نعطيها تاأهياًل وترخي�ســــًا جديدين على نطاق البلديات 
وت�سنيفــــًا جديــــدًا، فهذه املكاتــــب الهند�سية موؤهلــــة  للعمل يف 
املواقــــع التاريخيــــة  والرتاثية، ولكــــن حقيقــــة الآن يكون هناك 
تاأهيل جديد للمقاولني، و�سوف تبداأ هيئة ال�سياحة مع البلديات 
بربنامج تدريبي متكامــــل ل�سركات املقاولت باأن تكون م�سنفة 

ت�سنيفًا جديدًا للعمل  يف املواقع التاريخية.
و�ســـوف نبـــداأ الآن مع املجتمعـــات املحلية التي ميكـــن اأن يكون 
فيهـــا »جممـــع«، اأول وحدة فيهـــا  لربنامج تدريبـــي للمواطنني 
الذين يريـــدون اإن�ساء �ســـركات ترميم، ويعملـــون يف مواقعهم 

لإدارة وتطوير مواقع الرتاث العمراين  وترميمه وتطويره.
»املجمع« انطلق بربنامج ا�سمه »ل يطيح«، ونحن �سوف ن�ستخدم 
هـــذا امل�سمـــون يف برنامـــج التدريـــب املحلي  لتطويـــر قدرات 
ال�ســـكان املحليني ليبنـــوا باأنف�سهم وين�سئوا �ســـركات التطوير؛ 
فلذلك اليـــوم هذا جزء �سغري مما اأنا اأدعـــو  اإليه. اجلامعات  
حتت�ســـن الرتاث العمـــراين الوطني وتنطلق منـــه، لي�سبح هو 
اأ�سا�ـــض انطالق عمارتنا  احلديثة، ون�ستوعب لي�ض فقط رموزًا 
ومثلثـــات اأ�سياء مثل هذه للعمارة املحليـــة، بل ن�ستوعب روحها 
وتفوقها، ون�سع خطًا حتت كلمة تفوق  العمارة املحلية، وعندما 
ندر�ـــض ق�سية ال�ستدامة ننظر اإلى العمارة املحلية؛ لأنا ندر�ض 
ق�سيـــة ال�سيانة، وننظر اإلى العمارة احللية عندما ندر�ض روح 

البناء.
اأنـــا اأقـــول �سيئًا، وهـــو اأنني اأتطلع اإلـــى امل�ستقبـــل الذي تكون 
فيـــه املكاتب الهند�سيـــة واملهند�ســـون املعماريـــون هم الذين 
ي�ستطيعـــون اأن ي�ستوعبـــوا  رغبـــة املواطـــن الـــذي حتول الآن 
نحـــو العمارة الرتاثيـــة، وا�ستيعابهـــا  كم�سكن ومـــكان حياة، 
والبلد مقبلة الآن علـــى م�سروعات �سخمة مل�سروعات الرتاث 

العمراين  يف و�سط الريا�ض، وو�سط جدة، وو�ســـط الطائف.
اأب�سركـــم م�ســـروع تطوير و�ســـط الطائف هـــذه ال�سنة ر�سدت 
لـــه ميزانيـــة، وبداأ حجـــر الأ�سا�ض يو�سع لإعـــادة تطوير و�سط 
الطائف التاريخـــي كما كان. بداأنـــا الآن بتطوير و�سط املدينة 
التاريخـــي، لذلك يجب اأن ت�ستجيب اجلامعـــات لالأمر الواقع، 
فنحـــن ناأتي اجلامعات بتمنيات وطموحـــات. الآن اأ�سبح الأمر 
واقعًا، املكاتـــب الهند�سية يجب اأن ت�ستجيب لالأمر الواقع؛ لأن 
الآن الطلب �سيكون عاليًا جدًا  على تطوير امل�سروعات والفنادق 
الرتاثية، وتطوير املواقع ال�سياحية  الكبرية من منظور الرتاث 

العمراين الوطني.
فهذا هو التحـــدي الآن، انتقلنا من متنيات تراث وعاطفة نحو 
الـــرتاث اإلـــى منظـــور اقت�سادي تنمـــوي. م�ســـار جديد، يجب 
اأن يحت�سنـــه كليـــات العمارة، حتى ل تعي�ـــض كليات العمارة يف 
كوكـــب اآخر كما كانت تعي�ض. اليـــوم املعماري ال�سعودي املميز، 
هـــو املعماري الذي يلقن العـــامل �سيئًا جديـــدًا، ويناف�ض العامل 
الغربي وال�سرقي علـــى �سيء، هو يفهم فيه ك�سنعة  اأكرب منه، 
ولـــن ُيلحق فيه، يجب عليه هـــو اأن ينطلق من الرتاث العمراين 

حتى يعزز هذه القيمة امل�سافة.
اأ�سكر معاليكم على احت�سان هذه اجلائزة، واأ�سكر احل�سور، و 
اأ�سامة اجلوهري، والدكتور زاهر عثمان  اأ�سكر زميلي الدكتور 
-املدير العام لوؤ�س�سة الرتاث - و�سعيد بهذه الليلة املباركة، واإن 
�ساء اهلل نتطلع اإلى اأن تعر�ض م�سروعات الفائزين، وينطلق احلفل 
املقبل يف كلية العمارة. واأن ننطلق للحفل القادم يف اجلائزة 
الرئي�سة التي تكون هذا العام بالهفوف يف �سهر اإبريل من هذه 
ال�سنة. احلفل الرئي�ض يكون كل �سنتني لت�سليم اجلوائز. التي 
نتمنى اأي�سًا ح�سور اجلامعة فيها  وبهذه اجلائزة اإن �ساء اهلل. معر�ض جوائز الدورة الثالثة لل�سنة الأولى لطالب كليات العمارة والتخطيط بجامعة امللك �سعود يف ٢6 من املحرم ١43١هـ )١٢ يناير ٢٠١٠م(
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الدورة الثالثة - ال�سنة الثانية- للمهنيني:
اأما احلفل اخلتامي لل�سنة الثانية من الدورة الثالثة، فقد اأقيم 
اأمانة الأح�ساء م�ساء يوم الثالثاء  يف مدينة  الهفوف، مبقر 
الآخرة �سنة ١43١هـ )١8 مايو ٢٠١٠م(، وذلك  4 جمادى 
الأمري محمد بن فهد بن  امللكي  ال�سمو  حتت رعاية �ساحب 
عبدالعزيز اآل �سعود -اأمري املنطقة ال�سرقية- و�ساحب ال�سمو 
اآل �سعود  ابن �سلمان بن عبدالعزيز  الأمــري �سلطان  امللكي 
-رئي�ض اللجنة العليا للجائزة-  وبح�سور كّل من �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري جلوي بن عبدالعزيز ابن جلوي اآل �سعود -نائب 
اأمري املنطقة ال�سرقية- و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري بدر بن 
اإلى  الأح�ساء-   اآل �سعود -محافظ محافظة  فهد بن جلوي 
جانب عدد كبري من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة، ومن 

العمراين. املخت�سني واملهتمني بالرتاث 
واألقى �ساحب ال�سم� امللكي الأمييري �سلطان بن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل

�ساحب ال�سمو اأخي الأمري جلوي- �سلمه اهلل- راعي هذه الليلة 
نيابة عن �ساحب ال�سمـــو امللكي اأخي الأمري محمد بن فهد بن 
عبدالعزيـــز اآل �سعـــود - اأمري املنطقة - اأخـــي �ساحب ال�سمو 
امللكـــي الأمري بـــدر ، معايل الأمراء ال�ســـادة احل�سور، ال�سالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
نحــــن جئنا نقــــدم جوائز، وت�سلمنا جوائز منــــذ ال�سباح الباكر 
لهذا اليوم، ونحن نتلقى اجلوائز جائزة تلو الأخرى، اأولى هذه 
اجلوائز هي ال�ستقبال احلافل الذي وجدناه وهو غري م�ستغرب 
من اأهايل هذا البلد املبارك الذي �سكل طوال تاريخ هذه الدولة 
املباركة عن�سرًا مهمًا اأ�سا�سيًا يف تكوين وحدة هذا الوطن، ويف 

متكني وحدة هذا الوطن، واأي�سًا ما راأيناه من اهتمام كبري جدًا 
بالرتاث العمراين ي�ساوي جميع اجلوائز يف العامل .

فالعالقـــة عالقة �سخ�سية بالأح�ساء واأهلهـــا و اأمانتها املميزة 
بـــكل املقايي�ض وعالقة الهيئة العامـــة لل�سياحة والآثار، وعالقة 
موؤ�س�سة الرتاث التي عملت هنا اأي�سًا يف بع�ض امل�سروعات هي 
عالقـــة ا�ستثنائية، فطوال هذا اليـــوم ومبعية اأخي �سمو الأمري 
من�ســـور بـــن متعب بـــن عبـــد العزيز- وزيـــر ال�ســـوؤون البلدية 
والقرويـــة، و�سموه الكرمي و اأ�سحـــاب ال�سمو الأمراء و الإخوان 
ونحـــن نـــرتدد بني م�ســـروع مميز وم�ســـروع اأميز، ومـــا يك�سبه 
اجلميع اليوم اأننا راأينا اأي�سًا ثمرة هذا التداول وهذا الهتمام 

بق�سية الرتاث، و انطالقته محليًا .
الهتمـــام بالرتاث العمـــراين مل ي�سبح ق�سية عبـــث، اأو ق�سية 
�سياحـــة، اأو ق�سية جماليات، اأو ق�سيـــة اأ�سكال ورموز، الهتمام 
بالـــرتاث العمـــراين هي ق�سيـــة م�ستقبـــل، وق�سية تـــراث اأمة ، 
والـــرتاث العمراين هو ال�ساهد الذي يـــراه الإن�سان، ويعي�سه كل 
يـــوم ويعي�ـــض فيه جزء من حياتـــه ومن حياة اأطفالـــه و اأ�سرته ، 
واهتمـــام الدولـــة ممثلـــة بالهيئـــة اأو املوؤ�س�ســـات، مثـــل موؤ�س�سة 
الـــرتاث اأو ال�سباقني يف هذه الق�سيـــة، مثل مهرجان اجلنادرية 
هو اهتمـــام اأ�سيل مبني علـــى تكوين هذه الدولـــة اأ�سا�سًا، و�سر 
ا�ستمـــرار هذه الوحـــدة املباركـــة اإن �ساء اهلل اإلـــى الأبد وقوتها 
املتزايـــدة يومـــًا وراء يـــوم هو مت�ســـك اأهل هذه البـــالد بدينهم 
وعقيدتهـــم وقيمهم التي ي�ستمدونها من هذه العقيدة ال�سافية، 
ومـــن هذه الأخـــالق العربية احلميـــدة، فاملعادلة التـــي حققتها 
اململكـــة، وحتققها كل يوم، وترددها ويرددهـــا قائد هذه البالد 
هـــذا القائد ال�ستثنائي بكل املقايي�ـــض الذي يعمل اليوم ب�سرعة 
تتعـــدى �سرعة ال�سوت، واأنا اأعـــرف �سرعة ال�سوت اإلى حد ما، 

حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لل�سنة الثانية  يف الهفوف مبحافظة الأح�ساء يف 4 جمادى الآخرة ١43١هـ )١8 مايو ٢٠١٠م(

لنقـــل هذه البالد اإلى مراتب اأعلى واأعلـــى، ومن حال اإلى حال، 
لتكـــون حقيقة يف م�ســـاف دول العـــامل الأول، ولكنه يف كل يوم، 
ويف كل حلظـــة يردد ويوؤكد ما اأكده املوؤ�س�ـــض والد اجلميع امللك 
عبد العزيز- رحمه اهلل- الذي قاد مرحلة التاأ�سي�ض مع الرجال 
الذين ترون اأحفادهم اأمامكم الآن، هو اأن هذه البالد م�ستقبلها 
مرتبـــط  دائمًا برتاثهـــا وبقيمها ومرتبـــط با�ستلهامها للتاريخ، 
ووقوفهـــا على اأر�ض �سلبـــة، فاليوم ل ميكن لأمـــة اأن تنه�ض اإل 
بالوقـــوف على اأر�ض �سلبة، و الأر�ـــض ال�سلبة اليوم هي معرفة 

الإن�ســـان تاريخه، ودينه، ومكانه يف العامل ومكانه يف املجتمعات 
الدولية التي تت�سابق اليوم اإلى تاأكيد هويتها و�سخ�سيتها 

مل يعـــد اليوم الهتمـــام بالرتاث العمراين مـــن الرتف، ومن 
الذكريات،اأومـــن ق�سيـــة احلنني اإلى املا�ســـي، اأو حتى ق�سية 
الهوية٠ اأ�سبـــح اليوم �سيئًا معي�ســـًا يف حياتنا، و اأ�سبح اليوم 
�سيئـــًا ميول مـــن البنوك، ومتولـــه الدولة من بنـــك الت�سليف، 
واأ�سبحـــت اليوم القرى الرتاثية التي متنـــع اأهلها يف يوم من 
الأيام )لي�ـــض كل اأهلها( من الهدم  مثل اأ�سيقر. وهي حقيقة 
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اأحـــد البلـــدان ال�سباقـــة، فبينمـــا كان النا�ض يهدمـــون كانت 
اأ�سيقـــر تبني وبينمـــا كان النا�ض يتجاهلـــون بلدانهم الرتاثية 
كان اأهـــل اأ�سيقـــر يجتمعـــون وي�سعـــون اأمولهـــم اخلا�ســـة يف 
التطويـــر ٠ اليـــوم تغري هـــذا الأمر- بحمـــد اهلل تعالى- هذه 
احلالـــة النتقاليـــة اأنـــا عا�سرتهـــا ٢5 �سنـــة، وبامل�سادفة مع 
الدكتـــور م�ساري النعيم ،هـــذا الكاتب املهنـــي املميز خربين 
اليوم اأنه ل جمال يل ملراجعة الكتاب، اأريد اأن اأدخله املطبعة 

علـــى اأ�سا�ـــض األ اأراجعـــه زيـــادة .
ق�ســـة الرتاث هي ق�ســـة عجيبـــة، ويل ذكريات كثـــرية فيها، 
�سي�ســـدر جزء منها يف هذا الكتـــاب واجلزء الأكرب يف الكتاب 
الأكرب بعد ال�سيف اإن �ساء اهلل، والذي ماكنت اأراه بعيني و اأنا 
اأتنقل بني قرى اململكة وحوا�سرها،  واأدخل يف بيوتها ال�سغرية 

والكبرية. 

الدورة الثالثة - ال�سنة الثانية- لطالب كليات العمارة 
والتخطيط:

اآخــر جلائزة طــالب كليات العمارة  اأقيم حفل ختامي  كما 
والتخطيط، لل�سنة الثانية من الدورة الثالثة، يف كلية العمارة 
والتخطيط بجامعة امللك �سعود، �سباح يوم ال�سبت ٢6 جمادى 
الأولى )3٠ اإبريل ٢٠١١م(، وذلك حتت رعاية �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -رئي�ض 
اللجنة العليا للجائزة- ومعايل الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن 
عبدالرحمن العثمان -مدير جامعة امللك �سعود- على غرار 
احلفل الأول جلائزة الطالب، و�سمن اتفاقية التعاون نف�سها 
بني اجلامعة واجلــائــزة، وبح�سور عــدد كبري من الأ�ساتذة 

والأكادمييني املخت�سني واملهتمني بالرتاث العمراين. 

واألقى �ساحب ال�سم� امللكي الأمييري �سلطان بن �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:

هـــذه الطريقة هـــي الطريقة املثلـــى التي بها يكـــرم من ي�ستحق 
التكـــرمي، واجلميع - حقيقة - ي�ستحقون التكرمي اليوم، لكن متَّ 
اختيار جمموعة من املكرمـــني باأعمال مميزة، الذين كرموا يف 
هذه الكلية وكلية العمارة. اليوم جنل�ض - وهلل احلمد - ون�ست�سعر 
هذه النطالقة العظيمة للعناية بالرتاث الوطني، ويف رحم هذه 
اجلامعة جامعة امللك �سعـــود يف الدرعية، ومن اخلطاأ اأن يقال: 

جامعة امللك �سعود بالريا�ض؛ لأنها من �سكان الدرعية.
اأنــــا اأنظر اليوم اإلى اأنه تكرمي للجائزة، ولي�ض لهم، الدكتور 
ح�ســــني، والدكتــــور اجلديــــد، والدكتور يو�سف فــــادان من 
اجلامعــــة، وعندما ذكــــرت اأعتقد �سنــــة ١4١7هـ، ونحن يف 
طريقنــــا اإلى الدرعية، وهذه كلهــــا اأ�سرار موجودة يف كتاب 
�ســــرية من الــــرتاث العمراين، اإن �ســــاء اهلل، ي�سدر اجلزء 
الثــــاين منه قريبًا، ذكرت حول حتقيق الدرعية هل يعقل يا 
�سمو الأمري اأن تبقــــى الدرعية التاريخية، وهي مقر الدولة 
ال�سعوديــــة الأولــــى، التي جمعــــت �سمل �ستــــات النا�ض حتت 
مظلــــة اخلري والربكة والنمــــو، هذه اجلزيــــرة الآمنة الذي 
يعي�ض العامل يف براكــــني وزلزل، ونحن نعي�ض يف كنف هذه 
الدولــــة الآمنــــة امل�ستقرة هل يعقل تبقى هــــذه خرابة، فقال 
يل هــــل عندك ا�ستعداد تقــــدم يل درا�سة، قلت احلقيقة اأنا 
حا�ســــر، وعندما اأتينــــا اإلى محافظ الدرعيــــة، وتبقى هذه 
الذكريــــات مهمة ن�ستذكــــر بحيث ل يكــــون احلديث مكررًا 
و�سكــــرًا وتقديــــرًا وت�سييــــدًا، فجل�ض وفاجــــاأين وكان �سكان 
الدرعيــــة موجودين، وقــــال: نحن نق�ســــد اأن يكون م�سروع 
تطويــــر الدرعية، ومن �سمنــــه الدرعيــــة التاريخية، لتكون 

موقع تــــراث عاملي، هذا الكالم قبل اإن�ســــاء ال�سياحة ب�ست 
�سنــــوات، واأعلن اأنه كلفنــــي - اهلل ي�سلمه - ورئي�ض البلدية، 
واأمــــري الريا�ض. وقمنا بدرا�ســــة، واأول من ا�ستنجدت به - 
كمــــا اأ�ستنجد اليوم - هذه اجلامعة العظيمة وهوؤلء الإخوة 
املوجوديــــن يف اجلامعة والدكتــــور يو�سف موجود، والدكتور 
علــــي ال�سعيبــــي وجمموعة خرية مــــن النا�ــــض. وعملنا مدة 
�ستــــة اأ�سهر، وقدمنــــا برنامج تطوير الدرعيــــة، ووافق عليه 
املقام ال�سامي الكرمي، وانطلق على اأ�س�ض تطوير الدرعية، 

التــــي ت�سهد الآن هذا امل�ســــروع، الذي - بحمد اهلل - انطلق 
بهذا ال�سكل القوي. فاأُجنز وادي حنيفة، و�ستنجز الدرعية 
التاريخيــــة - اإن �ســــاء اهلل - خــــالل �سنة اأو �سنــــة ون�سف، 

وهذه كلها اأحالم تتحقق. 
مـــا نقوم به اليوم هـــو حقيقة، اإعادة تكويـــن وح�سور جديد ملا 
ي�سمى البعد احل�ساري للمملكة العربية ال�سعودية، واأنا اتفقت 
مع اجلامعة على اأن نعر�ض هذا البعد احل�ساري على امل�ستوى 

اخلارجي. 

حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة - ال�سنة الثانية - جامعة امللك �سعود يف ٢8 ربيع الآخر ١43٢هـ )3٠ اإبريل ٢٠١١م(
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وعر�ـــض البعـــد احل�ساري يف جـــولت متحف اململكـــة العربية 
ال�سعوديـــة، واآثـــار اجلزيرة العربيـــة، وطرق التجـــارة، بداأ يف 
اللوفـــر، ثـــم يف اإ�سبانيا، وانتقـــل اإلى رو�سيا، وعـــدد من الدول 

بتوجيه من خادم احلرمني ال�سريفني، حفظه اهلل. 
بالطني  البناء  ينطلق مركز   - �ساء اهلل  اإن   - الآن  ولكن 
موقعًا  له  �سنوفر  الهيئة  يف  ونحن  �سعود،  امللك  بجامعة 
ينطلق  اأن  املركز  لهذا  ونريد  الطريف،  حي  يف  تدريبيًا 
مع  ب�سراكتي  اأنا  واأعتز  املقبل.  الدرا�سي  العام  يف مطلع 
ل�ست  واأنا  الإخوان،  عليَّ  به  تكرم  الذي  بالكر�سي  اجلامعة 

الدورة الرابعة - ال�سنة الأولى- لطالب كليات العمارة 
والتخطيط:

كما اأقيم احلفل اخلتامي للدورة الرابعة ال�سنة الأولى لطالب 
كليات العمارة والتخطيط مبدينة جدة يوم الثنني بتاريخ ١8 
ذي احلجة )١4 نوفمرب٢٠١١(، وذلك حتت رعاية �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز - رئي�ض 
اللجنة العليا للجائزة - و ومعايل الأ�ستاذ الدكتور اأ�سامة بن 
�سادق طيب - مدير جامعة امللك عبد العزيز - حفل توزيع 

حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة لل�سنة الأولى  بقاعة الندوات مبركز امللك فهد الطبي لالأبحاث مبدينة جدة يف ١8 ذي احلجة )١4 نوفمرب ٢٠١١م(
معر�ض امل�ساريع الفائزة يف  الدورة الثالثة - ال�سنة الثانية - جامعة امللك �سعود يف ٢8 ربيع الآخر ١43٢هـ )3٠ اإبريل ٢٠١١م(

روؤو�ــض  اأ�سحاب  مــن  فــاأنــا  الأمـــوال،  روؤو�ـــض  اأ�سحاب  مــن 
�سوف  اأي�سًا  ولكن  بجهدي،  اأعمل  م�ستعد  واأنــا  الأعمال، 
كل هذه  – يف  اهلل  �ساء  اإن   - ماليًا  مع اجلامعة  ن�ساهم 
ون�سيف  الــرتاث،  موؤ�س�سة  ن�ساهم يف عمل  كما  الربامج، 
جائزة اأخرى، اإن �ساء اهلل، وهو الربنامج الذي يكرم �سنويًا 
تكرمي  اأن هذا  اأعتقد  التعليمي.  الربنامج  باجلامعات هو 
تعليمية،  برامج  تعمل على  التي  نف�سها  للجامعات  م�ستحق 
وللخرباء الذين يعملون يف هذه اجلامعات، و�سوف ن�ساعف 

قيمة اجلائزة -اإن �ساء اهلل- يف الدورة املقبلة.

جوائز الدورة الرابعة للجائزة )ال�سنة الأولى - لطالب كليات 
العمارة والتخطيط(، بقاعة الندوات مبركز امللك فهد الطبي، 
وبح�سور عــدد كبري من الأ�ساتذة والأكادمييني املخت�سني 

واملهتمني بالرتاث العمراين.
وحظيت اجلائزة مبكانة كبرية على امل�ستوى الوطني، مع اهتمام 
عربي واإقليمي ودويل، ملا اأحدثته من تاأثري يف جمالت الرتاث 
العمراين الوطني، مع الت�سجيع على النفتاح الواعي واملقنن 

على املدار�ض املعمارية العاملية.
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الدورة الرابعة - جائزة الإجناز مدى احلياة:
وت�سرفت موؤ�س�سة الرتاث اخلريية يف يوم 5 �سفر ١434هـ 
)١8 دي�سمرب ٢٠١٢م( بت�سلم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
اآل �سعود - ويل العهد نائب رئي�ض  �سلمان بن عبدالعزيز 
جمل�ض الوزراء ووزير الدفاع رئي�ض جمل�ض اإدارة دارة امللك 
عبدالعزيز، حفظه اهلل – جائزة الإجناز مدى احلياة يف 
جمال الرتاث العمراين،  يف احلفل الذي احت�سنه ق�سر املربع 
الذي ميثل ذاكرة حية لق�سة بناء اململكة العربية ال�سعودية 
على يد املوؤ�س�ض امللك عبالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود، 

طيب اهلل ثراه. 

وقد تف�سل �سموه الكرمي بت�سلمها من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود- رئي�ض الهيئة العامة 
لل�سياحة والآثار، وموؤ�س�ض ورئي�ض موؤ�س�سة الرتاث اخلريية، ورئي�ض 
اللجنة العليا جلائزة الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين.
األقى �سمو ويل العهد –حفظه اهلل- كلمة يف احلفل موؤكدًا 
اأن ما قام به من اأعمال يف جمال العناية بالرتاث العمراين 
اأتت بتوفيق من اهلل، ثم بتوجيه من ملوك اململكة العربية 
ال�سعودية الذين عمل معهم، وبجهود امللك املوؤ�س�ض عبدالعزيز 
اآل �سعود -رحمه اهلل– وبتعاون كثري من  بن عبدالرحمن 

الأ�سخا�ض واجلهات يف املنطقة.

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود مع كبار �سيوف احلفل

ت�سلم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء ووزير الدفاع -حفظه اهلل –
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واألقى �سم� الأمري �سلطان بن �سلمان كلمة بهذا الت�سريف الذي 
»يعدُّ قبول �سمو  حظيت به م�ؤ�س�سة الرتاث اخلريية، فقال: 
ويل العهد هذه اجلائزة حافزًا وت�سجيعًا كبريًا جلميع املوؤ�س�سات 
بالدولة واجلهات ذات العالقة بق�سايا الرتاث مل�ساعفة جهودها 

وتوظيف قدراتها يف املحافظة على الرتاث والعتناء به.

حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة - ال�سنة الثانية - جامعة الدمام يف ٢6 من املحرم ١434 )١٠ دي�سمرب٢٠١٢م(

ت�سلم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء ووزير الدفاع -حفظه اهلل –
�سهادة جائزة الإجناز مدى احلياة

وبحوث الرتاث العمراين، ومتنحها تقديرًا لالإجناز املتوا�سل 
مدى احلياة، فــاإن ويل العهد الأمــري �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود، بقبوله لهذه اجلائزة، مينحها بعدها احلقيقي يف 
العتزاز بالرتاث، ويقدم �سموه بت�سريفه للجائزة اإ�سهامًا نوعيًا 
اإلى �سجله احلافل بالعطاء يف املحافظة املوروث  اآخر ي�ساف 

احل�ساري والحتفاء به«.
اآل �سعود  وكان �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
قد رعى بح�سور معايل الدكتور عبداهلل بن محمد الربي�ض 
-مدير جامعة الدمام- يف يــوم  ٢6 من املحرم ١434 )١٠ 
دي�سمرب٢٠١٢م( حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة لل�سنة الثانية 
)١433هــــ/٢٠١٢م(، الذي نظمته موؤ�س�سة الــرتاث اخلريية 

بالتعاون مع جامعة الــدمــام �سمن فعاليات ملتقى الــرتاث 
العمراين الثاين باملنطقة ال�سرقية. 

واأعرب �سموه عن اعتزاز موؤ�س�سة الرتاث اخلريية باإقامة حفل 
توزيع اجلائزة هذا العام يف املنطقة ال�سرقية، ملا لها من تراث 
عريق، له مكانته املتميزة والبارزة يف الرتاث الوطني، م�سيدًا 

بدور اجلامعات يف تاأ�سيل تعليم الرتاث، والهتمام به.
واأعـــرب الدكتور عــبــداهلل بــن محمد الربي�ض عــن اعــتــزازه 
با�ست�سافة اجلامعة لهذه اجلائزة الــرائــدة، وقــال: اإن هذه 
اأطلقها الأمري �سلطان بن �سلمان للحفاظ على  اجلائزة التي 
الرتاث العمراين تعرّب عن روؤية �سموه لأهمية الرتاث العمراين 
بو�سفه عن�سًرا اأ�سياًل من عنا�سر هوية بالدنا وملمًحا مهًما 

اإن خادم احلرمني ال�سريفني هو من رعى العناية بالرتاث و�سبق 
غريه يف ذلك �سواء من خالل مهرجان اجلنادرية اأو من خالل 

جهوده الرائدة يف التعريف بالرتاث وربط املواطنني به.
 واإذا كانت موؤ�س�سة الرتاث اخلريية متنح جائزتها للم�سروعات 
اجلديدة التي تعك�ض جناحًا يف ا�ستلهام الرتاث، واحلفاظ عليه 
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من مالمح ح�سارتنا العربية والإ�سالمية، ونتطلع اإلى ا�ستمرار 
جهود احلفاظ على الرتاث العمراين من املهنيني والطالب.

ونّوه الدكتور اأ�سامة بن محمد اجلوهري الأمني العام ملوؤ�س�سة 
الرتاث اخلريية الأمني العام جلائزة الأمري �سلطان بن �سلمان 
للرتاث العمراين باإقامة حفل توزيع جائزة الأمري �سلطان بن 
�سلمان للرتاث العمراين يف اإطار ملتقى الرتاث العمراين الوطني 
اإلى اجلائزة  اإلى اأن ذلك ي�سيف  باملنطقة ال�سرقية، م�سرًيا 

اأبعاًدا عميقة.
وقد قام الأمري �سلطان بن �سلمان بتوزيع اجلوائز على الفائزين، 
فنال جوائز املهنيني عدد من امل�سروعات املتميزة يف مختلف 
مناطق اململكة، ونال جائزة احلفاظ على الــرتاث العمراين 
منا�سفة كل من م�سروع بيت البيعة بالهفوف وم�سروع قرية اآل 
عليان بالنما�ض مبنطقة ع�سري، وفاز بجائزة بحوث الرتاث 
العمراين البحث املعنون »اإمكانية ال�ستفادة من ال�سمات الفنية 
لقرية ذي عني الأثرية يف تنمية بع�ض احلرف وال�سناعات 
البيئية ال�سغرية«، ونال جائزة الُبعد الإن�ساين م�سروع تطوير 
قلب مدينة الهفوف، وح�سل على جائزة امل�سروع القت�سادي 

الرتاثي م�سروع جممع تاروت الرتاثي.
ومتثلت امل�سروعات الفائزة بجوائز الطالب يف م�سروع �سوق 
الدمام ال�سعبي، الذي نال اجلائزة الأولى مل�سروع الرتاث 
العمراين، وفاز باجلائزة الثانية منا�سفة ال�سوق النبوية 
)�سوق املناخة(، وم�سروع تطوير املحيط العمراين حلي 
�سيد ال�سهداء، وفاز بجائزة م�سروع احلفاظ على الرتاث 
العمراين م�سروع اإحياء وتطوير احلي القدمي )احلوزة( يف 
ظهران اجلنوب، ونال جائزة بحوث الرتاث العمراين بحث 

ر�سد وتوثيق )درب حنني(.

واألقى الأمري �سلطان بن �سلمان كلمة يف هذه املنا�سبة، قال فيها:
اأكــون معكم اليوم، يف هذه املوؤ�س�سة  اأ�سعد باأن  بال �سك اإين 
العلمية املرموقة، التي وقفت من ق�سية الرتاث موقفًا م�سرفًا 
منذ �سنوات طويلة، ويف احلقيقة اأن ق�سية الهتمام بالرتاث 
الوطني العمراين مل تبداأ يف هذه ال�سنة، ومل تبداأ قبل ع�سر 

�سنوات، بل بداأت منذ اأكرث من ٢5 �سنة.
 وهذه الق�سة رويتها يف كتاب مع د. م�ساري النعيم، وهو موزع 

يف هذا امللتقى، ويف حفل افتتاح الليلة.
 واأود اأن اأذكر بالتحديد ملاذا نحن مهتمون بق�سية الرتاث العمراين 
اإلى خادم احلرمني  اأوجه ال�سكر والتقدير  الوطني، وقبل ذلك 
ال�سريفني ، و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما اهلل- اللذين وقفا 
مواقف م�سّرفة، بع�سها معروف للنا�ض، وبع�سها غري معروف يف 
ق�سية حماية الرتاث العمراين من الندثار، والعمل مع املوؤ�س�سات 
�سواء موؤ�س�سة الرتاث اخلريية التي بداأت منذ �سنوات طويلة، 

اأم – لحقًا– مع الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
ونحن اليوم ننظر اإلى ق�سية الرتاث العمراين على اأنها ق�سية 
وطنية، بال �سك، ولي�ست ق�سية عمرانية اأو معمارية فح�سب؛ لأنه 
من اخلطاأ اأن تكون عنايتنا بالرتاث العمراين العناية بالأ�سكال 
اأو بالأمور الهند�سية اأو حتى بالتطوير احل�سري املتعلق بالرتاث 
العمراين الوطني امل�ستوحى من ذلك، فهذه ق�سية مهمة، وق�سية 
اأنتم تخدمونها -كما راأيت اليوم– ب�سكل مميز واأنا اأود اأن اأ�سجل 
اإعجابي مبا راأيته اليوم من نقالت كبرية جدًا ومقارنة ب�سنوات 

م�ست يف اأعمال الطالب.
اإن الذي يعرفني يعرف اأنني ل اأجامل اإلى حد ما، اأقول احلقيقة 
اأن د. وليد حميدي -نائب رئي�ض هيئة  اأو اأ�سمت، وما ح�سل 
اأن اإحدى  ال�سياحة لقطاع املناطق- يف بدايات الهيئة ذكر 

اأ�ستعر�ض  اجلامعات عر�ست م�سروعات الطالب، ودخلت 
تلك امل�سروعات، فوجدت املباين املتناثرة والزجاجية واملباين 
امل�ستوحاة من ل �سيء، واملن�سوخة من معماريني عامليني، بطريقة 
الن�سخ والنقل، ولي�ست طريقة الإيحاء الذي له عالقة ببيئتنا اأو 
جمتمعنا، ولي�ض له عالقة حتى بحاجاتنا، واأذكر اأنني جتولت 

يف ربع املعر�ض واعتذرت، وهذه الق�سة اأقولها اأول مرة.
وقلت لـ د. وليد: رجاء ل تدعوين اأن اأطلع على اأعمال الطالب 
مرة اأخرى؛ لأين حزنت مبا راأيت، واأعتقد اأن هذا هو الحتقار 
اأتوا  غري املق�سود وامل�سبب من بع�ض هيئات التدري�ض الذين 
من دول مختلفة، اأو من بالدنا – مع الأ�سف – ونقلوا معرفة ل 
تنتمي اإلى معرفتهم املحلية، واحتقروا تراثنا، �سواء املعماري اأو 
غريه يف كثري من الأحيان، واعتقدوا اأن تراثنا متخلف و�سعيف 

ورجعي كما �ُسمينا يف كثري من الأوقات يف ال�ستينيات.
اأحمد �سيف، كان يراأ�ض   وهذا الرجل اجلال�ض معنا الآن د. 
ق�سم العمارة يف جامعة امللك �سعود، وقدمنا يف �سنة ١4١6هـ 
م�سروعًا متكاماًل ا�سمه الرتاث العمراين يف التعليم اجلامعي، 
ووجد تاأييدًا من معايل وزير التعليم العايل، ثم ُعقد اجتماع 
لعمداء كليات العمارة، وكنت اآنذاك رئي�سًا فخريًا جلمعية علوم 
العمران  يف جامعة امللك �سعود، وكان لقاء كارثيًا؛ لأن اأكرثه 
كان مديحًا وجماملة ل�سخ�سي ولبع�ض احل�سور. ومل يكن هناك 
حما�ض قط كما راأيت يف هذه اجلامعات واحل�سور لتلقف هذه 
الفر�سة التاريخية باأن نعيد الحرتام اإلى تراثنا العميق والقوي 
والثقيل الوزن املحرتم واملتنوع، وانتهى اللقاء مبناق�سات حادة 

وقتلت هذه املبادرة، اإل ما قّل.
 وقد تبنى هذه املبادرة �سخ�سان فقط، وهذا الرجل اجلال�ض 
اأمامنا الآن هو د. اأحمد ال�سيف اأول واحد تلقى هذه املبادرة 

�ساحب ال�سمو امللكي  الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز  اآل �سعود
رئي�ض الهيئة العليا للجائزة يلقي كلمة الفتتاح حلفل توزيع جوائز

الدورة الرابعة - ال�سنة الثانية للمهنيني والطالب
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وكلمني قائاًل: ل تهتم مبوقف اجلامعة وكلية العمارة، وقد جهزت 
برناجمًا متكاماًل حول ذلك، و�سوف اأتبناه، وهذا الربنامج الآن 
هو اأ�سا�ض برنامج مهم يف جامعة امللك �سعود، ثم انتقل بعدها 
اإلى حائل، ونقل معه الربنامج ب�سكل قوي، وهو الآن ع�سو يف 

الهيئة العامة لل�سياحة والآثار يف مركز الرتاث الوطني.
العمراين الوطني من حالة الزدراء  ــرتاث  ال انتقال  ق�سة 
والحتقار التي كنا نعي�سها مع البلديات واجلامعات واملواطنني، 
هي ق�سة عجيبة، وقد جاءت يف كتاب الرتاث العمراين، وهذا 
الكتاب ل يعلمكم �سيئًا، اإمنا هو ق�سة، وقد حتولت اإلى امل�سار 

ال�سحيح.
منذ �سنوات يف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ذهبنا بروؤ�ساء 
البلديات وروؤ�ساء املحافظات يف رحالت ا�ستك�سافية اإلى مواقع 
للرتاث كانت مهملة ومدمرة يف بالدنا، وحتولت اإلى اآبار نفط، 
وخ�سو�سًا يف املنطقة ال�سرقية، وحتولت اإلى مواقع انطلق منها 
القت�ساد املحلي وفر�ض العمل، وجمعت �سمل الأ�سر التي ت�ستت 
اإلى دول  اأبناوؤها يف املدن الكربى لطلب العي�ض، وذهبنا بهم 
متح�سرة، وذات اقت�ساديات �سخمة وكبرية وقوية، ولي�ست 
دول احتاجت اإلى اأن تلجاأ اإلى �سيء مثل الرتاث العمراين بحكم 
اأن اقت�سادياتها �سعيفة، حيث ذهبنا بهم اإلى اإيطاليا وفرن�سا 
وبع�ض الدول الغربية وال�سرقية، وهي موجودة على موقع الرتاث 
العمراين، ول بد لكم اأن تقروؤوا ر�سائل روؤ�ساء البلديات التي 
كتبوها وهم يتجولون يف تلك املناطق التي انبهروا بها، وكيف 
حتولت اإلى موارد اقت�سادية، ومواقع يجتمع بها �سمل النا�ض، 

ويعرفون بلدهم، ويعي�سون وطنهم.
هذا التحول الكبري انعك�ض اأي�سًا على اأمانات املناطق، واأحيي 
الأخ العزيز �سيف اهلل على هذه املبادرات الرائعة، وكنا يف 

بدايات العمل نعمل بنوع من الحتكاك واحل�سا�سيات، وكان 
النا�ض ي�ستكون من م�سكالتهم مع البلديات، وخ�سو�سًا ال�سرقية، 
وكنت اأحاول اأن اأقنعهم واأعرفهم هذه الق�سية اجلديدة، وفعاًل 
اأحيي اأمانة املنطقة ال�سرقية، واأمانة الدمام، واأمانة الأح�ساء 
بكل �سدق على هذه املبادرات الرائعة والهائلة التي اأ�سبحنا 
فيها الآن �سريكًا مهمًا، واليوم اأعلنت عن موافقة وزير ال�سوؤون 
البلدية والقروية على اإن�ساء اإدارة متخ�س�سة يف اإدارة البلديات 
ا�سمها اإدارة الرتاث العمراين الوطني، وهذا مك�سب تاريخي؛ 
لأن الرتاث العمراين اأ�سبح اليوم �سريكًا على امل�ستوى الوطني 
للهيئة العامة لل�سياحة والآثار، واليوم الهيئة يف تنظيمها كلفت 
بالإ�سراف واملحافظة على الرتاث الوطني والعمل مع �سركائنا 
واأع�ساء جمل�ض الهيئة اأي�سًا من روؤو�ساء البلديات والوزارات 
الأخرى، ولذلك ولأول مرة ي�سبح للرتاث العمران جهة حكومية 
مخت�سة تعمل على تطويره، ونظام الآثار اجلديد اأ�سبح ا�سمه 
نظام الآثار والرتاث العمراين الوطني، وهذه نقلة تاريخية وهو 
يف طريقه اإلى الإقرار دون م�سكالت، اإن �ساء اهلل، و�سوف يعطي 

الرتاث العمراين بعدًا جديدًا يف الت�سجيل واحلماية... اإلخ.
 ق�سية الرتاث العمراين اليوم اعرتفت بها الدولة، وتلقفها 
املواطنون بعد متنعهم يف وقت �سابق، وعملنا نحن معهم يف 
قراهم، واأنا اأ�سعد بالذهاب اإلى القرى ال�سغرية، واأتكلم مع 
اأهلها، وهم رجال مخل�سون وكرماء ومحبون لوطنهم، وكان 
َ ل تزيلون هذه القرية حتى نبني  بع�ض النا�ض يقولون يل: ملمِ
فيها م�ساكن للفقراء؟ كما قال يل ال�سيخ املنيع -ع�سو هيئة 
كبار العلماء- اأو بع�ض �سكان القرى، مثل: رجال اأملع، وقرية ذي 
عني والغاط وقرى اأخرى، وكان يقولون: نحن نخجل اأن النا�ض 
تزورنا وترى هذه املباين الطينية واحلجرية املتهدمة، فاأقول 

لهم: اإن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سّلم �سكن يف بيت من الطني، 
و�سلى يف م�سجد من الطني، ول اأقارن طبعًا، ولكن اأتكلم عن 
جتربتي ال�سخ�سية فاأنا اأ�سكن الآن يف بيت من الطني، وراأيت 
ال�سباب الذين يبنون بيوتهم بالطني، ومتنيت اأن يكونوا معنا 
اليوم، وكنت اأبني مع اأطفايل وما زلت اأبني الآن، وعندنا الآن 
مقر موؤ�س�سة الرتاث الذي �سوف يبنى بالطني، ويتعاون معهم 
معلمي الأ�ستاذ الدكتور �سالح ملعي الذي التقيته منذ اأكرث من 
ع�سرين عامًا يف بناء بيت العذيبات، وكانت جتربة جميلة جداً، 
وتعلمت منه، ومن املهند�ض عبد الواحد الوكيل، وغريهما، وعملنا 
معًا، وكنا نبني باأيدينا وما زلت واأنا اأجد متعة يف هذا ال�سيء.

اأقول للنا�ض اإن جتربة ال�سكن يف البيت الطيني تخرتق  واأنا 
اإن�سان عا�ض  ــا وكــل  اأن اأكــون  اأن  الزمن والــتــاريــخ، ول ميكن 
اأنا  بال�سعودية متخلفًا، فاأنا ل اأهرب من التقنية، فالبارحة 
جئت بطائرة، وعندي رخ�سة قيادتها، وهيئة ال�سياحة من 
اأولى الدوائر احلكومية يف جمال توظيف التقنيات احلديثة، 
التي ن�ستخدمها ليل نهار، واأراأ�ــض جمعيات التقنية، ونظمنا 
اأننا  موؤمتر رواد الف�ساء من قبل، وهذا ل عالقة له بق�سية 
اأننا متخلفون، بل بالعك�ض، واأريد  نحب تراثنا، فهذا ل يعني 
اأن اأكرر هذه العبارة التي اأقولها دائمًا للطلبة، وهو اأنه تزداد 
–وبالإثبات- اأن اهتمام النا�ض برتاثهم وبتاريخهم  قناعتي 
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يزداد مع حت�سر النا�ض، وارتفاع م�ستواهم القت�سادي، وقد 
ذكرت مثاًل على الدول املتقدمة: اإيطاليا، وفرن�سا، واليابان، 
والوليات املتحدة الأمريكية، وبريطانيا، فهذه الــدول اأكرث 
تقدمًا يف حماية تراثها، ويف اإعادة املواقع اإلى طبيعتها، وفتحها 
للنا�ض. وق�سية الرتاث هي ق�سية اقت�سادية، وق�سية فر�ض 
اإن  عمل، وق�سية توطني املواطنني، وهذا �سوف ترونه قريبًا، 
�ساء اهلل، يف املواقع الرتاثية كيف يعود املواطنون، وخ�سو�سًا يف 
جمال ال�سياحة والرتاث، اإلىتقدمي اخلدمات لل�سكن يف قراهم 
اجلملية وب�ساتينهم، والبنك الزراعي يف اتفاقية مع الهيئة مّول 
اأول م�سروع ريادي يف الق�سيم من �سمن ت�سعة م�سروعات لبناء 
اإعادة تركيبة اقت�سادية  ال�سرتاحات الريفية، ونالحظ الآن 
لقت�سادات املحلية يف اململكة، التي تعتمد اليوم بن�سبة %9٠ 

تقريبًا على الدولة يف الرواتب وامل�ساريف، وغريها.
وهذا خلل اقت�سادي جدًا، والآن جاء الوقت ليتحول اإلى قيمة 
م�سافة، ونحن نعمل الآن مع وزارة الداخلية، وزارة القت�ساد، 
ووزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وال�سياحة الدولية يف 
درا�سة طلبتها وزارة القت�ساد لالأثر القت�سادي للم�سروعات 

ال�سغرية واملتو�سطة.
الرتاث العمراين هو جزء ل يتجزاأ من هذه الرتكيبة القت�سادية 
يف اإعادة تطويرها، واأمتنى من جامعة امللك في�سل، وي�سعدنا يف 
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار، اأن نرتب زيارة لهيئة التدري�ض، 
وطلبة كلية العمارة لبع�ض امل�سروعات يف بالدنا، فنحن كنا 
نذهب اإلى بالد الأخرى فيما م�سى، ونريهم عمل غرينا، ونحن 
الآن نذهب بهم اإلى بالدنا، واحلمد هلل، فهناك فنادق الآن تبنى 
يف بيوت تراثية، فقد كنت يف محافظة الغاط اجلميلة يف منطقة 
جند، وجل�ست مع املاّلك، وكنت اأ�سعد بهم، ومل نكن ن�سرتط اأن 
يكون املالك من اأ�سحاب ال�سهادات، فكانوا ياأتون رجاًل ون�ساء 

وجنل�ض معهم، وعندما بداأنا، كان املالك متمنعني متامًا عن 
فكرة دخول بيوتهم واإرثهم �سمن جمعية واإن�ساء فندق تراثي، 
والدولة تقدم التمويل الآن عن طريق بنك الت�سليف الذي ميول 

الآن القرى الرتاثية، وميول اأ�سحاب البيوت الرتاثية.
 ق�سينا نحو �ساعتني يف اإقناعهم، ويف نهاية اللقاء قلت لهم: 
فكروا جيدًا، وبعدها قرروا، فطلبوا الرتيث، وجاءين جماعة 
منهم وعددهم �سبعون �سخ�سًا دخلوا ذلك امل�سروع يف تلك 
اللحظة، ومثل هذا حدث يف ذي عني، ويف قرى اأخرى �سمن 
املناطق املنت�سرة يف اململكة، والقرية الآن فيها نحو اأربعني اأو 
خم�سة واأربعني بيتًا، وميكن لطالب كلية العمارة روؤية ذلك 
امل�سروع، حيث مّول مع قرى اأخرى يف اململكة بـ 7ماليني ريال، 
وو�سع اأي�سًا املالك مبلغًا اإ�سافيًا، ودخلت ال�سركة لتطوير الفندق 
وت�سغيله، والآن الهيئة العامة لل�سياحة والآثار اأقرت -بالتعاون مع 
�سندوق ال�ستثمارات العامة - اإن�ساء �سركة الفنادق وال�سيافة 
اأربع مناطق يف  الرتاثية، و�سوف تكون باكورة م�سروعاتها يف 

اململكة مببلغ 35٠ مليون ريال.
 والآن اكتملت منظومة التمويل، واأي�سًا منظومة ال�سركات 
الرائدة، مثل �سركة الرتاث العمراين، وال�سيافة الرتاثية التي 
�سوف تن�سئها الهيئة مع �سركات من القطاع اخلا�ض، واأي�سًا 
اأن ت�سمل الدعوة زيارة  اأي�سًا  اأننا مالك الآن، واأمتنى  نلحظ 
الريا�ض، وتــزوروا وادي حنيفة مثاًل، فهو م�سروع رائد، واأنا 
اأ�ستغرب ملاذا مل يقرروه يف املناهج؟ اإلى جانب زيارة م�سروع 
تطوير الدرعية التاريخية، فهذه امل�سروعات فازت بجوائز عاملية، 

واعرتف بها النا�ض، ولكن مواطنيها مل يروها بعد.
بداأ املالك يف هذا الوادي واأنا قابلت اأربعة منهم يف ت�سميم 
واإن�ساء فنادق تراثية مبنية من الطني، واأي�سًا على �ساحل البحر 
اأخرى، ففي الطائف والهفوف ومناطق  الأحمر، ويف مناطق 

اأخرى يف و�سط جدة ويف و�سط الريا�ض ويف اأوا�سط ت�سع مدن، 
بداأت البلديات معنا، وهي �سريك رائد، ونحن ا�ستثمرنا يف 
البلديات ا�ستثمارات كبرية، ونعمل مع البلديات على تنظيم 
رحالت لروؤ�ساء البلديات واملهند�سني اإلى دول اأخرى متقدمة 
يف جمال الرتاث العمراين، واأن�سئت اإدارة متخ�س�سة، و�ستكون 

وكالة م�ستقباًل، اإن �ساء اهلل.
 ونعمل مع البلديات يف ت�سميم امل�سروعات ال�سياحية، وقد 
انطلقت الآن يف بلدية تبوك على �ساطئ البحر الأحمر، وبلدية 
ع�سري، واأمانة الأح�ساء التي قمنا معها بت�سميم �سوق القي�سرية 
ت�سميمًا جديدًا، ووقفنا موقفًا قويًا نحن والبلدية �سد اأي 
اأو ما�سابه، واأنا تفاجاأت بتطوير  اإلى مول  محاولت حتويلها 
معظم عنا�سر و�سط الهفوف، واأنا اأوجه الدعوة اإلى جميع الطلبة 

لزيارته، واأمتنى من اجلامعة اأن ت�سمه اإلى موقعها بالإنرتنت.
 يف جامعة امللك عبدالعزيز، ملا ذهبنا يف العام املا�سي كان 
هناك ملتقى ال�سباب، وهذه ال�سنة ملتقى ال�سباب نظمناه يف 
الأح�ساء، واإذا رغب الإخوان يف معرفه فعليهم اأن يذهبوا اإلى 
»الرابط«، وهناك مو�سوعات  كثرية تهم الأح�ساء ومن ذلك 

حوار جميل جدًا اأمتنى اأنكم ت�ساركون فيه.
اأيام يف الأ�سواق التي  اإلى جدة ق�سيت ثالثة   وعندما ذهبت 
جرت فيها الفعاليات، مثل �سوق العثيم، وحني تزورونه ت�ساهدون 
الفعاليات واملعر�ض والقي�سرية، وت�ساهدون الأطفال وهم يبنون، 

ويعملون مع احلرفيني والبنائيني فنلم�ض الرتاث.
 ويف جدة كنت اأذهب اإلى امللتقيات يوميًا، واأجل�ض يف اخللف 
خلف املنطقة التي فيها الربنامج العلمي واملحا�سرات، ومل 
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اأ�سدق عدد الطلبة الذين ح�سروا، وهذه الفعاليات كانت من 
ال�سباح اإلى امل�ساء، واجلامعة �سمحت لهم بالذهاب حل�سور 
امللتقى، والقاعات مل تتحمل كرثة النا�ض امل�ساركني، واأنا اأوؤكد 
اأن هذا امللتقى لي�ض ملتقى للعمارة، اإمنا هو للرتاث العمراين 
الوطني باأبعاده الجتماعية والقت�سادية والوطنية وال�سيا�سية، 

ثم اأبعاده العمرانية.
اأوؤمن   ونحن نقول لالأمانات دائمًا: اعملوا مع النا�ض، واأنــا 
بامل�ساركة؛ لأن اأكرب مك�سب اأن يت�سامن معك النا�ض، ففي 
الطائف مثاًل عندما جمع الأمني املاّلك، قالوا: نحن ل نريد 
مبالغ مالية، بل نريد اأن نعيد واجهات مبانينا، ونتيح �ساحات 
اأمامية فاملواطن ال�سعودي عندما تعطيه قدره من التقدير 
والحرتام وبناء ال�سراكة فاإنه يتجاوب معك، فلذلك اأوؤمن اأن 
املواطن ال�سعودي بنى هذه الدولة، وهذه الوحدة الكبرية جدًا 
قبل البرتول والرثوة؛ لأنه تلقى هذه املبادرة التاريخية بتوحيد 
بالد الإ�سالم حتت مظلة الإ�سالم باحرتام وتقدير، واملحافظة 
على القيم التي جتمع �سمل النا�ض على اخلري وتعاونهم بع�سهم 
مع بع�ض، وهذه مو�سوعات اأ�سا�سية يجب اأّل نن�ساها، فلذلك 
اليوم، فــاإن الأعمال التي تقوم بها البلديات بالت�سامن مع 
املالك مثل ما حدث يف الهفوف، وكل املناطق الأخرى اأدت اإلى 
اأن املالك اأ�سبحوا ميلكون هذه املبادرات، ويحافظون عليها، 
وينعمون، وي�سعدون بها؛ فلذلك ق�سية الرتاث العمراين ق�سية 
وطنية مهمة اأخــرى، فكيف اليوم نحن مواطنون -وبخا�سة 
اإل اجلزء الي�سري من تاريخ هذه البالد:  ال�سباب- ل نعرف 
اآباوؤكم  كيف تكونت، وكيف حتققت هذه املعجزة، لقد بناها 
واأجداكم، ومل يبنها �سخ�ض ول جمموعة ول فئة، وحافظ عليها 

اآباوؤكم واأجدادكم.

 وهذه املواقع التاريخية املنت�سرة يف بالدنا هي كتب مهملة وق�س�ض، 
ول بد اأن نحييها، ول بد اأن يعرف املواطن هذه املواقع التي ح�سلت 

فيها هذه الق�سة العجيبة، وهذه املعجزة الكبرية الهائلة.
 الوليات املتحدة ا�ستثمرت يف ال�ستينيات امليالدية املواقع 
اأكــرث يف املواقع  اأيــام كان املد ال�سيوعي، وركــزت  التاريخية 
اأمريكا، واليوم  التاريخية التي ح�سلت فيها م�سارات توحيد 
املواطن الأمريكي جتده يعرف ق�سة بالده من اأولها اإلى اآخرها، 

بل جتد عنده نوعًا من العتزاز. 
اأما بالدنا، فاإنها ت�سبه املعجزة، ومل اأر اإن�سانًا �سرقيًا اأو غربيًا 
اأتي اإلى هنا اإل وانبهر من اآثار اململكة، ولكن املوؤ�سف اأن مواطنينا 
-وبخا�سة ال�سباب- ل يعرفونها؛ فال�سياحة متاأخرة، والطرق 
ال�سريعة غري مخدمة، وخطوط الطريان تعطل النا�ض عن 
الذهاب اإلى املواقع، واملواطن اليوم غري محفز اإلى اأن يذهب 

ليتمتع، وهــذا نــراه الآن يف انح�سار اإن �ساء اهلل؛ لأننا نرى 
اإقباًل كبريًا من املواطنني والأ�سر وال�سباب على تراث بالدهم، 
وحر�سًا على التمتع بهذا التاريخ العظيم لبالدهم، والتم�سك 

بهذه املكا�سب الكبرية.
اأ�سدق هذا التو�سع العمراين يف املنطقة ال�سرقية، فهو  اأنا مل 
من دلئل النعمة الكبرية التي نعي�ض بها، وما تتمتع به بالدنا 
من ا�ستقرار واطمئنان، ول �سك، اأننا -مثل بقية الدول- لدينا 
م�سكالت، ولكننا -واحلمد هلل- يف و�سع مطمئن، وقيادة اململكة 
تعمل وت�سمع النا�ض، والخرتاق الذي يحاول بع�سهم القيام به 
مردود، ومل ينجح، على الرغم من املحاولت يف كل مراحل هذه 
البالد منذ تاأ�سي�سها حتى اليوم. وبالدنا اليوم يف و�سع اقت�سادي 
قوي، واملواطن اأ�سبح متعلمًا، ويعرف هذا املك�سب الكبري لبالده 
ويعيه ب�سكل قوي؛ ولذلك نحن هذا اليوم نريد اأن يوؤدي الرتاث 
العمراين دورًا يف اإحداث نقلة مح�سو�سة لدى املواطنني، واأحيي 
جامعة الدمام، وامللتقى القادم �سيكون -اإن �ساء اهلل- يف املدينة 

املنورة مبنا�سبة اأنها عا�سمة الثقافة الإ�سالمية.
موؤ�س�سة الــرتاث اخلريية موؤ�س�سة بــداأت �سغرية، وهي اليوم 
موؤ�س�سة بذرت بــذورًا جيدة، وخرج منها، ومن جمعية علوم 
العمران كثري من املبادرات الكبرية التي اأ�سبحت على امل�ستوى 
الوطني، و�سعدت اأي�سًا بوزارة التعليم العايل، وهي �سريك قوي 
بالن�سبة اإلينا، و�سوف نعلن اليوم عن تد�سني كتاب تقوم به 
الوزارة عن الرتاث العمراين الوطني. واأبلغني معايل الوزير 
اأن الــوزارة التزمت دعم البحوث العلمية للطالب يف جمال 
اأن نعمل معهم يف مركز الرتاث  الــرتاث العمراين، ون�ستطع 
اإلى  العمراين الوطني، واإر�سال جمموعات الطلبة املتميزين 
املوؤمترات الدولية. ونحن بداأنا به يف الواقع باإر�سال الطلبة 

املتفوقني مع روؤ�ساء البلديات واملحافظني اإلى دول كثرية، مثل: 
اإيطاليا، وتون�ض، ودول اأخرى، واملو�سوع يحتاج اإلى وقت، ولكنني 
متفائل كثريًا ومتفاجئ باعتقاد النا�ض اأنهم �سوف ينفرون من 
تراثهم، واأن كبار ال�سن هم من يتلقفون تراثهم، ولكن العك�ض 
هو ال�سحيح، فاأنا وجدت ال�سباب هم اأكرث الذين يتوقون، 
ويتلقفون هذا الرتاث، وحوارهم البارحة كان حوارًا غنيًا وثريًا 
جدًا، وعندنا الآن 6٠٠ �ساب و�سابة م�سجلون اليوم عندنا يف 
اللجان ال�ست�سارية للرتاث الوطني، ومتوزعون يف اأنحاء اململكة، 
واأنا قلت يوم اأم�ض يف جامعة امللك في�سل، وجتاوبت مع الإخوة 
والأخوات يف اإن�ساء جمعية اأ�سدقاء الرتاث، واأمتنى من جامعة 
الدمام اليوم اأن توافق على اإن�ساء جمعية اأ�سدقاء الرتاث يف 
جامعة الدمام، وم�ستعدون نحن يف دعم هذا التوجه، ونهيئ له 

كل الو�سائل حتى ينجح، اإن �ساء اهلل.
 اأنا �ساكر لكم ومقدر، واأنا ل اأهنئ الفائزين اليوم، فاجلميع 
اليوم فائزون، ونحن نهنئ اأنف�سنا، واأنا بو�سفي موؤ�س�سًا ملوؤ�س�سة 
الرتاث اخلريية اأعتز بهذه امل�ساركات الكبرية التي و�سلتنا يف هذه 
اجلائزة املخ�س�سة للمهنيني والطلبة، وعندنا اجلائزة الكربى 
التي تخ�س�ض للمالك ولأ�سحاب املبادرات الكبرية يف جمال 
الرتاث، وهذه �سوف متنح يف العام القادم، وعندنا اأي�سًا جائزة 
الإجناز مدى احلياة، التي فاز بها �سابقًا الأمري ت�سارلز، الذي 
اأتى اإلى الريا�ض، وحتدث طوياًل عن ق�سية الرتاث العمراين، 
وموؤ�س�سة الآغا خان املتميزة، كما فاز بها جمموعة من الرواد، 
والآن برت�سيح من جمعية علوم العمران فاز بها �سيدي �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز، و�سوف يت�سلمها -اإن 
�ساء اهلل- يوم الثالثاء املقبل يف ق�سر املربع يف الريا�ض، وهو 
اأحد امل�سروعات الرائدة التي قام بها، وموقع موؤ�س�سة الرتاث 
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اخلريية �سوف ين�سر معلومات عن م�سوغات هذه اجلائزة، و�سوف 
يكرم، حفظه اهلل، ويكرم معه ع�سرات الأ�سخا�ض الذين عملوا 

على اإحداث معجزة تاريخية يف منطقة الريا�ض.
والآن الريا�ض مقبلة على تطوير منطقة م�ساحتها ١5 كيلومرت 
مربع ب�سكل متكامل، وهي املنطقة القدمية يف الريا�ض، وباكورتها 
م�سروع تطوير الظهرية الــذي يعدُّ يف و�سط الريا�ض وفيها 
نحوايل 4٠٠ بيت تاريخي، ومنطقة �سكنية ومنطقة متاحف، 

وفيها متحف )تعي�ض ال�سعودية(.
اأي�سًا الرتاكم  بالدنا غنية برتاكم الــرتاث العمراين، ولكن 
التاريخي على مدى اآلف ال�سنني، فالنا�ض يف اأمريكا منبهرون، 
ويعرفون اأن هذه البالد من البالد ذات الوزن الثقيل تاريخيًا 
وح�ساريًا وقيمًا واأخالقًا، وما يقوم به ملك هذه البالد -يحفظه 
اإطــفــاء الحتقان  اهلل- مــن مــبــادرات تاريخية يف جمــالت 
ال�سيا�سي، والتدخل يف ال�سالم وحوار الأديان وحوار احل�سارات، 
لي�ض �سيئًا مبتدعًا اأو فقاعة اإعالمية اإمنا هو �سيء موروث، واأنتم 
اأن  –وباعتقادي- مربجمون جينيًا  مواطنو اململكة ال�سعودية 
تكون لكم الريادة، فاأنتم ورثتم هذا الدين العظيم، وتعي�سون يف 
بلد الإ�سالم، فال منا�ض من اأن يكون املواطن ال�سعودي ذا اأخالق 
ووفاء وعزم؛ لأن من خرجوا من هذه اجلزيرة العربية ون�سروا 
هذا الدين هم اأبناء هذا الوطن، واإذا نظرت يف التاريخ، ونظرت 
اإلى هجرة الإن�سان من بداياته من اإفريقية ف�ستجد اأنه مّر من 
اجلزيرة العربية، واإذا نظرت اإلى احل�سارات ال�سخمة جتدها 
تداولت يف اجلزيرة العربية، وا�ستقرت، وهذا ما ن�ستك�سفه 
من الآثار، ومن الطبقات التاريخية. وهذه املنطقة اجلزيرة 
العربية كان يدار منها اقت�ساد العامل من تيماء، ومن مواقع 
اأخرى، واأنتم اليوم ورثتم هذا التداول احل�ساري العجيب من 

احل�سارات املتعاقبة، وبالدنا لي�ست حالة طارئة على التاريخ، 
واملواطن ال�سعودي لي�ض مواطنًا هام�سيًا يحتاج اإلى من يقول له: 
ماذا يعمل؛ فهو مثل البذرة الطيبة التي تعطيها قلياًل من املاء.

 ومن جتربتي خالل ثالثني �سنة اأعمل مع املواطنني، وعملي اليوم 
اأمتع عمل يف اململكة العربية ال�سعودية؛  �سعب ومتعب، ولكنه 
اأتنقل يوميًا بني القرى واملدن، بني والأمناء  اأن  لأنه يتاح يل 
واأمراء املناطق، واأت�سرف مبقابلة �سمو �سيدي رئي�ض جمل�ض 
الوزراء و�سمو ويل العهد ، حفظهما اهلل، والوزراء، واأعمل معهم 
يف حل م�سكالت وا�ستباكات يومية، وجند احللول، ولذلك اأنا 
اأجزم اليوم اأننا يف بالدنا يف مرحلة انتقالية تاريخية، واملواطن 
اأن يكون راأ�ــض احلربة، فاملواطن املخل�ض الذي  اليوم لبد 
يعرف وطنه، ويقدر هذا الوطن، وهذه املكا�سب الكبرية جدًا 
�سوف يكون -اإن �ساء اهلل- ال�سد املنيع اأمام محاولت الخرتاق 
البائ�سة التي �سهدتها البالد عرب التاريخ، وكلها اندثرت، فكل 
من حاول اخرتاق بالدنا، وحاول اأن ي�سبب خلاًل اأمنيًا، اأو يفرق 
بني النا�ض اندثر، وبقيت هذه البالد على مبادئ ثابتة مل تتغري 
منذ تاأ�سي�سها، فهي التزمت املبادئ نف�سها، فال تتلون بالألوان 
اجلديدة، ول تطلق قناة ف�سائية جديدة بحثًا عن �سمعة، فبالدنا 

ل حتتاج اإلى دعاية ، بل حتتاج اإلى اإظهار احلقائق فقط. 
وكل واحد منكم هو جزء من اإظهار هذه احلقائق، وقد قابلت 
اليوم اأحد الظالب، وا�سمه عبدالرحمن الغامدي )من جامعة 
الدمام(، وقد عمل م�سروعًا يف جنران اأو يف تبوك، فهذه معجزة 

تاريخية حتدث يف بالد ملت ال�سمل، وجمعت الأمة.
اأ�سكركم على ح�سوركم اليوم، وعلى ا�ست�سافة هذه اجلائزة 

التي هي جائزتكم.
املهند�ض خالد امللحم يتحّدت عن تطوير قلب مدينة الهفوف خالل املعر�ض املرافق للجائزةوال�سالم عليكم.
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�سعادة الدكت�ر اأ�سامة بن محمد ن�ر اجل�هري
الأمني العام ملوؤ�س�سة الرتاث اخلريية

الأمني العام للجائزة

�سعادة املهند�س طارق علي ر�سا
املدير العام ملكتب طارق علي ر�سا

لال�ست�سارات الهند�سية

�ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سع�د
موؤ�س�ض ورئي�ض موؤ�س�سة الرتاث اخلريية ورئي�ض اللجنة العليا للجائزة

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر عادل اإ�سماعيل
املدير  العام ملكتب معمار
لال�ست�سارات الهند�سية

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر �سعيد بن فايز ال�سعيد
عميد كلية ال�سياحة والآثار

يف جامعة امللك �سعود

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر م�ساري بن عبداهلل النعيم
امل�سرف على مركز الرتاث العمراين الوطني بالهيئة 

العامة لل�سياحة والآثار

�سعادة الدكت�ر ي��سف عبدالكبري محمد نيازي
عميد كلية ت�ساميم البيئة
بجامعة امللك عبدالعزيز

�سعادة الدكت�ر عبدالعزيز بن نا�سر الدو�سري
رئي�ض جمل�ض اإدارة

اجلمعية ال�سعودية لعلوم العمران

أعضاء اللجنة العليا
يراأ�ض اللجنة العليا للجائزة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 
بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، وت�سم يف ع�سويتها عدًدا 
من ال�سخ�سيات التي تعنى بالرتاث العمراين، ويتغري ن�سف 
اأع�ساء اللجنـة على الأقل كل ثالث �سنوات، وتقوم هذه اللجنة 
بالإ�سراف على اأعمال اجلائزة، واإقرار الرت�سيح النهائي للجان 
التحكيم. وت�سم اللجنة العليا يف ع�سويتها اأع�ساء من اململكة 

العربية ال�سعودية، ودول اأخرى.

األمانة العامة

للجائزة اأمني عام، يعينه رئي�ض اللجنة العليا للجائزة، ويرتبط 
به مبا�سرة.

وتقوم الأمانة العامة للجائزة بالآتي:

١ - الإعداد لجتماعات اللجنة العليا، والتن�سيق بني اأع�سائها.
٢ - اتخاذ الإجراءات الالزمة لالإعالن عن اجلائزة، مبا يف 
ذلك الدعوة اإلى الرت�سيح، وتنظيم عملية الإعداد الأويل 

للتحكيم.
3 - تنظيم اجتماعات جلنة التحكيـم.

4 - تنظيم احتفال اجلائزة والأن�سطة امل�ساحبة له واإعالن 
الفائزين. 

5 - اإعداد خطة العمل واآليته باجلائزة.
6 - اإعداد التو�سيات املتعلقة باأمور اجلائزة، ورفعها اإلى اللجنة 

العليا لالإقرار.
اإلــى اللجنة العليا عن �سري العمل يف  7 - رفع تقارير دوريــة 

اجلائزة.
8 - اقرتاح اأع�ساء جلان التحكيم يف كل دورة.

9 - تفعيل الربنامج الثقايف.

أهداف الجائزة

تهدف جائزة الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين اإلى 
اإيجاد وعي جمتمعي مبفهوم العناية بالرتاث العمراين  املحلي 
واحلفاظ عليه وتطويره، وت�سجيع التعامل معه بو�سفه منطلقًا 
لعمران م�ستقبلي اأف�سل ينبع من ثوابت العمران الأ�سيل، �سواء 
يف اململكة العربية ال�سعودية للجائزة محليًا اأم يف دول العامل 

للجائزة دوليًا. 
وميكن تف�سيل ذلك على النحو الآتي:

حفز الهتمام بالرتاث العمراين:
ــرتاث امــتــداد واأ�سا�ض للتطور  اأن ال وذلــك من خــالل تاأكيد 
امل�ستقبلي، واأن الرتاث العمراين كلمة عامة ت�سمل العمران 
بجميع جوانبه، مبا يف ذلك توجهاته ومدار�سه املعا�سرة. وتعنى 
اجلائزة بالعمران املعا�سر املرتبط بالرتاث العمراين ب�سكل 

�سحيح.

اأبــعــاد وطنية وبيئية  تـــراث عــمــراين ذي  ن�س�ء 
واجتماعية:

وذلك بتطوير اأبعاد الفكر العمراين، وتاأكيد عنا�سره و�سماته 
الرتاثية اخلا�سة، ليمثل مدر�سة لها ا�ستقالليتها وخ�سو�سيتها، 

ومثاًل متفردًا ي�ستحق الحتذاء به.
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فروع الجائزة 

جائزة المهنيين: 

متنح  اجلائزة مل�سروعات املهنيني املتميزة يف جمال الرتاث 
اأكانت م�سروعات  العمراين باململكة العربية ال�سعودية، �سواء 
معمارية اأم تخطيطية اأم  يف اأحد املجالت العمرانية الأخرى، 

ومتنح جائزة املهنيني يف الفروع الآتية: 

اأوًل: جائزة الإجناز مدى احلياة:
متنح ملن يقدمون اأعماًل جليلة للمحافظة على الرتاث العمراين، 

كما ميكن اأن متنح لالأ�سخا�ض اأو املوؤ�س�سات اأو ال�سركات.

ثانيًا: جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:
مُتنح مل�سروعات اإعادة تاأهيل مناطق عمرانية، اأو مبان تراثية 
اأو اأثرية اأو للحفاظ عليها، اأو مل�سروعات اإعادة ا�ستخدام مناطق 
اأو مبان تراثية اأو اأثرية ب�سكل يوؤكد ا�ستمرارها وفائدتها، على 
ّيًا متميزًا يف الرتميم، ويجب اأن يكون  َرفمِ اأن تعك�ض بعدًا تقنيًا وحمِ
اأو الجتماعي  اأو القت�سادي  للم�سروع الفائز بعده العمراين 
اأو  اأو املخطط  اأو الثقايف. وميكن اأن متنح اجلائزة للمطور 
َرف  اء اأو من له عالقة بحمِ امل�سمم العمراين اأو املعماري اأو الَبنَّ
البناء الرتاثية وتطويرها واحلفاظ عليها، كما ميكن اأن متنح 
ملن ي�ساهم بدور يف دعم خطط املحافظة والعناية بالرتاث 

العمراين وبراجمها.

ثالثًا: جائزة م�سروع الرتاث العمراين:
متنح للم�سروعات اجلديدة التي تعك�ض جناحًا يف ا�ستلهام 
ن اأن يكون  كمِ الرتاث العمراين ا�ستلهامًا حقيقيًا وفاعاًل، ومُيْ
امل�سروع معماريًا، اأو تخطيطيًا، اأو يف اأحد املجالت العمرانية 
الأخرى، مثل الت�سميم العمراين، اأو تن�سيق املواقع، اأو الت�سميم 
اأو ا�ستخدام املواد البيئية. و�سيتم الرتكيز يف مدى  الداخلي، 
العمق الفكري للتجربة املَُقدمة، وتاأثريها العمراين واملجتمعي، 
اأو  بغ�ض النظر عن حجم امل�سروع. ومتنح اجلائزة للمعماري 
ر اإذا مَتّيز  املخطط، كما ميكن اأن متنح ل�ساحب العمل اأو املطوِّ

دوره وتاأثريه يف امل�سروع.

رابعًا: جائزة البعد الإن�ساين:
ومتنح للم�سروعات التي تاأخذ يف ح�سبانها العناية بالإن�سان 
ومتطلباته، ومتنح للموؤ�س�سات اأو الهيئات احلكومية اأو ال�سركات.

خام�سًا: جائزة امل�سروع القت�سادي الرتاثي:
ومتنح للم�سروعات التي تاأخذ يف ح�سبانها ال�ستثمار يف الرتاث، 
اأو يف اأحد  اأو تخطيطيًا،  اأن يكون امل�سروع معماريًا،  ن  كمِ ومُيْ
املجالت العمرانية الأخرى، مثل الت�سميم العمراين، اأو تن�سيق 
املواقع، اأو الت�سميم الداخلي، اأو ا�ستخدام املواد البيئية، و�سيتم 
الرتكيز يف مدى العمق الفكري للتجربة املَُقدمة، وتاأثريها 
العمراين واملجتمعي، بغ�ض النظر عن حجم امل�سروع. ومتنح 
اأن متنح ل�ساحب  اأو املخطط، كما ميكن  اجلائزة للمعماري 

ر اإذا مَتّيز دوره وتاأثريه يف امل�سروع. العمل اأو املطوِّ

�ساد�سًا: جائزة بح�ث الرتاث العمراين: 
واأ�س�سه،  العمراين  الــرتاث  بدرا�سة  املعنية  لالأبحاث  متنح 
وخلفيات الأمناط التقليدية، وم�سروعات التوثيق العمراين، 
كما متنح لالأبحاث التي تعنى بتطوير املواد املحلية، وتطويع 
التقنيات املعا�سرة خلدمة الرتاث العمـراين وتطويره، ومتنح 
اأ�ساتذة وطالب العمران واحلرفيني  اجلائزة للمتميزين من 

وال�سركات والأفراد.

جائزة طالب كليات العمارة والتخطيط: 

متنح  اجلائزة مل�سروعات طالب كليات العمارة والتخطيط 
املتميزة يف جمال الرتاث العمراين باململكة العربية ال�سعودية، 
اأم  يف اأحد  اأم تخطيطية  اأكانت م�سروعات معمارية  �سواء 
املجالت العمرانية الأخرى. ومتنح جائزة طالب كليات العمارة 

والتخطيط يف الفروع الآتية: 

اأوًل: جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:
مُتنح مل�سروعات اإعادة تاأهيل مناطق عمرانية، اأو مبان تراثية 
اأو اأثرية اأو للحفاظ عليها، اأو مل�سروعات اإعادة ا�ستخدام مناطق 
اأو مبان تراثية اأو اأثرية ب�سكل يوؤكد ا�ستمرارها وفائدتها، على 
ّيًا متميزًا يف الرتميم، ويجب اأن يكون  َرفمِ اأن تعك�ض بعدًا تقنيًا وحمِ
للم�سروع الفائز بعده العمراين اأو القت�سادي اأو الجتماعي 

اأو الثقايف.

ثانيًا: جائزة م�سروع الرتاث العمراين:
متنح للم�سروعات اجلديدة التي تظهر جناحًا يف ا�ستلهام 
الرتاث العمراين ا�ستلهامًا حقيقيًا وفاعاًل، وميكن اأن يكون 
امل�سروع معماريًا، اأو تخطيطيًا، اأو يف اأحد املجالت العمرانية 
الأخرى، مثل الت�سميم العمراين، اأو تن�سيق املواقع، اأو الت�سميم 
الداخلي، اأو ا�ستخدام املواد البيئية، مع الرتكيز يف مدى العمق 
الفكري للتجربة املَُقدمة، وتاأثريها العمراين واملجتمعي، بغ�ض 

النظر عن حجم امل�سروع. 

ثالثًا: جائزة برنامج تعليم الرتاث العمراين:
ومتنح لربامج كليات العمارة والتخطيط التي تهتم بنواحي 

الرتاث العمراين يف التعليم املعماري والعمراين.

رابعًا: جائزة بح�ث الرتاث العمراين: 
واأ�س�سه،  العمراين  الــرتاث  بدرا�سة  املعنية  لالأبحاث  متنح 
وخلفيات الأمناط التقليدية، وم�سروعات التوثيق العمراين، 
كما متنح لالأبحاث التي تعنى بتطوير املواد املحلية، وتطويع 

التقنيات املعا�سرة خلدمة الرتاث العمـراين وتطويره.
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اإفتتاح املعر�ض املرافق حللف اجلائزة - الدورة الرابعة - ال�سنة الثانية  بجامعة الدمام، يف ٢6 من املحرم ١434 )١٠ دي�سمرب٢٠١٢م(

شروط التقديم ومتطلباته
اإلى احلفاظ  اإلى م�سروع الرتاث العمراين والتقدمي  للتقدمي 

على الرتاث العمراين، يطلب الآتي:
- اإرفاق ا�ستمارة الرت�سيح املنا�سبة لفرع اجلائزة، ويرجى التقيد 

مبلء جميع املعلومات املطلوبة.
- عدد ل يقل عن 6 لوحات A0، ول يزيد على 8 لوحات، وتكون 
األواح فلني،  )Landscape(. وتكون مطبوعة ومثبتة على 

واإرفاق ن�سخة اإلكرتونية منها.
- كتابة معلومات ال�سم والكلية خلف اللوحات، ويبقى ا�سم 

امل�سروع فقط.
- اختيار مقيا�ض الر�سم املنا�سب.

- تقرير A4، باللغة العربية اأو باللغة الإجنليزية.
اأو  - عر�ض لل�سرائح على )Power Point(، باللغة العربية 

باللغة الإجنليزية.
للتقدمي اإلى اأبحاث الرتاث العمراين، يطلب الآتي:

اإرفاق ا�ستمارة الرت�سيح املنا�سبة لفرع اجلائزة ، ويرجى   -
التقيد مبلء جميع املعلومات املطلوبة.

- تقرير A4  اأو A3 ، باللغة العربية اأو باللغة الإجنليزية.
- اإرفاق ن�سخة ملونة من البحث ون�سختني م�سورتني.

- عر�ض لل�سرائح على )Power Point CD( ، باللغة العربية 
اأو باللغة الإجنليزية.

للتقدمي اإلى اأف�سل برنامج لتعليم الرتاث العمراين، يطلب الآتي:
- اإرفاق ا�ستمارة الرت�سيح املنا�سبة لفرع اجلائزة، ويرجى التقيد 

مبلء جميع املعلومات املطلوبة.

- ن�سخة من كتيب الكلية، مو�سح فيه اخلطة الدرا�سية املتبعة، 
وموقع مقررات الرتاث العمراين يف اخلطة، ونبذة من هذه 

املقررات.
.)Course File( ن�سخة من ملف املقررات -

- يف�سل اإر�سال ن�سخ اإلكرتونية من املعلومات املطلوبة اآنفًا يف 
حال توافرها.

4 - اأن تكون بحوث الرتاث العمراين ذات عالقة باململكة العربية 
ال�سعودية، وملراحل املاج�ستري والدكتوراه يف كليات العمارة 

والتخطيط.
5 - اأن يكون برنامج تعليم الرتاث العمراين املقدم اإلى الرت�سيح 

�سمن اخلطة الدرا�سية املحدثة للكلية.
6 - ل يحق التقدم اإلى الرت�سيح للجائزة من اأحد اأع�ساء اللجنة 
العليا اأو جلنة التحكيم اأو اإعداده، يف الدورة امل�سارك فيها، 

اأو من قبل موظفي الأمانة العامة للجائزة.
املــحــددة ل�ستقبال  املــدة  امل�سروعات خــالل  اأن تقدم   - 7

الرت�سيح.

شروط الترشيح

ي�سرتط يف الأعمال املقدمة اإلى الرت�سيح لطالب كليات العمارة 
والتخطيط وال�سياحة والآثار، باململكة العربية ال�سعودية وجملـ�ض 
التعاون لدول اخلليج العربية، �سواء اأكانت يف مرحلة البكالوريو�ض 

اأم يف مرحلة املاج�ستري اأو الدكتوراه، ما ياأتي:
١ - اأن يكون موقع م�سروع الرتاث العمراين يف اململكة العربية 

ال�سعودية.
٢ - اأن يكون موقع م�سروع احلفاظ على الرتاث العمراين يف 

اململكة العربية ال�سعودية.
3 - اأن تكون امل�سروعات والبحوث املتقدمة اإلى اجلائزة من نتاج 
املقررات الدرا�سية يف كليات العمارة والتخطيط باململكة 

العربية ال�سعودية.

جانب من احل�سور يف حفل جائزة الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين
الدورة الرابعة - ال�سنة الثانية - جامعة الدمام
يف ٢6 من املحرم ١434 )١٠ دي�سمرب٢٠١٢م(
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اجتمعت جلنة التحكيم خالل اأيام ٢6 اإلى ٢9 نوفمرب ٢٠١3م 
لتحكيم امل�سروعات املر�سحة جلائزة الأمري �سلطان بن �سلمان 
للرتاث العمراين لطالب كليات العمارة والتخطيط وال�سياحة 
والآثار، باململكة العربية ال�سعودية وجمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية  للدورة اخلام�سة – ال�سنة الأولى ١434 هـ )٢٠١3م( 

املكونة من:

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر ي��سف بن عبدالكبري محمد نيازي
عميد كلية ت�ساميم البيئة بجامعة امللك عبدالعزيز.

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر م�ساري بن عبداهلل النعيم
امل�سرف على مركز الرتاث العمراين الوطني )الهيئة العامة 

لل�سياحة والآثار( .
�سعادة الدكت�ر ي��سف بن محمد فادان

امل�سرف على كر�سي الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين 
بجامعة امللك �سعود .

�سعادة الدكت�ر اإ�سالم حمدي الغنيمي
اأ�ستاذ العمارة امل�سارك بق�سم الهند�سة املدنية والعمارة يف كلية 

الهند�سة بجامعة البحرين.
�سعادة الدكت�ر وليد عبدالرحمن اإبراهيم كعكي

رئي�ض ق�سم العمارة بكلية الهند�سة بجامعة طيبة.
�سعادة الدكت�ر عبدالعزيز مهدي اأب� �سليمان

رئي�ض ق�سم العمارة وعلوم البناء بجامعة امللك �سعود ) من�سقًا 
للجنة التحكيم( .

�سعادة الدكت�ر اأ�سامة بن محمد ن�ر اجل�هري
الأمني العام جلائزة الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين 

) م�سرفًا( .

تقرير لجنة تحكيم جائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني لطالب كليات العمارة والتخطيط 
والسياحة واآلثار بالمملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدورة الخامسة - السنة األولى - 1434 هـ )2013 م(.

اأع�ساء جلنة التحكيم من ميني ال�سورة: د. اإ�سالم حمدي الغنيمي، د. يو�سف بن محمد فادان، اأ.د. يو�سف بن عبدالكبري محمد نيازي،
جلنة التحكيم يف اأثناء الطالع على امل�سروعات املر�سحةد. وليد عبدالرحمن اإبراهيم كعكي، د. اأ�سامة بن محمد نور اجلوهري، اأ.د. م�ساري بن عبداهلل النعيم، د. عبدالعزيز مهدي اأبو �سليمان.
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- م�ســـروع رقم )9( مركز تدريبي للحـــرف الرتاثية )جامعة 
الدمام - كلية الت�ساميم(.

- م�ســـروع رقـــم )١٠( متحف قومي لالآثـــار يف جزيرة تاروت 
)جامعة الدمام - كلية الت�ساميم(.

- م�ســـروع رقـــم )١١( متحف قومي لالآثـــار يف �سبه اجلزيرة 
العربية )جامعة الدمام - كلية الت�ساميم(.

- م�ســـروع رقـــم )١٢( مركـــز للحـــرف التقليديـــة يف تبـــوك 
)جامعة الدمام - كلية الت�ساميم(.

- م�سروع رقم )١3( الطريق اإلى الكامل )جامعة اأم القرى - 
كلية الهند�سة والعمارة الإ�سالمية(.

- م�ســـروع رقـــم )١4( مركـــز احلـــرف الرتاثيـــة احلجازيـــة 
)جامعة اأم القرى - كلية الهند�سة والعمارة الإ�سالمية(.

- م�ســـروع رقـــم )١5( مركـــز للحـــرف الرتاثيـــة التقليديـــة 
للمنطقـــة ال�سرقيـــة )جامعـــة اأم القـــرى - كليـــة الهند�سة 

والعمارة الإ�سالمية(.
- م�ســـروع رقـــم )١6( ليـــوان مـــول )جامعـــة الدمـــام - كلية 

العمارة والتخطيط(.
- م�ســـروع رقم )١7( متحف قومـــي لالآثار )جامعة الدمام - 

كلية الت�ساميم(.
 Students and Faculty  )١8( رقـــم  م�ســـروع   -

Residence )جامعة عفت - كلية العمارة(.

- م�ســـروع رقم )١9( جممع احلرفيني ال�سعوديني )جامعة اأم 
القرى - كلية الهند�سة والعمارة الإ�سالمية(.

ت�سنيف امل�سروعات ح�سب فروعها:
الأ�سا�سية  الثالثة  فروعها  ح�سب  امل�سروعات  ت�سنيف  مت 
اأ�سماء  اللجنة التح�سريية بحجب  املختلفة باجلائزة، وقامت 
عند  واحلياد  ال�سفافية  مبداأ  من  وذلك  وكلياتهم،  الطالب 
من  فرع  كل  تقومي  �سيتم  التي  املعايري  اإعداد  مت  ثم  التقومي، 
اجلائزة على حدة، وتلخي�سًا: مت تر�سيح امل�سروعات والأبحاث 

التي تتوافق مع محور اجلائزة، وهي كالآتي:

1- جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

مت تر�سيـــح اأربعـــة م�سروعـــات يف فـــرع م�سروع احلفـــاظ على 
الرتاث العمراين، وهي كالآتي:

- م�ســـروع رقم )١(اإدارة واإعادة تاأهيـــل وتطوير وادي العقيق 
املبـــارك باملدينة املنـــورة )جامعة امللـــك عبدالعزيز- كلية 

ت�ساميم البيئة(.
- م�سروع رقـــم )٢( احلفاظ على قرية نطاع )جامعة الدمام 

- كلية العمارة والتخطيط(.

- م�ســـروع رقم )3( تطوير حي املريح )جامعة الدمام – كلية 
العمارة والتخطيط(.

- م�سروع رقم )4( جتديد عمراين للمنطقة املركزية بالريا�ض 
)جامعة امللك عبدالعزيز- كلية العمارة والتخطيط(

2- جائزة م�سروع الرتاث العمراين:
مت تر�سيـــح ثالثني م�سروعًا يف فرع م�ســـروع الرتاث العمراين، 

وهي كالآتي:
- م�سروع رقم )١( منتجـــع تراثي �سحراوي )جامعة الدمام 

- كلية العمارة والتخطيط(.
- م�ســـروع رقـــم )٢( منتجع العقري ال�سياحـــي )جامعة امللك 

عبدالعزيز - كلية القت�ساد املنزيل(.
- م�سروع رقم )3( مركز احلرف التقليدية يف ع�سري )جامعة 

الدمام - كلية الت�ساميم(.
- م�ســـروع رقـــم )4( اإ�ســـراق )جامعة الأمـــري �سلطان - كلية 

البنات(.
- م�ســـروع رقم )5( تراثي )جامعة امللـــك عبدالعزيز - كلية 

الت�ساميم والفنون(.
- م�ســـروع رقم )6( متحف تاريـــخ حياة النبي �سلى اهلل عليه 

و�سّلم )جامعة الدمام - كلية العمارة والتخطيط(
-م�ســـروع رقـــم )7( Natural Heritage center )جامعة 

الأمري �سلطان - كلية البنات(.
- م�ســـروع رقم )8( مركز للحرف اليدوية )جامعة الدمام - 

كلية الت�ساميم(.
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- م�سروع رقـــم )٢٠( التنمية امل�ستدمية ملركز خدمات خزام 
)منطقة طعو�ض الثمامة( لإحياء الرتاث النجدي وال�سياحة 

)جامعة امللك عبدالعزيز - كلية القت�ساد املنزيل(.
- م�ســـروع رقـــم )٢١( ت�سميم منوذج ح�ســـاري تراثي ملركز 
خدمات الهجرة )جامعة امللك عبدالعزيز - كلية القت�ساد 

املنزيل(.
- م�سروع رقم )٢٢( واحـــة الرتاث )جامعة الأمري �سلطان - 

كلية البنات(.
- م�ســـروع رقـــم )٢3( مركز الريا�ض الثقـــايف )جامعة امللك 

�سعود - كلية العمارة والتخطيط(.
- م�ســـروع رقم )٢4( مركاز )جامعة امللك عبدالعزيز - كلية 

الت�ساميم والفنون(.
- م�سروع رقم )٢5( �سوق �سعبي يف اأبها )جامعة اأم القرى - 

كلية الهند�سة والعمارة الإ�سالمية(.

3- جائزة بح�ث الرتاث العمراين:

مت تر�سيح �ستة م�سروعات يف فرع م�سروع احلفاظ على الرتاث 
العمراين، وهي كالآتي:

- م�ســـروع رقـــم )١( بحـــث م�ســـروع منتجع العقـــري ال�سياحي 
)جامعة امللك عبدالعزيز - كلية القت�ساد املنزيل(.

- م�ســـروع رقـــم )٢( الرتاث العتيـــادي حالة مـــن ال�سعودية 
)جامعة امللك عبدالعزيز - كلية ت�ساميم البيئة(.

- م�سروع رقم )3( قرية الريا�سات التقليدية )جامعة الدمام 
- كلية العمارة والتخطيط(.

- م�سروع رقم )4( تاأثري �سيا�سة املحافظة على املواقع التاريخية 
يف اململكة )جامعة الدمام - كلية العمارة والتخطيط(.

 An archeoastronomical   )5( رقـــم  م�ســـروع   -
approach  )جامعة امللك �سعود - كلية ال�سياحة والآثار(.

- م�سروع رقم )6( العمائر العثمانية الباقية يف املدينة املنورة   
)جامعة امللك �سعود - كلية ال�سياحة والآثار(.

 Al Bawaba Financial Center )٢6( م�سروع رقم-
)جامعة البحرين- كلية العمارة - ق�سم الهند�سة(.

 Floating Business center-  )٢7( رقـــم  م�ســـروع   -

  Bahrain Bay The floating Bahrain Boat
Smoothly & Fluently  )جامعـــة البحريـــن- كليـــة 

العمارة - ق�سم الهند�سة(.
- م�ســـروع رقـــم )٢8( ت�سميـــم وتطوير ميقات قـــرن املنازل 
بالطائـــف )جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز - كليـــة القت�ســـاد 

املنزيل(
- م�ســـروع رقم )٢9( اإعـــادة ت�سميم وتوظيف مركز خدمات 
البالغـــة )جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز - كليـــة القت�ســـاد 

املنزيل(.
)جامعة البحرين- كلية  - م�سروع رقم )3٠( مدر�سة ابتدائية 

العمارة - ق�سم الهند�سة(.

جانب من قاعة التحكيم
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و�سع معايري التحكيم وقيمها:
اجتمعت جلنة التحكيم لإعداد معايري التحكيم وفق القواعد 
الأ�سا�سية للجائزة، وال�سوابط املو�سوعة من قبل اأمانة اجلائزة 
، حيث ناق�ض اأع�ساء جلنة التحكيم حتديث جمموعة من املعايري 
التي على �سوئها مت اختيار امل�سروعات التي �سوف حتظي بجائزة 
– كما اتفقت جلنة التحكيم على الأوزان  الــرتاث العمراين 
والقيم التي �سوف يتم تطبيقها على امل�سروعات �سمن فرعي 
م�سروع الرتاث العمراين، واحلفاظ على الرتاث العمراين – 
وكذلك معايري بحوث الرتاث العمراين كل ح�سب الجتاهات 

املختلفة للم�سروعات كالآتي: 

1-معايــري جائــزة احلفــاظ علــى الــرتاث العمــراين 
وجائزة م�سروع الرتاث العمراين:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

يف اإطار فهم الرتاث العمراين، واحرتام مبادئ التعامل معه، 
ومدى فهم الطالب للقيم الرتاثية العمرانية، ومدى ارتباط 
املو�سوع املقدم وعالقته برتاث اخلليج العربي ب�سفة عامة، 
واململكة العربية ال�سعودية ب�سفة خا�سة، الذي ي�سمل الرتاث يف 
املجالت املختلفة، مثل الرتاث الديني والجتماعي واحل�سري 
والبيئي والثقايف، ومدى تطابق امل�سروع مع هذا املعيار، وحتقيقه 

الهدف املعلن للطالب.

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:
واملعنى هنا تقومي مدى ا�ستيعاب الطالب مفهوم الرتاث يف 
امل�سروع املقدم، وكذلك البحث املرفق مع امل�سروع، ومدى تطبيق 

هذه الأفكار وتوظيفها من خالل اأطروحات امل�سروع.

ت�سكيل الرتاث العمراين واملفــردات واللغة املعمارية 
الرتاثية:

يتم تقومي مدى اإمكانية تطبيق اإمكانيات الطالب وقدراته على 
ا�ستخدام الرتاث العمراين، ومفردات اللغة املعمارية الرتاثية 

مبالمحها الهند�سية، وجت�سيدها ماديًا يف الت�سكيل.

الإبداع:

يهتم هذا املعيار بتاأكيد فهم الطالب اأن التعامل مع مو�سوعات 
الرتاث العمراين ب�سفة عامة ل تقلل القدرة الإبداعية لدى 
الطالب من خالل طرح حلول ع�سرية تهتم باملكان، وتنا�سب 

الزمان.

ال�اقعية:

ويخت�ض هذا املعيار بتقومي فهم الطالب مدى اإمكانية تنفيذ 
اأر�ــض الــواقــع واأبــعــاده القت�سادية  طــروحــات امل�سروع على 

والجتماعية وال�سياحية، وتطوير املنطقة.

ا�ستخدام م�اد البناء وتقنياته وو�سائله وال�ستدامة:

يتناول هذا املعيار ا�ستيعاب الطالب املتقدم بامل�سروع فهمه 
مواد البناء املتنا�سبة مع الرتاث وتقنيات هذه املواد احلديثة، 
وخيارات  ال�ستدامة،  مبداأ  وحتقيق  ا�ستخدامها،  وو�سائل 
الطالب ل�ستخدام مواد البناء الرتاثية وطرائقها، وحتقيق 

قيم ال�ستدامة.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:

اإخــراج امل�سروع ونوعيته، وم�ستوى ا�ستكمال ت�ساميم  جودة 
مكونات امل�سروع.
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2- معايري بح�ث الرتاث العمراين:

اأهمية م��س�ع الدرا�سة:
يف اإطار تو�سيع جائزة البحوث للرتاث العمراين يف دول جمل�ض 
التعاون اخلليجي هذه الدورة قامت اللجنة بدرا�سة املعايري 
التي ميكن من خاللها حتقيق التحكيم ب�سكل متوافق مع هدف 
اجلائزة، فقد و�سعت اللجنة اأهمية الدرا�سة املقدمة من الباحث 
امل�سارك باجلائزة، وعالقتها برتاث اخلليج العربي ب�سفة عامة، 
واململكة العربية ال�سعودية ب�سفة خا�سة، التي ت�سمل الرتاث يف 
املجالت املختلفة، مثل: الرتاث الديني والجتماعي واحل�سري 

والبيئي والثقايف، ومدى تطابق البحوث مع مبداأ اجلائزة.

اأهمية م��س�ع البحث:
اأهمية الدرا�سة وعالقتها برتاث اململكة العربية ال�سعودية الذي 
ي�سمل الرتاث الديني، والرتاث الجتماعي، والرتاث احل�سري، 

والرتاث البيئي، والرتاث الثقايف.

املنهجية العلمية للبحث:
اتباع الدرا�سة املنهج العلمي يف البحث.

�سم�لية البحث:
بال�سور  العلمية  املــادة  وتدعيم  والتوثيق،  الت�سجيل  تكامل 

والر�سومات التو�سيحية وامل�سوحات.

3- م�س�غات حتكيم امل�سروعات وتق�ميها:

قامت جلنة حتكيم اجلائزة على عدة مراحل بتقومي امل�سروعات 
ومناق�ستها، والطالع على تفا�سيلها، ودرا�سة التقارير املرفقة 
بها من قبل جلنة التحكيم جمتمعني، وبعد مراجعة متاأنية لبع�ض 
امل�سروعات املميزة؛ بهدف التو�سل اإلى النتائج باأكرث ما ميكن 

من الدقة، قام كل ع�سو منفرد بتقومي كل م�سروع على حدة، 
وو�سع الدرجات املنا�سبة وفقًا للمعايري ال�سابقة الذكر.

درجــات  املتو�سطة ملجموع  القيمة  احت�ساب  ذلــك  بعد  ومت 
املحكمني، وترتيب الأعمال وفق ت�سل�سل الدرجات من الأعلى 

اإلى الأقل.

4-ت��سيات جلنة التحكيم:

بعد مداولت مطولة حول منح اجلائزة وجمالتها، واملعايري 
املتفق عليها، وكيفية ال�ستفادة من مفرزات اجلائزة، تو�سلت 

جلنة التحكيم اإلى التو�سيات الآتية:

جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

بعد تطبيق املعايري والأ�س�ض التي تخدم اجلائزة على جميع 
امل�سروعات املر�سحة، اتفقت اللجنة على منح امل�سروعات الآتية 

باجلوائز:

- امل�ســـروع الفائز باجلائزة الأولـــى منا�سفة:م�سروع احلفاظ 
على قرية نطاع. 

- امل�ســـروع الفائـــز باجلائزة الأولـــى منا�سفـــة: اإدارة واإعادة 
تاأهيل وادي العقيق املبارك باملدينة املنورة.

جائزة م�سروع الرتاث العمراين:

قّرر اأع�ساء اللجنة باإجماعهم حتديد امل�سروعات الفائزة التي 
تتوافق مع اأهداف اجلائزة واجلديرة بالفوز، التي جنح املتقدم 
بها يف حتقيق املعايري املو�سوعة من قبل جلنة التحكيم بجدارة، 

واتفقت اللجنة على منح امل�سروعات الآتية اجلوائز:
جلنة التحكيم يف حلقة نقا�ض
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- م�ســـروع اجلائزة الأولـــى منا�سفة: مركز للحـــرف الرتاثية 
التقليدية للمنطقة ال�سرقية.

-  م�ســـروع اجلائزة الأولى منا�سفـــة: مركز احلرف التقليدية 
يف ع�سري.

- م�ســـروع اجلائزة الثانية منا�سفة: املتحف الوطني لالآثار يف 
جزيرة تاروت.

-  م�ســـروع اجلائزة الثانية منا�سفة: متحـــف وطني لالآثار يف 
�سبه اجلزيرة العربية بجزيرة تاروت.

- م�سروع اجلائزة الثالثة منا�سفة: �سكن الطلبة واأع�ساء هيئة 
التدري�ض.

- م�ســـروع اجلائزة الثالثة منا�سفة: مركـــز للحرف التقليدية 
يف تبوك.

جائزة بح�ث الرتاث العمراين:

مت تطبيق املعايري اخلا�سة على بحوث الرتاث العمراين، وقررت 
اللجنة اختيار البحوث الآتية للح�سول على اجلائزة:

- البحـــث الفائـــز باجلائزة الأولـــى منا�سفة: تاأثـــري �سيا�سات 
العربيـــة  اململكـــة  يف  التاريخيـــة  املواقـــع  علـــى  املحافظـــة 

ال�سعودية.
- البحث الفائز باجلائزة الأولـــى منا�سفة: العمائر العثمانية 

الباقية يف املدينة املنورة.
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جائزة فرع: 
مشروع الحفاظ على التراث العمراني

- المشروع الفائز بالجائزة األولى:
مشروع الحفاظ على قرية نطاع. 

- المشروع الفائز بالجائزة الثانية:
مشروع إدارة وإعادة تأهيل وادي العقيق المبارك 

بالمدينة المنورة.



 الفائز بالجائزة األولى: مشروع الحفاظ على قرية نطاع.
الطالب: مشاري منسي البقمي )جامعة الدمام – كلية العمارة والتخطيط(.

المشرف: د. إبراهيم بن مبارك النعيمي.
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مقدمة:  

بداأت عملية الرتميم واحلفاظ اأوًل برفع م�ساحي للقرية؛ مما 
ا�ستوجب البقاء عدة اأيام يف املوقع؛ وهذا ما �ساعد على درا�سة 
جميع معطيات القرية، وفهم امل�سروع واملنطقة بطريقة جيدة، 

وح�سر املباين، وت�سنيف حالتها. 

قيا�سات امل�سروع:
امل�ساحة الإجمالية لأر�ض امل�سروع: 5٢4.79٠م٢

امل�ساحة املغطاة باملباين: 3٢.768م٢
 جمموع امل�ساحات امل�سطحة: 49٢.٠٢٢م٢

 اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: 4.5م
عدد الطوابق: دور واحد                 عدد املباين:5٢ مبنى

امل�قع:

اأقدم القرى يف اجلزيرة العربية، واأقدم  تعّد قرية نطاع من 
قرية وادي املياه )وادي العجمان( الذي كان اأ�سمة قدميا )وادي 
ال�ستار(، ولها تاريخ قدمي جدًا يف الع�سور القدمية، وكان لنطاع 
ا�سم اآخر، وهو )اجلاهلية(، وكان ل يعرف يف العهد القدمي عن 
املنطقة ال�سرقية �سوى البحرين، والكويت، وهجر، ونطاع، وورد 

ذكر نطاع يف ق�سيدة م�سهورة لل�ساعر اجلاهلي امروؤ القي�ض 
وهو ي�سف اخليل:

�سالت بهّن نطاُع يف راأد ال�سحى    والأمعزان و�سالت الأوداُء
يخرجن من خلل الغـبار ع�سـية       بالدارعـني كاأنهـن ظباُء
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الفكرة الت�سميمية للم�سروع:
كان احلر�ض على هوية القرية يف مقدمة الهتمامات بالرتكيز يف 
اإعادة اإحيائها، حتى ميكن اإحياوؤها لل�سكان الأ�سليني، اإلى جانب 
اأن يكون للمباين وظائفها، �سواء ال�سكنية منها اأم التجارية، مبا 
يهّيئ لها توافر مقدمات احلياة من �سكن ون�ساط اقت�سادي، 

بالإ�سافة اإلى عنا�سر الرتفيه.

م�سادر م�اد البناء:
م�سادر املواد محلية يف اأغلب امل�سروع.

البعد الجتماعي:
حر�ض الطالب على تفعيل دور امل�ساركة املجتمعية من خالل 
التطوير الذي قام به من دون ا�ستعمال مفاهيم دخيلة على القرية، 
وتنفري اأهل القرية اأو املجتمع من ا�ستعمالتها، اإذ قام مبراعاة 

تطوير �ساحة القرية الرئي�سة بعدم التدخل ب�سفة جوهريه يف 
تطويرها، بل قام بتوفري امل�ساحات املنا�سبة جلعل امل�ستخدمني 
ميار�سون ما ينا�سبهم من وظائف مختلفة، كما هو احلال يف جميع 
ال�ساحات القدمية، لكي تكون عن�سرًا مكماًل مع ما و�سلت اإليه 
القرية، وهنا يكون املنتج النهائي للطالب يف �سكل ن�سيج معماري 

متناغم مع ما كانت عليه القرية على جميع اأوجهها �سابقًا. 

البعد القت�سادي:

من فكرة الطالب ا�ستخدام اخلامات املحلية، وما ي�ستتبعها 
ال�ستعانة بالعمالة املحلية، وكذلك عند تن�سيط الأن�سطة بالقرية 
اإيجابي،  واإحيائها، �سي�ساحبها ن�ساط اقت�سادي ذو مردود 
لي�ض فقط على القرية، ولكن على املحيط العمراين، والهجر 

املتاخمة لها.
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البعد ال�سياحي:
وا�سح من فكرة الطالب اأن اإحياء القرية �سي�سعها على اخلريطة 

ال�سياحية للمملكة.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيم الرتاثية وحتقيق الهدف:

انطالقًا من فهم الطالب للقيم الرتاثية للقرية قام بعد درا�ساته 
وحتليله للمباين بو�سع احللول معتمدة على العنا�سر املعمارية 

للقرية كل حالة على ما تنا�سبها.

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:

اإن التعامل مع القرية مبنطلق الإحياء لها با�ستعمال فهم   -
ال�ستدامة يت�سح من خالل اإ�سرتاتيجية التعامل مع القرية. 

- فهم الفكر الرتاثي وا�ستخدامه وتطبيقه على فكرة امل�سروع، 
من خالل عر�ض الطالب لإ�سرتاتيجية العمل بدا وا�سحًا فهم 
الفكر الرتاثي وا�ستخدامه وتطبيقه على فكرة امل�سروع، اإذ اقرتح 

اإ�سرتاتيجية للحفاظ على املباين بتق�سيمها ثالث حالت على 
ح�سب حالتها املعمارية، وتكامل عنا�سرها.

- جنح الطالب يف اإظهار مدى التزام مبادئ احلفاظ على 
الرتاث العمراين، وتوظيف الرتاث؛ اإذ اأخذ مبنى من كل حالة، 
وقام بدرا�سته، وحتليل جميع امل�سكالت املوجودة به، �سواء على 
م�ستوى امل�ساقط الأفقية وتكامل فراغاتها اأم على الواجهات وما 

تعانيه من م�سكالت.
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الت�سكيل الرتاثي العمراين، واملــفــردات، واللغة 
املعمارية الرتاثية:

قام الطالب بح�سر جميع املباين، وت�سنيف حالتها، ودرا�سته 
العنا�سر  جميع  اأي�سًا  وح�سر  وا�ستخداماتها،  ارتفاعاتها 

املعمارية التي تتميز بها القرية، وتدل على هويتها.

الإبداع:

اأنه ل  فكر الإبداع لدى الطالب انطلق من فهمه للرتاث على 
يتوقف على احلفاظ فقط، بل ميتد لأحياء ا�ستعمال هذه املباين 
اأم  بوظائفها التي كانت ت�ستخدم لها �سكنية كانت اأم جتارية 
غريها، حيث قدم فكرة حتويل القرية اإلى )نزل(؛ لكي تاأخذ 
وظيفتها ال�سكنية مع مراعاة مقومات احلياة احلديثة، وحتويل 

عدد من املباين اإلى ما يحتاج اإليه النزل من مطعم ومقهى، 
وا�ستقبال، ومنزل عر�ض، اإذ حر�ض الطالب على مراعاة عنا�سر 

القرية املعمارية بها.

ال�اقعية:

بداية الواقعية يف امل�سروع بقيام الطالب برفع م�ساحي للقرية؛ 
مما ا�ستوجب البقاء عدة اأيام باملوقع للوقوف على طبيعة القرية، 
ومن خالل درا�سات جميع معطيات القرية، وفهم امل�سروع 

واملنطقة بطريقة جيده.
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الــبــنــاء، وتقنياته وو�سائله  مـــ�اد  ا�ــســتــخــدام 
وال�ستدامة:

ا�ستعان الطالب باملواد املحلية يف جمال البناء والرتميم.

راأي جلنة التحكيم:

راأت جلنة التحكيم اختيار م�سروع احلفاظ على قرية نطاع رقم 
)٢(؛ بناًء على الر�سومات التي �سملت درا�سات متكاملة جلميع 

العنا�سر املكونة للم�سروع، واملوؤثرة فيه.
ا�ستمل امل�سروع على )8( لوحات ت�سمنت �سرحًا م�ستفي�سًا 

ووا�سحًا.
تناول الطالب فكرة التطوير واحلفاظ على »قرية نطاع« ملا 

للقرية من قيمة تراثية باملنطقة ال�سرقية.

وقد فح�ست اللجنة بعناية مراعاة الطالب ال�سروط العامة 
اأن  للجائزة، وتطبيق ال�سرتاطات املوؤهلة للتقدمي، فوجدت 
امل�سروع التزم املعايري املو�سوعة، وحقق اأغلب النقاط املطلوبة 
بحرفية ومهنية متميزة، وفهم للهدف العام للجائزة، وا�ستحق  
الفوز باجلائزة الأولى املخ�س�سة مل�سروع احلفاظ على الرتاث 

العمراين.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:

متيز اإخراج امل�سروع بالتزان والو�سوح، والعر�ض املتميز والوايف 
للمعلومة، وو�سوح منهج العمل.
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مقدمة:
و�سع احللول يف اأعمال تن�سيق املواقع التي ت�سهم يف اإحياء وادي 
العقيق تاريخيًا وبيئيَاً؛ مما �سوف يكون لها اأثر يف رفع قيمتها 

ثقافيًا وبيئيًا واقت�ساديًا لدى اأهايل املدينة املنورة وزّوراها.

قيا�سات امل�سروع:
امل�ساحة الإجمالية لأر�ض امل�سروع:

منطقة الدرا�سة: طول الوادي8٠ كيلومرتًا
املنطقة امل�سممة :36٠،٠٠٠ مرت مربع.

امل�ساحة املغطاة باملباين امل�سطحة: ٢5.6٠٠ مرت مربع
جمموع امل�ساحات امل�سطحة: 334.4٠٠ مرت مربع

اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ١5 مرتًا
عدد الطوابق: 4  طوابق

عدد املباين: ١  مبنى رئي�ض وجمموعة من اجلل�سات الطبيعية 
املك�سوفة، وجممع مكتبات تراثية.

امل�قع: 
منطقة عروة بن الزبري التاريخية وحتويلها اإلى مزار �سياحي 
ق�سر  على  واحلفاظ  املواقع،  تن�سيق  اأعمال  طريق  عن  مفعل 
حتاكي  وخدمية  جمالية  عنا�سر  واإ�سافة  الزبري،  بن  عروة 

الرتاث، والطابع العمراين للمنطقة.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:
تغيريه،  اأو  ت�سييق جمراه  من  الوادي  على حو�ض  احلفاظ   -
واحلفاظ على املناطق التاريخية التي ارتبطت بهذا الوادي، 
واحلفاظ على ال�سورة الذهنية ال�سحيحة للمدينة املنورة.

وربطها  الوادي،  جمرى  على  ح�سري  جتمع  نقاط  حتديد   -
بالن�سيج احل�سري للمدينة املنورة.

وا�ستخدام  املدينية،  العمارة  بعنا�سر  النقاط  - ت�سميم هذه 
الطابع  مع  تتما�سى  اأن  على  محلية،  غري  اأو  محلية  مواد 

الرتاثي للمدينة املنورة. 
- ا�ستخدام النباتات املحلية التي تتالءم مع املنطقة، وتعي�ض 

زمنًا اأطول بكميات مياه اأقل.
ومناطق  وجل�سات  ممرات  من  املوقع  عنا�سر  ا�ستخدام   -

مفتوحة لت�سبح من اأهم املزارات الطبيعية.

م�سادر م�اد البناء:
يعتمد امل�سروع على م�سادر مختلفة ملواد البناء.

 الفائز بالجائزة الثانية: مشروع إدارة وإعادة تأهيل وتطوير وادي العقيق المبارك بالمدينة المنورة.
أنور أحمد العقبي: )جامعة الملك عبدالعزيز – كلية تصاميم البيئة(.

المشرف: د. عماد رفعت.
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اإ�سافة اأن�سطة على امل�قع:
- مكتبة عامة تاريخية

- �سوق تراثية.
اجلموات  جبال  على  مطل  اجتماعي  ثقايف  ديني  مركز   -
التاريخية من ناحية، وعلى وادي العقيق، وق�سر عروة من 

ناحية اأخرى.
- ولكي تكتمل ال�سورة الذهنية لتاريخ هذا الوادي العريق، مت 
اإ�سافة عنا�سر تن�سيق املوقع من جل�سات تراثية، وم�سارات 
املعلقة  امل�ساة  وج�سور  املحلية،  النباتات  وزراعة  طبيعية، 

فوق املياه الالمعة الف�سية.

البعد الجتماعي:
للم�سروع تاأثري اإيجابي قوي يف البعد الجتماعي، وتاأثري ي�سهم 
وتثقيف  تذكري  فيه  حيث  وجمتمعيًا،  عمرانيًا  فعال  ب�سكل 

لأهايل املدينة املنورة وزّوارها باأهمية الوادي التاريخية. 

البعد القت�سادي:
واأ�سواق  تاريخية،  عامة  مكتبة  من  املوقع  اإلى  اأن�سطة  اإ�سافة 
تراثية، ومركز ثقايف اجتماعي ذي اإطاللة على جبال اجلموات 
من  عروة  وق�سر  العقيق،  وادي  وعلى  ناحية،  من  التاريخية 

ناحية اأخرى، �سوف يعطي امل�سروع بعدًا اقت�ساديًا.

البعد ال�سياحي:
قوي؛  التنموي ذو عمق  ال�سياحي  البعد  امل�سروع يف  تاأثري  اإن 
واإلقاء  ال�سياحية،  اململكة  خريطة  على  الوادي  هذا  ي�سع  اإذ 
التنموي  وتاأثريها  املتميزة،  ال�سياحية  املقومات  على  ال�سوء 

فّعال. ب�سكل 

التنمية امل�ستدمية:
املناطق  على  ال�سوء  اإلقاء  يف  قوي  اإيجابي  تاأثري  للم�سروع 
احل�سري  العمراين  بالن�سيج  وربطها  التاريخية،  الطبيعية 
الذي يف�سل الوادي عن املدينة بو�سفه جمرى لت�سريف املياه، 
وعدم ال�ستفادة منه كم�سار اأخ�سر، ومتنف�ض طبيعي لل�سكان 
عليها  عا�ض  التي  التاريخية  الرثوة  على  واحلفاظ  والزّوار، 

الأجداد من مبان ومزارع واآبار على �سفاف الوادي.

تفعيل دور امل�ساركة املجتمعية:
معنى  من  الوادي  لهذا  ملا  ناجح  اختيار  ذاته  امل�سروع  اختيار 
الأثر  كبري  له  �سيكون  مما  املدينة؛  لأهل  وذهني  اجتماعي 
الفعاليات  وتن�سيط  امل�سروع،  مع  ال�سكان  تفاعل  يف  اإيجابًا 

الجتماعية لل�سكان، وتفعيل دور امل�ساركة املجتمعية.

العمراين  وتــاأثــريه  للم�سروع،  الفكري  العمق 
واملجتمعي، ومدى ا�ستلهام الرتاث العمراين فيه: 
تذكري وتثقيف لأهايل املدينة املنورة باأهمية الأودية التاريخية 
باملدينة املنورة، واإلقاء ال�سوء على املناطق الطبيعية التاريخية، 
وربطها بالن�سيج العمراين احل�سري الذي يف�سل الوادي عن 
املدينة بو�سفه جمرى لت�سريف املياه، وعدم ا�ستغالله كم�سار 
اأخ�سر ومتنف�ض طبيعي لل�سكان والزّوار، واحلفاظ على الرثوة 
واآبار  ومزارع  مبان  من  الأجداد  عليها  عا�ض  التي  التاريخية 

على �سفاف الوادي.
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م�س�غات نيل اجلائزة:
مل�ست اللجنة عند مراجعتها محتويات وتقرير امل�سروع بجدية 
امل�سروع، واملجهود املبذول ب�سكل جدير بالتقدير والثناء عليه، 
ال�سامل  والتحليل  املعلومة،  جمع  يف  الطالب  حيدة  واإظهار 
للم�سروع ، وعلى الرغم من ات�ساع امل�سروع، وكرب حجمه اإل اأن 
املعلومات  تنظيم  براعة ومتيزًا يف قدرته على  اأظهر  الطالب 

التي قام بجمعها.

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:
املوقع امل�سمم له قيمة تراثيه عالية جدًا، وهو منطقة عروة بن 
الزبري التاريخية، التي �سيتم وحتويلها اإلى مزار �سياحي مفعل 
عروة  ق�سر  على  واحلفاظ  املوقع،  تن�سيق  اأعمال  طريق  عن 
الرتاث  حتاكي  وخدمية  جمالية  عنا�سر  واإ�سافة  الزبري،  بن 

والطابع العمراين للمنطقة.

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:
تغيريه،  اأو  جمراه  ت�سييق  من  الوادي  حو�ض  على  احلفاظ 
واحلفاظ على املناطق التاريخية التي ارتبط بها هذا الوادي، 
املنورة،  للمدينة  ال�سحيحة  الذهنية  ال�سورة  على  واحلفاظ 
ومت حتديد نقاط جتمع ح�سري على جمري الوادي، وربطها 
بالن�سيج احل�سري للمدينة املنورة، كما مت ت�سميم هذه النقاط 
بعنا�سر العمارة املدنية وا�ستخدام مواد محلية اأو غري محلية 

على اأن تتما�سى مع الطابع املعماري الرتاثي للمدينة املنورة.

الت�سكيل الرتاثي العمراين، واملفردات واللغة 
املعمارية:

لكي تكتمل ال�سورة الذهنية لتاريخ الوادي العريق متت اإ�سافة 
من  ت�سميمها  م�ستوحى  جل�سات  من  املوقع  تن�سيق  عنا�سر 
النباتات املحلية، وج�سور  الرتاث، وم�سارات طبيعية، وزراعة 

امل�ساة املعلقة فوق املياه الالمعة الف�سية.
قام الطالب باقرتاح حلول يف اأعمال تن�سيق املواقع التي ت�سهم 
يف اإحياء وادي العقيق تاريخيًا وبيئيًا، مبا �سوف يكون لها اأثر 
املدينة  اأهايل  لدى  واقت�ساديًا  وبيئيًا  ثقافيًا  قيمتها  رفع  يف 

املنورة وزّوارها. 

الإبداع:
التعامل مع نوعية امل�سروع له �سفة اإبداعية يف فكرتها ومكونها 
امل�سروع ومفرداته  التعامل مع  الت�سميم يف  الأ�سا�سي، ومتيز 

ب�سكل قوي.

ال�اقعية:
هذه  مثل  اإلى  ال�سديد  والحتياج  الواقعية  �سفة  له  امل�سروع 

النوعيات من امل�سروعات.

وو�سائله  وتقنياته  البناء،  ــ�اد  م ا�ستخدام 
وال�ستدامة:

العمارة  عنا�سر  با�ستخدام  امل�سروع  بت�سميم  الطالب  قام 
املدينية، وا�ستخدام مواد محلية اأو غري محلية، ولكن تتم�سي 
مبداأ  ولإجناح  املنورة،  للمدينة  الرتاثي  املعماري  الطابع  مع 
محلية  نباتات  ا�ستعمال  اأفكار  الطالب  ا�ستخدم  ال�ستدامة 
تتالءم مع املنطقة، وتعي�ض اأزمانًا اأطول، وبا�ستهالك مياه اأقل.

88

جائزة مشروع الحفاظ على التراث العمراني

89



الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:
با�ستخدام  فكرته  تو�سيل  يف  متميزة  ب�سورة  الطالب  جنح 
قراءة  التحكيم  للجنة  �سهل  مما  برباعة؛  الإظهار  تقنيات 
عمل  لعنا�سر  غمو�ض  دون  عليها  واحلكم  ب�سهولة،  امل�سروع 
اإذ اأظهر براعة يف عر�ض املعلومة والتحليل ال�سامل  الطالب، 
وت�سعبها،  امل�سروع  معلومات  تنوع  من  الرغم  وعلى  للم�سروع، 
التي  املعلومات  تنظيم  الطالب متيز يف  اأن  اإل  وكرب حجمها، 

قام بجمعها وعر�سها بو�سوح.

راأي جلنة التحكيم:
اأجمعت جلنة التحكيم على اختيار م�سروع اإدارة تاأهيل وادي 
العقيق املبارك باملدينة املنورة رقم )١(؛ بناًء على الر�سومات 

التي �سملت درا�سات بيئية، وطبيعية، وتاريخية.
ا�ستمل امل�سروع على )١٠( لوحات �سملت �سرحًا وافيًا للم�سروع.
تناول الطالب فكرة متميزة هي منطقة »وادي عقيق« ملا له من 
قيمة دينية وتراثية األقت بظاللها على تطوير العمران باملدينة 

املنورة، اإذ عّد من املحددات التنموية للمدينة املنورة.
ال�سروط  حقق  اأنه  اإلى  امل�سروع  فح�ض  بعد  اللجنة  وتو�سلت 
يف  توظيفه  واإمكان  للرتاث  عميقًا  فهمًا  واأبرز  املطلوبة، 
الثانية  الفوز باجلائز  الواقع باحرتافية عالية، ولهذا ا�ستحق 

واملخ�س�سة مل�سروع احلفاظ على الرتاث العمراين.
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جائزة فرع: 
مشروع التراث العمراني

- المشروعان الفائزان بالجائزة األولى )مناصفة(:
- مشروع مركز الحرف التراثية التقليدية للمنطقة 

الشرقية.
- مشروع مركز الحرف التقليدية في عسير.

- المشروعان الفائزان بالجائزة الثانية )مناصفة(:
-مشروع المتحف القومي لآلثار في جزيرة تاروت.
- مشروع المتحف القومي لآلثار في شبه الجزيرة 

العربية بجزيرة تاروت.

- المشروعان الفائزان بالجائزة الثالثة )مناصفة(:
- مشروع سكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

- مشروع مركز للحرف التقليدية في تبوك.



 الفائز بالجائزة األولى )مناصفة(: مشروع مركز الحرف التراثية التقليدية للمنطقة الشرقية.
الطالبة:  نوف عادل البراك )جامعة الدمام – كلية التصاميم(.

المشرفتان: د. إلهام حسن، و د. زينب المغازي.

مقدمة:
العمراين  املحيط  درا�سات عن  امل�سروع  يقدم 
ودرا�سات  للموقع،  حتليل  مع  امل�سروع،  ملوقع 
بيئية �ساملة، مع ا�ستعرا�ض العنا�سر العمرانية 
املهمة باملنطقة، وكذلك عر�ض لأهم العنا�سر 
امل�ستعملة يف مركز احلرف، اإلى جانب عر�ض 

لأ�سلوب الت�سنيع واملنتجات احلرفية. 

قيا�سات امل�سروع:
امل�ساحة الإجمالية لأر�ض امل�سروع: 7١75م٢

امل�ساحة املغطاة باملباين: 4٠5٠م٢
جمموع امل�ساحات امل�سطحة: ١١٢5م٢

اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ١١م
عدد الطوابق: ٢

عدد املباين: ١

94

جائزة مشروع التراث العمراني

95



امل�قع
يدور هذا امل�سروع حول ت�سميم مركز للحرف الرتاثية ير�سخ 
احتياجات  ويالم�ض  ال�سرقية،  املنطقة  الثقافية لرتاث  الهوية 
وتعرف  الثقافية،  اخلدمات  توفر  مراكز  اإلى  املحلي  املجتمع 

ال�سياح والزائرين احلرف الرتاثية املحلية.
الرتاثية  القيم  تاأ�سيل  يف  الرتكيز  اإلى  امل�سروع  يهدف  كما 
واإحيائها، مبا يتوافق مع متطلبات الع�سر احلديث، وي�ساعد 
العوملة  ع�سر  ملواجهة  املحلية  الرتاثية  الهوية  تاأكيد  على 

الثقافية.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:
يف  ال�سرقية  للمنطقة  املعماري  الرتاث  يعك�ض  مبنى  ت�سميم 
قالب معا�سر، واإحياء العادات الجتماعية التقليدية والثقافية 

من خالل الت�سميم.

م�سادر م�اد البناء:
م�سادر املواد محلية يف اأغلب امل�سروع.

كتلة املبنىامل�سقط الأفقي للدور الأر�سي
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امل�سقط الأفقي للدور الأول

ال�ستلهام من عمارة املنطقة ال�سرقية وتطبيقه يف امل�سروع

البعد الجتماعي: 
هذا  خالل  من  واإبرازها  ال�سرقية،  املنطقة  تراث  تاأ�سيل 
امل�سروع، ومحاولة التاأثري يف املجتمع املحلي، والرتفاه مب�ستوى 

وعيه.

البعد القت�سادي:
ال�سياحي على امل�سروع يهيئ فر�ض عمل، ويزيد من  الإقبال   
م�ستوى الدخل، وي�سهم يف تفعيل الن�ساط القت�سادي يف البيئة 

املحيطة.

البعد ال�سياحي:
منها  وال�ستلهام  التقليدية  العمارة  بني  يوازن  الت�سميم 
ال�سياحة يف  وعمارتنا املعا�سرة، وكل هذا لالإ�سهام يف تنمية 

اململكة، واملحافظة على هويتها.
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الربنامج ال�ظيفي

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:
الرتاثية  للحرف  مركزًا  امل�سروع  قدم 
بتحليل  ال�سرقية،  للمنطقة  التقليدية 
واأهم  باملنطقة،  التاريخية  للعنا�سر  واٍف 
خاللها  من  ميكن  التي  التاريخية  املالمح 
ومتيز  الرتاثي،  الت�سميم  فكر  ا�ستلهام 
متناغمة  و�سال�سة  بب�ساطة  الفكرة  تقدمي 
الرتاثية  القيمة  من  م�ستمدة  الت�سميم  يف 
للمنطقة ال�سرقية باململكة حيث ا�ستطاعت 
بتقدمي  الهدف  حتقيق  -بحرفية-  الطالبة 
الرتاثي  للفكر  متميز  بفهم  املركز  ت�سميم 

يف اجلزيرة.

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:
بال�ستعانة  املركز  ببناء  الت�سميمية  الفكرة  متيزت 
والتاريخي  الرتاثي  البعد  ذات  املعمارية  باملفردات 
بتناغم وا�سح مع املنطقة التاريخية بفهم واع للرتاث، 
بامل�سروع،  املحيطة  الرتاثية  البيئة  من  وم�ستمد 
مفهوم  الت�سميم  خالل  من  الطالبة  قدمت  وقد 
ت�سل�سل  يف  بو�سوح  ويظهر  للم�سروع،  الفكري  العمق 
العنا�سر  وا�ستعمال  احليزات،  وتوزيع  الفراغات، 

املعمارية الرتاثية باأ�سلوب ر�سني. 
خط قطع املقطع الط�يل

100

جائزة مشروع التراث العمراني

101



ت�سميم للم�ساحات اخلارجية

مقطع ط�يل مار مبدخل امل�سروع

الت�سكيل الرتاثي العمراين، واملفردات واللغة 
املعمارية الرتاثية:

ال�سرقية،  للمنطقة  الرتاثية  القيم  تاأ�سيل  على  امل�سروع  يعمل 
ويحر�ض على ا�ستخدام عنا�سر من البيئة تربز فكرة امل�سروع، 

وتظهرها بهوية وا�سحة.

الإبداع:
وا�ستعمال  والبيئية،  الجتماعية  الدرا�سة  يف  الإبداع  يبدو 
البيئة  مع  ت�سميمه  بتناغم  امل�سمم  و�سل  ال�ستدامة،  مبداأ 
والرواق،  والأقوا�ض  البادجري  فكرة  وا�ستعماله  الرتاثية، 
املعمارية  العنا�سر  ومختلف  الداخلي،  والفراغ  واملمرات، 
متميز،  معماري  فني  عمل  ب�سكل  ت�سميمًا  وينتج  التقليدية، 

وله ح�ض فني مبدع.

وو�سائله  وتقنياته  البناء  مــ�اد  ا�ستخدام 
وال�ستدامة.

وجود اقرتاح با�ستخدام مواد البناء املحلية املتم�سية مع املنطقة 
التاريخية مع ا�ستعمال احلائط ال�سميك من املواد املحلية.

ال�اقعية:
بداأت من فكرة امل�سروع، واختيار الربنامج اخلا�ض به، ومراعاة 
امل�سمم لختيار موقع امل�سروع واأهدافه، جنح امل�سمم يف اإبراز 
واقعية تنفيذ امل�سروع، ف�ساًل عن الت�سميم الب�سيط، اإلى جانب 

اختيار مواد تنفيذ محلية ت�سهل من واقعية التنفيذ.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:
امل�سروع،  اأهمية  واإبراز  فكرته،  تو�سيل  يف  امل�سارك  جنح 

وقدمت اأفكارًا للتطوير، مع فهم عميق للقيمة الرتاثية.
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راأي جلنة التحكيم:
اآراء جلنة التحكيم، مت اختيار م�سروع مركز للحرف  باإجماع 
خالل  من   )١5( رقم  ال�سرقية  للمنطقة  التقليدية  الرتاثية 
الر�سومات التي �سملت درا�سات عن البعد الرتاثي، واأو�سحت 

اأهمية املحيط العمراين  مبا يحتويه من بيئة تراثية.
ا�ستمل امل�سروع على  6 لوحات وافية ومتميزة، �سملت �سرحًا 
لأهمية امل�سروع واأهدافه، وخطوات العمل فيه، وبدائل الأفكار 
للقيمة  الطالب  تفهم  املخططات  يف  تظهر  التي  التطويرية 

التاريخية والرتاثية للموقع.
وبعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم على امل�سروع اتفق اأع�ساء 

اللجنة على الآتي:
- اأظهر امل�سروع القيمة الرتاثية وحتقق الهدف مع فهم الفكر 

الرتاثي. 

مواد  ا�ستخدام  مبداأ  الطالب  اإدراك  الر�سومات  اأو�سحت   -
البناء املنا�سبة للموقع.

- متيز العمل باإبداع يف العمل مع الواقعية.
- اهتم الطالب بتحقيق البعدين الثقايف والجتماعي، واحرتام 

مبداأ ال�ستدامة.
الرتاثية  القيمة  معايري  من  عالية  درجة  امل�سروع  حقق   -

والتاريخية.
وبذلك فقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على اأن مينح اجلائزة 
العمراين  الرتاث  مل�سروع  واملخ�س�سة  )منا�سفة(،  الأولى 

للطالب.

املقهى ال�سعبي

ور�سة الفخار
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 الفائز بالجائزة األولى )مناصفة(: مشروع مركز الحرف التقليدية في عسير.
الطالبة:  نورس محمد آل غانم )جامعة الدمام – كلية التصاميم(.

المشرفتان: د. إلهام حسن، و د. زينب المغازي.

106

جائزة مشروع التراث العمراني

107



مقدمة:
التاريخ،  على  بناء  اأنه  اأ�سا�ض  على  امل�سروع  هذا  ت�سميم  قام 
الرثوة،  على  وبناء  اجلماليات،  على  وبناء  املكان،  على  وبناء 
وبناء على نظام، وبناء حلل م�سكلة مع حتليل للموقع، ودرا�سات 
بيئية �سامله، مع ا�ستعرا�ض العنا�سر العمرانية املهمة باملنطقة، 
وكذلك عر�ض لأهم العنا�سر امل�ستعملة يف مركز احلرف، اإلى 

جانب عر�ض لأ�سلوب الت�سنيع واملنتجات احلرفية. 

قيا�سات امل�سروع:
امل�ساحة الإجمالية لأر�ض امل�سروع: 6٠٠٠ مرت مربع.

امل�ساحة املغطاة باملباين: 35٠٠ مرت مربع.
جمموع امل�ساحات امل�سطحة: 45٠٠ مرت مربع.

اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ١5 مرتًا.
عدد الطوابق: 3

عدد املباين: ١

امل�قع العام
م�سقط ت��سيحي لعنا�سر امل�سروع
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امل�قع:
مت  وقد  ال�سعبية،  واحلرف  الفنون  مركز  هو  الأ�سلي  املوقع 
املنطقة،  يف  معتمدًا  �سياحيًا  موقعًا  لكونه  املوقع  هذا  اختيار 
بجبالها  تتميز  التي  كع�سري  �سياحية  منطقة  يف  يقع  ولأنه 
تقرر عمل ت�سميم ملركز  ولتميزها،  العليل.  اخلالبة، وجوها 

حرف يدوية تقليدية.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:
تراثنا املعماري هو م�سدر نه�سة وح�سارة، وهو فن وقيم، وهو 
علم وثقافة، تراثنا هو هويتنا، وب�سبب مكانة اململكة العربية 

ال�سعودية يف العامل الإ�سالمي، لذا فقد ا�ستلزم اإبراز اجلانب 
الرتاثية  الهوية  اإحياء  لإعادة  ال�سياحية  املن�ساآت  يف  الرتاثي 
ال�سعودية، وتقدميها مبا حتتوي من اأ�سالة جمالية واجتماعية 
الرتاث  بني  الدمج  يف  الأ�سا�سية  الفكرة  ترتكز  وحرفية. 
والطبيعة مبواد معا�سرة، وت�سميم داخلي يجذب الزوار اإلى 

املركز.

م�سادر م�اد البناء:
م�سادر مواد البناء مختلفة.

م�سقط ت��سيحي
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م�سارات احلركة داخل املركز
مقطع ط�يل

البعد الجتماعي:
يهدف املركز اإلى اإبراز جماليات الت�سميم يف الطراز اجلنوبي، 
وجمال تفاعله مع البيئة اجلبلية، وامل�ساطب اخل�سراء املميزة 

يف جنوب اململكة، مما يزيد من القيمة البيئية للم�سروع.

البعد القت�سادي:
والتعريف  والثقافة،  ال�سياحة  م�ستوى  رفع  اإلى  املركز  يهدف 
باملنتجات الرتاثية عن طريق قاعات العر�ض املوؤقتة والدائمة 

باملركز، وعدد من ور�ض العمل.

البعد ال�سياحي:
 مثل هذه املراكز تكون نقطة جذب لل�سياح من داخل اململكة 
وخارجها لتعلم حرفة يدوية مخت�سة باملنطقة، وتعرف طراز 

املنطقة املعماري من خالل الت�سميم الداخلي للمركز.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:
قدم امل�سروع مركزًا للحرف الرتاثية التقليدية بع�سري، وحتلياًل 

وافيًا للحرف التقليدية التاريخية باملنطقة.

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:
الفكر  وعمق  والرتاثي  التاريخي  للبعد  فهمًا  امل�سروع  اأو�سح 
الت�سميمي لديه، م�ستعينًا بفكرة »التعامل مع املو�سوع الرتاثي 
كمجال تفكري ونقد« ومن خالل حتليل املفردات املعمارية ذات 
بفهم  بيانات  قاعدة  الطالب  قدم  والتاريخي  الرتاثي  البعد 
للرتاث،  واع  وبفهم  املركز،  ببناء  الت�سميمية  للفكرة  وا�سح 
وم�ستمد من البيئة الرتاثية البيئية املحيطة بامل�سروع، ويظهر 
العمق  اإطار  داخل  امل�سروع  ت�سميم  خالل  من  بو�سوح  ذلك 
الت�ساميم  اأنواع  اإبراز  يف  بو�سوح  ويظهر  للم�سروع،  الفكري 

املختلفة، وا�ستعمال العنا�سر املعمارية الرتاثية.
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م�سقط اأفقي للطابق الثاينم�سقط اأفقي للطابق الأول
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ت�سكيل الــرتاث العمراين واملــفــردات واللغة 
املعمارية الرتاثية:

النظام  يف  مبزج  املعمارية  الناحية  من  املركز  يتميز 
اجلدران  ذات  الكتل  طريق  عن  الرتاث  بني  للكتل  الإن�سائي 
يتخللها  الهيكلي،  النظام  با�ستخدام  واحلداثة  احلاملة 
جمموعة  يحوي  املنت�سف  يف  داخلي  فناء  داخلي(  )حو�ض 
اخلا�سة  ال�سعبية  للرق�سات  كم�سرح  املركز؛  ن�ساطات  من 
واأركان  ال�سعبي،  للمقهى  خارجية  وجل�سات  باملنطقة، 
 45٠٠ املركز  م�ساحة  تبلغ  تقليدية،  يدوية  منتجات  بيع 
به  اأر�سي  طابق  طوابق:   3 من  املركز  ويتكون  مربع،  مرت 
الثاين  واملدخل  امل�ساة،  طريق  من  الأول  املدخل  مدخالن: 
من  عدد  اأكرب  وا�ستهداف  للرتحيب  ال�سيارات،  موقف  من 
�سعبي  مقهى  على  الأر�سي  الطابق  يحوي  كذلك  الزوار، 
وقاعة عر�ض  معا�سرة،  بروؤية  واألوان جنوبية مميزة  بطراز 
متعددة الأغرا�ض، وقاعة عر�ض يعر�ض فيها منتجات ور�ض 
العمل باملركز املميز لت�سجيع النا�ض على التدريب يف املركز، 
ع�سري،  منطقة  يف  التقليدية  للحرف  عمل  ور�ض   6 وكذلك 
بالإ�سافة اإلى 4 �سفوف درا�سية تخدم عملية التدريب للور�ض 
يف هذا املركز. اأما الطابق الثاين فيحوي املطعم الذي يتميز 
الطبيعة  وعلى  للمركز،  الداخلي  الفناء  على  اإطاللة  باأف�سل 
اأكالت  يقدم  والذي  املركز،  حول  من  اخل�سراء  وامل�ساطب 
والرب،  والع�سيدة،  كالعريكة،  ع�سري،  �سعبية خا�سة مبنطقة 

وغريها، والطابق الثالث مخ�س�ض لإدارة املركز.
الأ�سبوع  خالل  للمركز  الر�سمي  الدوام  اأوقات  تنق�سم 
مخ�س�سة  وفرتات  رجالية،  وفرتات  ن�سائية،  فرتات  اإلى 

للعائالت.

الإبداع:
تناوله  يف  والراقي  املتميز  بامل�ستوى  تتميز  امل�سروع  فل�سفة 
اأ�سلوب الت�سميم لتحقيق الإبداع املعماري، �سواء يف الت�سميم 
املعماري اأم يف الت�سميم الداخلي، حيث ا�ستمد امل�سمم من 
الت�سنيع،  واأ�سلوب  التقليدية،  احلرف  عن  درا�ساته  خالل 
يف  والإبداع  ال�ستدامة  مبداأ  وا�ستعمال  البيئية،  والدرا�سات 
ت�سميمه محرتمًا البيئة الرتاثية، ومختلف العنا�سر املعمارية 

التقليدية، ونتج ت�سميم ب�سكل عمل فني معماري مبدع.

مقطع ط�يل
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ال�اقعية:
نف�سه  امل�سروع  فر�ض  وقوي،  ر�سني  وبفكر  و�سال�سة،  بب�ساطة 
�سمن امل�سروعات القوية التي تتميز باإمكانية تنفيذه، وخدمة 
املجتمع، والرتقاء بامل�ستوى الجتماعي والقت�سادي والثقايف 

للمنطقة، ف�ساًل عن عر�ض نظم التنفيذ املنا�سبة.

وو�سائله  وتقنياته  البناء  مــ�اد  ا�ستخدام 
وال�ستدامة:

البناء  مواد  مفهوم  خالل  من  الع�سر  تقنيات  ا�ستخدام 
املنا�سبة للم�سروع قام الطالب بتقدمي ت�سور عن مواد البناء 
الهدف  حتقق  التي  التاريخية  املنطقة  مع  املتم�سية  املحلية 

املرجو من امل�سروع.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:
العنا�سر  بتوظيف  الت�سميمية  الفكرة  الطالب  تناول  متيز 
مع  ان�سجامها  على  بحر�ض  والتاريخية  الرتاثية  املعمارية 

املنطقة التاريخية، واإبراز ما فيها من جماليات. 

راأي جلنة التحكيم:
اآراء جلنة التحكيم، مت اختيار م�سروع مركز للحرف  باإجماع 
الرتاثية التقليدية بع�سري رقم )3(، من خالل الر�سومات التي 
املحيط  اأهمية  واأبرزت  الرتاثي،  البعد  عن  درا�سات  �سملت 

العمراين  مبا يحتويه من بيئة تراثية.
�سرحًا  �سملت  ومتميزة،  وافية  لوحات   6 على  امل�سروع  ا�ستمل 
لأهمية امل�سروع واأهدافه، وخطوات العمل فيه، وبدائل الأفكار 
القيمة  الطالب  تفهم  املخططات  يف  تظهر  التي  التطويرية 

التاريخية والرتاثية للموقع.
وبعد اّطالع اأع�ساء فريق التحكيم على امل�سروع، اتفق اأع�ساء 

اللجنة على الآتي:
- اأظهر امل�سروع فهمًا وا�سحًا للفكر الرتاثي. 

مواد  ا�ستخدام  اأهّمية  الطالب  اإدراك  الر�سومات  اأو�سحت   -
البناء التي مع تاأتلف مع املوقع.

- مزج العمل بني الإبداع والواقعية.
- حقق امل�سروع البعدين الثقايف والجتماعي، مع احرتام مبداأ 

ال�ستدامة.
الرتاثية  القيمة  معايري  عالية  بدرجة  امل�سروع  التزم   -

والتاريخية.
وبذلك فقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على اأن مينح اجلائزة 
العمراين  الرتاث  مل�سروع  واملخ�س�سة  )منا�سفة(،  الأولى 

للطالب.
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املقدمة:
تاروت،  بجزيرة  مخت�ض  قومي  متحف  يف  امل�سروع  يتمثل 
ويهدف  التاريخي،  للموقع  احرتامًا  الأر�ض  حتت  اإن�ساوؤه  مت 
املتحف اإلى �سون الآثار مبجملها، واحلفاظ عليها وترميمها، 
واإبقاًء  الآثار.  تاريخ هذه  للعامل  نقدم  اأن  اإلى  بحاجة  اإننا  اإذ 

الوظيفي املقرتح،  اإلى الربنامج  بالإ�سافة  املوقع،  اأهمية  على 
والعالقات الوظيفية للفراغات الداخلية، مت ت�سميم امل�ساقط 
الأفقية لتعك�ض الفكرة الت�سميمية، وتبني مدى الن�سجام التام 

بني البيئة اخلارجية والبيئة الداخلية للمتحف.

 الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:  مشروع المتحف القومي لآلثار في جزيرة تاروت.
الطالبات:  أمل عبدالوهاب آل مالح، ونوريهان خالد دراز، وهيفاء أحمد العريفي )جامعة الدمام – كلية التصاميم(.

المشرفتان: د. هالة الوكيل، و د. هند بن محفوظ.
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قيا�سات امل�سروع:
امل�ساحة الإجمالية لأر�ض امل�سروع: ٢6٠٠٠م٢.

امل�ساحة املغطاة باملباين: ٢٢997م٢.
جمموع امل�ساحات امل�سطحة: 3٢٢١م٢.

اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ارتفاع املبنى 4م من �سطح الأر�ض.
عدد الطوابق: 5 طوابق.

عدد املباين: مبنى واحد.

امل�قع:
املوقع املقام عليه امل�سروع )جزيرة تاروت( موقع تاريخي اأثري 
مهم وقيم يتجاوز عمره 4٠٠ �سنة، ويحتوي على ثالثة عنا�سر 
تاريخية مهمة: قلعة تاروت، وعني العودة، والبلدة القدمية مبا 

حتتويه من بيوت تراثية.
ويقام امل�سروع حتت الأر�ض حتى ل يتاأثر املوقع الرتاثي �سلبًا، 

واإمنا يكون قيمة م�سافة اإلى املوقع، ويربز اأهميته التاريخية.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:
مق�سم  طويل  تاريخ  ولها  عريقة،  العربية  اجلزيرة  ح�سارة 
�سبه  التي مرت على  تتمثل يف احل�سارات  زمنية  على فرتات 
اجلزيرة العربية، ثم اندثرت باآثارها املختلفة، بحيث ل يظن 
اأن ل�سعب اجلزيرة تاريخًا يذكر. من هذا املنطلق عربنا عن 
املتحف بحفر الأر�ض ل�ستخراج ما يف باطنها من اآثار لأثاث 
التي مرت على اجلزيرة؛ وذلك من خالل  وجود احل�سارات 

ت�سميم الكتلة اخلارجية للمبنى ككتل من ال�سخور املرتاكبة 
حتاكي البيئة اخلارجية املحيطة باملتحف، وذلك حفاظًا على 
جولة  يف  الزائر  ناأخذ  بحيث  باملوقع،  املحيط  الأثري  الطابع 
لكت�ساف الآثار لي�سعر يف اأثناء جتواله وكاأنه املكت�سف لالآثار.
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م�سادر م�اد البناء:
ا�ستخدمت مواد بناء مختلفة الأنواع.

البعد الجتماعي:
للمتحف بعد ثقايف حيث ي�ساعد على اإعداد اأخالقيات عاملية 
الآثار  قيمة  على  احلفاظ  بهدف  املمار�سة؛  على  مرتكزة 
ال�سعودي  للمجتمع  ي�سمح  كما  ون�سرها،  وحمايتها  الثقافية 
باإعادة اكت�ساف جذوره، وي�ساعده على التعريف بهويته و�سط 
باأهمية  املجتمع  وعي  زيادة  يف  بارز  دور  له  كما  متغري،  عامل 

هذه الآثار وقيمتها التاريخية. 
واملتحف و�سيلة تربوية عملية ومدرو�سة لتعلم فنون الأ�سالف، 
وتقوي  املجتمعات،  فئات  كل  من  والفكر  الوعي  تن�سر 

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:
تاروت  جزيرة  يف  لالآثار  الوطني  املتحف  م�سروع  ي�ستمد 
الهدف  للجزيرة، وجنح يف حتقيق  الرتاثية  القيمة  من  فكرته 
الرتاثي يف  للفكر  متميز  بفهم  اإعداد متحف  وهو  منه،  املرجو 
اجلزيرة، وقدم الطالب خلفية تاريخية مع حتليل للموقع العام 

الزراعية، وعني  والواحة  تاروت،  قلعة  ومحتويات اجلزيرة من 
العودة ...اإلخ. تناول امل�سروع اأي�سًا حتلياًل للمبني احلايل، مع 
وح�سر  للمناطق،  وتق�سيم  ومميزات،  عيوب  من  ملكوناته  نقد 

املعرو�سات، وطريقة العر�ض.

ميكن  ل  التي  والعلمية  الثقافية  امل�سامني  باأرفع  احتياجاتهم 
ال�ستغناء عنها يف وقتنا احلا�سر.

البعد القت�سادي:
اجلذب  عوامل  اأحد  كونه  يف  يتمثل  اقت�سادي  بعد  للمتحف 
ال�سياحي حيث ي�سم بني جنباته عددًا من املقتنيات املختلفة 
التي تعّد �ساهدًا على النه�سة الرتاثية واحل�سارية التي مرت 

على �سبه اجلزيرة العربية.

البعد ال�سياحي:
 مثل هذه املراكز يجتذب ال�سياح من داخل اململكة وخارجها، 

وي�سهم يف تفعيل احلركة ال�سياحية.
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فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:
تربز الفكرة الت�سميمة فهمًا واعيًا للرتاث، م�ستمدًا من البيئة 
الرتاثية املحيطة بامل�سروع، بالتعبري عن املتحف بحفر لالأر�ض 
ل�ستخراج ما يف بطنها من اآثار لإثبات وجود احل�سارات التي 
الكتلة  ت�سميم  خالل  من  العربية  اجلزيرة  �سبه  على  مرت 
البيئة  حتاكي  املرتاكبة  ال�سخور  من  ككتل  للمبني  اخلارجية 
واملحيط  الأثري  الطابع  حلفظ  وذلك  باملتحف؛  اخلارجية 

باملوقع.

ت�سكيل الــرتاث العمراين واملــفــردات واللغة 
املعمارية الرتاثية:

يظهر امل�سروع تفهمًا للفكر الرتاثي العمراين، واإمكانية توظيفه 
من خالل امل�سروع املقرتح.

الإبداع:
يبدو النجاح يف اإخفاء الذات، واإبراز القيمة التاريخية لالآثار 
الطابع  باحرتام  التاريخية،  املنطقة  مع  الإيجابي  بالتجان�ض 

العام، وا�ستخدام الت�ساد يف بع�ض الأجزاء.

ال�اقعية:
تخدم  التي  التنفيذ  واإمكانية  بالواقعية،  امل�سروع  يت�سم 
الثقايف  بامل�ستوى  وترتقي  والوطني،  املحلي  املجتمع 

للملكة.

وو�سائله  وتقنياته  البناء  مــ�اد  ا�ستخدام 
وال�ستدامة:

املحلية  البناء  مواد  من  خليط  با�ستخدام  اقرتاح  هناك 
وامل�ستوردة التي تتم�سى مع طبيعة امل�سروع.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:
يتميز امل�سروع بواقعيته يف التنفيذ، وحتقيقه البعدين الثقايف 
والجتماعي، وا�ستقراء البيئة املحيطة، والتعامل بفهم لها يف 

كل اخلطوات التنفيذية.

راأي جلنة التحكيم:
اأجمعت جلنة التحكيم على اختيار امل�سروع رقم )١٠( بناًء على 
الرتاثي،  والبعد  البيئة،  عن  درا�سات  �سملت  التي  الر�سومات 
تراثية،  بيئة  العمراين  مبا يحتويه من  املحيط  اأهمية  واأو�سحت 
واأهم  واأهدافه،  امل�سروع  اأهمية  حتديد  مت  فقد  عليه،  وبناء 

الإجراءات واخلطوات لت�سميم متحف باملنطقة.
�سرحًا  �سمل  مف�سل  وتقرير  لوحات   8 على  امل�سروع  ا�ستمل 
لأهمية امل�سروع واأهدافه، وخطوات العمل فيه، وبدائل الأفكار 

التاريخية  القيمة  تفهم  املخططات  يف  تظهر  التي  التطويرية 
والرتاثية للموقع.

وبعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم على امل�سروع، اتفق اأع�ساء 
اللجنة على الآتي:

الرتاثية  القيمة  معايري  من  عالية  درجة  امل�سروع  حقق   -
للفكر  امل�سارك  تفهم  امل�سروع  اأظهر  فقد  والتاريخية، 
امل�سروع  خالل  من  توظيفه  واإمكانية  العمراين،  الرتاثي 

املقرتح.

- راعى امل�سروع طريقة عر�ض القطع الأثرية وتقنيات عر�سها 
ب�سكل منا�سب.

- واقعية تنفيذ امل�سروع، وحتقيق البعدين الثقايف والجتماعي.
مينح  اأن  على  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  اتفق  فقد  وبذلك   -
الرتاث  مل�سروع  واملخ�س�سة  )منا�سفة(  الثانية  اجلائزة 

العمراين للطالب.
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 الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:  مشروع المتحف القومي لآلثار في شبه الجزيرة العربية بجزيرة تاروت.
الطالبات: رنيم سليم السليم، و سمة عبدالرؤوف العبدالجبار، و شهد خالد الشعيبي، و نجالء محمد البوعينين.

)جامعة الدمام – كلية التصاميم(.
المشرفتان: د. هالة الوكيل، و د. هند بن محفوظ.
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املقدمة:
الأر�ض  حتت  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  لالآثار  قومي  متحف 

ويحتوي، على:

عنا�سر فراغية اأ�سا�سية: 
- املدخل الرئي�ض: ويحتوي على منطقة بيع التذاكر، ومنطقة 
الأمانات  �سناديق  على  حتتوي  التي  العمالء  خدمة 

وال�ستعالمات ومنطقة انتظار.
مناطق  جميع  من  اأثرية  معرو�سات  تعر�ض  العر�ض  قاعات   -

�سبه اجلزيرة العربية ح�سب الت�سل�سل الزمني.
- ق�سم كبار ال�سخ�سيات.

- مناطق انتقالية بني قاعات العر�ض.
- املخازن ومناطق الرتميم.

- حدائق متحفية.
- مناطق التجميل.

عنا�سر فراغية ثان�ية:
- املكتبة وخدماتها.
- امل�سرح وخدماته.

- قاعة عر�ض موؤقتة.
- مدخل للموظفني.

- مكاتب اإدارية مع خدماتها.
- مخارج للهروب يف كل قاعة.

- كافترييا ومحل هدايا تذكارية فوق الأر�ض )م�ستوى �سفر(.
- دورات مياه وم�سليات.

قيا�سات امل�سروع: 
امل�ساحة الإجمالية لأر�ض امل�سروع: ٢5٠٠٠م٢.

امل�ساحة املغطاة باملباين: ١7٠٠٠م٢.
جمموع امل�ساحات امل�سطحة: ٢٢٠٠٠م٢.

اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: 4م.
عدد الطوابق: 3 طوابق.

عدد املباين: ١

امل�قع:
املوقع املقام عليه امل�سروع )جزيرة تاروت( موقع تاريخي اأثري 
مهم وقيم يتجاوز عمره 4٠٠ �سنة، يحتوي على ثالثة عنا�سر 
تاريخية مهمة: قلعة تاروت، وعني العودة، والبلدة القدمية مبا 
حتتويه من بيوت تراثية، بناًء على ذلك فاإن مبنى املتحف مت 
ت�سميمه على اأّل يناف�ض املوقع التاريخي؛ وذلك للمحافظة على 
اإن�ساء  فكرة  ن�ساأت  ثم  التاريخية،  للمنطقة  الب�سرية  ال�سورة 
التعامل  م�ستويات  اأكرث  باأن  علمًا  الأر�ض،  املتحف حتت  مبنى 
الناحية  من  عمقًا  التاريخية  املواقع  يف  احلديثة  املباين  مع 
العمرانية هو الن�سحاب، وتاأكيد املناطق التاريخية من خالل 
البناء حتت الأر�ض، اأما اجلزء الظاهر من املبنى فوق الأر�ض 
يف  التاريخية  املنطقة  مع  ال�سلبي  التجان�ض  ا�ستعمال  مت  فقد  

ت�سميمه التباين والنعكا�ض.

درا�سات امل�قع
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الفكرة الت�سميمية للم�سروع:
- ب�سبب اأهمية املتحف، ولتعزيز جتربة الزائر، �سيكون الو�سول 
اإلى املتحف، والدخول اإليه من حتت الأر�ض. وبناء على ذلك 
املنطقة  يربط  )الذي  علي  بن  العبا�ض  �سارع  حتويل  �سيتم 
نفق  اإلى  عليها(  امل�سروع  اإقامة  املقرتح  بالأر�ض  التاريخية 
لإظهار  بالقلعة،  مبا�سرة  املبنى  لريبط  فوقه  ج�سر  ون�سب 

مدى العمق التاريخي الذي ننتمي اإليه.

- اإن�ساء املتحف حتت الأر�ض اأعطى عدة اإمكانيات لت�سميمه.
- �سقف املتحف املوجود على م�ستوى �سفر )٠- +( واملقابل للقلعة  
ومن�سات  جلو�ض،  واأماكن  حدائق،  ليكون  ت�سميمه  خالل  من 
املنطقة  يف  املوجودة  القدمية  الواحات  من  م�ستوحاة  م�ساهدة 

�سابقًا، كما متت املحافظة على النباتات املوجودة يف املوقع.
- مت ت�سميم اأفنية داخلية على م�ستوى )m – 7.٢( لإدخال 

الإ�ساءة الطبيعية داخل املبنى.

املا�سية  العودة  لعني  التاريخية  ال�سورة  اإحياء  اإعادة  متت 
اأخرى،  مرة  منها  املياه  ا�ستخراج  خالل  من  العني  با�ستغالل 
وجعلها ت�سب يف عمق امل�سروع يف الأفنية الداخلية على هيئة 

جداول وم�سطحات مائية.
- اجلزء املرتفع من الكتلة فوق م�ستوى ال�سفر يعّد طريقة للو�سول 
هذه  ظهور  معاجلة  ومتت  التاريخية،  املنطقة  اإلى  مبا�سرة 
الكتلة ت�سميميًا من عدة نواح؛ فهي من ناحية امل�ساحة متثل 

7% فقط من م�ساحة املبنى، ومن ناحية املواد امل�ستخدمة، مت 
التاريخية  املنطقة  لتنعك�ض �سورة  واملعادن  الزجاج  ا�ستخدام 

على الكتلة الظاهرة، ولتندمج مع املنطقة ب�سريًا.
- طريقة الأفنية الداخلية املحلية يف التوزيع الفراغي للمتحف، 
احلدائق  وا�ستلهام  خاللها،  من  الطبيعية  الإ�ساءة  واإدخال 

وامل�سطحات املائية من الواحات املوجودة يف املنطقة �سابقًا.

منظر للم�سروع

م�سقط امل�قع
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م�سار م�اد البناء:
م�سادر مواد البناء محلية.

البعد الجتماعي:
تراث  من  حتتويه  مبا  الأثرية  التاريخية  املناطق  مع  التعامل 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  م�سبوقة  غري  بطريقة  عمراين 
)البناء حتت الأر�ض(، فبذلك تربز الآثار العمرانية، وحتت�سن 
الوحيدة  الطريقة  هي  لي�ست  املحاكاة  لأن  الإن�سانية؛  الآثار 

لإبراز الرتاث، بل التخفي واإنكار الذات )الوكيل ٢٠١3م(.
املجتمع  لدى  وعي  فتكون  املجتمعي  التاأثري  اإلى  بالن�سبة  اأما 
بنف�سه، وربطه مبا�سيه، وتوعيته للمحافظة على الآثار والرتاث. 

البعد القت�سادي:
اإن�ساء متحف قومي يف موقع تاريخي يكون عن�سر جذب لقيام 
م�سروعات تنموية اأخرى يف املنطقة، مما ي�سهم يف املحافظة 

عليها واإعادة اإحيائها.

البعد ال�سياحي:
عمق  مدى  العربية  اجلزيرة  اأبناء  اإدراك  يف  نق�ض  يوجد 
جذورهم التاريخية؛ فالهدف من امل�سروع اإظهار هذا العمق 
الإح�سا�ض  واإعطاوؤهم  وتعزيزه  املكان  هذا  يف  التاريخي 
لالآثار،  قومي  اإن�ساء متحف  الرتاث عن طريق  بهذا  بالفخر 
ر�سائل  اإر�سال عدة  الزائر؛ وذلك عن طريق  وتعميق جتربة 

اآخر  اإلى  املتحف  اإلى  الدخول  قبل  من  الت�سميم  خالل  من 
نقطة يف اخلروج.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف
يقدم امل�سروع متحفًا وطنيًا لالآثار يف �سبه اجلزيرة العربية 
من  م�ستمدة  متميزة  ع�سرية  وفكرة  تاروت،  بجزيرة 
الهدف  حتقيق  حرفية  تبدو  حيث  للجزيرة،  الرتاثية  القيمة 
بتقدمي ت�سميم متحف لالآثار بفهم متميز للفكر الرتاثي يف 

اجلزيرة. 

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:
الن�سحاب،  بفكر  املتحف  بناء  على  الت�سميمية  الفكرة  تقوم 
وتاأكيد املنطقة التاريخية )البناء حتت الأر�ض( يف جزء بينما 
جزء اآخر باتباع مبداأ التجان�ض الإيجابي مع املنطقة التاريخية 
البيئة  من  م�ستمد  للرتاث،  واع  بفهم  العام(  الطابع  )احرتام 

الرتاثية املحيطة بامل�سروع.
 وا�ستمل امل�سروع على خلفية عن م�ستويات التعامل مع املباين 
احلديثة يف املواقع التاريخية، بالإ�سافة اإلى تقدمي مفهوم العمق 
تاأثريه العمراين واملجتمعي،   اإبراز  الفكري للم�سروع من خالل 
ومدى ا�ستلهام الرتاث من اإبراز احلاجة اإلى امل�سروع، والهدف 

املتوقع حتقيقه بعد النتهاء من تنفيذ امل�سروع.

منظر عام للم�سروع
134

جائزة مشروع التراث العمراني

135



ت�سكيل الــرتاث العمراين واملــفــردات واللغة 
املعمارية الرتاثية:

ي�ستمد امل�سروع فكرته من تراث املنطقة، ويحر�ض على توظيف 
ما يف البيئة من عنا�سر معمارية، لإبراز امل�سروع، الذي ين�سجم 

مع هذه البيئة يف الت�سميم، واملفردات املعمارية. 

الإبداع:
وقام  فني مبدع،  وله ح�ض  متميز،  فني معماري  امل�سروع عمل 
امل�سمم بنجاح با�ستخدام الت�ساد يف بع�ض الأجزاء، كما يظهر 
خالل حتليل امل�سروع احلر�ض العايل على اأدق التفا�سيل ومن 
�سمنها، على �سبيل املثال: ح�سر باملعرو�سات وكيفية اإبرازها، 

وعمل ح�سابات الإ�ساءة اخلا�سة بها.

ال�اقعية:
تخدم  التي  التنفيذ،  واإمكانية  الواقعية،  ب�سفة  امل�سروع  يت�سم 

املجتمع املحلي والوطني، وترتقي بامل�ستوى الثقايف للملكة.

وو�سائله  وتقنياته  البناء  مــ�اد  ا�ستخدام 
وال�ستدامة:

واملعادن  الزجاج  مثل  البناء  مواد  با�ستخدام  اقرتاح  هناك 
الظاهرة،  الكتلة  على  التاريخية  املنطقة  �سورة  لتنعك�ض 

ولتندمج مع املنطقة ب�سريًا.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:
وتو�سيح  الفكرة،  اإي�سال  يف  متميزة  ب�سورة  امل�سروع  يبدو 
وعر�سها  املعلومات  تنظيم  مع  ومكوناته،  امل�سروع  عنا�سر 

باأ�سلوب وا�سح وجذاب. 

راأي جلنة التحكيم:
يف  قدمت  التي  املعلومات  اإلى  وا�ستنادًا  مطولة،  مداولت  بعد 
جزيرة  يف  لالآثار  الوطني  املتحف  مل�سروع  الرت�سيح  ا�ستمارة 
تاروت رقم )١١(، ومن خالل الر�سومات التي �سملت درا�سات 
مبا  العمراين   املحيط  اأهمية  وتو�سيح  الرتاثي،  البعد  عن 
اأهمية  حتديد  مت  فقد  عليه  وبناء  تراثية،  بيئة  من  يحتويه 
امل�سروع واأهدافه، واأهم الإجراءات واخلطوات لت�سميم متحف 

باملنطقة.
�سرحًا  �سمل  مف�سل  وتقرير  لوحات   8 على  امل�سروع  ا�ستمل 
لأهمية امل�سروع واأهدافه، وخطوات العمل يف امل�سروع، وبدائل 
القيمة  تفهم  املخططات  يف  تظهر  التي  التطويرية  الأفكار 

التاريخية والرتاثية للموقع.
وبعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم على امل�سروع، اتفق اأع�ساء 

اللجنة على الآتي:
الرتاثية  القيمة  مبعايري  اللتزام  اأهمية  امل�سروع  يوؤكد   -

والتاريخية.
العمراين،  الرتاث  للفكر  عميق  فهم  عن  امل�سروع  يعرب   -

و�سرورة ا�ستلهامه يف امل�سروعات احلديثة.
- قدم امل�سروع طريقة متميزة لعر�ض القطع الأثرية، وا�ستخدم 

تقنيات منا�سبة.
والجتماعية  الثقافية  لالأبعاد  ومحققًا  واقعيًا  امل�سروع  يبدو   -

وال�سياحية.
وبذلك فقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على اأن مينح اجلائزة 
العمراين  الرتاث  مل�سروع  واملخ�س�سة  )منا�سفة(،  الثانية 

للطالب.
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املقدمة:
واأ�ساتذتها، ويحاول  ل�سكن طالبات جامعة عفت  امل�سروع  هذا 
منا�سبة  بيئة  واإتاحة  لهم،  والحتياجات  الإمكانيات  كل  توفري 

لل�سكن.

قيا�سات امل�سروع:
امل�ساحة الإجمالية لأر�ض امل�سروع : 94٠٠م٢.

امل�ساحة املغطاة باملباين : 4٠٠٠م٢.
جمموع امل�ساحة امل�سطحة: 54٠٠م٢.

اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ٢7م.
عدد الطوابق: 6 طوابق.

عدد املباين : ٢ مبنى ل�سكن الطالبات والأ�ساتذة من ال�سيدات 
و١٠ فلل لعائالت الأ�ساتذة.

امل�قع:
يقع امل�سروع بجوار جامعة عفت يف منطقة خزام، ويتكون من 
ثالثة اأق�سام منف�سلة، هي: �سكن الطالبات، و�سكن الأ�ستاذات، 
وفلل منف�سلة لالأ�ساتذة ومرافقيهم من العائلة ويتكون ال�سكن 

من ٢3٠ غرفة لل�سكن، و١٠ فلل منف�سلة للعائالت.

 الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:  مشروع سكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
الطالبة: ياسمين عبدالفتاح سليمان. )جامعة عفت - كلية العمارة(.

المشرف: د. عبدالمنعم مهدي.

منظ�ر للم�سروع
م�سقط الطابق الأر�سي
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البعد القت�سادي:
هيئة  اأع�ساء  �سكنى  تكاليف  تخفي�ض  يف  امل�سروع  ي�سهم 
التدري�ض، ويوفر اأ�سوًل للجامعة ت�ستفيد منها على مدى زمني 

طويل.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

عند  ال�ستفادة  ميكن  التي  الرتاثية  القيمة  امل�سروع  يربز 
للطالب  �سكن  بتقدمي  امل�سروع  من  الهدف  لتحقيق  تطبيقها 
من  امل�ستعمل  ي�سعر  تراثي  ب�سكل  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء 
خالله براحة عند التعامل معه، هذه القيمة الرتاثية م�ستمده 
يف  امل�سروع  وجنح  باململكة،  للعمران  الرتاثية  القيمة  من 
متميز  بفهم  �سكن  اإعداد  وهو  منه،  املرجو  الهدف  حتقيق 

للفكر الرتاثي.

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:
لحتياجات  نا�سج  بفهم  للم�سروع  العام  للفكر  تو�سيح  يوجد 
وال�ستدامة  واحلرارة  الراحة،  معايري  واإعالء  املبني،  �ساكني 
الرتاثية،  البيئة  من  م�ستمد  للرتاث،  واع  وفهم  اإطار  داخل 
يف  البيئة  وعمارة  املفتوحة،  العمرانية  الفراغات  ودرا�سة 

النطاق املحيط باملوقع.

ت�سكيل الــرتاث العمراين واملــفــردات واللغة 
املعمارية الرتاثية:

ت�سميم املبنى العربي لبد من ا�ستجابته للمفهوم العام للرتاث 
العربي والإ�سالمي، واحتوائه على اأفنية داخلية م�ساءة طبيعيًا، 
على  املطلة  الداخلية  بالواجهات  عربية  جمالية  عنا�سر  مع 
بالواجهات ذات  وا�ستخدام املحرتقات اخل�سبية  الأفنية،  تلك 
الزخرفة العربية الإ�سالمية يف توافق وان�سجام وتعميم الأبواب 
زخرفتها  اأم يف  اأقوا�سها  �سواء يف  وفق طابع عربي،  اخل�سبية 
النوافذ  يف  اخل�سو�سية  من  مزيد  خللق  النك�سار  املتعددة 

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:
التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  �سكن  م�سروع  الطالب  قدم 
كاأ�سا�ض  املوقع  وا�سحة حتليل  البداية مبنهجية  م�ستعر�سًا يف 
للتعامل مع امل�سروع، مع و�سع قاعدة بيانات تو�سح اأ�سباب احلل 
اإلى  املعماري، ثم تقدمي قاعدة معلوماتية معمارية، بالإ�سافة 
بالدرو�ض  ا�ستعرا�ض امل�سمم حالت درا�سية م�سابهة للخروج 
امل�ستفادة التي ت�ساعد على احلل املعماري للم�سروع، اإلى جانب 

تقدمي برنامج ينا�سب الهدف املرجو حتقيقه.

م�سادر م�اد البناء: 
ي�ستخدم يف بناء امل�سروع مواد محلية .

البعد الجتماعي:
مبا  التدري�ض،  هيئة  اأع�ساء  ل�سكن  مواتية  بيئة  امل�سروع  يوفر 
ي�سمن لكل منهم خ�سو�سيته، مع تهيئة بيئة اجتماعية منا�سبة 

للتفاعل.
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م�ساحات  فخلق  خارجيًا  والظالل.اأما  الظل  فر�ض  وزيادة 
خ�سراء وتداخلها مع العنا�سر املائية التي تزيد البيئة املحيطة 
احلدائق  تناظر  ا�ستخدام  يف  الأندل�سية  الطريقة  »ا�ستلهام 

حول خيط دقيق من املياه. 

الإبداع:
من خالل درا�سة العالقات بني الفراغات املختلفة، والتغيري يف 
الكتل يبدو الإبداع يف اإظهار التميز يف العالقة بني ا�سرتاطات 
باملبنى،  املحيطة  الفراغات  ا�ستعمالت  مع  لل�سكن  الت�سميم 

واإبراز الطابع التاريخي باحرتام الطابع العام للم�سروع.

ال�اقعية:
اإمكانية  توؤكد  كنواة  التنفيذ  واإمكانية  بالواقعية،  امل�سروع  يتميز 
ال�ستفادة من املقومات التاريخية، والعنا�سر املعمارية الرتاثية 

القدمية يف م�سروعات الإ�سكان احلديثة.

ا�ستخدام م�اد البناء:
من خالل درا�سة الواجهات والعالقات بني الكتل بع�سها ببع�ض، 
وال�ستفادة من الظل والظالل والعالقات بني الفراغات البينية، 
والت�سل�سل الهيكلي لهذه الفراغات، قام الطالب بتو�سيح طبيعة 

مواد البناء التي تتم�سى مع طبيعة امل�سروع.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:
واخلطوات  والإجراءات  واأهدافه،  امل�سروع  اأهمية  حتديد  مت 
لت�سميم متحف باملنطقة باحرتام للقيمة الرتاثية والتاريخية 
امل�سروع  ياأتي  حتى  مماثلة،  مل�سروعات  وبا�ستقراء  للمنطقة، 

معربًا عن فكرته الرئي�سة، ومحققًا اأهدافه.

واجهات امل�سروع

واجهات امل�سروع

قطاع
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راأي جلنة التحكيم:
اختارت جلنة التحكيم امل�سروع رقم )١8( بناًء على الر�سومات 
والتي  وبراجمه،  العمل  خطط  تنفيذ  مراحل  اأو�سحت  التي 
الدرا�سية  التاريخية، واحلالت  العنا�سر  درا�سات عن  �سملت 
ت�سميم  عند  براجمها  من  ال�ستفادة  ميكن  التي  امل�سابهة 
امل�سروع اإلى جانب احرتام البعد الرتاثي، واملحيط العمراين، 
واأهم  واأهدافه،  امل�سروع  اأهمية  حتديد  مت  فقد  عليه  وبناًء 

الإجراءات واخلطوات لت�سميم متحف باملنطقة.
�سرحًا  �سمل  مف�سل  وتقرير  لوحات   7 على  امل�سروع  ا�ستمل 
لأهمية امل�سروع واأهدافه، وخطوات العمل يف امل�سروع، وحالت 

درا�سية م�سابهة، وبدائل الأفكار التطويرية.
وبعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم على امل�سروع املر�سح، اتفق 

اأع�ساء اللجنة على الآتي:

- ا�ستفاد الطالب من درا�سات الإ�سكان يف الفرتات التاريخية 
الرتاثية  القيمة  معايري  امل�سمم  منها  وا�ستنتج  ال�سابقة، 

والتاريخية.
امل�سروعات  اختيار  كيفية  امل�سارك  تفهم  امل�سروع  اأظهر   -
فكر  يحرتم  الذي  الت�سميم  برنامج  وا�ستنتاج  امل�سابهة، 
امل�سروع  خالل  من  توظيفه  واإمكانية  العمراين،  الرتاث 

املقرتح.
- راعى امل�سروع طريقة ت�سميم امل�ساقط والواجهات والكتل، 

وتقنيات عر�سها ب�سكل منا�سب.
عند  الرتاثي  الفكر  ا�ستلهام  مع  امل�سروع  تنفيذ  واقعية   -
الت�سميم الذي يحقق –ب�سهولة- جناح البعدين الثقايف 

والجتماعي.
مينح  اأن  على  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  اتفق  فقد  وبذلك   -
الرتاث  مل�سروع  واملخ�س�سة  )منا�سفة(  الثالثة  اجلائزة 

العمراين للطالب.

منظ�ر تف�سيليمنظ�ر تف�سيليمنظ�ر عام

منظ�ر تف�سيلي
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الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:  مشروع مركز للحرف التقليدية في تبوك.
الطالبة: زهراء مهدي البحارنة )جامعة الدمام – كلية التصاميم(.

المشرفتان: د. إلهام حسن، و د. زينب المغازي.

146

جائزة مشروع التراث العمراني

147



م�سقط الطابق الأر�سي

يكرث اجلدل يف وقتنا احلا�سر عن الهوية املعمارية للمدن، ومبا 
الهوية  فاإن  املعمارية،  بالهوية  مرتبطة  التقليدية  العمارة  اأن 
املعمارية مرتبطة اأي�سًا بالرموز التي تعطي الدللت لثقافة اأو 
ح�سارة معينة، كالقبة واملئذنة يف امل�ساجد، فهي تعّد رمزًا تدل 
التي  الدينية  هويتهم  وتوؤكد  وح�سارتهم،  امل�سلمني  ثقافة  على 
انعك�ض تاأثريها على هويتهم املعمارية. اإل اأن الرتاث املعماري 
لي�ض جمموعة من هذه العنا�سر والرموز املتوارثة من دون اأي 
عمق يف املعنى الذي اأفرزها، اإمنا هي تراكم جتارب وخربات 

عرب ال�سنني لت�سل اإلينا بهذه الكيفية.

املقدمة:
ت�ستهر يف  تقليدية  امل�سروع من 6 ور�ض تدريبية حلرف  يتكون 
منطقة تبوك؛ اإذ اإن كل ور�سة تق�سم اإلى منطقة عمل، وخدمات 
مكتب  اإلى  اإ�سافة  وبيع،  عر�ض  ومنطقة  بالور�سة،  تخت�ض 
خدمة العمالء، ومكتب تغيري العمالت، و�سالة عر�ض داخلية، 
للهدايا، ومقهى �سعبي، ومطعم،  انتظار، و3 محالت  ومناطق 
و�سالة متعددة الأغرا�ض، وخدمات �سحية، وف�سول درا�سية، 
العالقات  ومكتب  املدير،  مكتب  ي�سم  الذي  الإدارة  وق�سم 

العامة، والأر�سيف، والإعالم، وغريها.
 وتبلغ م�ساحته نحو 4٠٠٠م. 

اأنواع الور�ض املوجودة هي: ور�سة ال�سعفيات، وور�سة ال�سجاد، 
�سناعة  وور�سة  احلدادة،  وور�سة  الفخار،  �سناعة  وور�سة 

الدلل، وور�سة �سناعة احللي.
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الفكرة الت�سميمية للم�سروع:
م�سروع تراثي، وهو مركز �سياحي تدريبي للحرف التقليدية يف 
التي  تبوك  ملنطقة  املميز  املعماري  الطابع  باإظهار  يهتم  تبوك 
وتاأتي  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  ال�سمايل  الق�سم  يف  تقع 
عن  حتدث  حينما  املعماريني  اأحد  مقولة  من  امل�سروع  فكرة 
الرتاث املعماري، فقال: »الرتاث املعماري هو الرتاكم املعريف 

ملجموعة من التجارب املرتاكمة عرب ال�سنني«.

م�سادر م�اد البناء:
مواد البناء امل�ستخدمة متعددة م�سادرها.

البعد الجتماعي:
البيئة  تفهم  ويزيد  الأجيال،  بني  التوا�سل  يحقق  املركز  وجود 

الجتماعية لقيمة الرتاث.

 البعد القت�سادي:
يوفر امل�سروع فر�ض عمل لكثري من ال�سباب احلرفيني، وي�سمن 

حتولهم اإلى قوى منتجة، وي�سهم يف زيادة دخل املنطقة.

البعد ال�سياحي:
امل�سروع ي�سهم يف الرواج ال�سياحي، ويحقق اجتذاب ال�سياح من 

داخل اململكة وخارجها.

قيا�سات امل�سروع:
امل�ساحة الإجمالية: 93٠٠م٢

امل�ساحة املغطاة باملباين: 4٠٠٠ م٢
جمموعة امل�ساحات امل�سطحة: 45٠٠ م٢

اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: 8م
عدد الطوابق: طابقان

عدد املباين: مبنى واحد

امل�قع:
– تبوك التي تتميز  يقع امل�سروع املقرتح يف املنطقة ال�سمالية 
وحدائق،  واأودية  و�سهول  جبال  من  فيها  الت�ساري�ض  بتنوع 

وغريها.

اأك�س�ن�مرتك
منظ�ر داخلي
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م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:
قدم الطالب مركزًا للحرف التقليدية يف تبوك، وفكرته مبنية 
م�ستمدة  متميزة  بطريقه  الت�سميم  يف  الرتاثي  الأ�سلوب  على 
من القيمة الرتاثية يف تبوك، حيث ا�ستطاع - بحرفية - حتقيق 
الرتاثي يف  للفكر  متميز  بفهم  املركز  ت�سميم  بتقدمي  الهدف 

اجلزيرة.

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:
مبداأ  باتباع  املركز  ببناء  الت�سميمية  الفكرة  الطالب  تناول 
م�ستمد  للرتاث،  واع  بفهم  التاريخية  املنطقة  مع  التجان�ض 
بهذا  الطالب  وقد قدم  بامل�سروع،  املحيطة  الرتاثية  البيئة  من 
اتباع  خالل  من  للم�سروع  الفكري  العمق  مفهوم  الت�سميم 

اأ�سلوب الت�سييد املتجان�ض واملتناغم مع البيئة املحيطة.

ت�سكيل الــرتاث العمراين واملــفــردات واللغة 
املعمارية الرتاثية:

التي  وهويتها  ح�سارتنا  تراث  لنا  ليحكي  امل�سروع  �سمم 
النقطاع  يعالج  لكي  حديثة؛  بطريقة  ولكن  تتال�سى،  بداأت 
احلا�سل يف العمارة من التقليدية اإلى احلداثة دون العتماد 
اإلى  باللجوء  بل  ال�سريحة،  املعمارية  العنا�سر  على  الكلي 
رغبة  تلبي  التي  العنا�سر  هذه  حتمله  الذي  الفكري  العمق 

اأفراد املجتمع.

الإبداع:
الداخلي  والفراغ  واملمرات  الرواق  فكرة  ا�ستعمال  خالل  من 
يف  الفني  الإبداع  يبدو  التقليدية  املعمارية  العنا�سر  ومختلف 
وله  ب�سكل عمل فني معماري متميز،  فنتج م�سروع  الت�سميم، 

ح�ض فني مبدع.

ال�اقعية:
هناك واقعية يف تنفيذ امل�سروع من خالل اختيار املوقع، ف�ساًل 
محلية  تنفيذ  مواد  اختيار  جانب  اإلى  الب�سيط،  الت�سميم  عن 

ت�سهل من واقعية التنفيذ.

منظ�ر داخلي منظ�ر داخلي
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وو�سائله  وتقنياته  البناء  مــ�اد  ا�ستخدام 
وال�ستدامة:

يوجد اقرتاح با�ستخدام مواد البناء املحلية املتم�سية مع املنطقة 
التاريخية مع ا�ستعمال احلائط ال�سميك من املواد املحلية.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:
داخليًا  لت�سميمها  امل�سروع  من  مناطق  ثالث  يف  الرتكيز  مت 
واإظهارها، واملناطق هي: �سالة ال�ستقبال، واملقهى ال�سعبي، 
املناظري  عمل  مت  الفخار(.  )ور�سة  املوجودة  الور�ض  واإحدى 
والأثاث  والألوان  املواد  واختيار  الثالثة،  باحليزات  اخلا�سة 
برنامج  طريق  عن  نهائية  ب�سورة  واإخراجها  لها،  املالئم 

.3Ds max

راأي جلنة التحكيم:
امل�سرتكة  امل�سروعات  مراجعة  يف  اللجنة  لعمل  ا�ستكماًل 
اجلائزة  من  العام  الهدف  تطبيق  تراعي  التي  بامل�سابقة 
من  الرغم  وعلى  اللجنة،  و�سعتها  التي  املعايري  والتزامها 
اللجنة  انتباه  ا�سرتعى  للجائزة، فقد  املطلوب  العدد  ا�ستيفاء 
اأن  وجدت  حيث  تبوك  يف  التقليدية  للحرف  متحف  م�سروع 
امل�سروع قد حقق اأغلب النقاط املطلوبة باأ�سلوب ع�سري متميز، 
وفهم للهدف العام للجائزة، وكذلك مراعاة الطالب ال�سروط 
العامة للجائزة من تطبيق ال�سرتاطات املوؤهلة للتقدمي، وذلك 
التي قدمت يف  املعلومات  اإلى  وا�ستنادًا  بعد مداولت مطولة، 
تبوك  يف  التقليدية  للحرف  مركز  مل�سروع  الرت�سيح  ا�ستمارة 
درا�سات عن  �سملت  التي  الر�سومات  ومن خالل  رقم )١٢(، 
البعد الرتاثي، واأو�سحت اأهمية املحيط العمراين  مبا يحتويه 

من بيئة تراثية.
مع  للم�سروع  الإقليمي  املدخل  عن  درا�سات  امل�سروع  ويت�سمن 
مع  �ساملة،  بيئية  ودرا�سات  العمراين،  واملحيط  للموقع  حتليل 
باملنطقة، وكذلك عر�ض  املهمة  املعمارية  العنا�سر  ا�ستعرا�ض 
لأهم العنا�سر امل�ستعملة يف املركز، اإلى جانب عر�ض لأ�سلوب 

الت�سنيع واملنتجات احلرفية. 
�سرحًا  �سمل  مف�سل  وتقرير  لوحات   6 على  امل�سروع  ا�ستمل 
لأهمية امل�سروع واأهدافه، وخطوات العمل يف امل�سروع، وبدائل 
الطالب  تفهم  املخططات  يف  تظهر  التي  التطويرية  الأفكار 

القيمة التاريخية والرتاثية للموقع.
وبعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم على امل�سروع، اتفق اأع�ساء 

اللجنة على الآتي:

يف  تطبيقه  واأهمية  العمراين،  الرتاثي  الفكر  فهم  يف  يبدو   -
واقع احلياة.

والتاريخية،  الرتاثية  القيمة  معايري  امل�سروع  ي�ستلهم   -
ويرتجمها اإلى حقيقة ملمو�سة.

- واقعية تنفيذ امل�سروع، وحتقيقه الأبعاد الجتماعية والثقافية 
والقت�سادية بروؤية متعمقة.

وبذلك فقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على اأن مينح اجلائزة 
العمراين  الرتاث  مل�سروع  واملخ�س�سة  )منا�سفة(،  الثالثة 

للطالب.

منظ�ر داخليمنظ�ر داخلي
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جائزة فرع: 
بحوث التراث العمراني

البحثان الفائزان بالجائزة األولى )مناصفة(:

- تأثير سياسات المحافظة على المواقع التاريخية
في المملكة العربية السعودية. 

- العمائر العثمانية الباقية في المدينة المنورة.



الفائز بالجائزة األولى )مناصفة(: تأثير سياسات المحافظة على المواقع التاريخية
في المملكة العربية السعودية.

الطالبة: صاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
)جامعة الدمام – كلية العمارة والتخطيط(.

المشرف: أ.د. جمال الدين بن يوسف سالغور.

الأهداف:
يهدف البحث اإلى درا�سة تاأثري �سيا�سات املحافظة على الرتاث 
العمـــراين يف املواقـــع التاريخية يف اململكة العربيـــة ال�سعودية، 
وهـــو يتنـــاول اإ�سكالية فقـــد املواقـــع التاريخية منـــذ منت�سف 
ال�سبعينيات امليالدية، ويهتـــم بالتحولت الكبرية التي تعي�سها 
اململكـــة العربية ال�سعودية خالل ال�سنوات اخلم�ض الأخرية بعد 
�ســـم الآثار اإلـــى الهيئة العامة لل�سياحة لت�سبـــح الهيئة العامة 

لل�سياحة والآثار.

اأهمية البحث:
قيـــام الباحثة با�ستبانـــة اآراء املهتمـــني واملتخ�س�سني، ور�سد 
املبـــادرات التـــي قامـــت بها الهيئـــة العامـــة لل�سياحـــة والآثار، 
وربطهـــا املعلومـــات وحتليلهـــا للو�سول اإلـــى ما ت�سهـــده ق�سية 
املحافظة علـــى الرتاث العمراين من حتول على م�ستوى الوعي 
املجتمعي، والهتمـــام الر�سمي، اإلى جانـــب الأبعاد التنظيمية 

والقانونية املرتبطة بها.
ويكت�سب البحث اأهمية من درا�سته العوامل الأ�سا�سية املرتبطة 
بالـــرتاث العمـــراين، التـــي اأجملهـــا يف التنظيمـــات والإدارة، 
والتوعيـــة الجتماعية، والتمويل، والتعليم، والتقنيات املرتبطة 

بالرتميم.

�س�رة ج�ية للدرعية التاريخية
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املنهجية العلمية املتبعة:
- الهتمام بتعريف م�سطلح املحافظة على الرتاث العمراين، 

وت�سل�سل تطور هذا امل�سطلح تاريخيًا.
- تنـــاول تطـــور ق�سيـــة املحافظـــة علـــى الـــرتاث العمـــراين ، 

واجلهات املنوط بها ذلك التطور.
القت�ساديـــة  التغـــريات  انعكا�ســـات  بتنـــاول  الهتمـــام   -

والجتماعية على املحافظة على الرتاث العمراين.
- الهتمام بتناول التجـــارب املتقدمة عامليًا وعربيًا ومحليًا يف 

جمال احلفاظ على الرتاث العمراين.

- تتبع القرارات والتنظيمات ال�سادرة يف هذا املجال وحتليلها.
- الهتمام بر�سد اآراء املهنيني واملتخ�س�سني.

- حتليـــل مبادرات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار، وقيا�ض مدى 
اأثرها يف احلفاظ على الرتاث العمراين.

- الرتكيـــز يف خم�ســـة عوامـــل تراهـــا الباحثـــة ذات ارتبـــاط 
باحلفاظ على الرتاث العمراين، وهي: التنظيمات والإدارة، 
والتقنيـــات  والتعليـــم  والتمويـــل،  الجتماعيـــة،  والتوعيـــة 

املرتبطة بالرتميم.

قرية رجل اأملع، ع�سري
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النتائج:
- وجود حتول �سامل تعي�سه اململكة يف جمال الرتاث العمراين.

- وجـــود توجـــه بطيء، ولكنه واثق اخلطا اإلـــى اإقامة �سيا�سات 
�سلبة للمحافظة على الرتاث العمراين.

- حاجـــة احلفاظ على الرتاث العمـــراين اإلى درا�سات وبحوث 
معمقة تنه�ض عليه الروؤى الإ�سرتاتيجية.

- وجـــود عدد من املوؤ�س�سات التي تعمل يف جمال احلفاظ على 
الرتاث العمراين.

- تبني الهيئـــة العامة لل�سياحة والآثار مبادرات بناءة للحفاظ 
على الرتاث العمراين.

- وجود خلل يف بع�ـــض ال�سيا�سات لالأنظمة املرتبطة باحلفاظ 
على الرتاث العمراين.

- وجود حاجة ملحة اإلى ت�سامن جهود اجلهات املهتمة بالرتاث 
العمراين، ل�سمان تكاملها وحتقيقها الأهداف امل�سرتكة.

- قلة املعلومات عن املواقع الرتاثية التاريخية.
- م�ساركـــة املجتمـــع املحلي يف جهـــود املحافظة علـــى الرتاث 

العمراين.
- وجود عمل منظم وموؤ�س�ض يف بع�ض املناطق من اأجل الإ�سهام 

يف احلفاظ على الرتاث العمراين.
-  تتيـــح ال�سيا�ســـات اجلديدة للحفاظ على الـــرتاث العمراين 

م�ساركة القطاع اخلا�ض.

-  تاأثريات اإيجابيـــة لالأبعاد القت�سادية للحفاظ على الرتاث 
العمراين.

- تبنـــي الهيئـــة العامة لل�سياحة والآثـــار م�سوؤولية تطوير قطاع 
ال�سياحة والآثار ليكون م�ساهمًا رئي�سًا يف الدخل الوطني.

- ت�سجيـــع ال�ستثمـــار يف املناطـــق ال�سياحيـــة ي�سهـــم يف بقـــاء 
املواطنني يف تلك املناطق، والإ�سهام يف تطويرها.

- �سعف ميزانيـــة هيئة ال�سياحة والآثـــار باملقارنة بغريها من 
الوزارات.

- تاأهيل املواقع التاريخية باملواد والتقنيات املحلية.
-  قيـــام مراكـــز للتدريـــب علـــى احلـــرف التقليديـــة ي�سهم يف 

املحافظة على الرتاث العمراين .

-  الهتمـــام الوا�ســـح من احلكومـــة والهيئة العامـــة لل�سياحة 
والآثار بتدري�ض اأ�ساليب املحافظة على الرتاث العمراين يف 

التعليم العام واجلامعي.
-  وجـــود حاجة ملحة اإلـــى التدريب، ورفـــع م�ستوى احلرفيني 

التقليديني لدعم جهود احلفاظ على الرتاث العمراين.
- �سعـــف الدعـــم الإعالمـــي جلهـــود احلفـــاظ علـــى الـــرتاث 

العمراين من خالل الندوات واملحا�سرات واملوؤمترات.
- قلـــة الهتمام بالربامـــج التعليميـــة املتخ�س�سة يف احلفاظ 

على الرتاث العمراين.

قرية ذي عني، الباحة
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الت��سيات:
- �سرورة تطوير ميثاق للرتاث العمراين ينا�سب و�سع اململكة 
العربيــــة ال�سعودية، وتتناغــــم مواده مع املواثيــــق العاملية، 
ويت�سمــــن العوامــــل اخلم�سة التي متــــت درا�ستها يف تقومي 

ال�سيا�سات اخلا�سة بالرتاث العمراين يف اململكة.
- توظيــــف هذا امليثــــاق من الهيئــــة العامة لل�سياحــــة والآثار 
و�سركائهــــا يف تطويــــر روؤية �ساملة لإجنــــاز مهمة احلفاظ 

على الرتاث العمراين، وتنميته وتطويره يف امل�ستقبل.
- الرتقــــاء بوعي املجتمع باأهمية الرتاث العمراين واحلفاظ 
علــــى املواقــــع التاريخيــــة مــــن خــــالل املراكــــز الرتاثيــــة 

واملتاحف، وغريها من و�سائل التوعية.
- لل�سياحــــة الوطنيــــة واملحليــــة تاأثريات ثقافيــــة واقت�سادية 

تتطلب درا�ستها، من اأجل تعميق اجلوانب الإيجابية.
- الهتمام بتعليم اجليل اجلديد احلرف التقليدية بالتن�سيق 

بني وزارة التعليم والهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
- الهتمــــام بتعليم العمارة التقليديــــة يف مناهج متطورة يف 
اجلامعات ال�سعودية اإلى جانب التدريب العميق لل�سباب.

دعم الور�ض التدريبية لتطوير تقنيات املحافظة على الرتاث 
العمراين.

- ت�سجيــــع احلرفيــــني علــــى ا�ستخدامات التقنيــــات املتقدمة 
ل�سمان ا�ستمرارية حرفهم يف املجتمعات احلديثة.

م�س�غات نيل اجلائزة

اأهمية م��س�ع البحث
يلقي البحث ال�سوء على �سيا�سة املحافظة على الرتاث العمراين 
يف املواقـــع التاريخية يف اململكة العربيـــة ال�سعودية وتاأثرياتها، 
الجتماعيـــة،  والتوعيـــة  والإدارة،  التنظيمـــات  يف  واملتمثلـــة 

والتمويل، والتعليم، والتقنيات املرتبطة بالرتميم.
ويكت�ســـب البحث اأهميته من تناول التجـــارب العاملية والعربية 
واملحليـــة، وا�ستخال�ض اأهم الدرو�ض منهـــا، وا�ست�سراف اآفاق 
امل�ستقبل، وتاأكيد اأهمية وجود اإ�سرتاتيجية بعيدة املدى لنجاح 
جهـــود احلفـــاظ على الـــرتاث العمـــراين مب�ساركـــة فاعلة من 

املجتمع، واإ�سهام كبري من القطاع اخلا�ض.

املنهج التحليلي املقارن:
يقـــارن البحـــث بني جهـــود اململكـــة يف املحافظة علـــى الرتاث 
العمـــراين يف املراحـــل املختلفـــة، ثـــم قـــارن بني تلـــك اجلهود 
العامليـــة والعربيـــة، وعمـــل على حتليلهـــا للو�سول اإلـــى مواطن 
التفاق والختالف، و�سوًل اإلى اإبراز جوانب الإيجاب وال�سلب 
مـــن اأجل و�سع روؤيـــة م�ستقبليـــة تتجاوز ال�سلبيـــات، وتاأخذ يف 

احل�سبان كل العوامل املحيطة واملوؤثرة يف تلك اجلهود.

راأي جلنة التحكيم:
تناول البحث �سيا�سة احلفاظ على الرتاث العمراين يف اململكة 
العربيـــة ال�سعوديـــة، مقارنـــًا بينهـــا وبني التجـــارب املماثلة يف 
اأوربـــا، والوليات املتحـــدة الأمريكية، وبع�ض الـــدول العرببة، 
وا�ستطـــاع اأن ي�ســـل اإلـــى تقـــدمي مو�سوعي لتلـــك ال�سيا�سات، 
ويو�ســـح مواطن الإيجـــاب وال�سلب فيها؛ ممـــا يعني على و�سع 
روؤى اإ�سرتاتيجيـــة جديدة لهذه ال�سيا�سات، و�سوًل اإلى الغايات 

باأعلى م�ستوى من النجاح.
وات�ساع نطاق البحـــث مع الو�سول اإلى نتائج محددة ووا�سحة، 
وتو�سيات واقعية تعتمد الأخـــذ ببع�سها لتفعيل جهود احلفاظ 
علـــى الرتاث العمـــراين، و�سيا�سة الأخـــذ يف احل�سبان العوامل 
التـــي ركز فيها البحث، وهـــي: التنظيمات الإداريـــة، والتوعية 
املرتبطـــة  والتقنيـــات  والتنظيـــم،  والتمويـــل،   الجتماعيـــة، 

بالرتميم.
ولهـــذا كلـــه تـــرى اللجنـــة منح هـــذا البحـــث اجلائـــزة الأولى  
)منا�سفـــة( لهـــذا الفرع عـــن جـــدارة وا�ستحقـــاق ل�ستكمال 

متطلبات البحث العلمي اجلاد.

القي�سرية - الهف�ف

�سم�لية البحث:
ا�ستمـــل البحث على متهيـــد تناول تعريـــف م�سطلح املحافظة 
وتطـــور جهـــود املحافظة علـــى الرتاث العمـــراين يف اململكة يف 
املراحل املختلفة، �ســـواء قبل اكت�ساف البرتول اأم بعده، وتاأثري 
التطـــور القت�سادي، والنمو العمراين يف تلك اجلهود، ثم تتبع 
الباحث جهود املحافظـــة على الرتاث العمراين عامليًا وعربيًا، 
واإبـــراز اأهم جتارب الدول املختلفة، ومتيز هذا التناول بالعمق 

وال�سمولية.
ويت�سمن البحث حتلياًل ملبادرات الهيئة العامة لل�سياحة والآثار 
يف هـــذا املجـــال، واإبـــراز اأهم نتائجهـــا، وما فيهـــا من جوانب 
اإيجابية، مع مقارنة اجلهود ال�سعودية باجلهود العاملية من اأجل 
و�سع اليد على مواطن الق�سور من اأجل معاجلتها، وتو�سل اإلى 
نتائـــج جيدة من هذه املقارنة، ثم و�ســـع تو�سيات ميكن الأخذ 

بها يف تطور جهود املحافظة على الرتاث العمراين.

منهجية البحث:
اتبعت الباحثة يف هذا البحث منهجيتني: 

املنهج ال��سفي:
يتبـــع البحث جهود املحافظة علـــى الرتاث العمراين يف اململكة 
والعامل العربي، اإلى جانب اأوربا، والوليات املتحدة الأمريكية، 
ممـــا اأ�سهم يف ت�سكيل �سورة وا�سحـــة عن م�سرية تلك اجلهود 

ونتائجها على اأر�ض الواقع.
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الفائز بالجائزة األولى )مناصفة(: العمائر العثمانية الباقية في المدينة المنورة.
الطالبة: علياء محمود بدر الدين. )جامعة الملك سعود – كلية السياحة واآلثار(.

المشرف: د. خليل بن إبراهيم المعيقل.

الأهداف:
يهـــدف البحـــث اإلى تعـــرف الأعمـــال املعمارية حلـــكام الدولة 
العثمانيـــة، ومختلـــف رجال الدولـــة يف املدينة املنـــورة، ومدى 
ا�ستفـــادة الدولة العثمانيـــة من الطرز املحليـــة يف بيئة املدينة 
املنـــورة يف بناء من�ساآتها املختلفـــة، كما يهدف اإلى تعرف مواد 
البنـــاء التـــي ا�ستخدمتها الدولـــة العثمانية يف بنـــاء من�ساآتها، 
وا�ستغـــالل املـــواد املتوافـــرة يف بيئـــة املدينة املنـــورة، وعر�ض 
العمائر العثمانية بح�سب الت�سنيف الوظيفي، وت�سليط ال�سوء 
على طـــرز العمارة العثمانية املنت�سرة. ويتناول البحث العمائر 
العثمانيـــة الباقية يف حقبة �سيادة الدولة العثمانية على املدينة 
املنورة من �سنة 9٢3هـ)١5١7م( اإلى خروجها يف �سنة ١337هـ 

)١9١9م(.

اأهمية البحث:
يكت�ســـب البحث اأهميته مـــن كونه ي�سلط ال�ســـوء على العمائر 
الدينية واملدنية واحلربيـــة يف ظل الدولة العثمانية، �سواء تلك 
التـــي كانت موجودة، ومت ترميمهـــا يف اأول العهد، اأم تلك التي 

اأقامها العثمانيون، وكان لها طابع فريد.
ويـــوؤرخ البحـــث لتلـــك العمائـــر بناء علـــى مـــا ورد يف امل�سادر 
التاريخيـــة، اأو بح�سب العنا�سر املعماريـــة التي متيزت بها كل 
فرتة من فرتات الع�سر العثماين، ويجيب البحث عن ت�ساوؤلت 
حـــول طرز العمـــارة العثمانيـــة يف املدينـــة املنـــورة، واأنواعها، 
مع ت�سنيفهـــا وظيفيًا، ويو�سح الأعمـــال املعمارية واملواد التي 
ا�ستخدمت فيهـــا، مع اإبراز مدى ا�ستفادة الدولة العثمانية من 

الطرز املحلية يف بيئة املدينة املنورة.
امل�سجد النب�ي: محراب النبي ملسو هيلع هللا ىلص
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املنهجية العلمية املتبعة:
- تقدمي ملحة �سريعة عن جغرافية املدينة املنورة.

- درا�سة مواد البناء من خالل اختيار العينات التي جلبت من 
مواقع مختلفة.

- متهيد تاريخي يو�سح الوجود العثماين يف املدينة املنورة من 
خالل ما ورد يف امل�سادر واملراجع التاريخية.

-  تنـــاول التجديـــدات والإ�سالحـــات العثمانيـــة يف العمائـــر 

ال�سابقـــة يف املدينة املنورة، �ســـواء كانت العمارة الدينية اأم 
املدنية اأم احلربية.

- تنـــاول العمائر العثمانية الباقية يف املدينـــة املنورة، وتقدمي 
و�سف لها.

- الدرا�ســـة التحليلية املقارنة لتخطيط تلك العمائر، وتكوينها 
املعماري، والعنا�سر املعمارية املهمة.

محطة �سكك حديد احلجاز باملدينة املن�رةامل�سجد النب�ي: ظلة القبلة للت��سعة العثمانية
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النتائج:
- كان هـــدف الدولة العثمانية مـــن اأعمال التجديد التي قامت 
بها للحفاظ على تاريخ املدينة العريق، ولي�ض اإقامة نفوذ اأو 

�سلطة لها فيها.
- ا�ستخـــدم يف بنـــاء املن�ســـاآت احلربيـــة منذ ع�ســـر ال�سلطان 

�سليمان القانوين اأ�سلوبني يف البناء:
الأ�سلـــوب الأول: يتكون من طبقتـــني: الأولى يف قلب البناء، 
وا�ستخـــدم فيها احلجر الغ�سيم )الدب�ض( كح�سو داخلي يف 
املالط للربط. والثانية يف تك�سية الواجهات باأحجار ب�سمك 

ي�سل اإلى نحو ٢٠�سم، اأو مبداميك حجرية.
الأ�سلـــوب الثاين: ا�ستخـــدام املداميك احلجريـــة ال�سخمة 
يف اأ�سا�ســـات البناء، وكانت كتلة البناء من احلجر الغ�سيم، 

وتك�سيتها بطبقة �سميكة من اجل�ض.
-   املحراب اخلارجي للمن�ساآت املدنية اأ�سبح منوذجًا للعمارة 
العثمانيـــة يف املدينـــة املنـــورة، ويرجـــع ظهوره اإلـــى القرن 

4هـ)١٠م(.
- يعّد الرواق اخلارجي )ال�سقيفة( الذي يتقدم امل�سجد تطورًا 
فّة الذي اأقامه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. لرواق ال�سُّ

- انفـــراد املدينـــة املنورة بتخطيـــط امل�ساجد التـــي تتكون من 
م�ساحـــة مربعـــة مغطـــاة بقبـــة اأو م�ستطيلة مغطـــاة باأقبية 
ن�سف اأ�سطوانية اأو اأقبية متقاطعة يتقدمها �سحن مك�سوف 
�سمـــاوي، وكذلك التخطيط الذي تكـــون فيه ظلة القبلة من 

رواق واحد فاأكرث يتقدمها �سحن مك�سوف �سماوي.
- انفراد امل�سجد النبوي بالأقبية البي�ساوية اأو �سبه البي�ساوية، 
وهي من تاأثريات العمارة الإيطالية يف القرن ١٢هـ)١8م(.

- اكت�ساف من�ساآت حربية على جبل �سلع.
- ك�ســـف وظيفة بع�ـــض املباين الأثرية الواقعـــة يف مدخل جبل 

�سلع.
- تكـــون الأ�سبلـــة يف نهاية الع�سر العثمـــاين من منطني من -  
البنـــاء: الأول محلـــي، وقد انت�ســـر يف م�سر وبـــالد ال�سام، 

والثاين نتيجة التاأثري الرتكي.
- اأغلـــب املن�ســـاآت العثمانية يف منطقة عـــروة بن الزبري قامت 

على اأ�سا�ض ق�سور عروة.
- اإحلاق �سحن �سماوي مك�سوف باملن�ساآت املدنية.

- ا�ستخـــدام احلديـــد اإلـــى جانـــب اخل�ســـب يف بنـــاء الأ�سقف 
والكمرات والطوابق.

- تنـــوع العقود يف الع�سر العثماين، وابتكار مناذج كثرية متيز 
بها. م�سجد العنربية       

قلعة  اأحد )خ�سم الذيب(

م�سجد الراية
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الت��سيات:
- �سرورة ترميم املن�ساآت الأثرية القائمة.

- قيام وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئة العامة لل�سياحة والآثار 
باحلفاظ على املن�ساآت احلربية الواقعة على جبل �سلع.

- مراعاة ترميم املبـــاين الأثرية مبواد البناء القدمية نف�سها، 
وبالهيئة التي كانت عليها.

- اأيلولة جميع الآثار اإلى الهيئة العامة لل�سياحة والآثار .
- العمل على اإبراز املخطوطات التي ي�سرف عليها مركز بحوث 

ودرا�سات املدينة.

- كما يركز البحث يف مواد البناء امل�ستخدمة يف من�ساآت الدولة 
العثمانيـــة، ومدى ال�ستفادة من املـــواد املحلية املتوافرة يف 

بيئة املدينة املنورة.

�سم�لية البحث:
ي�ستمـــل البحـــث علـــى متهيـــد وثالثـــة اأبـــواب: الأول يتنـــاول 
التجديـــدات والإ�سالحـــات العثمانيـــة يف العمائـــر ال�سابقة يف 
املدينـــة املنورة، �سواء اأكانت عمائر مدينة اأم حربية اأم دينية، 
ويركـــز الباب الثاين يف ت�سليط ال�سوء علـــى العمائر العثمانية 
التـــي اأن�سئت يف املدينة املنـــورة، ول تزال قائمة اإلى اليوم؛ اأي: 
علـــى مدى نحـــو 4١4 عامـــًا، اأما البـــاب الثالـــث فا�ستمل على 
درا�سة حتليلية مقارنة للطرز الفنية للعمارة العثمانية الوافدة 
والطـــراز املحلي، وكيفية التزاوج بينها لإيجاد عمارة لها طابع 

خا�ض باملدينة املنورة.

منهجية البحث:
يقدم البحث على املنهجني الآتيني:

املنهج ال��سفي:
وذلـــك عن طريـــق و�سف املبـــاين العثمانية مو�ســـوع الدرا�سة 
و�سفـــًا علميًا جلميـــع املعلومـــات التي مت احل�ســـول عليها من 
طريـــق امل�ســـح امليـــداين للمبـــاين العثمانيـــة مع ت�سجيـــل تلك 

املعلومات وتوثيقها مبنهجية علمية وا�سحة.

املنهج التحليلي املقارن:
مـــن خالل تتطرق البحث اإلى حتديـــد اأوجه ال�سبه والختالف 
يف عنا�سر العمارة العثمانية يف اململكة وتركيا حتديدًا، اإ�سافة 
اإلـــى بقية الدول الإ�سالمية التي كانـــت حتت احلكم العثماين، 

ويتم يف هـــذا البحـــث القيام بالرفوعـــات امل�ساحيـــة وت�سوير 
الآثار العثمانية باملدينة املنورة.

وقد مت تق�سيم املبـــاين امل�ستهدفة ح�ســـب الوظيفة امل�ستخدمة 
للمبنى اإلى من�ساآت معمارية ودينية ومدينة وحربية.

كمـــا ا�ستخـــدم البحـــث املنهـــج ال�ستقرائي من خـــالل تناول 
الدرا�ســـات اجلغرافيـــة التاريخيـــة، وجمـــع املـــادة العلمية من 

م�سادرها الأولية.

راأي جلنة التحكيم:
ات�ســـم هـــذا البحـــث علـــى باتبـــاع الأ�سلـــوب العلمـــي يف تناول 
املو�ســـوع �ســـواء من ناحيـــة الدقة يف حتديد املو�ســـوع واختيار 

املدة الزمنية.
والنطالق من العـــام اإلى املو�سوع املطـــروح ب�سال�سة من دون 
اللجـــوء اإلى احل�ســـو الزائد، مـــع توظيف املعلومـــات يف خدمة 

اأهداف البحث.
وا�ستطـــاع البحـــث مـــن خـــالل متهيـــد، ثالثـــة اأبـــواب، حتليل 
واقـــع العمائر العثمانيـــة، ومن ثم التو�سل اإلـــى نتائج محددة، 
وتو�سيـــات   متكن ترجمتها اإلى برنامج عمل للحفاظ على تلك 

العمائر.
وجـــدت اللجنة مو�سوع البحث، والأ�سلـــوب العلمي يف التناول، 
ومـــا تو�سل اإليه من نتائج وتو�سيـــات، م�ستحقًا للجائزة الأولى 

)منا�سفة( لهذا الفرع.

م�س�غات نيل اجلائزة:

اأهمية م��س�ع البحث:
- يلقي البحث ال�سوء على اأهمية احلفاظ على املباين واملواقع 
التاريخيـــة، ويرتكـــز يف ح�ســـر املن�ســـاآت املعماريـــة التـــي 
�سيـــدت يف ع�سر حكم الدولة العثمانية اأو تلك التي �سهدت 

جتديدات واإ�سالحات يف هذا الع�سر.
- يربز البحث التاأثريات املعمارية املحلية يف العمارة العثمانية، 
وكيفيـــة تزاوج الطـــراز املحلي مع الطـــراز العثماين لإيجاد 

طابع معماري يخ�ض املدينة املنورة وحدها.

من�ساآت اأثرية بجبل �سلع
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