




الدورة اخلام�سة - ال�سنة الثانية

١435هـ )٢٠١4م(

جميع احلقوق حمفوظة، ال يجوز اإعادة ن�سر اأي جزء من هذا الكتاب، اأو تخزينه اأو ت�سمينه 

يف جهاز لال�سرتجاع، اأو نقله، باأي �سورة اأو و�سيلة �سواء اأكانت اإلكرتونية اأم ميكانيكية اأم 

بالت�سوير ال�سوئي اأم بالت�سجيل اأو بغري ذلك، دون االإذن امل�سبق من النا�سر.

لطالب كليات العمارة والتخطيط والسياحة واآلثار والمهنيين
بالمملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

النا�سر: موؤ�س�سة الرتاث اخلريية

اإعداد وت�سميم وطباعة موؤ�س�سة الرتاث اخلريية

اململكة العربية ال�سعودية �ض.ب:68٢٠٠ الريا�ض ١١5٢7

هاتف : 48٠77١٠ ١١ 966+ فاك�ض: 48٠77٠8 ١١ 966+

www.al-turath.com :املوقع على االإنرتنت

al-turath@al-turath.com :الربيد االإلكرتوين

 م�ؤ�س�سة الرتاث اخلريية، 1435هـ 

فهر�سة مكتبة امللك فهد ال�طنية اأثناء الن�سر

موؤ�س�سة الرتاث اخلريية

كتيب جائزة االأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين )الدورة اخلام�سة 

- ال�سنة الثانية( موؤ�س�سة الرتاث اخلريية. - الريا�ض، ١436هـ

336 �ض ؛ ٢١ * ٢١ �سم

ردمك: ١-978-6٠3-8٠١4-3٠

١ - جائزة االأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين

٢-العمارة ال�سعودية   اأ.العنوان

ديوي 953١،7٢٠                ١436/834

رقم الإيداع : ١٤٣6/8٣6

ردمك: ١-٣٠-8٠١٤-٩٧8-6٠٣

ح



- منتجع احلياة الفطرية واجليزانية »منتجع جزيرة  

اأم الكتف« ..............................................................

• امل�صاريع الفائزة باجلائزة الثالثة )منا�صفة(: 
................................................ بـدر  - حمكى غـزوة 

........................................... تراثية  �سياحية  قرية   -

جائزة بح�ث الرتاث العمراين: 

• البحث الفائز باجلائزة الأوىل: 
GENOTYPE AND PHENOTYPE IN ARCHITECTURE 
AND INTERIOR DESIGN

 • البحوث الفائزة باجلائزة الثانية )م�صاركة(: 

ــرتاث  - منهج مــقــرتح الإعــــادة تــاأهــيــل وتــطــويــر ال

............................ ال�سعودية  القرى  يف  العمراين 

- توثيق ح�سن عب�ض االأثري، وتوثيق حارة �سيجاء 

................ االأثرية  وتوثيق حارة ق�سرى  االأثرية، 

................................................. املنامة  باب  �سوق   -

• البحوث الفائزة باجلائزة الثالثة )منا�صفة(: 
- تطوير واإعادة اإحياء املنطقة التاريخية بجدة ...

.......................................................... التجار  بيت   -

العربية  اململكة  يف  املــعــمــاري  الــــرتاث  تــوثــيــق   -

ال�سعودية »املدينة املنورة« .....................................

• البحث الفائز باجلائزة الثانية )منا�صفة(: 
................................. باأبها  الرتاثية  القرى  تنمية   -

- اإعداد املخطط العام لتاأهيل وتنمية قرية الكاف 

................................................................ الرتاثية 

• البحوث الفائزة باجلائزة الثالثة )منا�صفة(: 
عـبــداهلل  لـبـيـت  التـوثيقـيـة  والدرا�سات  االأعمال   -

............................................ العثمان  عبداللطيف 

.................................... دبي  يف  التقليدية  البيوت   -

ثـانـيـًا: مـ�شــاريـع الـطــالب:

جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين: 

• امل�صروع الفائز باجلائزة الأوىل: 
اإعادة اإحياء وتطوير بلدة العال الرتاثية .................

• امل�صروع الفائز باجلائزة الثانية: 
...... التاريخية بجدة  املنطقة  اإحياء  واإعادة  تطوير 

• امل�صروع الفائز باجلائزة الثالثة: 
»قرية  الــعــمــراين  الـــرتاث  تاأهيل  واإعــــادة  تطوير 

....................................................................... تنومة« 

جائزة م�سروع الرتاث العمراين:

امل�صاريع الفائزة باجلائزة الأوىل )منا�صفة(: 

- �سوق ذخرية ..........................................................

- متحف اآثار ح�سارات �سبه اجلزيرة العربية .....

• امل�صاريع الفائزة باجلائزة الثانية )منا�صفة(: 
........................................ الرتاثي  الثقايف  املركز   -

الـمـحـتـويـــات

7

9

46

47

47

48

5٠

5١

56

64

76

8٢

88

94

١٠6

١١8

١٢8

١38

١46

١5٢

١6٢

١68

١76

١8٢

١86

١9٢

٢٠٠

٢٠6

٢١٠

٢١6

٢٢8

٢4٢

٢5٠

٢6٠

٢68

٢74

٢8٠

٢86

٢94

٢98

3٠4

3١٠

3١6

3٢8

كلمة �سم� رئي�س اللجنة العليا للجائزة ..............

................................................................... الـمـقـدمـــة 

اأع�ساء اللجنة العليا .................................................

............................................................. العامة  الأمانة 

........................................................... اأهداف اجلائزة 

فروع اجلائزة ...............................................................

.......................................................... �سروط الرت�سيح 

.................................... �سروط التقدمي ومتطلباته 

تـقـريــر لـجـنـة الـتـحـكـيــم:

............................................................. جائزة املهنيني 

جائزة الطالب .............................................................

اأوال: مـ�شـاريـع الـمـهـنـيـيــن:

جائزة العناية بامل�ساجد التاريخية:

• امل�صروع الفائز باجلائزة الأوىل: 
م�سجد ال�سيخ حممد بن عبدالوهاب ......................

• امل�صروع الفائز باجلائزة الثانية: 
جامع اأبي �سعيد الكدمي ..........................................

• امل�صروع الفائز باجلائزة الثالثة: 
................................................. جنة  جزيرة  م�سجد 

جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:   

• امل�صاريع الفائزة باجلائزة الأوىل )منا�صفة(: 
ثــربــان  بــالــنــمــا�ــض، ق�سر  الــتــاريــخــيــة  الــقــريــة   -

................................. النما�ض  متحف  بالنما�ض، 

ال�سيخ  »مركز  القدمية  املحرق  منطقة  اإحــيــاء   -

............................................................... اإبراهيم« 

• امل�صاريع الفائزة باجلائزة الثانية )منا�صفة(: 
مدينة  لتاأهيل  رائد  م�سروع   - القي�سرية  �سوق   -

املحرق الرتاثية ...................................................

........................................ اإحياء منطقة الفهيدي   -

• امل�صاريع الفائزة الثالثة )منا�صفة(:
................................... - تطوير بلدة العال الرتاثية 

.............................. - ك�سك ال�سيخ مبارك ال�سباح 

جائزة م�سروع الرتاث العمراين:

• امل�صروع الفائز باجلائزة الأوىل: 
تطوير �سوق باب البحرين .......................................

)منا�صفة(:  الثانية  باجلائزة  الفائزة  • امل�صاريع 
............................................. - جممع �سكني عائلي 

- اإعادة اإحياء ال�سوق ال�سعبي الن�سائي بالدمام ....

جائزة امل�سروع القت�سادي الرتاثي:

 قرية االإح�ساء الرتاثية »مقهى �سعبي« ...................

جائزة بح�ث الرتاث العمراين:

• البحوث الفائز باجلائزة الأوىل )منا�صفة(: 
- خطة اإدارة الرتاث والتوثيق حلارة فنجاء بوالية 

والــتــوثــيــق حلــارة  ـــرتاث  ال اإدارة  بــدبــد، وخــطــة 

ــرتاث  ال اإدارة  وخــطــة  عـــربي،  بــواليــة  ال�سليف 

املــوز،  بركة  بنيابة  ال�سيباين  حلــارة  والتوثيق 

وخطة اإدارة الرتاث والتوثيق حلارة اليمن بوالية 

اإزكي، وحارة العقر بوالية بهالء .........................

45



باململكة  واالآثــار  وال�سياحة  والتخطيط  العمارة  كليات  وطالب  املهنني  جائزة  لترثي  الثانية؛  �سنتها  يف  اخلام�سة  الدورة  جاءت 

العربية ال�سعودية ،وجمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، الذين ا�ستلهمت م�سروعاتهم املا�سي التليد بعبقه املوروث، الذي يعاي�ض 

تاريخنا اخلالدة.

تاأتي امل�سروعات املقدمة هذا العام، لترتجم للرتاث العمراين من منظور حديث متطور؛ الأجيال تعي�ض االزدهار احل�ساري، يف 

ظل مواكبة مملكتنا الغالية لتطورات الع�سر، بخ�سو�سية هويتنا املفعمة باحلنني واالرتباط برثانا املمزوج بذكريات االأجداد. 

الع�سر؛ كي ت�سبح  اأدوات  والبيئة موظفة  العمرانية  تراثنا  ُم�ستلهمة من ع�سق  للتطبيق،  قابلة  الرثية كنماذج  اأفكارهم  جاءت 

جتارب حية حقيقية قابلة للممار�سة. ومت�سكت االأعمال املقدمة بالبعد التاريخي الذي يعك�ض املواطنة واالرتباط بالوطن، لت�سبح 

ميزة فارقة، تتفق عليها امل�ساريع املقدمة لهذه الدورة.

و�سمن احلر�ض على العناية بامل�ساجد العتيقة، ذات اخل�سو�سية العمرانية ،قامت املوؤ�س�سة بطرح هذا املو�سوع �سمن م�سروعات 

احلفاظ طموحا يف اإعادة تاأهيل واإعمار هذه امل�ساجد وا�ستنطاق ملكة االإبداع لدى املهنيني.

وقد جاء هذا الطرح؛ اإدراكًا من امل�سوؤولني عن تنظيم امل�سابقة الأهمية دور هذه امل�ساجد يف املجتمع االإ�سالمي عامة، واملجتمع 

مفاهيم  �سياغة  يف  البارز  ودورهــا  وثقافيًا،  وتربويًا  تعليميًا  امل�ساجد  هذه  بف�سل  واعرتافًا  خا�سة؛  ب�سفة  والوطني  اخلليجي 

احل�سارة االإ�سالمية التي غذت االإن�سانية بروافدها الغنية؛ لتنال مو�سع التبجيل بني احل�سارات االأخرى. 

 

�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سع�د

موؤ�ص�س ورئي�س موؤ�ص�صة الرتاث اخلريية

رئي�س اللجنة العليا للجائزة

تراث خالد.. وأمة شامخة

االأح�ساء، ٢٠٠١م
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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، اإىل 

جانب بعده احل�ساري، بعدًا اقت�ساديًا، اأ�سهم يف تنامي الوعي 

باأهميته؛ و�سرورة تلم�ض ال�سبل لالهتمام به، واملحافظة عليه، 

الرتباطه املبا�سر بحياة النا�ض. 

وتتميز اململكة العربية ال�سعودية بحركة عمرانية مت�سارعة 

اخلطا، حتى اأ�سبح التكهن بحدود االمتداد العمراين الأية 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 -اإىل 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 االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود فكرة 

اإطالق جائزة للرتاث العمراين تعنى باالإ�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، اإىل جانب االإ�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 االأمام حممد بن عبد الوهاب، الدرعّية
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االأمري ت�سارلز يلقى كلمة يف حفل توزيع جوائز الدورة االأوىل مبركز امللك عبد العزيز التاريخي يف مدينة الريا�ض يف ٢5 �سفر ١4٢7هـ )٢5 مار�ض ٢٠٠6م(

وت�سوراتهم، فيمزجوا بينه وبني ما يكت�سبونه من علوم حديثة، 

وتقنيات متطورة من واقع االطالع على جتارب االأمم االأخرى، 

واالنفتاح الواعي على املدار�ض املعمارية العاملية املتنوعة؛ مما 

يك�سب احلركة العمرانية عنفوانًا ومتيزًا.

ـــداع يف جمــاالت العناية  وقــد هدفت اجلــائــزة اإىل حفز االإب

بالرتاث العمراين، واإبــراز النماذج العمرانية احلديثة ذات 

االأبعاد الرتاثية.

الــــدورة االأولـــى:
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 االأمري �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 االأمري 

�سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين«.

وقد اأعلن �ساحب ال�سمو امللكي االأمــري �سلطان بن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود -رئي�ض اللجنة العليا للجائزة- عن انطالق 

جــائـــزة االأمــيــر �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 االأوىل للجائزة يف �ساحة مركز 

امللك عبدالعزيز التاريخي يف م�ساء يوم ٢5 �سفر �سنة ١4٢7هـ )٢5 

مار�ض ٢٠٠6م(، برعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري ت�سارلز -ويل 

عهد بريطانيا، اأمري ويلز- و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -موؤ�س�ض ورئي�ض موؤ�س�سة الرتاث 

اخلريية، ورئي�ض اللجنة العليا جلائزة االأمري �سلطان بن �سلمان 

للرتاث العمراين- وبح�سور عدد كبري من املخت�سني واملهتمني 

بالرتاث العمراين. 

واألقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمييري �صلطان بن �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود كلمة قال فيها:

ي�سرين اليوم اأن اأقف اأمامكم مع �سمو االأمريت�سارلز، اأمري ويلز 

وال�سيوف الكرام و�سعيدًا بح�سوركم اليوم لهذا احلفل املخت�سر 

لتقدمي هذه اجلائزة االعتبارية، 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.

اململكة العربية ال�سعودية هذه الدولة الوثابة الناه�سة قد  اإن 

اأبعاد كثرية فيما يتعلق بالتطوير  انطلقت -وهلل احلمد- يف 

اأننا يف ال�سنوات  اإال  احل�سري وتطوير مدنها وتطوير الب�سر، 

املا�سية، قد اأخفقنا -اإىل حد كبري- يف اأن نعطي اعتبارًا اأ�سا�سيًا 

لرتاثنا العمراين، ومعنى هذا الرتاث يف م�ستقبل منو هذه االأمة، 

فلذلك ن�ساأت هذه اجلائزة من هذا املنظور؛ الأن الرتاث العمراين 

ال يعني بقايا املا�سي، واحلفاظ عليه ال يعني دعوة اإىل التخلف، 

بل هي العك�ض من ذلك، فعندما نرى اليوم الدول املتح�سرة ومنها 

بريطانيا، الدولة املتح�سرة التي يجل�ض معنا �سيوفنا الكرام يف 

هذه اجلائزة اليوم والدول االأوربية االأخرى، والدول التي تنظر 

اإليها متح�سرة نرى هذه الدول مع ا�ستباقها للزمن يف جمال 

التقنية ويف جمال الف�ساء واملجاالت الطبية، واملجاالت احل�سرية 

املختلفة، اإال اأنها تعطي عناية خا�سة بالقرى واملدن واملباين التي 

تنطلق من تراث هذه االأمم، وتعرب عن جانب اأ�سا�سي عميق من 

ح�سارتها، فاالأمة التي تتطلع اإىل امل�ستقبل كما تتطلع هذه البالد 

منذ ن�ساأتها، -وهلل احلمد- ال بد اأن تكون من االأمم املتم�سكة 

برتاثها وح�سارتها، وكما اأننا اليوم نعي�ض يف هذا الع�سر الذي 

اأن  اأ�سبح من ال�سروري لنا  اأ�سبح ي�سمى بع�سر العوملة، فقد 

ن�سارك يف عملية العوملة ونوؤثر يف القرار االإن�ساين يف امل�ستقبل 

املقبل، ون�سارك لي�ض بعلمنا اأو مبالنا اأو اقت�سادنا ولكن ن�سارك 

اأي�سًا ببعدنا احل�ساري، واالأمة التي ال تعتني ببعدها احل�ساري 

الثقايف الرتاثي تبقى مهي�سة اجلناح، وهي تطري بجناح واحد 

اأو �سمي جناح  اأو �سمي جناح القوة  اإن �سمي جناح االقت�ساد 

التقنية، واأنا �سعيد اأن اأقول اليوم وبكل معنى الكلمة: اإنني اأمل�ض 

يف ال�سنوات القليلة املا�سية وبعد 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 عامًا، اأمل�ض حقًا بعد التمنع الكبري 

جدًا �سواء يف اجلامعات الوطنية اأو على م�ستوى البلديات اأو على 

م�ستوى املجتمعات املحلية، اأمل�ض تغريًا وحتواًل جذريًا نحو العناية 

بالرتاث الوطني ب�سكل عام، والعناية بالرتاث العمراين ب�سكل 

1011



خا�ض، وهذا التحول مل ياأت من عمل قامت به موؤ�س�سة الرتاث 

اأو قامت به موؤ�س�سات منفردة، بل اأتى اأ�سا�سًا من توجه القيادة 

احلكيمة، فما عناية خــادم احلرمني ال�سريفني باجلنادرية، 

وبتطوير املناطق التاريخية يف هذه البالد، وما عناية �سيدي ويل 

العهد مبا �ساكل هذا املو�سوع وتربعه وتقدميه كثريًا من الدعم 

مل�سروعات من هذا اجلانب، ومنها برنامج االأمري �سلطان للعناية 

بامل�ساجد التاريخية، اإال فقرات مهمة للتحول باملجتمع ال�سعودي 

نحو االهتمام بالرتاث الوطني. 

فهذه البالد لي�ست بالدًا مفرغة من تراث وال مفرغة من ح�سارة 

كمــــا يريد بع�سهم اأن يعتقد النا�ــــض ولي�ست بالد نفط فقط، بل 

هي بــــالد احل�سارة تقاطعت عليها ح�ســــارات الدنيا، وتعاقبت 

عليها احلقــــب التاريخية وفيها خمزون مــــن الرتاث احل�ساري 

والعمراين الذي قلما يوجد مثله يف عاملنا املحيط؛ ولذلك وجب 

على اأهل هذه البالد اأن يكون لهم الدور االأكرب الإعطاء الق�سية 

عناية اأكــــرب، واأنا اأ�ستطيع اأن اأقول اليوم: كب�سرى -اإن �ساء اهلل 

- اإن العنايــــة املوؤ�س�سية بق�سايا الرتاث بداأت تنطلق بعمق وبعد 

كبرييــــن جدًا، فهناك عناية اأ�سا�سية من الهيئة العامة لل�سياحة 

واالآثــــار بتوجيه من �سمو �سيدي ويل العهــــد رئي�ض جمل�ض اإدارة 

ال�سياحــــة �سابقًا، �سمــــو االأمري نايف -وزيــــر الداخلية-، رئي�ض 

الهيئــــة العامة لل�سياحة حاليــــًا- وبدعم كبري من الـ)١١( وزيرًا 

امل�ساركــــني يف جمل�ــــض اإدارة الهيئــــة باإ�ســــدار الهيئــــة قــــرارات 

اأ�سا�سيــــة باأمــــر من �سمو �سيــــدي ويل العهد، ودعمــــت بقرارات 

مــــن �سمو �سيدي وزير البلديــــات، وقرار من �سمو وزير الداخلية 

مينــــع اأي هدم الأي تراث عمراين يف اململكــــة بحجة اأنه اآيل اإىل 

ال�سقــــوط، وقد مت تنفيذ هذا القرار منــــذ ثالث �سنوات تقريبًا، 

ويتابــــع االآن مــــع البلديــــات والداخليــــة، وتقوم الهيئــــة بفح�ض 

هــــذه املواقع قبل ال�سمــــاح للتعدي عليها. كمــــا اأن الهيئة العامة 

لل�سياحة واالآثار قد ا�ستثمرت جياًل جديدًا من روؤ�ساء البلديات، 

و�ســــوف تقــــوم بتدريب ما ال يقل عن ١5٠ رئي�ــــض بلدية وم�سوؤواًل 

يف البلديــــات الوطنية باأن تبعثهم ببعثات اإىل دول متقدمة، وقد 

ذهبــــوا اإىل اإيطاليــــا وفرن�سا وم�سر، و�ســــوف يذهبون االآن اإىل 

تون�ــــض وماليزيا علــــى دفعات كبرية لالطــــالع على جتارب هذه 

الــــدول يف االأبعاد ال�سياحية املختلفة، وباالأ�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 االأمري �سارلز 

حر�ســـت علـــى اأن اأعلن اأنه يف هـــذا اليوم �سوف نن�ســـئ �سندوقًا 

الإحيـــاء القرى الرتاثية، ت�ســـرتك فيه وزارة ال�ســـوؤون االجتماعية 

ووزارة البلديـــة، وقد متت درا�سة هـــذا ال�سندوق واملوافقة عليه، 

و�سوف ينطلق هذا ال�سندوق يف ترميم اأول قرية تراثية يف اململكة 

بعد ١5 يومـــًا من االآن، ويهدف هذا ال�سنـــدوق اإىل اإحياء القرى 

الرتاثية يف اململكة بحفز املواطنني اإىل تقدمي الدعم ودعم الدولة 

مت�سامنًا مع ذلك الإحياء هذه القرى، الأن تكون وعاء لكي ميار�ض 

النا�ض فيها حياتهم، وتكون موردًا اقت�ساديًا. فالعناية بالرتاث ال 

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-. 

تقوم الهيئة العامة لل�سياحة االآن 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 االآن �ستة م�سروعات للتطوير واأعمال 

تطويرية، وهي تقوم بت�سجيل مواقع مبنظمة اليون�سكو -اإن �ساء 

اهلل-، بو�سفهــــا تراثًا عامليًا. ولذلك ترون اأمامكم جمموعة من 

ال�ســــكان املحليني الذين التقيتهم، وقــــد التقيت املئات منهم يف 

اأنحــــاء اململكة املرتاميــــة، ووجدت حقًا اهتمامــــًا كبريًا منقطع 

النظري من هوؤالء 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 االأعمال البحثيــــة واالإن�سائية واملوؤ�س�سيــــة واأعمال ال�سكان 

املحليــــني، كما �سوف تتو�سع -اإن �ســــاء اهلل- اأعمال اجلائزة يف 

الدورة القادمة اإىل جماالت 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 االإجناز 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 االإعالمي 

واأهميته  العمراين  الــرتاث  املهني لق�سية  امل�ستوى  اأو على 

احل�سارية يف بناء االأمم، ولذلك اليوم ي�سرين وي�سرفني اأن 

اإىل ا�ستالم جائزة االإجناز مدى احلياة  اأدعو �سموه الكرمي 

العمراين. للرتاث 

االأمري �سلطان بن �سلمان واالأمري ت�سارلز ي�سلمان جائزة احلفاظ علـى الرتاث العمراين لتجربة رجال اأملع يف حفل توزيع جوائز الدورة االأوىل للجائزة 
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الــدورة الــثــانـيــة:
واأقيم حفل توزيع جائزة االأمــري �سلطان بن �سلمان للرتاث 

العمراين يف دورتها الثانية يف ٢٠ جمادى االآخرة �سنة ١4٢9هـ 

)٢4 يونيو ٢٠٠8م(، وذلك مبركز امللك عبد العزيز الثقايف 

باأبرق الرغامة يف جدة، برعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

خالد الفي�سل -اأمري منطقة مكة املكرمة -اآنذاك- و�ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري �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 ال 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 االهتمام اإىل 

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 االإمـــارات، 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 واالآثار 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 اإىل 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، 

وال بد لنا اأن نتقـــدم، ونتحول لنح�سل على ن�سيبنا من العامل 

االأول ويف العـــامل االأول، 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 واالآثـــار لتطوير القرى الرتاثية التي يتم تنفيذ العمل 

فيهـــا االآن يف 5 منها. تذكـــرون تدافع االأهايل 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 االأمري توافقـــون معي علـــى اأن حت�سر 

االإن�ســـان هو اأبرز اهتمامات العامل االأول قبل اأن يكون حت�سره 

يف البنيـــان واالقت�ســـاد، وكلمـــا تقدمت الـــدول يف اقت�سادها 

واإجنازاتها العلمية والتنموية الحظنا اهتمام �سكانها برتاثهم 

وح�سارتهـــم، وال�سواهد علـــى ذلك وا�سحة للعيـــان يف الدول 

التـــي نعدها اليوم تقود العامل االأول الذي تطمحون اإليه ونحن 

يف من�ســـاأ االإ�سالم اأوىل باأن نكـــون متح�سرين وال مكان لنا اإال 

يف ال�ســـف االأول اإن �ســـاء اهلل.

لعلكم ترون اأيها احل�سور الكرام مما �سبق ومما اأمامكم من 

مطبوعات فيها الربامج املختلفة للهيئة العامة لل�سياحة واالآثار 

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 االقت�سادية والعمرانية، 

ويحدث بها االآن نقالت كبرية يف جماالت التنمية االجتماعية 

واألقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمييري �صلطان بن �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود كلمة قال فيها:

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خالد الفي�سل -اأمريمنطقة مكة 

املكرمة- اأ�سحاب ال�سمو احل�سور الكرام، ال�سالم عليكم ورحمة 

اأرحــب ب�سموكم الكرمي واحل�سور الكرمي  اأواًل  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 االأمري خالد الفي�سل -اأمري منطقة مكة املكرمة- يف ٢٠جمادى االآخرة 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 االأمني -حفظهم اهلل- مبادرات �سخ�سية رائدة يف جمال 

العناية بالرتاث الوطني لعلني اأ�ستغل هذا احلفل املبارك الأ�سري 

هنا اأي�سا اإىل 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�شنة االأوىل- لطالب كليات 
العمارة والتخطيط:

وبداأت الدورة الثالثة جلائزة االأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث 

العمراين يف تاريخ ١5 �سفر �سنة ١43٠هـ )١١ فرباير ٢٠٠9م(، 

وا�ستمرت عامني.

قدمت فيها ثالث جوائز، ففي ال�سنة االأوىل 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 االأول لل�سنة االأوىل 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 االأمري 

�سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين، الحت�سان جائزة طالب 

كليات العمارة والتخطيط، يف دورة اجلائزة الثالثة. 

ورعى هذا احلفل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان 

ابن عبدالعزيز- رئي�ض اللجنة العليا للجائزة- ومعايل االأ�ستاذ 

الدكتور عبداهلل بن عبدالرحمن العثمان - مدير جامعة امللك 

�سعود. 

واألقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمييري �صلطان بن �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود كلمة قال فيها:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

معـــايل مديـــر اجلامعـــة وزمالئـــه الكـــرام و االإخـــوة االأعزاء، 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

اأواًل: نعتـــذر عـــن التاأخـــري، و كان ذلـــك ب�سبـــب اإ�ســـرار مدير 

اجلامعة على اأن نذهب اإىل م�ســـروع 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 الحت�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 الأخفف من 

الذي ح�سل يف ق�سية االنخراط يف االهتمام بالرتاث العمراين 

الوطنـــي، واعتبار الرتاث العمراين الوطني نقطة انطالق نحو 

العمـــارة اجلديدة، ونحـــو الق�سايا اجلديدة التـــي ن�سمع عنها 

خـــارج بالدنا، وحقيقـــة اأنها انطلقت مـــن عمارتنا ومن اأ�سول 

عمارتنا.

ثقافـــة اجلامعـــة يف هذه املرحلـــة �سمحت بالتحـــوالت الكبرية 

التـــي ت�سهدها اجلامعة يف جماالت كثـــرية، ومن اأهمها جمال 

العمارة، والعناية بالرتاث العمراين الوطني.

وال 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 العمـــراين الوطنـــي اإىل مرحلـــة االعتزاز، 

ومرحلة العناية االقت�سادية، ومرحلـــة التنمية، فاليوم املباين 

االآيلة اإىل ال�سقوط اأ�سبحت املباين القابلة للنمو ولالزدهار.

اليـــوم ن�سهد مرحلة تاريخية يف انتقال اململكة كدولة، و-االآن- 

كمواطنني، وهذا هواالأهم يف العناية بالرتاث العمراين باأبعاد 

مل نكن نحلم بها قبل �سنوات قليلة.

مراحل اجلهـــاد االأوىل التـــي كانت تقوم بهـــة موؤ�س�سة الرتاث 

و�سركاوؤهـــا ومـــن النا�ـــض املوجودين اليوم انتقلـــت اإىل مرحلة 

حتول عميق جدًا، �سوف يتوج -اإن �ساء اهلل- يف املوؤمتر الدويل 

للرتاث العمراين يف العامل االإ�سالمي الذي �سوف يكون برعاية 

حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لل�سنة االأوىل 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�ض يف هـــذا املوؤمتـــر النقـــالت الهائلـــة التي 

عر�ستهـــا العـــام املا�ســـي يف االأردن، ويف بع�ـــض الـــدول، ومل 

ي�ســـدق النا�ـــض اأن هنـــاك دولـــة متّر بـــكل هذه املحـــاور، وكل 

هذه النقـــالت يف وقت واحد، من ناحيـــة االأنظمة، ومن ناحية 

التحـــول الذهني لدى روؤ�ساء البلديـــات، 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 جوالت م�ستمرة.

انتقلنـــا مـــن مرحلة من يقـــول يل : ملاذا ال تزيلـــون هذه القرى 

الرتاثية التي حترجنـــا اأمام زمالء اأبنائنا الذين در�سوا معهم 

يف اخلـــارج، و الذيـــن يعتقدون اأننـــا نعي�ض هكـــذا، انتقلنا اإىل 

مرحلـــة اأ�سحاب هذه القـــرى الرتاثية الذيـــن جتمعوا االآن يف 

م�سروعات اجلمعيات التعاونية التي انطلقت منها اإن �ساء اهلل 

3 اأو 4 مـــن االآن، وتبـــداأ يف خـــالل االأ�سبوعـــني املقبلني اإن �ساء 

اهلل االإقرا�ض من �سندوق الت�سليف للجمعيات التعاونية الإن�ساء 

الفنادق الرتاثية وامل�سروعات اال�ستثمارية.

انتقلنا من بلدوزرات البلديات التي تعمل ليل نهار، وبخا�سًة يف 

الليـــل، وهي تق�سي على املواقع الرتاثيـــة، اإىل روؤ�ساء البلديات 

الذيـــن ذهبـــوا اإىل دول العـــامل. اأكـــرث مـــن 3٠٠ رئي�ـــض بلدية 

وحمافظ حتى االآن، وهـــذه اجلوالت م�ستمرة. وقد حتولوا اإىل 

حماة ورعاة وبنائني للرتاث العمراين.

انتقلنـــا من ميزانيات للهدم اإىل روؤ�ســـاء البلديات يف اأكرث من 

5٠ – 6٠ بلدية بدءًا من العام املا�سي حتى هذا العام. احلمد 

هلل يعملـــون معنـــا بت�سامن الإعـــادة تهيئـــة ال�ساحـــات ومواقع 

الرتاث العمراين.

انتقلنا من النظرة اإىل الـــرتاث العمراين بازدراء، كاأنه ج�سم 

غريـــب، كاأنـــه اأقل مـــن م�ستوانـــا، اإىل م�ستوى احـــرتام تراثنا 

العمـــراين؛ الأن احرتام الرتاث ب�ســـكل عام، والرتاث العمراين 

ب�ســـكل خا�ـــض، يف اأي دولـــة اليـــوم حقيقًة هو عالمـــة حت�سر، 

والـــذي ح�سل اأننا نحن - حقيقًة - ارتقينا اإىل م�ستوى العناية 

برتاثنـــا العمـــراين، ومل ينـــزل م�ستـــوى تراثنا العمـــراين اإىل 

م�ستوانـــا، هذه ممكن نقطة اأول مـــرة اأوردها، ولكن حقيقًة اأنا 

اأوؤمن بها؛ الأنه عندما ذهب روؤ�ساء البلديات واملحافظون كانوا 

مثلنـــا منبهريـــن بالثقافات االآخـــرى. ذهبنا بهـــم اإىل ثقافات 

اأعلى من حيث التح�سر االقت�ســـادي وال�سناعي والثقايف اإىل 

حد كبري، ذهبوا و راأوا هذه الدول التي انبهرنا بها، واخرتعت 

لنـــا كل �ســـيء ناأكله اليـــوم وكل �ســـيء نعي�ض فيه اليـــوم، وراأوا 

عنايـــة هذه الدول بالرتاث العمـــراين، وكيف حولته اإىل 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، وحقيقـــًة اعتـــزازي اعتزاز خا�ض مب�ســـريف الطلبة 

الذين راأيتهم اليوم وهم يجب اأن يكرموا تكرميًا خا�سًا.

 حقيقـــة اأنا �سعيد بهـــذا احل�سور الكرمي والعزيـــز، و االإخوان 

الذيـــن اأ�سوفهـــم اليـــوم كلهم مـــن الذيـــن عا�ســـوا ق�سة هذه 

الق�سية. 

و�ســـوف يكـــون -اإن �ساء اهلل- حفـــل 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؛ الأين اأنا كنت و مازلـــت من املعتزين 

بكتاباته، و اأعماله، فنحن االآن منّر مبرحلة نقلة كبرية يف هذه 

اجلائزة. 

وثالثًا: �سوف نعلن قريبًا عن تطوير كامل لهذه اجلائزة، و الأول 

مـــرة هذا العام ذهبنا بطلبـــة متميزين بجامعة امللك �سعود مع 

روؤ�ساء البلديات، ومع املحافظني اإىل 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 االأكادميي والتعليمي. 

نحن نتطلع اإىل اأن اجلامعات االآن تقوم بدورها يف تطوير مواد 

البناء والعمل، ونحن يف موؤ�س�سة الرتاث االآن 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 قاباًل للبنـــاء، وهو قليل ال�سيانـــة، و اأف�سل من 

املواد امل�سنعة. 

يعيـــب علينـــا اليوم اأال نكـــون الدولـــة االأوىل املتقدمة يف تطوير 

تقنيـــات البناء املحلية، ونحن اليوم نعـــّد من الدول املهمة على 

م�ستوى العامل العربي يف تنوع تراثها العمراين.

يعيـــب علينـــا اأن جامعاتنـــا ال تكـــون امل�ســـدر االأ�سا�ســـي االأول 

للمعلومات عن الرتاث العمراين الوطني.

واأي�ســـًا ال يليـــق اأن تكون جامعة امللك �سعـــود، وهي موجودة يف 

الدرعيـــة، وال ت�ســـارك يف برنامـــج تطوير الدرعيـــة التاريخية، 

الربنامـــج االآن مقدم لليون�سكو، و اأنا �سعيد بوجود الدكتور علي 

الزميـــل 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 اإىل خلق املهند�ض املعماري 

املتوا�ســـع، ولي�ض املهند�ض املعماري الـــذي يريد اأن ي�سع ا�سمه 

على املبنى قبل اأن ي�سع فكره وقلبه يف قلب املبنى. 

اأي�ســـًا ما اأبوح به من �سر اأننا نعمـــل مع اجلامعة االآن -اإن �ساء 

اهلل-، وهـــذا لي�ض اإعالن عن م�سروع، ولكن اإعالن عن مبادرة 

مهمـــة الإن�ساء مركز البناء بالطـــني مركز تطوير البناء بالطني 

يف الدرعية التاريخية.

اأب�سركم اأن منظمة اليون�سكو بتن�سيق مع �سمو االأمري في�سل بن 

عبد اهلل مع جامعة ح�سرموت، وموؤ�س�سة الرتاث خ�س�سنا حيًا 

بالكامـــل يف الدرعية الإن�ساء مركز البنـــاء لتطوير مباٍن حملية 

بالتعاون مع جامعة امللك �سعود.

لذلك نحـــن اليوم نريد اأن نذهب اإىل املرحلـــة 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 االآن، وهــــو ي�سمل تاأهيًل 

جديــــدًا بالتعاون مــــع وزارت البلديات للمكاتــــب الهند�سية التي 
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�سوف نعطيها تاأهياًل وترخي�ســــًا جديدين على نطاق البلديات 

وت�سنيفــــًا جديــــدًا، فهــــذه املكاتــــب الهند�سية موؤهلــــة للعمل يف 

املواقــــع التاريخيــــة والرتاثيــــة، ولكــــن حقيقة االآن يكــــون هناك 

تاأهيل جديد للمقاولني، و�سوف تبداأ هيئة ال�سياحة مع البلديات 

بربنامج تدريبي متكامــــل ل�سركات املقاوالت باأن تكون م�سنفة 

ت�سنيفًا جديدًا للعمل يف املواقع التاريخية.

و�ســـوف نبـــداأ االآن مع املجتمعـــات املحلية التي ميكـــن اأن يكون 

فيهـــا »جممـــع«، اأول وحدة فيهـــا لربنامج تدريبـــي للمواطنني 

الذين يريـــدون اإن�ساء �ســـركات ترميم، ويعملـــون يف مواقعهم 

الإدارة وتطوير مواقع الرتاث العمراين وترميمه وتطويره.

»املجمع« انطلق بربنامج ا�سمه »ال يطيح«، ونحن �سوف ن�ستخدم 

هـــذا امل�سمـــون يف برنامـــج التدريـــب املحلي لتطويـــر قدرات 

ال�ســـكان املحليني ليبنـــوا باأنف�سهم وين�سئوا �ســـركات التطوير؛ 

فلذلـــك اليوم هذا جـــزء �سغري مما اأنا اأدعـــو اإليه. اجلامعات 

حتت�ســـن الرتاث العمـــراين الوطني وتنطلق منـــه، لي�سبح هو 

اأ�سا�ض انطالق عمارتنا احلديثـــة، 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 اال�ستدامة ننظر اإىل العمارة املحلية؛ الأنا ندر�ض 

ق�سيـــة ال�سيانة، وننظر اإىل العمارة احللية عندما ندر�ض روح 

البناء.

اأنـــا اأقـــول �سيئًا، وهـــو اأنني اأتطلـــع اإىل امل�ستقبـــل الذي تكون 

فيـــه املكاتب الهند�سيـــة واملهند�ســـون املعماريـــون هم الذين 

ي�ستطيعـــون اأن ي�ستوعبـــوا رغبـــة املواطـــن الـــذي حتـــول االآن 

نحـــو العمـــارة الرتاثيـــة، وا�ستيعابهـــا كم�سكن ومـــكان حياة، 

والبلد مقبلة االآن علـــى م�سروعات �سخمة مل�سروعات الرتاث 

العمـــراين يف و�سط الريا�ض، وو�سط جدة، وو�سط الطائـــف.

اأب�سركـــم م�ســـروع تطوير و�ســـط الطائف هـــذه ال�سنة ر�سدت 

لـــه ميزانيـــة، وبداأ حجـــر االأ�سا�ض يو�سع الإعـــادة تطوير و�سط 

الطائف التاريخـــي كما كان. بداأنـــا االآن بتطوير و�سط املدينة 

التاريخـــي، لذلك يجب اأن ت�ستجيب اجلامعـــات لالأمر الواقع، 

فنحـــن ناأتي اجلامعات بتمنيات وطموحـــات. االآن اأ�سبح االأمر 

واقعًا، املكاتـــب الهند�سية يجب اأن ت�ستجيب لالأمر الواقع؛ الأن 

االآن الطلب �سيكون عاليًا جدًا على تطوير امل�سروعات والفنادق 

الرتاثيـــة، وتطوير املواقع ال�سياحية الكبرية من منظور الرتاث 

العمراين الوطني.

فهذا هو التحـــدي االآن، انتقلنا من متنيات تراث وعاطفة نحو 

الـــرتاث اإىل منظور اقت�سادي تنموي. م�ســـار جديد، يجب اأن 

يحت�سنه كليات العمارة، حتى ال تعي�ض كليات العمارة يف كوكب 

اآخـــر كما كانت تعي�ـــض. اليوم املعمـــاري ال�سعـــودي املميز، هو 

املعماري الذي يلقن العامل �سيئًا جديدًا، ويناف�ض العامل الغربي 

وال�سرقي على �سيء، هو يفهم فيه ك�سنعة اأكرب منه، ولن ُ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، 

واأ�سكر زميلي الدكتور اأ�سامة اجلوهري، والدكتور زاهر عثمان 

-املدير العام ملوؤ�س�سة الرتاث- و�سعيد بهذه الليلة املباركة -واإن 

اأن تعر�ض م�سروعات الفائزين، وينطلق  �ساء اهلل- نتطلع اإىل 

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 امل�ساريع الفائزة يف الدورة الثالثة لل�سنة االأوىل لطالب كليات العمارة والتخطيط بجامعة امللك �سعود يف ٢6 من املحرم ١43١هـ )١٢ يناير ٢٠١٠م(
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الدورة الثالثة - ال�شنة الثانية- للمهنيني:

الثالثة، فقد  الــدورة  الثانية من  لل�سنة  اأما احلفل اخلتامي 

يوم  م�ساء  االأح�ساء  اأمانة  مبقر  الهفوف،  مدينة  يف  اأقيم 

الثالثاء 4 جمادى االآخرة �سنة ١43١هـ )١8 مايو ٢٠١٠م(، 

وذلك حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن فهد 

ال�سرقية- و�ساحب  اآل �سعود -اأمري املنطقة  بن عبدالعزيز 

ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

-رئي�ض اللجنة العليا للجائزة- وبح�سور كّل من �ساحب ال�سمو 

اأمري  اآل �سعود -نائب  االأمري جلوي بن عبدالعزيز بن جلوي 

االأمري بدر بن  ال�سمو  ال�سرقية -اآنــذاك- و�ساحب  املنطقة 

حممد بن جلوي اآل �سعود -حمافظ حمافظة االأح�ساء- اإىل 

جانب عدد كبري من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة، ومن 

العمراين. املخت�سني واملهتمني بالرتاث 

واألقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمييري �صلطان بن �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود كلمة قال فيها:

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل

�ساحب ال�سمو اأخي االأمري جلوي- �سلمه اهلل- راعي هذه الليلة 

نيابة عن �ساحب ال�سمـــو امللكي اأخي االأمري حممد بن فهد بن 

عبدالعزيـــز اآل �سعـــود - اأمري املنطقة - اأخـــي �ساحب ال�سمو 

االأمـــري بدر، معـــايل االأمراء ال�سادة احل�ســـور، ال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته 

نحــــن جئنا نقــــدم جوائز، وت�سلمنا جوائز منــــذ ال�سباح الباكر 

لهذا اليوم، ونحن نتلقى اجلوائز جائزة تلو االأخرى، اأوىل هذه 

اجلوائز هي اال�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 باالأح�ساء واأهلهـــا و اأمانتها املميزة 

بـــكل املقايي�ض وعالقة الهيئة العامـــة لل�سياحة واالآثار، 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 االأمري 

من�ســـور بـــن متعب بـــن عبـــد العزيز- وزيـــر ال�ســـوؤون البلدية 

والقرويـــة، و�سموه الكرمي و اأ�سحـــاب ال�سمو االأمراء و االإخوان 

ونحـــن نـــرتدد بني م�ســـروع مميز وم�ســـروع اأميز، ومـــا يك�سبه 

اجلميع اليوم اأننا راأينا اأي�سًا ثمرة هذا التداول وهذا االهتمام 

بق�سية الرتاث، و انطالقته حمليًا.

االهتمـــام بالرتاث العمـــراين مل ي�سبح ق�سية عبـــث، اأو ق�سية 

�سياحـــة، اأو ق�سية جماليات، اأو ق�سيـــة اأ�سكال ورموز، االهتمام 

بالـــرتاث العمـــراين هي ق�سيـــة م�ستقبـــل، وق�سية تـــراث اأمة، 

والـــرتاث العمراين هو ال�ساهد الذي يـــراه االإن�سان، ويعي�سه كل 

يـــوم ويعي�ض فيه جـــزء من حياته ومـــن 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 �ســـاء اهلل اإىل االأبد وقوتها 

املتزايـــدة يومـــًا وراء يـــوم هو مت�ســـك اأهل هذه البـــالد بدينهم 

وعقيدتهـــم وقيمهم التي ي�ستمدونها من هذه العقيدة ال�سافية، 

ومـــن هذه االأخـــالق العربية احلميـــدة، فاملعادلة التـــي حققتها 

اململكـــة، وحتققها كل يوم، وترددها ويرددهـــا قائد هذه البالد 

هـــذا القائد اال�ستثنائي بكل املقايي�ـــض الذي يعمل اليوم ب�سرعة 

تتعـــدى �سرعة ال�سوت، واأنا اأعـــرف �سرعة ال�سوت اإىل حد ما، 

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

لنقـــل هذه البالد اإىل مراتب اأعلى واأعلـــى، ومن حال اإىل حال، 

لتكـــون حقيقة يف م�ســـاف دول العـــامل االأول، 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 االآن، هو اأن هذه البالد م�ستقبلها 

مرتبط دائمـــًا برتاثها وبقيمهـــا ومرتبط با�ستلهامهـــا للتاريخ، 

ووقوفهـــا على اأر�ض �سلبـــة، فاليوم ال ميكن الأمـــة اأن تنه�ض اإال 

بالوقـــوف على اأر�ض �سلبة، و االأر�ـــض ال�سلبة اليوم هي معرفة 

االإن�ســـان تاريخه، ودينه، ومكانه يف العامل ومكانه يف املجتمعات 

الدولية التي تت�سابق اليوم اإىل تاأكيد هويتها و�سخ�سيتها 

مل يعـــد اليوم االهتمـــام بالرتاث العمراين مـــن الرتف، ومن 

الذكريات،اأومـــن ق�سيـــة احلنني اإىل 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 

االأيـــام )لي�ض كل اأهلها( من الهدم مثـــل 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 االأمر- بحمـــد اهلل تعاىل- هذه 

احلالـــة االنتقاليـــة اأنـــا عا�سرتهـــا ٢5 �سنـــة، وبامل�سادفة مع 

الدكتـــور م�ســـاري النعيم،هـــذا الكاتب املهنـــي املميز خربين 

اليوم اأنه ال جمال يل ملراجعة الكتاب، اأريد اأن اأدخله املطبعة 

علـــى اأ�سا�ـــض اأال اأراجعـــه زيـــادة.

ق�ســـة الرتاث هي ق�ســـة عجيبـــة، ويل ذكريات كثـــرية فيها، 

�سي�ســـدر جزء منها يف هذا الكتـــاب واجلزء االأكرب يف الكتاب 

االأكرب 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�شنة 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 

االأوىل )3٠ اإبريل ٢٠١١م(، وذلك حتت رعاية �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -رئي�ض 

اللجنة العليا للجائزة- ومعايل االأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن 

عبدالرحمن العثمان -مدير جامعة امللك �سعود- على غرار 

احلفل االأول جلائزة الطالب، و�سمن اتفاقية التعاون نف�سها 

بني اجلامعة واجلــائــزة، وبح�سور عــدد كبري من االأ�ساتذة 

واالأكادمييني املخت�سني واملهتمني بالرتاث العمراين. 

واألقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمييري �صلطان بن �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود 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 االنطالقة العظيمة للعناية بالرتاث الوطني، ويف رحم هذه 

اجلامعة جامعة امللك �سعـــود يف الدرعية، ومن اخلطاأ اأن يقال: 

جامعة امللك �سعود بالريا�ض؛ الأنها من �سكان الدرعية.

اأنا اأنظر اليوم اإىل 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 اإىل 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 االأمري اأن تبقــــى الدرعية التاريخية، وهي مقر الدولة 

ال�سعوديــــة االأوىل، التــــي جمعــــت �سمل �ستــــات النا�ض حتت 

مظلــــة اخلري والربكة والنمــــو، هذه اجلزيــــرة االآمنة الذي 

يعي�ض العامل يف براكــــني وزالزل، ونحن نعي�ض يف كنف هذه 

الدولــــة االآمنــــة امل�ستقرة هل يعقل تبقى هــــذه خرابة، فقال 

يل هــــل عندك ا�ستعداد تقــــدم يل درا�سة، قلت احلقيقة اأنا 

حا�ســــر، وعندما اأتينــــا اإىل حمافظ الدرعيــــة، وتبقى هذه 

الذكريــــات مهمة ن�ستذكــــر بحيث ال 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 وهوؤالء االإخوة 

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 االآن هذا امل�ســــروع، الذي - بحمد اهلل - انطلق 

جنز وادي حنيفة، و�ستنجز الدرعية 
ُ
بهذا ال�سكل القوي. فاأ

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 االآخر ١43٢هـ )3٠ اإبريل ٢٠١١م(
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وعر�ـــض البعـــد احل�ساري يف جـــوالت متحف اململكـــة العربية 

ال�سعوديـــة، واآثـــار اجلزيرة العربيـــة، وطرق التجـــارة، بداأ يف 

اللوفـــر، ثـــم يف اإ�سبانيا، وانتقـــل اإىل رو�سيا، وعـــدد من الدول 

بتوجيه من خادم احلرمني ال�سريفني، حفظه اهلل. 

بالطني  البناء  ينطلق مركز   - �ساء اهلل  اإن   - االآن  ولكن 

موقعًا  له  �سنوفر  الهيئة  يف  ونحن  �سعود،  امللك  بجامعة 

ينطلق يف  اأن  املركز  لهذا  ونريد  الطريف،  تدريبيًا يف حي 

مطلع العام الدرا�سي املقبل. واأعتز اأنا ب�سراكتي مع اجلامعة 

ل�ست من  واأنـــا  االإخـــوان،  عليَّ  بــه  تكرم  ــذي  ال بالكر�سي 

الدورة الرابعة - ال�شنة االأوىل- لطالب كليات 

العمارة والتخطيط:

اأقيم احلفل اخلتامي للدورة الرابعة ال�سنة االأوىل لطالب  كما 

كليات العمارة والتخطيط مبدينة جدة يوم االثنني بتاريخ ١8 ذي 

احلجة )١4 نوفمرب٢٠١١م(، وذلك حتت رعاية �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز - رئي�ض اللجنة 

العليا للجائزة - و ومعايل االأ�ستاذ الدكتور اأ�سامة بن �سادق طيب 

حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة لل�سنة االأوىل 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 االآخر ١43٢هـ )3٠ اإبريل ٢٠١١م(

اأ�سحاب روؤو�ض االأموال، فاأنا من اأ�سحاب روؤو�ض االأعمال، 

مع  ن�ساهم  �سوف  اأي�سًا  ولكن  بجهدي،  اأعمل  م�ستعد  واأنا 

كما  الربامج،  كل هذه  �ساء اهلل- يف  -اإن  ماليًا  اجلامعة 

ن�ساهم يف عمل موؤ�س�سة الرتاث، ون�سيف جائزة اأخرى، -اإن 

�ساء اهلل-، وهو الربنامج الذي يكرم �سنويًا باجلامعات هو 

الربنامج التعليمي. اأعتقد اأن هذا تكرمي م�ستحق للجامعات 

الذين  وللخرباء  تعليمية،  برامج  على  تعمل  التي  نف�سها 

قيمة اجلائزة  ن�ساعف  و�سوف  يعملون يف هذه اجلامعات، 

-اإن �ساء اهلل- يف الدورة املقبلة.

-مدير جامعة امللك عبد العزيز- حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة 

للجائزة )ال�سنة االأوىل - لطالب كليات العمارة والتخطيط(، 

بقاعة الندوات مبركز امللك فهد الطبي، وبح�سور عدد كبري من 

االأ�ساتذة واالأكادمييني املخت�سني واملهتمني بالرتاث العمراين.

وحظيت اجلائزة مبكانة كبرية على امل�ستوى الوطني، مع اهتمام 

اأحدثته من تاأثري يف جماالت الرتاث  عربي واإقليمي ودويل، ملا 

العمراين الوطني، مع الت�سجيع على االنفتاح الواعي واملقنن على 

املدار�ض املعمارية العاملية.
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الدورة الرابعة - ال�شنة االأوىل- لطالب كليات 

العمارة والتخطيط واملهنيني:

جائزة االإجناز مدى احلياة:

وت�سرفت موؤ�س�سة الرتاث اخلريية يف يوم 5 �سفر ١434هـ )١8 

دي�سمرب ٢٠١٢م( بت�سلم �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود - ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 

ووزير الدفاع رئي�ض جمل�ض اإدارة دارة امللك عبدالعزيز، حفظه 

اهلل – جائزة االإجناز 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 

اآل �سعود- رئي�ض  االأمــري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 

الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار، وموؤ�س�ض ورئي�ض موؤ�س�سة الرتاث 

اخلريية، ورئي�ض اللجنة العليا جلائزة االأمري �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 بن عبدالرحمن 

اآل �سعود -رحمه اهلل– وبتعاون كثري من االأ�سخا�ض واجلهات 

يف املنطقة.

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

ت�سلم �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود-ويل العهد، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، ووزير الدفاع- جائزة االإجناز مدى احلياة

من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -موؤ�س�ض ورئي�ض موؤ�س�سة الرتاث اخلريية، واالأمني العام للجائزة

يف احلفل املقام على �سرف �سموه بق�سر املربع، يف 5 �سفر ١434هـ )١8دي�سمرب ٢٠١٢م( 2829



واألقى �صمو الأمري �صلطان بن �صلمان كلمة بهذا الت�صريف 

الذي حظيت به موؤ�ص�صة الرتاث اخلريية، فقال: »يعدُّ قبول 

�سمو ويل العهد هذه اجلائزة حافزًا وت�سجيعًا كبريًا جلميع 

املوؤ�س�سات بالدولة واجلهات ذات العالقة بق�سايا الــرتاث؛ 

مل�ساعفة جهودها وتوظيف قدراتها يف املحافظة على الرتاث 

واالعتناء به.

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

ت�سلم �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء ووزير الدفاع -حفظه اهلل –

�سهادة جائزة االإجناز مدى احلياة

وبحوث الرتاث العمراين، ومتنحها تقديرًا لالإجناز املتوا�سل 

مــدى احلــيــاة، فــاإن ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي االأمــري 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، بقبوله لهذه اجلائزة، مينحها 

بعدها احلقيقي يف االعتزاز بالرتاث، ويقدم �سموه بت�سريفه 

للجائزة اإ�سهامًا نوعيًا اآخر ي�ساف اإىل �سجله احلافل بالعطاء 

يف املحافظة املوروث احل�ساري واالحتفاء به«.

اآل �سعود  وكان �سمو االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 

قد رعى بح�سور معايل الدكتور عبداهلل بن حممد الربي�ض 

-مدير جامعة الدمام- يف يوم ٢6 من املحرم ١434هـ )١٠ 

دي�سمرب٢٠١٢م( حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة لل�سنة الثانية 

)١434هــــ/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، واالهتمام به.

واأعـــرب الــدكــتــور عــبــداهلل بــن حممد الربي�ض عــن اعــتــزازه 

با�ست�سافة اجلامعة لهذه اجلائزة الــرائــدة، وقــال: اإن هذه 

اأطلقها االأمري �سلطان بن �سلمان للحفاظ على  اجلائزة التي 

بالرتاث  العناية  ال�سريفني هو من رعى  اإن خادم احلرمني 

�سواء من خالل مهرجان اجلنادرية  و�سبق غريه يف ذلك 

وربط  بالرتاث  التعريف  الرائدة يف  اأو من خالل جهوده 

به. املواطنني 

 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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الرتاث العمراين تعرّب عن روؤية �سموه الأهمية الرتاث العمراين 

بو�سفه عن�سًرا اأ�سياًل من عنا�سر هوية بالدنا وملمًحا مهًما 

من مالمح ح�سارتنا العربية واالإ�سالمية، ونتطلع اإىل ا�ستمرار 

جهود احلفاظ على الرتاث العمراين من املهنيني والطالب.

ونّوه الدكتور اأ�سامة بن حممد نور اجلوهري االأمني العام للجائزة 

باإقامة حفل توزيع جائزة االأمــري �سلطان بن �سلمان للرتاث 

اإطار ملتقى الرتاث العمراين الوطني باملنطقة  العمراين يف 

ال�سرقية، م�سرًيا اإىل اأن ذلك ي�سيف اإىل اجلائزة اأبعاًدا عميقة.

وقد قام �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بتوزيع 

اجلوائز على الفائزين، فنال جوائز املهنيني عدد من امل�سروعات 

املتميزة يف خمتلف مناطق اململكة، ونال جائزة احلفاظ على 

الرتاث 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 اال�ستفادة من 

ال�سمات الفنية لقرية ذي عني االأثرية يف تنمية بع�ض احلرف 

وال�سناعات البيئية ال�سغرية«، ونال جائزة الُبعد االإن�ساين 

م�سروع تطوير قلب مدينة الهفوف، وح�سل على جائزة امل�سروع 

االقت�سادي الرتاثي م�سروع جممع تاروت الرتاثي.

ومتثلت امل�سروعات الفائزة بجوائز الطالب يف م�سروع �سوق 

االأوىل مل�سروع الرتاث  نال اجلائزة  الذي  ال�سعبي،  الدمام 

النبوية  ال�سوق  الثانية منا�سفة  وفــاز باجلائزة  العمراين، 

حلي  العمراين  املحيط  تطوير  وم�سروع  املناخة(،  )�سوق 

ال�سهداء، وفاز بجائزة م�سروع احلفاظ على الرتاث  �سيد 

القدمي )احلوزة( يف  اإحياء وتطوير احلي  العمراين م�سروع 

العمراين بحث  ظهران اجلنوب، ونال جائزة بحوث الرتاث 

ر�سد وتوثيق )درب حنني(.

واألقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان بن �صلمان كلمة 

يف هذه املنا�صبة، 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 االهتمام 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.

اأن اأذكــر بالتحديد ملاذا نحن مهتمون بق�سية الرتاث   واأود 

العمراين الوطني، وقبل ذلك اأوجه ال�سكر والتقدير اإىل خادم 

احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل عهده االأمني -حفظهما اهلل- 

اللذين وقفا مواقف م�سّرفة، بع�سها معروف للنا�ض، وبع�سها غري 

معروف يف ق�سية حماية الرتاث العمراين من االندثار، والعمل 

مع املوؤ�س�سات �سواء موؤ�س�سة الرتاث اخلريية التي بداأت منذ 

�سنوات طويلة، اأم – الحقًا– مع الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار.

ونحن اليوم ننظر اإىل ق�سية الرتاث العمراين على اأنها ق�سية 

وطنية، بال �سك، ولي�ست ق�سية عمرانية اأو معمارية فح�سب؛ الأنه 

من اخلطاأ اأن تكون عنايتنا بالرتاث العمراين العناية باالأ�سكال 

اأو باالأمور 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.

اأقــول  مــا،  اإىل حد  اأجامل  اأنني ال  الــذي يعرفني يعرف  اإن 

احلقيقة اأو اأ�سمت، وما ح�سل اأن د. وليد حميدي -نائب رئي�ض 

هيئة ال�سياحة لقطاع املناطق- يف بدايات الهيئة ذكر اأن اإحدى 

اأ�ستعر�ض  اجلامعات عر�ست م�سروعات الطالب، ودخلت 

تلك امل�سروعات، فوجدت املباين املتناثرة والزجاجية واملباين 

امل�ستوحاة من ال �سيء، واملن�سوخة من معماريني عامليني، 

بطريقة الن�سخ والنقل، ولي�ست طريقة االإيحاء الذي له عالقة 

واأذكر  ولي�ض له عالقة حتى بحاجاتنا،  اأو جمتمعنا،  ببيئتنا 

اأقولها  اأنني جتولت يف ربع املعر�ض واعتذرت، وهذه الق�سة 

اأول مرة.

وقلت لـ د. وليد: رجاء ال تدعوين اأن اأطلع على اأعمال الطالب 

مرة اأخرى؛ الأين حزنت مبا راأيت، واأعتقد اأن هذا هو االحتقار 

اأتوا  غري املق�سود وامل�سبب من بع�ض هيئات التدري�ض الذين 

من دول خمتلفة، اأو من بالدنا – مع االأ�سف – ونقلوا معرفة ال 

تنتمي اإىل معرفتهم املحلية، واحتقروا تراثنا، �سواء املعماري اأو 

غريه يف كثري من االأحيان، واعتقدوا اأن تراثنا متخلف و�سعيف 

ورجعي كما �ُسمينا يف كثري من االأوقات يف ال�ستينيات.

اأحمد �سيف، كان يراأ�ض   وهذا الرجل اجلال�ض معنا االآن 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؛ الأن 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 االحرتام اإىل تراثنا العميق والقوي 

والثقيل الوزن املحرتم واملتنوع، وانتهى اللقاء مبناق�سات حادة 

وقتلت هذه املبادرة، اإال ما قّل.

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

رئي�ض الهيئة العليا للجائزة يلقي كلمة االفتتاح حلفل توزيع جوائز

الدورة الرابعة - ال�سنة الثانية للمهنيني والطالب
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 وقد تبنى هذه املبادرة �سخ�سان فقط، وهذا الرجل اجلال�ض 

اأمامنا االآن هو د. اأحمد ال�سيف اأول واحد تلقى هذه املبادرة 

وكلمني قائاًل: ال تهتم مبوقف اجلامعة وكلية العمارة، وقد جهزت 

برناجمًا متكاماًل حول ذلك، و�سوف اأتبناه، وهذا الربنامج االآن 

هو اأ�سا�ض برنامج مهم يف جامعة امللك �سعود، ثم انتقل بعدها 

اإىل حائل، ونقل معه الربنامج ب�سكل قوي، وهو االآن ع�سو يف 

الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار يف مركز الرتاث الوطني.

العمراين الوطني من حالة االزدراء  ــرتاث  ال انتقال  ق�سة 

واالحتقار التي كنا نعي�سها مع البلديات واجلامعات واملواطنني، 

هي ق�سة عجيبة، وقد جاءت يف كتاب الرتاث العمراين، وهذا 

الكتاب ال يعلمكم �سيئًا، اإمنا هو ق�سة، وقد حتولت اإىل امل�سار 

ال�سحيح.

منذ �سنوات يف الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار ذهبنا بروؤ�ساء 

البلديات وروؤ�ساء املحافظات يف رحالت ا�ستك�سافية اإىل مواقع 

للرتاث كانت مهملة ومدمرة يف بالدنا، وحتولت اإىل اآبار نفط، 

وخ�سو�سًا يف املنطقة ال�سرقية، وحتولت اإىل مواقع انطلق منها 

االقت�ساد املحلي وفر�ض العمل، وجمعت �سمل االأ�سر التي ت�ستت 

اأبناوؤها يف املدن الكربى لطلب العي�ض، وذهبنا بهم اإىل دول 

متح�سرة، وذات اقت�ساديات �سخمة وكبرية وقوية، ولي�ست 

دول احتاجت اإىل اأن تلجاأ اإىل �سيء مثل الرتاث العمراين بحكم 

اأن اقت�سادياتها �سعيفة، حيث ذهبنا بهم اإىل اإيطاليا وفرن�سا 

وبع�ض الدول الغربية وال�سرقية، وهي موجودة على موقع الرتاث 

العمراين، وال بد لكم اأن تقروؤوا ر�سائل روؤ�ساء البلديات التي 

كتبوها وهم يتجولون يف تلك املناطق التي انبهروا بها، وكيف 

حتولت اإىل 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 

االأخ العزيز �سيف اهلل على هذه املبادرات الرائعة، وكنا يف 

بدايات العمل نعمل بنوع من االحتكاك 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 االأح�ساء 

بكل �سدق على هذه املبادرات الرائعة والهائلة التي اأ�سبحنا 

فيها االآن �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؛ 

الأن الرتاث العمراين اأ�سبح اليوم �سريكًا على امل�ستوى الوطني 

للهيئة العامة لل�سياحة واالآثار، واليوم الهيئة يف تنظيمها كلفت 

باالإ�سراف واملحافظة على الرتاث الوطني والعمل مع �سركائنا 

واأع�ساء جمل�ض الهيئة اأي�سًا من روؤو�ساء البلديات والوزارات 

االأخرى، ولذلك والأول مرة ي�سبح للرتاث العمران جهة حكومية 

خمت�سة تعمل على تطويره، ونظام االآثار اجلديد اأ�سبح ا�سمه 

نظام االآثار والرتاث العمراين الوطني، وهذه نقلة تاريخية وهو 

يف طريقه اإىل االإقرار 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 اإىل القرى ال�سغرية، واأتكلم مع 

اأهلها، وهم رجال خمل�سون وكرماء وحمبون لوطنهم، وكان 

َ ال 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، وال اأقارن طبعًا، ولكن اأتكلم عن جتربتي 

ال�سخ�سية فاأنا اأ�سكن االآن يف بيت من الطني، وراأيت ال�سباب 

الذين يبنون بيوتهم بالطني، ومتنيت اأن يكونوا معنا اليوم، وكنت 

اأبني مع اأطفايل وما زلت اأبني االآن، وعندنا االآن مقر موؤ�س�سة 

الرتاث الذي �سوف يبنى بالطني، ويتعاون معهم معلمي االأ�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، وال ميكن 

اأنا  بال�سعودية متخلفًا، فاأنا ال اأهرب من التقنية، فالبارحة 

جئت بطائرة، وعندي رخ�سة قيادتها، وهيئة ال�سياحة من 

اأوىل 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 ال عالقة له بق�سية 

اأننا متخلفون، بل بالعك�ض، واأريد  نحب تراثنا، فهذا ال يعني 
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اأن اأكرر هذه العبارة التي اأقولها دائمًا للطلبة، وهو اأنه تزداد 

–وباالإثبات- اأن اهتمام النا�ض برتاثهم وبتاريخهم  قناعتي 

يزداد مع حت�سر النا�ض، وارتفاع م�ستواهم االقت�سادي، وقد 

ذكرت مثااًل على الدول املتقدمة: اإيطاليا، وفرن�سا، واليابان، 

والواليات املتحدة االأمريكية، وبريطانيا، فهذه الــدول اأكرث 

تقدمًا يف حماية تراثها، ويف اإعادة املواقع اإىل 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، اإىلتقدمي 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  اال�سرتاحات الريفية، ونالحظ االآن 

القت�سادات املحلية يف اململكة، التي تعتمد اليوم بن�سبة %9٠ 

تقريبًا على الدولة يف الرواتب وامل�ساريف، وغريها.

وهذا خلل اقت�سادي جدًا، واالآن جاء الوقت ليتحول اإىل قيمة 

م�سافة، ونحن نعمل االآن مع وزارة الداخلية، وزارة االقت�ساد، 

ووزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وال�سياحة الدولية يف 

درا�سة طلبتها وزارة االقت�ساد لالأثر االقت�سادي للم�سروعات 

ال�سغرية واملتو�سطة.

الرتاث العمراين هو جزء ال يتجزاأ من هذه الرتكيبة االقت�سادية 

يف اإعادة تطويرها، واأمتنى من جامعة امللك في�سل، وي�سعدنا يف 

الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار، اأن نرتب زيارة لهيئة التدري�ض، 

وطلبة كلية العمارة لبع�ض امل�سروعات يف بالدنا، فنحن كنا 

نذهب اإىل بالد االأخرى فيما م�سى، ونريهم عمل غرينا، ونحن 

االآن نذهب بهم اإىل بالدنا، واحلمد هلل، فهناك فنادق االآن تبنى 

يف بيوت تراثية، فقد كنت يف حمافظة 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 رجااًل 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 االآن عن طريق بنك الت�سليف الذي ميول 

االآن 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 االآن 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، واالآن الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار اأقرت -بالتعاون مع 

�سندوق اال�ستثمارات العامة - اإن�ساء �سركة الفنادق وال�سيافة 

اأربع مناطق يف  الرتاثية، و�سوف تكون باكورة م�سروعاتها يف 

اململكة مببلغ 35٠ مليون ريال.

 واالآن 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 االآن، واأمتنى  نلحظ 

الريا�ض، وتــزوروا وادي حنيفة مثاًل، فهو م�سروع رائد، واأنا 

اأ�ستغرب ملاذا مل يقرروه يف املناهج؟ اإىل 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  االأحمر، 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 اإىل 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 االآن يف بلدية تبوك على �ساطئ البحر االأحمر، وبلدية 

ع�سري، واأمانة االأح�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  حماوالت حتويلها اإىل مول 

معظم عنا�سر و�سط الهفوف، واأنا اأوجه الدعوة اإىل جميع الطلبة 

لزيارته، واأمتنى من اجلامعة اأن ت�سمه اإىل موقعها باالإنرتنت.

 يف جامعة امللك عبدالعزيز، ملا ذهبنا يف العام املا�سي كان 

هناك ملتقى ال�سباب، وهذه ال�سنة ملتقى ال�سباب نظمناه يف 

االأح�ساء، واإذا رغب االإخوان يف معرفه فعليهم اأن يذهبوا اإىل 

»الرابط«، وهناك مو�سوعات كثرية تهم االأح�ساء ومن ذلك 

حوار جميل جدًا اأمتنى اأنكم ت�ساركون فيه.

اأيام يف االأ�سواق التي   وعندما ذهبت اإىل جدة ق�سيت ثالثة 

جرت فيها الفعاليات، مثل �سوق العثيم، وحني تزورونه ت�ساهدون 

الفعاليات واملعر�ض والقي�سرية، وت�ساهدون االأطفال وهم يبنون، 

ويعملون مع احلرفيني والبنائيني فنلم�ض الرتاث.

جانب من احل�سور يف حفل جائزة االأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين
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 ويف جدة كنت اأذهب اإىل امللتقيات يوميًا، واأجل�ض يف اخللف خلف 

املنطقة التي فيها الربنامج العلمي واملحا�سرات، ومل اأ�سدق عدد 

الطلبة الذين ح�سروا، وهذه الفعاليات كانت من ال�سباح اإىل 

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 االجتماعية 

واالقت�سادية والوطنية وال�سيا�سية، ثم اأبعاده العمرانية.

اأوؤمن   ونحن نقول لالأمانات دائمًا: اعملوا مع النا�ض، واأنــا 

بامل�ساركة؛ الأن اأكرب مك�سب اأن يت�سامن معك النا�ض، ففي 

الطائف مثاًل عندما جمع االأمني املاّلك، قالوا: نحن ال نريد 

مبالغ مالية، بل نريد اأن نعيد واجهات مبانينا، ونتيح �ساحات 

اأمامية فاملواطن ال�سعودي عندما تعطيه قدره من التقدير 

واالحرتام وبناء ال�سراكة فاإنه يتجاوب معك، فلذلك اأوؤمن اأن 

املواطن ال�سعودي بنى هذه الدولة، وهذه الوحدة الكبرية جدًا 

قبل البرتول والرثوة؛ الأنه تلقى هذه املبادرة التاريخية بتوحيد 

بالد االإ�سالم حتت مظلة االإ�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 اأاّل نن�ساها، فلذلك 

اليوم، فــاإن االأعمال التي تقوم بها البلديات بالت�سامن مع 

املالك مثل ما حدث يف الهفوف، وكل املناطق االأخرى اأدت اإىل 

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 

ال�سباب- ال نعرف اإال اجلزء الي�سري من تاريخ هذه البالد: 

اآباوؤكم  كيف تكونت، وكيف حتققت هذه املعجزة، لقد بناها 

واأجداكم، ومل يبنها �سخ�ض وال جمموعة وال فئة، وحافظ عليها 

اآباوؤكم واأجدادكم.

 وهذه املواقع التاريخية املنت�سرة يف بالدنا هي كتب مهملة 

اأن يعرف املواطن هذه  اأن نحييها، وال بد  وق�س�ض، وال بد 

املواقع التي ح�سلت فيها هذه الق�سة العجيبة، وهذه املعجزة 

الكبرية الهائلة.

 الواليات 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 االأمريكي جتده يعرف ق�سة بالده من اأولها اإىل اآخرها، 

بل جتد عنده نوعًا من االعتزاز. 

اأما بالدنا، فاإنها ت�سبه املعجزة، ومل اأر اإن�سانًا �سرقيًا اأو غربيًا 

اأتي اإىل هنا اإال وانبهر من اآثار اململكة، ولكن املوؤ�سف اأن مواطنينا 

-وبخا�سة ال�سباب- ال يعرفونها؛ فال�سياحة متاأخرة، والطرق 

ال�سريعة غري خمدمة، وخطوط الطريان تعطل النا�ض عن الذهاب 

اإىل املواقع، واملواطن اليوم غري حمفز اإىل اأن يذهب ليتمتع، 

وهذا نراه االآن يف انح�سار اإن �ساء اهلل؛ الأننا نرى اإقبااًل كبريًا من 

املواطنني واالأ�سر وال�سباب على تراث بالدهم، وحر�سًا على التمتع 

بهذا التاريخ العظيم لبالدهم، والتم�سك بهذه املكا�سب الكبرية.

اأنا مل اأ�سدق هذا التو�سع العمراين يف املنطقة ال�سرقية، فهو 

من دالئل النعمة الكبرية التي نعي�ض بها، وما تتمتع به بالدنا 

من ا�ستقرار واطمئنان، وال �سك، اأننا -مثل بقية الدول- لدينا 

م�سكالت، ولكننا -واحلمد هلل- يف و�سع مطمئن، وقيادة اململكة 

تعمل وت�سمع النا�ض، واالخرتاق الذي يحاول بع�سهم القيام به 

مردود، ومل ينجح، على الرغم من املحاوالت 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 حم�سو�سة لدى املواطنني، واأحيي 

جامعة الدمام، وامللتقى القادم �سيكون -اإن �ساء اهلل- يف املدينة 

املنورة مبنا�سبة اأنها عا�سمة الثقافة االإ�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 

العمراين الوطني، واإر�سال جمموعات الطلبة املتميزين اإىل 

املوؤمترات الدولية. ونحن بداأنا به يف الواقع باإر�سال الطلبة 

املتفوقني مع روؤ�ساء البلديات واملحافظني اإىل دول كثرية، مثل: 

اإيطاليا، وتون�ض، ودول اأخرى، واملو�سوع يحتاج اإىل 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 االآن 6٠٠ �ساب و�سابة م�سجلون اليوم عندنا يف 

اللجان اال�ست�سارية للرتاث الوطني، ومتوزعون يف اأنحاء اململكة، 

واأنا قلت يوم اأم�ض يف جامعة امللك في�سل، وجتاوبت مع االإخوة 

واالأخوات 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 ال 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 والأ�سحاب املبادرات الكبرية يف جمال 

الرتاث، وهذه �سوف متنح يف العام القادم، وعندنا اأي�سًا جائزة 

االإجناز مدى احلياة، التي فاز بها �سابقًا االأمري ت�سارلز، الذي 

اأتى اإىل الريا�ض، وحتدث طوياًل عن ق�سية الرتاث العمراين، 

وموؤ�س�سة االآغا خان املتميزة، كما فاز بها جمموعة من الرواد، 

واالآن برت�سيح من جمعية علوم العمران فاز بها �سيدي �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن عبدالعزيز، و�سوف يت�سلمها -اإن 

�ساء اهلل- يوم الثالثاء املقبل يف ق�سر املربع يف الريا�ض، وهو 
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اأحد امل�سروعات الرائدة التي قام بها، وموقع موؤ�س�سة الرتاث 

اخلريية �سوف ين�سر معلومات عن م�سوغات هذه اجلائزة، و�سوف 

يكرم، حفظه اهلل، ويكرم معه ع�سرات االأ�سخا�ض الذين عملوا 

على اإحداث معجزة تاريخية يف منطقة الريا�ض.

واالآن 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(.

بالدنا غنية برتاكم الرتاث العمراين، ولكن اأي�سًا الرتاكم التاريخي 

على مدى اآالف ال�سنني، فالنا�ض يف اأمريكا منبهرون، ويعرفون 

اأن هذه البالد من البالد ذات الــوزن الثقيل تاريخيًا وح�ساريًا 

وقيمًا واأخالقًا، وما يقوم به ملك هذه البالد -يحفظه اهلل- من 

مبادرات تاريخية يف جماالت اإطفاء االحتقان ال�سيا�سي، والتدخل 

يف ال�سالم وحوار االأديان وحوار احل�سارات، لي�ض �سيئًا مبتدعًا 

اأو فقاعة اإعالمية اإمنا هو �سيء مــوروث، واأنتم مواطنو اململكة 

اأن تكون لكم الريادة،  –وباعتقادي- مربجمون جينيًا  ال�سعودية 

فاأنتم ورثتم هذا الدين العظيم، وتعي�سون يف بلد االإ�سالم، فال 

منا�ض من اأن يكون املواطن ال�سعودي ذا اأخالق ووفاء وعزم؛ الأن 

من خرجوا من هذه اجلزيرة العربية ون�سروا هذا الدين هم اأبناء 

هذا الوطن، واإذا نظرت يف التاريخ، ونظرت اإىل هجرة االإن�سان 

من بداياته من اإفريقية ف�ستجد اأنه مّر من اجلزيرة العربية، واإذا 

نظرت اإىل احل�سارات ال�سخمة جتدها تداولت يف اجلزيرة العربية، 

وا�ستقرت، وهذا ما ن�ستك�سفه من االآثار، 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 اإىل 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 واالأمناء  اأن  الأنه 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 البد 

يعرف وطنه، ويقدر هذا الوطن، وهذه املكا�سب الكبرية جدًا 

�سوف يكون -اإن �ساء اهلل- ال�سد املنيع اأمام حماوالت االخرتاق 

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 باالألوان 

اجلديدة، وال تطلق قناة ف�سائية جديدة بحثًا عن �سمعة، فبالدنا 

ال حتتاج اإىل دعاية، بل حتتاج اإىل 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 االأمة.

اأ�سكركم على ح�سوركم اليوم، وعلى ا�ست�سافة هذه اجلائزة 

التي هي جائزتكم.

معر�ض امل�ساريع الفائزة يف الدورة الرابعة - ال�سنة الثانية - جامعة الدمام يف ٢6 من املحرم ١434هـ )١٠ دي�سمرب٢٠١٢م(وال�سالم عليكم.

4041



كليات  لطالب  االأوىل-  ال�شنة   - اخلام�شة  ــدورة  ال
العمارة والتخطيط وال�شياحة واالآثار باململكة العربية 

ال�شعودية، وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية:

اأقيم احلفل اخلتامي للدورة اخلام�سة ال�سنة االأوىل، يوم االأحد 5 

�سفر ١435هـ )8 دي�سمرب ٢٠١3م(، يف مبنى قاعة االحتفاالت 

بجامعة طيبة يف منطقة املدينة املنورة، حتت رعاية �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

-رئي�ض اللجنة العليا للجائزة-، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -اأمري منطقة املدينة 

املنورة، ورئي�ض جمل�ض التنمية ال�سياحية باملنطقة-، وبح�سور 

اأحمد بن حممد ال�سيف -نائب وزير  معايل االأ�ستاذ الدكتور 

التعليم-، ومعايل االأ�ستاذ الدكتور عدنان بن عبداهلل املزروع 

االأ�ساتذة  من  كبري  عــدد  وبح�سور  طيبة-،  جامعة  -مدير 

واالأكادمييني املخت�سني واملهتمني بالرتاث العمراين.

واألقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمييري �صلطان بن �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود كلمة قال فيها:

ال�سالم عليك، ورحمه اهلل وبركاته، واحلمد هلل رب العاملني 

اأن ناأتي هذا املكان املبارك -املدينة املنورة – يف هذه اجلامعة 

�سل�سلة  اإحدى حلقات  اليوم  لتنطلق  املتميزة...جامعة طيبة، 

متوا�سلة – اإن �ساء اهلل- تتعلق برتاثنا الوطني وهو الرتاث 

الذي هو يف حقيقة االأمر متاأ�سل يف املواطن منذ والدته.

الــرتاث اخلريية وهيئة  – موؤ�س�سة  اليوم  الكل  وكــان على 

النوافذ  فتح   ،– العايل  التعليم  واالآثـــــار،ووزارة  ال�سياحة 

واالأبواب حتى نريه نور الطريق م�سيئا كي يتوجه اإىل مواقع 

البالد  العظيم لهذه  الــرتاث، وي�ستلهم منها هذا الطريق 

– وهلل  وا�ستمرت  االإ�سالم  اأر�سها حتت راية  التي توحدت 

احلمد – بالد اآمنة م�ستقرة مزدهرة وب�سبب تطوره – وهلل 

احلمد – يف ظل القيم التي �سكلت اإن�سان هذا البلد وجعلته 

اإرثه  اإن�سانًا خمل�سًا يف املحافظة على وطنه واملحافظة على 

– اإن  واأي�سا موؤمتن على م�ستقبله  واملحافظة على مكوناته، 

االأمري في�سل  بال�سكر الأخي  اأتوجه  اأن  اليوم  اأود  �ساء اهلل- 

بن �سلمان على رعايته هذا املوؤمتر، كما اأود اأن اأحتفي بهوؤالء 

الذين توا�سلوا معنا اليوم الدكتور ال�سيف، والدكتور مزروع 

العمراين  الــرتاث  اليوم بداية النطالق مركز  واإعــالن هذا 

االإ�سالمي من املكان الذي انطلق منه االإ�سالم اإىل العامل اأال 

وهو املدينة املنورة.

اإن احلديث عن اجلامعات حديث مهم جدًا، وقد �ساألني الدكتور 

مزروع منذ قليل �سوؤااًل مفاده.. هل جائزة الرتاث العمراين تتبع 

هيئة ال�سياحة؟ فقلت له: ال بل يف الواقع تتبع ملوؤ�س�سة الرتاث 

اخلريية التي تاأ�س�ست قبل اأكرث من ع�سرين عاما اأي قبل هيئة 

ال�سياحة، وكانت فكرة اجلائزة اأننا نود االحتفاء بالنا�ض الذين 

يحبون الرتاث ويحافظون عليه.

يف بداية االهتمام بالرتاث العمراين، كنا نعي�ض فرتة التنمية 

واأبعاد التطوير والتحديث يف اململكة، فكان النظر اإىل للرتاث 

العمراين كاأنه اأمر ثانوي والنظر اإليه كاأنه اأمر ميكن اللحاق به 

يف وقت الحق والرتكيز االآن – حينئذ - على اأمر اأهم،اأي�سًا كان 

هناك نظرة- اإىل حد ما -،اأو جتاهل اأو جهل باأهمية الرتاث 

–تعاىل- قمت بتاأ�سي�ض موؤ�س�سة  العمراين، وبتوفيق من اهلل 

الرتاث اخلريية وكنت قبل ذلك اأي�سا الرئي�ض الفخري جلمعية 

علوم العمران ال�سعودية، فقلت للدكتور مزروع: اهتمامي بهذه 

الق�سية بداأ من �سنة ١4٠7هـ تقريبا ب�سبب اأنني كنت اأبحث يف 

ق�سية ترميم وبناء منزل اأ�سكن فيه،مبني بالطني يف مزرعة 

نخيل يف وادي حنيفة بجوار الدرعية،وعندما ذهبت اإىل الدرعية 

اأعي�ض يف منطقة لها ارتباط  اأن  اأق�سد  باحثًا عن موقع كنت 

تاريخي مع وطني وباأ�سرتنا من ثالثمائة عاٍم،عند انطالق 

الدولة ال�سعودية االأوىل عام ١945م،يف منطقة واحة تكون 

مفتوحة، فاأنا - بطبيعتي- اأحب النظر اإىل ال�سماء وال اأحب 

الغرفة املغلقة كثريًا، فوجدت هذا البيت بجوار مزرعة كبرية 

كان ميتلكها امللك في�سل – يرحمه اهلل – ومتلكت املزرعة، 

)وقال �سموه م�ستطردًا: اأ�سعد اليوم باأن يجل�ض معنا جمموعة 

من املميزين: دكتور �سالح ملعي، دكتور �سالح لو �سمحت اأن تقف 

با�سم املجموعة وال�سيد علي القبان، والحقا الدكتورخالد عزام، 

الدكتور �سالح: اأود اأن نفتح املجال للحوار(.

كان هناك حوار حول هذا البيت الطيني، ون�سر عنه كتاب با�سم 

)Back to Earth( والكتاب االآن �سيطبع هذه ال�سنة، وت�سدر 

منه ن�سخة باللغة العربية، وميكن ت�سجيله على موقع موؤ�س�سة 

اأ�سامة عنده املعلومات حول  الرتاث اخلريية، اعتقد الدكتور 

هذا الكتاب.
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اأريــد بيتًا، وبداأنا  كانت زيارتي للمزرعة بال�سدفة، )كنت 

اأو ا�سرتيه وهكذا( وملا ما وفقنا يف  نبحث عن بيت ا�ستاأجره 

ذلك،قلت: اأمت�سى يف الطريق مع املهند�ض عبد اهلل الدغيرث- 

اعتقد انه كان موجود هنا- ودخلنا هذه املزرعة وكانت مفتوحة 

فوجدنا )الوقاف - اأي احلار�ض( امل�سوؤول وهو رجل ب�سيط 

ن�سميه الوقاف، كانت املزرعة متهدمة والبيت الطيني متهالك، 

اأي�سا الدكتور  فا�ستقطبت املهند�ض را�سم بدران وا�ستقطبت 

املهند�ض عبد الواحد الوكيل – عبد الواحد الوكيل تعرفونه طبعا 

وهو من املتميزين يف جمال العمارة و�سادفه اليوم ظرف ب�سيط 

- اإن �ساء اهلل – �سياأتي اليوم اأو باكر وقد بنى الدكتور الوكيل 
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م�ساجد كثرية يف اململكة، وح�سل معنا على جوائز عاملية،منها 

م�ساجد يف املدينة املنورة ويف القبلتني، وامليقات واأعتقد قباء.

ا�ستقطبت الدكتور عبد الواحد- يف هذا الوقت- وبداأنا نعمل 

على هــذا احلـــوار، هل نهدم هــذا البيت؟ هل نرممه؟ اإىل 

اآخره....،وتو�سلنا اإىل اأن نعيد ترميم هذا البيت ولذلك هناك 

ورقة مهمة �سيقدمها املهند�ض علي القبالين،وهو رجل مميز بكل 

املقايي�ض اليوم اعتقد اأو يوم الثالثاء...يوم الثالثاء، اأمتنى اأن 

حت�سروها، تتعلق بق�سة كينونة هذا املكان!!وكيف كان التعاون 

مع ال�سخ�سيات؟! 
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�صعادة الدكتور اأ�صامة بن حممد نور اجلوهري

االأمني العام ملوؤ�س�سة الرتاث اخلريية

االأمني العام للجائزة

�صعادة املهند�س طارق علي ر�صا

املدير العام ملكتب طارق علي ر�سا

لال�ست�سارات الهند�سية

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان بن �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود

موؤ�س�ض ورئي�ض موؤ�س�سة الرتاث اخلريية ورئي�ض اللجنة العليا للجائزة

�صعادة الأ�صتاذ الدكتور عادل اإ�صماعيل

املدير العام ملكتب معمار

لال�ست�سارات الهند�سية

�صعادة الأ�صتاذ الدكتور �صعيد بن فايز ال�صعيد

عميد كلية ال�سياحة واالآثار

يف جامعة امللك �سعود )�سابقًا(

�صعادة الأ�صتاذ الدكتور م�صاري بن عبداهلل النعيم

امل�سرف على مركز الرتاث العمراين الوطني بالهيئة 

العامة لل�سياحة واالآثار

�صعادة الدكتور يو�صف عبدالكبري حممد نيازي

عميد كلية ت�ساميم البيئة )�سابقًاً(

بجامعة امللك عبدالعزيز

�صعادة الدكتور عبدالعزيز بن نا�صر الدو�صري

رئي�ض جمل�ض اإدارة

اجلمعية ال�سعودية لعلوم العمران

أعضاء اللجنة العليا
يراأ�ض اللجنة العليا للجائزة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان 

ابن �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 االأقل كل ثالث �سنوات، وتقوم هذه اللجنة 

باالإ�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 االأمانة العامة للجائزة باالآتي:

١ - االإعداد الجتماعات اللجنة العليا، والتن�سيق بني اأع�سائها.

٢ - اتخاذ االإجراءات الالزمة لالإعالن عن اجلائزة، مبا يف 

ذلك الدعوة اإىل الرت�سيح، وتنظيم عملية االإعداد االأويل 

للتحكيم.

3 - تنظيم اجتماعات جلنة التحكيـم.

4 - تنظيم احتفال اجلائزة واالأن�سطة امل�ساحبة له واإعالن 

الفائزين. 

5 - اإعداد خطة العمل واآليته باجلائزة.

6 - اإعداد التو�سيات املتعلقة باأمور اجلائزة، ورفعها اإىل اللجنة 

العليا لالإقرار.

7 - رفع تقارير دوريــة اإىل اللجنة العليا عن �سري العمل يف 

اجلائزة.

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

9 - تفعيل الربنامج الثقايف.

أهداف الجائزة

تهدف جائزة االأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين اإىل 

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 االأ�سيل، �سواء 

يف اململكة العربية ال�سعودية للجائزة حمليًا اأم يف دول جمل�ض 

التعاون لدول اخلليج العربية. 

وميكن تف�سيل ذلك على النحو االآتي:

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، 

ومثااًل متفردًا ي�ستحق االحتذاء 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 املجاالت العمرانية االأخرى، 

ومتنح جائزة املهنيني يف الفروع االآتية: 

اأوًل: جائزة الإجناز مدى احلياة:

متنح ملن يقدمون اأعمااًل جليلة للمحافظة على الرتاث العمراين، 

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

ثانيًا: جائزة العناية بامل�ساجد التاريخية:

متنح للم�سروعات املتميزة يف ترميم امل�ساجد، التي ا�ستطاعت 

اإمتام عملية الرتميم باحرتافية عالية حافظت على القيمة 

املعمارية واحل�سارية للم�ساجد املرممة، مع توظيف املواد 

املحلية يف عملية الرتميم. �سمن ا�سرتاطات املواثيق الدولية.

ثالثًاً: 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 االجتماعي  اأو االقت�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.

رابعًا: 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 املجاالت العمرانية 

االأخرى، 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.

خام�سًا: جائزة البعد الإن�ساين:

ومتنح للم�سروعات التي تاأخذ يف ح�سبانها العناية باالإن�سان 

ومتطلباته، ومتنح للموؤ�س�سات اأو الهيئات احلكومية اأو ال�سركات.

�ساد�سًا: جائزة امل�سروع القت�سادي الرتاثي:

ومتنح للم�سروعات التي تاأخذ يف ح�سبانها اال�ستثمار يف الرتاث، 

اأو يف اأحد  اأو تخطيطيًا،  اأن يكون امل�سروع معماريًا،  ن  كمِ ومُيْ

املجاالت العمرانية االأخرى، 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

�سابعًا: جائزة بح�ث الرتاث العمراين: 

واأ�س�سه،  العمراين  الــرتاث  بدرا�سة  املعنية  لالأبحاث  متنح 

وخلفيات االأمناط 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 واالأفراد.

جائزة طالب كليات العمارة والتخطيط: 

متنح اجلائزة مل�سروعات طالب كليات العمارة والتخطيط 

املتميزة يف جمال الرتاث العمراين باململكة العربية ال�سعودية، 

اأحد  اأم يف  اأم تخطيطية  م�سروعات معمارية  اأكانت  �سواء 

املجاالت العمرانية االأخرى. ومتنح جائزة طالب كليات العمارة 

والتخطيط يف الفروع االآتية: 

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 االقت�سادي اأو االجتماعي 

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 املجاالت العمرانية 

االأخرى، 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 االأمناط 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 حلفل اجلائزة - الدورة الرابعة - ال�سنة الثانية بجامعة الدمام، يف ٢6 من املحرم ١434هـ )١٠ دي�سمرب٢٠١٢م(

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

على الرتاث العمراين، يطلب االآتي:

- اإرفاق ا�ستمارة الرت�سيح املنا�سبة لفرع اجلائزة، ويرجى التقيد 

مبلء جميع املعلومات املطلوبة.

- عدد ال يقل عن 6 لوحات A0، وال يزيد على 8 لوحات، وتكون 

األواح فلني،  )Landscape(. وتكون مطبوعة ومثبتة على 

واإرفاق ن�سخة اإلكرتونية منها.

- كتابة معلومات اال�سم والكلية خلف اللوحات، ويبقى ا�سم 

امل�سروع فقط.

- اختيار مقيا�ض الر�سم املنا�سب.

- تقرير A4، باللغة العربية اأو باللغة االإجنليزية.

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

باللغة االإجنليزية.

للتقدمي اإىل 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 االإجنليزية.

- اإرفاق ن�سخة ملونة من البحث ون�سختني م�سورتني.

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

اأو باللغة االإجنليزية.

للتقدمي اإىل اأف�سل برنامج لتعليم الرتاث العمراين، يطلب االآتي:

- 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 بدول جمل�ض 

التعاون اخلليج العربية، وملراحل املاج�ستري والدكتوراه يف 

كليات العمارة والتخطيط.

5 - اأن يكون برنامج تعليم الرتاث العمراين املقدم اإىل الرت�سيح 

�سمن اخلطة الدرا�سية املحدثة للكلية.

6 - ال يحق التقدم اإىل الرت�سيح للجائزة من اأحد اأع�ساء اللجنة 

العليا اأو جلنة التحكيم اأو اإعداده، يف الدورة امل�سارك فيها، 

اأو من قبل موظفي االأمانة العامة للجائزة.

املــحــددة ال�ستقبال  املــدة  امل�سروعات خــالل  اأن تقدم   - 7

الرت�سيح.

شروط الترشيح

ي�سرتط يف االأعمال املقدمة اإىل الرت�سيح لطالب كليات العمارة 

والتخطيط وال�سياحة واالآثار، 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:

اأن يكون موقع م�سروع الــرتاث العمراين يف دول جمل�ض   - ١

التعاون اخلليج العربية.

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

دول جمل�ض التعاون اخلليج العربية.

اأن تكون امل�سروعات والبحوث املتقدمة اإىل اجلائزة من   - 3

نتاج املقررات الدرا�سية يف كليات العمارة والتخطيط يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليج العربية.

جانب من احل�سور يف حفل جائزة االأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين

الدورة الرابعة - ال�سنة الثانية - جامعة الدمام

يف ٢6 من املحرم ١434هـ )١٠ دي�سمرب٢٠١٢م(
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تقرير لجنة التحكيم



تقرير لجنة تحكيم جائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني
مت خالل االأيام ٢١-٢٠١4/١٠/٢3م حتكيم امل�سروعات املر�سحة الدورة الخامسة - السنة الثانية - 1435 هـ )2014 م(.

جلائزة االأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث العمراين للمهنيني 

والطالب، للدورة اخلام�سة – ال�سنة الثانية )١435هـ/٢٠١4م(، 

يف املنامة - مملكة البحرين، من قبل اأع�ساء جلنة التحكيم 

املكونة من:

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر عادل عبدالفتاح اإ�سماعيل

مكتب معمار لالإ�ست�سارات الهند�سية -اململكة العربية ال�سعودية

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر عبدالعزيز بن �سعد املقرن

جامعة امللك �سعود - كلية العمارة والتخطيط.

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر م�ساري بن عبداهلل النعيم

امل�سرف العام على مركز الرتاث العمراين الوطني

)الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار(

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر اإ�سالم حمدي الغنيمي

جامعة البحرين -كلية الهند�سة- ق�سم العمارة والت�سميم الداخلي

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر حامت جالل

جامعة قطر- كلية الهند�سة

�سعادة الدكت�ر عماد الدين اأوطه با�سي

جامعة امللك �سعود - كلية العمارة والتخطيط

وبح�سور

�سعادة الدكت�ر اأ�سامة بن حممد ن�ر اجل�هري

االأمني العام للجائزة

من ميني ال�سورة: اأ.د. اإ�سالم الغنيمي، م. اأحمد اجلودر، اأ.د. م�ساري النعيم، اأ.د. عادل اإ�سماعيل،

د. اأ�سامة اجلوهري، اأ.د. حامت جالل، اأ.د. عبدالعزيز املقرن
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4- جائزة امل�سروع القت�سادي الرتاثي:

ومت تر�سيح م�سروعني للرتاث العمــــراين ذات القيمة االقت�سادية 

وهي كاالآتي:

- )م�سروع رقم ١( قي�سرية الرا�سد.

- )م�سروع رقم ٢( قرية االأح�ساء الرتاثية – مقهى �سعبي.

جائزة المهنيين

راأت جلنــــة التحكيــــم اأن امل�سروعــــات املر�سحة كانــــت طبقًا لفروع 

اجلائــــزة ومت حجــــب ا�سم املحرتف واجلهة التــــي تقدم منها، ومت 

التقدمي طبقًا لذلك كما ياأتي:

ت�سنيف امل�سروعات ح�سب فروعها:

1- جائزة العناية بامل�ساجد التاريخية:

مت تر�سيــــح 3 م�سروعات يف فــــرع العناية بامل�ساجد التاريخية وهي 

كاالآتي:

- )م�سروع رقم ١( م�سجد ال�سيخ حممد بن عبدالوهاب.

- )م�سروع رقم ٢( جامع اأبي �سعيد الكدمي.

- )م�سروع رقم 3( م�سجد جزيرة جنة.

2- جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

مت تر�سيــــح ١9 م�سروعًا يف فــــرع م�سروعات احلفاظ على الرتاث، 

وهي كاالآتي:

- )م�سروع رقم ١( احلفاظ على متحف بيت العثمان.

- )م�سروع رقم ٢( القلعة الدو�سرية.

- )م�سروع رقم 3( قلعة عريف.

- )م�سروع رقم 4( بيت الب�سام.

- )م�سروع رقم 5( بلدة اخلرباء.

- )م�سروع رقم 6( اإحياء منطقة الفهيدي.

- )م�سروع رقم 7( �سوق القي�سرية – م�سروع رائد لتاأهيل مدينة 

املحرق الرتاثية.

- )م�سروع رقم 8( قلعة الق�سلة.

- )م�سروع رقم 9( تطوير بلدة العال الرتاثية - املرحلة االأوىل.

- )م�سروع رقم ١٠( ك�سك ال�سيخ مبارك ال�سباح.

- )م�سروع رقم ١( ق�سر الدكتور نا�سر الر�سيد.

- )م�سروع رقم ١٢( قرية بن حم�سان.

- )م�سروع رقم ١3( القرية التاريخية بالنما�ض.

- )م�سروع رقم ١4( ق�سر ثربان – القرية التاريخية بالنما�ض.

- )م�ســــروع رقــــم ١5( متحــــف النما�ــــض – القريــــة التاريخيــــة 

بالنما�ض.

- )م�سروع رقم ١6( قرية الق�سار.

- )م�سروع رقم ١7( بيت علي الرفاعي.

- )م�سروع رقم ١8( بيت ح�سني الرفاعي.

- )م�سروع رقم ١9( اإحياء منطقة املحرق القدمية »مركز ال�سيخ 

اإبراهيم«.

3- جائزة م�سروع الرتاث العمراين:

مت تر�سيــــح 5 م�سروعات يف فرع م�سروعات الرتاث العمراين وهي 

كاالآتي:

- )م�سروع رقم ١( قلعة اجلدعي.

- )م�سروع رقم ٢( متحف احلمنة.

- )م�سروع رقم 3( اإعادة اإحياء ال�سوق ال�سعبي الن�سائي بالدمام.

- )م�سروع رقم 4( تطوير �سوق باب البحرين.

- )م�ســــروع رقــــم 5( جممع �سكنــــي عائلي م�ستوحى مــــن العمارة 

التقليدية.
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و�سع معايري التحكيم وقيمها:

1- معايري فروع اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

ويعنى بهــــا مدى ارتباط املو�ســــوع املقدم وعالقتــــه برتاث موقعه 

يف دول جمل�ض التعــــاون لدول اخلليج العربي، الذي ي�سمل الرتاث 

الديني، والرتاث االجتماعي، والرتاث احل�سري، والرتاث البيئي، 

واملــــوروث الثقايف، ومدى تطابق امل�ســــروع مع هذا املعيار وحتقيقه 

الهدف املعلن من املهني.

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:

مــــدى ا�ستيعــــاب املهنــــي مفهــــوم الــــرتاث وتوظيفــــه يف االأفــــكار. 

وطروحات امل�سروع.

الت�سكيــل الرتاث العمــراين واملفردات واللغــة املعمارية 

الرتاثية:

قــــدرة املهنــــي على ا�ستخــــدام الــــرتاث العمراين ومفــــردات اللغة 

املعماريــــة الرتاثيــــة. مبالحمهــــا الهند�سية، وجت�سيدهــــا ماديًا يف 

الت�سكيل.

ال�اقعية:

اإمكانيــــة تنفيــــذ اأطروحــــات امل�سروع علــــى اأر�ض الواقــــع، واأبعاده 

االقت�سادية واالجتماعية وال�سياحية. وتطوير املنطقة.

الإبداع:

القــــدرة االإبداعية لدى املهني من خالل طرح حلول ع�سرية تهتم 

باملكان. وتنا�سب الزمان.

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

خيــــارات املهني ال�ستخدام مواد البناء الرتاثية وطرائقه، وحتقيق 

قيم اال�ستدامة.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:

جــــودة اإخــــراج امل�ســــروع ونوعيتــــه، وم�ستــــوى ا�ستكمــــال ت�ساميم 

مكونات امل�سروع

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث:

مــــدى ا�ستجابة املهني ملبادئ احلفاظ على الــــرتاث وقوانينه التي 

اأقرتها املنظمــــات واملواثيق الدولية من خــــالل طروحات امل�سروع 

الت�سميمية.

5- جائزة بح�ث الرتاث العمراين:

مت تر�سيح ١6 بحثًاً من بحوث الرتاث العمراين وهي كاالآتي:

- )بحث رقم ١( اإدارة الرتاث العمراين.

- )بحث رقم ٢( عنا�سر عمارة الغاط التاريخية.

- )بحــــث رقم 3( م�سجد جواثا منوذج الأقدم امل�ساجد العتيقة يف 

اجلزيرة العربية: روؤية اأثرية جديدة لعمارته االأوىل.

 The Role Of Traditional  )4 رقــــم  )بحــــث   -
 Sustainability In Cultural Heritage, Environment
 and Resilience The Case Of Urban Water

.Management In Jeddah Saudi Arabia
- )بحث رقم 5( تنمية القرى الرتاثية باأبها.

- )بحــــث رقــــم 6( توثيــــق الــــرتاث املعمــــاري يف اململكــــة العربية 

ال�سعودية »املدينة املنورة«.

 Thee Ain Historical Village  )7 رقــــم  -)بحــــث 

.Sustainable Cultural Tourism

- )بحث رقم 8( مدينة املوتى يف جبل البحي�ض.

- )بحث رقم 9( البيوت التقليدية يف دبي.

- )بحــــث رقم ١٠( خطــــة اإدارة الــــرتاث والتوثيق حلــــارة فنجاء 

بوالية بدبد.

- )بحــــث رقم ١١( خطــــة اإدارة الرتاث والتوثيــــق حلارة ال�سليف 

بوالية عربي.

- )بحــــث رقم ١٢( خطة اإدارة الــــرتاث والتوثيق حلارة ال�سيباين 

بنيابة بركة املوز.

- )بحــــث رقــــم ١3( خطــــة اإدارة الــــرتاث والتوثيق حلــــارة اليمن 

بوالية اإزكي.

- )بحث رقم ١4( حارة العقر بوالية بهالء.

- )بحث رقــــم ١5( االأعمال والدرا�ســــات التوثيقية لبيت عبداهلل 

عبداللطيف العثمان.

- )بحث رقم ١6( اإعداد املخطط العام لتاأهيل وتنمية قرية كاف 

الرتاثية.
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2- معايري بح�ث الرتاث العمراين:

اأهمية م��س�ع الدرا�سة:

اأهميــــة الدرا�سة وعالقتهــــا برتاث موقعــــه يف دول جمل�ض التعاون 

لــــدول اخلليــــج العربيــــة الــــذي ي�سمــــل الــــرتاث الدينــــي والرتاث 

االجتماعي، والرتاث احل�سري، والرتاث البيئي، والرتاث الثقايف.

املنهجية العلمية للدرا�سة:

اتباع الدرا�سة املنهج العلمي يف البحث.

�سم�لية الدرا�سة:

تكامــــل الت�سجيــــل والتوثيــــق، وتدعيــــم املــــادة العلميــــة بال�ســــور 

والر�سومات التو�سيحية وامل�سوحات.

فهم فكر الرتاث العمراين واإعادة ا�ستخدامه:

مــــدى ا�ستيعــــاب الباحــــث مفهوم الــــرتاث العمــــراين وا�ستخدامه 

ودجمه يف احلياة اليومية املعا�سرة.

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

مدى ا�ستعاب الباحث مبادىء احلفاظ على الرتاث وقوانينه التي 

اأقرتها املنظمات واملواثيق الدولية من خالل طروحات البحث.

حتكيم امل�سروعات وتق�ميها:

ناق�ــــض اأع�ســــاء جلنــــة التحكيم جمموعة مــــن املعايــــري التي على 

�سوئها �ســــوف يتم اختيار امل�ساريع التــــي �سوف حتظى باجلائزة. 

كما اتفقت جلنة التحكيم على االأوزان والقيم واملعايري التي �سوف 

يتــــم تطبيقها على حد �ســــواء على امل�سروعــــات كافة �سمن فرعي 

م�سروع الرتاث العمراين واحلفاظ على الرتاث العمراين. وكذلك 

معايري بحوث الرتاث العمراين.

2- جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

اعتمدت جلنة التحكيم ثالث مراحل لتقومي امل�سروعات املر�سحة 

جلائزة م�سروع الرتاث العمراين ح�سب االآتي:

املرحلة الأوىل: 

قــــام كل ع�سو من اأع�ساء جلنة التحكيم بدرا�سة التقارير املرفقة 

لكل م�سروع، وكذلك قــــراءة اللوحات واملخططات قراءة حتليلية، 

ثــــم اإعطاء امل�سروع التقدير الذي يراه الع�سو منا�سبًا وفق املعايري 

اخلا�ســــة لفــــرع اجلائــــزة، وا�ستبعــــاد امل�سروعــــات املر�سحة التي 

ال تخــــدم اأهداف اجلائــــزة، اإذ اأدى ذلك اإىل اختيــــار اأربعة ع�سر 

م�سروعًا، من �سمن ت�سعة ع�سر م�سروعًا.

املرحلة الثانية: 

بعــــد مداولة اأع�ساء جلنة التحكيم ودرا�سة االأربعة ع�سر م�سروعًا 

التــــي مت اعتمادهــــا، والتي تنطبــــق عليها اأهــــداف اجلائزة، وبعد 

عر�سها ومناق�ستها �سمن املعايري واالأ�س�ض التي اتفقت عليها جلنة 

التحكيــــم، وبناء على ما تقــــدم فقد مت اختيــــار ثمانية م�سروعات 

النتقاء االأف�سل منها للفوز باجلائزة.

املرحلة الثالثة: 

قرر اأع�ساء جلنة التحكيم باإجماعهم حتديد امل�سروعات الفائزة، 

وذلــــك بتطبيق املعايري واالأ�س�ض التي اتفقت عليها جلنة التحكيم، 

وبعــــد مناق�سة امل�سروعات مت �سم م�سروعــــات اأرقام ١3 و١4 و١5 

كم�سروع واحد، وترتيب الفائزين كاالآتي:

امل�ساريع الفائزة باجلائزة الأوىل )منا�سفة(: 

• القريــــة التاريخية بالنما�ض )م�سروع رقم ١3(، ق�سر ثربان 
بالنما�ــــض )م�ســــروع رقــــم ١4(، متحــــف النما�ــــض )م�ســــروع 

رقــــم ١5( - الهيئة العامــــة لل�سياحة واالآثــــار - اململكة العربية 

ال�سعودية.

• اإحيــــاء منطقــــة املحــــرق القدميــــة »مركــــز ال�سيــــخ اإبراهيم« 
-مملكة البحرين )م�سروع رقم ١9(.

امل�ساريع الفائزة باجلائزة الثانية )منا�سفة(: 

• �سوق القي�سرية - م�سروع رائد لتاأهيل مدينة املحرق الرتاثية 
-وزارة الثقافة البحرينية- مملكة البحرين )م�سروع رقم 7(. 

• اإحياء منطقة الفهيدي -بلدية دبي- االإمارات العربية املتحدة 
)م�سروع رقم 6(. 

امل�ساريع الفائزة الثالثة )منا�سفة(:

• تطويــــر بلدة العــــال الرتاثية -املرحلــــة االأوىل -الهيئة العامة 
لل�سياحة واالآثار - اململكة العربية ال�سعودية )م�سروع رقم 9(.

بتول بنت في�سل نا�سر بن  ال�سيخ مبارك ال�سباح -م.  • ك�سك 
عا�سور- دولة الكويت )م�سروع رقم ١٠(. 

ت��سيات جلنة التحكيم :

بعــــد مــــداوالت مطولة حــــول منح اجلائــــزة، وجماالتهــــا واملعايري 

املتفق عليها وكيفية اال�ستفادة من مفرزات اجلائزة تو�سلت جلنة 

التحكيم اإىل التو�سيات االآتية:

1- جائزة العناية بامل�ساجد التاريخية:

بعــــد تطبيــــق املعايــــري واالأ�س�ــــض التي تخــــدم اجلائزة علــــى جميع 

امل�سروعــــات املر�سحــــة، اتفقــــت اللجنة علــــى منح جائــــزة العناية 

بامل�ساجد التاريخية كاالآتي:

امل�سروع الفائز باجلائزة الأوىل: 

• م�سجد ال�سيخ حممد بن عبدالوهاب - مركز الهاللية بالق�سيم 
- اململكة العربية ال�سعودية )م�سروع رقم ١(.

امل�سروع الفائز باجلائزة الثانية: 

اأبــــي �سعيد الكدمــــي -وزارة الرتاث والثقافــــة -�سلطنة  • جامــــع 
عمان )م�سروع رقم ٢(.

امل�سروع الفائز باجلائزة الثالثة: 

• م�سجد جزيرة جنة -ال�سيخ حمد بن جمدل اخلالدي -اململكة 
العربية ال�سعودية )م�سروع رقم 3(.
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3- جائزة م�سروع الرتاث العمراين:

كمــــا اعتمــــدت جلنــــة التحكيم ثــــالث مراحل لتقــــومي امل�سروعات 

املر�سحة جلائزة م�سروع الرتاث العمراين ح�سب االآتي:

املرحلة الأوىل: 

قام كل ع�سو مــــن اأع�ساء هيئة التحكيم بدرا�سة التقارير املرفقة 

لكل م�سروع، وكذلك قــــراءة اللوحات واملخططات قراءة حتليلية، 

ثــــم اإعطاء امل�سروع التقدير الذي يراه الع�سو منا�سبًا وفق املعايري 

اخلا�ســــة لفرع اجلائــــزة، وا�ستبعاد امل�سروعــــات املر�سحة التي ال 

تخدم اأهداف اجلائزة، اإذ اأدى ذلك اإىل اختيار اأربعة م�سروعات 

من خم�سة م�سروعات للمرحلة الثانية.

املرحلة الثانية: 

بعد مداولة اأع�ساء جلنة التحكيم ودرا�سة االأربعة م�سروعات التي 

مت اعتمادهــــا، والتي تنطبق عليها اأهداف اجلائزة، وبعد عر�سها 

على اللجنة ومناق�ستها �سمن املعايري واالأ�س�ض التي اتفقت عليها، 

وبناء على ما تقدم فقد مت اتفاق جلنة التحكيم على اختيار ثالثة 

م�سروعات من بــــني االأربعة م�سروعات النتقاء االأف�سل منها للفوز 

باجلائزة.

املرحلة الثالثة: 

قرر اأع�ساء جلنة التحكيم باإجماعهم حتديد امل�سروعات الفائزة، 

وذلــــك بتطبيق املعايري واالأ�س�ض التي اتفقت عليها جلنة التحكيم، 

وبعد مناق�سة امل�سروعات، مت ترتيب الفائزين كاالآتي:

امل�سروع الفائز باجلائزة الأوىل: 

.)4 رقم  )م�سروع  البحرين  باب  �سوق  • تطوير 
امل�ساريع الفائزة باجلائزة الثانية )منا�سفة(: 

)م�سروع رقم 5(. عائلي  �سكني  • جممع 
ال�سوق ال�سعبي الن�سائي بالدمام )م�سروع رقم 3(. اإحياء  • اإعادة 

4- جائزة امل�سروع القت�سادي الرتاثي:

قــــام كل ع�سو من اأع�ساء جلنة التحكيــــم بدرا�سة التقارير املقدمة 

للم�سروعني املر�سحني جلائزة امل�سروع االإقت�سادي الرتاثي، وقررت 

جلنة التحكيم اإختيار م�سروعا واحدًا للفوز باجلائزة وهو كاالآتي:

.)٢ رقم  )م�سروع  �سعبي«  »مقهى  الرتاثية  االأح�ساء  • قرية 
5- جائزة بح�ث الرتاث العمراين:

كمــــا اعتمــــدت جلنــــة التحكيم ثــــالث مراحل لتقــــومي امل�سروعات 

املر�سحة جلائزة بحوث الرتاث العمراين ح�سب االآتي:

املرحلة الأوىل: 

قام كل ع�سو من اأع�ساء هيئة التحكيم بدرا�سة البحوث املر�سحة، 

ثــــم اإعطاء البحث التقدير الذي يــــراه الع�سو منا�سبًا وفق املعايري 

اخلا�ســــة لفرع اجلائزة، وا�ستبعاد البحوث املر�سحة التي ال تخدم 

اأهداف اجلائزة، اإذ اأدى ذلك اإىل اختيار ت�سعة اأبحاث، من �سمن 

ال�ستة ع�سر بحثًا املر�سحة.

املرحلة الثانية: 

بعــــد مداولة اأع�ساء جلنة التحكيــــم ودرا�سة االأبحاث الت�سعة التي 

مت اعتمادهــــا، والتي تنطبق عليها اأهداف اجلائزة، وبعد عر�سها 

على اللجنة ومناق�ستها �سمن املعايري واالأ�س�ض التي اتفقت عليها، 

وبناء على ما تقدم فقد مت اتفاق جلنة التحكيم على �سم االأبحاث 

اأرقام )١٠ و ١١ و ١٢ و ١3 و ١4(، واختيار اأربعة اأبحاث اأخرى.

املرحلة الثالثة: 

قرر اأع�ســــاء جلنة التحكيم باإجماعهم حتديــــد البحوث الفائزة، 

وذلــــك بتطبيق املعايري واالأ�س�ض التي اتفقت عليها جلنة التحكيم، 

وبعد مناق�سة البحوث، مت ترتيب الفائزين كاالآتي:

البح�ث الفائز باجلائزة الأوىل )منا�سفة(: 

• خطــــة اإدارة الــــرتاث والتوثيق حلارة فنجــــاء بوالية بدبد )بحث 
رقــــم ١٠(، وخطة اإدارة الــــرتاث والتوثيق حلارة ال�سليف بوالية 

عــــربي )بحث رقــــم ١١(، وخطة اإدارة الــــرتاث والتوثيق حلارة 

ال�سيبــــاين بنيابــــة بركة املــــوز )بحث رقــــم ١٢(، وخطــــة اإدارة 

الــــرتاث والتوثيق حلــــارة اليمن بوالية اإزكي )بحــــث رقم ١3(، 

وحارة العقر بوالية بهالء )بحث رقم ١4(.

الــــرتاث املعمــــاري يف اململكــــة العربية ال�سعوديــــة »املدينة  • توثيــــق 
املنورة« )بحث رقم 6(.

البحث الفائز باجلائزة الثانية )منا�سفة: 

.)5 رقم  )بحث  باأبها  الرتاثية  القرى  • تنمية 
الرتاثية  لتاأهيــــل وتنمية قريــــة كاف  العــــام  • اإعــــداد املخطــــط 

)بحث رقم ١6(.

البح�ث الفائزة باجلائزة الثالثة )منا�سفة(: 

• االأعمال والدرا�سات التوثيقية لبيت عبداهلل عبداللطيف العثمان 
)بحث رقم ١5(.

.)9 رقم  )بحث  دبي  يف  التقليدية  • البيوت 
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جـائــزة الطــالب

ت�سنيف امل�سروعات ح�سب فروعها:

راأت جلنــــة التحكيــــم اأن امل�سروعــــات املر�سحة كانــــت طبقًا لفروع 

اجلائــــزة الثالثــــة، ومت حجب ا�ســــم الطالب اأو الطالبــــة، وكذلك 

الق�ســــم والكلية واجلامعة املتقدم منهــــا. ومت التقدمي طبقًا لذلك 

كما يلي:

1- جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

مت تر�سيــــح 4 م�سروعــــات يف فــــرع م�ســــروع احلفاظ علــــى الرتاث 

العمراين وهي كاالآتي:

- )م�سروع رقم ١( تطوير واإعادة اإحياء املنطقة التاريخية بجدة.

- )م�سروع رقم ٢( اإعادة اإحياء وتطوير بلدة العال الرتاثية.

- )م�ســــروع رقم 3( تطوير واإعادة تاأهيل الرتاث العمراين »قرية 

التنومة«.

- )م�سروع رقم 4( مركز مكة الثقايف م�سروع احلفاظ على ق�سر 

ال�سليمان.

2- جائزة م�سروع الرتاث العمراين:

مت تر�سيــــح 37 م�سروعــــًا يف فرع م�ســــروع الــــرتاث العمراين وهي 

كاالآتي:

- )م�سروع رقم ١( ت�سميم اأثاث لركن �سريف م�ستلهم من الرتاث 

الع�سريي.

- )م�سروع رقم ٢( ت�سميم اثاث لركن �سريف م�ستلهم من الرتاث 

احلجازي.

- )م�ســــروع رقــــم 3( ت�سميــــم ركن �ســــريف م�ستلهم مــــن الرتاث 

احلجازي.

- )م�سروع رقــــم 4( ت�سميم ركن �ســــريف باملكتبة املركزية يحمل 

الهوية الرتاثية الع�سريية.

- )م�ســــروع رقــــم 5( اإعــــادة ت�سميــــم واإحياء الــــرتاث العمراين 

للمراكز التجارية مبدينة جدة »�سوق ال�ساطئ«.

- )م�ســــروع رقــــم 6( اإعــــادة ت�سميــــم واإحياء الــــرتاث العمراين 

للمراكز التجارية مبدينة جدة »مركز فيفا التجاري«.

- )م�ســــروع رقــــم 7( اإعــــادة ت�سميــــم واإحياء الــــرتاث العمراين 

للمراكز التجارية »مركز الطائف«.

- )م�ســــروع رقــــم 8( اإعــــادة ت�سميــــم واإحياء الــــرتاث العمراين 

للمراكز التجارية مبدينة جدة »مركز حراء اأفينيو«.

- )م�ســــروع رقــــم 9( م�ســــروع احلفــــاظ علــــى الــــرتاث العمراين 

لل�ســــوارع التجاريــــة القدميــــة مبدينة جــــدة التاريخيــــة »حمور 

العلوي التجاري«.

- )م�ســــروع رقــــم ١٠( اإعادة ت�سميــــم واحياء الــــرتاث العمراين 

للمراكز التجارية »مركز عطاهلل التجاري«.

- )م�سروع رقم ١١( قرية �سياحة تراثية.

- )م�سروع رقم ١٢( مركز عيافة االأن�ساين.

- )م�سروع رقم ١3( منتجع دادان ال�سحراوي.

- )م�سروع رقم ١4( متحف �سدرة.

64

تقرير لجنة التحكيم

65



- )م�ســــروع رقــــم ١5( مركــــز ثقايف للــــرتاث العمــــراين للمنطقة 

ال�سرقية.

- )م�ســــروع رقــــم ١6( مركــــز ثقايف للــــرتاث التقليــــدي للمنطقة 

الغربية.

- )م�سروع رقم ١7( متحف اآثار ح�سارات �سبه اجلزيرة العربية.

- )م�ســــروع رقــــم ١8( �سفــــارة اململكــــة العربيــــة ال�سعوديــــة يف 

روما،اإيطاليا.

- )م�سروع رقم ١9( املركز الثقايف النجدي.

- )م�سروع رقم ٢٠( فندق بوتيك هوتيل.

- )م�سروع رقم ٢١( مركز اأبها الثقايف.

- )م�ســــروع رقم ٢٢( م�سروع ت�سميم مركز تراثي ثقايف »دروازة 

القلعة«.

- )م�سروع رقم ٢3( املركز الثقايف الرتاثي.

- )م�سروع رقم ٢4( فندق ال�سدرة.

- )م�سروع رقم ٢5( مركز ثقايف تقليدي.

- )م�سروع رقم ٢6( �سوق الدرعية الرتاثي.

- )م�سروع رقم ٢7( منتجع جزيرة ام الكتف.

- )م�سروع رقم ٢8( حمكي غزوة بدر.

- )م�سروع رقم ٢9( متحف الواحة.

- )م�سروع رقم 3٠( �سوق ذخرية.

- )م�ســــروع رقــــم 3١( ت�سميــــم م�ســــروع مقر جنــــاح وزارة احلج 

مبوقع مهرجان الرتاث والثقافة اجلنادرية.

- )م�ســــروع رقــــم 3٢( ت�سميــــم م�ســــروع مقر جنــــاح وزارة احلج 

مبوقع مهرجان الرتاث والثقافة اجلنادرية.

- )م�ســــروع رقــــم 33( ت�سميــــم م�ســــروع مقر جنــــاح وزارة احلج 

مبوقع مهرجان الرتاث والثقافة اجلنادرية.

- )م�سروع رقم 34( ت�سميم قرية تراثية �سياحية.

- )م�سروع رقم 35( م�سروع ا�سكان الب�سيتني.

- )م�سروع رقم 36( م�سروع ا�سكان الب�سيتني.

- )م�سروع رقم 37( �ساية الب�سيتني.

3- جائزة بح�ث الرتاث العمراين:

مت تر�سيح ١٢ بحثًا يف فرع بحوث الرتاث العمراين وهي كاالآتي:

- )بحــــث رقم ١( اإعادة اإحياء املنطقــــة التاريخية بجدة القدمية 

)حارة ال�سام-م�سار اأبو عنبة(.

- )بحث رقم ٢( اإعاد احياء وتطوير بلدة العال الرتاثية.

- )بحث رقــــم 3( م�سروع ت�سجيل وتوثيق مبنــــى الزراعة الرتاثي 

يف حمافظة �سرما.

- )بحــــث رقــــم 4( تاأهيل مباين الــــرتاث العمــــراين �سياحيا بيت 

ال�سبيعي يف حمافظة �سرما.

- )بحــــث رقــــم 5( منهــــج مقرتح الإعــــادة تاأهيل وتطويــــر الرتاث 

العمراين يف القرى ال�سعودية.

- )بحــــث رقم 6( التاأهيل العمراين والتنمية امل�ستدامة يف القرى 

الرتاثية باململكة العربية ال�سعودية »بلدة اأ�سيقر الرتاثية كحالة 

درا�سية«.

 GENOTYPE AND PHENOTYPE IN ARCHITECTURE AND  -

 INTERIOR DESIGN «ANALYTICAL STUDY OF TRADITIONAL

ARCHITECTURE IN ARABIAN GULF CITIES» )بحث رقم 7(.

- )بحث رقم 8( توثيق ح�سن عب�ض االأثري بوالية اخلابورة.

- )بحث رقم 9( توثيق حارة �سيجاء االأثرية بوالية �سمائل.

- )بحث رقم ١٠( توثيق حارة ق�سرى االأثرية بوالية الر�ستاق.

- )بحث رقم ١١( بيت التجار.

- )بحث رقم ١٢( �سوق باب املنامة.
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و�سع معايري التحكيم وقيمها:

ناق�ــــض اأع�ســــاء جلنــــة التحكيم جمموعة مــــن املعايــــري التي على 

�سوئها �ســــوف يتم اختيار امل�سروعات التــــي �سوف حتظى بجائزة 

الــــرتاث العمراين- كما اتفقت جلنة التحكيم على االأوزان والقيم 

التي �سوف يتم تطبيقها على حد �سواء على امل�سروعات كافة �سمن 

فرعي م�سروع الرتاث العمراين واحلفاظ على الرتاث العمراين- 

وكذلك معايري بحوث الرتاث العمراين كاالآتي:

1- معايري جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين وجائزة 

م�سروع الرتاث العمراين، وهي كالآتي:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

ويعنى بها مدى ارتبــــاط امل�سروع املقدم وعالقته برتاث موقعه يف 

دول جمل�ــــض التعــــاون لدول اخلليــــج العربي، الــــذي ي�سمل الرتاث 

الديني، والرتاث االجتماعي، والرتاث احل�سري، والرتاث البيئي، 

والــــرتاث الثقايف، ومدى تطابق امل�سروع مــــع هذا املعيار وحتقيقه 

الهدف املعلن من الطالب.

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:

مــــدى ا�ستيعــــاب الطالب مفهــــوم الــــرتاث وتوظيفــــه يف االأفكار- 

وطروحات امل�سروع.

الت�سكيــل الرتاث العمــراين واملفردات واللغــة املعمارية 

الرتاثية:

قــــدرة الطالــــب على ا�ستخدام الــــرتاث العمراين ومفــــردات اللغة 

املعماريــــة الرتاثيــــة، مبالحمهــــا الهند�سية، وجت�سيدهــــا ماديًا يف 

الت�سكيل.

ال�اقعية:

اإمكانيــــة تنفيــــذ طروحــــات امل�ســــروع على اأر�ــــض الواقــــع، واأبعاده 

االقت�سادية واالجتماعية وال�سياحية، وتطوير املنطقة.

الإبداع:

القدرة االإبداعية لدى الطالب من خالل طرح حلول ع�سرية تهتم 

باملكان- وتنا�سب الزمان.

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

خيارات الطالب ال�ستخدام مواد البناء الرتاثية وطرائقه، وحتقيق 

قيم االإ�ستدامة.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:

جــــودة اإخــــراج امل�ســــروع ونوعيتــــه، وم�ستــــوى ا�ستكمــــال ت�ساميم 

مكونات امل�سروع.

2- معايري بح�ث الرتاث العمراين:

اأهمية م��س�ع الدرا�سة:

اأهميــــة الدرا�سة وعالقتهــــا برتاث موقعــــه يف دول جمل�ض التعاون 

لــــدول اخلليــــج العربــــي، الــــذي ي�سمل الــــرتاث الدينــــي، والرتاث 

االجتماعي، والرتاث احل�سري، والرتاث البيئي، والرتاث الثقايف.

املنهجية العلمية للدرا�سة:

اتباع الدرا�سة املنهج العلمى يف البحث.

�سم�لية الدرا�سة:

بال�ســــور  العلميــــة  املــــادة  والتوثيق،وتدعيــــم  الت�سجيــــل  تكامــــل 

والر�سومات التو�سيحية وامل�سوحات.
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جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين: 

اعتمــــدت جلنــــة التحكيم مرحلتــــني لتقومي امل�سروعــــات املر�سحة 

جلائزة م�سروع الرتاث العمراين ح�سب االآتي:

املرحلة الأوىل: 

قام كل ع�سو مــــن اأع�ساء هيئة التحكيم بدرا�سة التقارير املرفقة 

لكل م�سروع، وكذلك قــــراءة اللوحات واملخططات قراءة حتليلية، 

ثــــم اإعطاء امل�سروع التقدير الذي يراه الع�سو منا�سبًا وفق املعايري 

اخلا�ســــة لفرع اجلائــــزة، وا�ستبعاد امل�سروعــــات املر�سحة التي ال 

تخدم اأهداف اجلائزة، اإذ اأدى ذلك اإىل اختيار ثالثة م�سروعات 

من االأربعة امل�سروعات املر�سحة.

املرحلة الثانية: 

بعد مداولة اأع�ساء جلنة التحكيم ودرا�سة االأربعة م�سروعات التي 

مت اعتمادهــــا، والتي تنطبق عليها اأهداف اجلائزة، وبعد عر�سها 

على اللجنة ومناق�ستها �سمن املعايري واالأ�س�ض التي اتفقت عليها، 

وبناء على ما تقدم فقد مت اتفاق جلنة التحكيم على اختيار ثالثة 

م�سروعات، ومت ترتيب الفائزين كاالآتي:

امل�سروع الفائز باجلائزة الأوىل: 

الرتاثية )م�سروع رقم ٢(. العال  بلدة  وتطوير  اإحياء  • اإعادة 
امل�سروع الفائز باجلائزة الثانية: 

اإحياء املنطقة التاريخية بجدة )م�سروع رقم ١(. • تطوير واإعادة 
امل�سروع الفائز باجلائزة الثالثة: 

تاأهيل الرتاث العمراين »قرية تنومة« )م�سروع  واإعادة  • تطوير 
رقم 3(.

جائزة م�سروع الرتاث العمراين:

اعتمدت جلنة التحكيم ثالث مراحل لتقومي امل�سروعات املر�سحة 

جلائزة م�سروع الرتاث العمراين ح�سب االآتي:

املرحلة الأوىل: 

قام كل ع�سو مــــن اأع�ساء هيئة التحكيم بدرا�سة التقارير املرفقة 

لكل م�سروع، وكذلك قــــراءة اللوحات واملخططات قراءة حتليلية، 

ثــــم اإعطاء امل�سروع التقدير الذي يراه الع�سو منا�سبًا وفق املعايري 

اخلا�ســــة لفرع اجلائــــزة، وا�ستبعاد امل�سروعــــات املر�سحة التي ال 

تخدم اأهداف اجلائزة، اإذ اأدى ذلك اإىل اختيار �سبعة م�سروعات 

من �سمن �سبعة وثالثني م�سروعًا مر�سحًا.

املرحلة الثانية: 

بعد مداولــــة اأع�ساء جلنة التحكيم ودرا�سة �سبعة م�سروعات التي 

مت اعتمادهــــا، والتي تنطبق عليها اأهداف اجلائزة، وبعد عر�سها 

على اللجنة ومناق�ستها �سمن املعايري واالأ�س�ض التي اتفقت عليها، 

وبناء على ما تقــــدم فقد مت اتفاق جلنة التحكيم على اختيار �ستة 

م�سروعات.

املرحلة الثالثة: 

قرر اأع�ســــاء جلنــــة التحكيم ترتيــــب ال�ستة م�سروعــــات الفائزة، 

وذلــــك بتطبيق املعايري واالأ�س�ض التي اتفقت عليها جلنة التحكيم، 

كاالآتي:

فهم الفكر الرتاثي واإعادة ا�ستخدامه:

مــــدى ا�ستيعــــاب الباحــــث مفهوم الــــرتاث العمــــراين وا�ستخدامه 

ودجمه فى احلياة اليومية املعا�سرة.

التزام مبادىء احلفاظ على الرتاث العمراين:

مدى ا�ستيعاب الباحث مبادىء احلفاظ على الرتاث وقوانينه التى 

اأقرتها املنظمات واملواثيق الدولية من خالل اأطروحات البحث.

3- حتكيم امل�سروعات وتق�ميها: 

مت تقــــومي امل�سروعــــات ومناق�ستها واالطالع علــــى تفا�سليها، ودرا�سة 

التقاريــــر املرفقة بها من قبل اأع�ســــاء جلنة التحكيم جمتمعني، وبعد 

مراجعة متاأنية لبع�ض امل�سروعات املميزة، بهدف التو�سل اإىل النتائج 

باأكــــرث ما ميكن من الدقــــة، قام كل ع�سو منفــــردًا بتقومي كل م�سروع 

على حدة، وو�سع الدرجات املنا�سبة وفقًا للمعايري ال�سابقة الذكر.

ومت بعد ذلك احت�ساب القيمة املتو�سطة ملجموع درجات املحكمني، 

وترتيب االأعمال وفق ت�سل�سل الدرجات من االأعلى اإىل االأقل.

4- ت��سيات جلنة التحكيم:

بعــــد مداوالت مطولــــة حول منــــح اجلائزة، وجماالتهــــا، واملعايري 

املتفــــق عليها، وكيفيــــة اال�ستفادة من مفــــرزات اجلائزة، تو�سلت 

جلنة التحكيم اإىل التو�سيات االآتية:
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امل�ساريع الفائزة باجلائزة الأوىل )منا�سفة(: 

)م�سروع رقم 3٠(. ذخرية  • �سوق 
• متحف اآثار ح�سارات �سبه اجلزيرة العربية )م�سروع رقم ١7(.

امل�ساريع الفائزة باجلائزة الثانية )منا�سفة(: 

)م�سروع رقم ٢3(. الرتاثي  الثقايف  • املركز 
• منتجـــع احلياة الفطرية واجليزانيـــة »منتجع جزيرة اأم الكتف« 

)م�سروع رقم ٢7(.

امل�ساريع الفائزة باجلائزة الثالثة )منا�سفة(: 

غـزوة بـدر )م�سروع رقم ٢8(. • حمكى 
)م�سروع رقم ١١(. تراثية  �سياحية  • قرية 

جائزة بح�ث الرتاث العمراين: 

كما اعتمدت جلنة التحكيم ثالث مراحل لتقومي البحوث املر�سحة 

جلائزة بحوث الرتاث العمراين ح�سب االآتي:

املرحلة الأوىل: 

قام كل ع�سو من اأع�ساء هيئة التحكيم بدرا�سة البحوث املر�سحة، 

ثــــم اإعطاء البحث التقدير الذي يــــراه الع�سو منا�سبًا وفق املعايري 

اخلا�ســــة لفرع اجلائزة، وا�ستبعاد البحوث املر�سحة التي ال تخدم 

اأهــــداف اجلائــــزة، اإذ اأدى ذلك اإىل اختيــــار ت�سعة اأبحاث من بني 

اإثنى ع�سر بحثًا.

املرحلة الثانية: 

بعد مداولة اأع�ساء جلنة التحكيم ودرا�سة االأبحاث الت�سعة التي مت 

اعتمادها، والتي تنطبق عليها اأهداف اجلائزة، وبعد عر�سها على 

اللجنة ومناق�ستها �سمن املعايري واالأ�س�ض التي اتفقت عليها، وبناء 

على ما تقدم فقد مت اتفاق جلنة التحكيم على �سم االأبحاث اأرقام 

خر.
ُ
)8 و 9 و ١٠( لتكون بحثًا واحدًاً، واختيار خم�سة اأبحاث اأ

 املرحلة الثالثة: 

قرر اأع�ساء جلنة التحكيم حتديد البحوث الفائزة، وذلك بتطبيق 

املعايري واالأ�س�ض التي اتفقــــت عليها جلنة التحكيم، وبعد مناق�سة 

البحوث، مت ترتيب الفائزين كاالآتي:

البحث الفائز باجلائزة الأوىل: 

 GENOTYPE AND PHENOTYPE IN ARCHITECTURE AND  •
 INTERIOR DESIGN «ANALYTICAL STUDY OF TRADITIONAL

ARCHITECTURE IN ARABIAN GULF CITIES» )بحث رقم 7(.

البح�ث الفائزة باجلائزة الثانية )م�ساركة(: 

• توثيق ح�سن عب�ض االأثري )بحث رقم 8(، وتوثيق حارة �سيجاء 
االأثريــــة )بحــــث رقــــم 9(، وتوثيق حــــارة ق�ســــرى االأثرية )بحث 

رقم ١٠(.

.)١٢ رقم  )بحث  املنامة  باب  • �سوق 
• منهج مقرتح الإعادة تاأهيل وتطوير الرتاث العمراين يف القرى 

ال�سعودية )بحث رقم 5(.

البح�ث الفائزة باجلائزة الثالثة )منا�سفة(: 

)بحث رقم ١(. بجدة  التاريخية  املنطقة  اإحياء  واإعادة  • تطوير 
 .)١١ رقم  )بحث  التجار  • بيت 
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المهنييون
جائزة العناية بالمساجد التاريخية:

المشروع الفائز بالجائزة األولى: 
مسجد الشيخ محمد بن عبدالوهاب

المشروع الفائز بالجائزة الثانية: 
جامع أبي سعيد الكدمي.

المشروع الفائز بالجائزة الثالثة: 
مسجد جزيرة جنة.

جائزة الحفاظ على التراث العمراني:

المشروعان الفائزان بالجائزة األولى )مناصفة(: 
• القري���ة التاريخية بالنماص، قصر ثربان بالنماص، 

متحف النماص.

• إحي���اء منطق���ة المح���رق القديم���ة »مرك���ز الش���يخ 
إبراهيم«.

جائزة بحوث التراث العمراني:

البحثان الفائزان بالجائزة األولى )مناصفة(: 
• خط���ة إدارة الت���راث والتوثي���ق لح���ارة فنج���اء بوالية 
بدبد، وخطة إدارة التراث والتوثيق لحارة الس���ليف 
بوالي���ة عبري، وخط���ة إدارة الت���راث والتوثيق لحارة 
الس���يباني بنيابة بركة الموز، وخط���ة إدارة التراث 
والتوثيق لح���ارة اليمن بوالية إزك���ي، وحارة العقر 

بوالية بهالء.

الت���راث المعماري ف���ي المملك���ة العربية  • توثي���ق 
السعودية.

البحثان الفائزان بالجائزة الثانية )مناصفة(: 
التراثية بأبها. • تنمية القرى 

• إع���داد المخطط العام لتأهيل وتنمية قرية كاف 
التراثية.

البحثان الفائزان بالجائزة الثالثة )مناصفة(: 
عب���داهلل  لبي���ت  التوثيقي���ة  والدراس���ات  • األعم���ال 

عبداللطيف العثمان.

• البيوت التقليدية في دبي.

المشروعان الفائزان بالجائزة الثانية )مناصفة(: 
رائد لتأهي���ل مدينة  • س���وق القيصري���ة - مش���روع 

المحرق التراثية. 

• إحياء منطقة الفهيدي. 

المشروعان الفائزان الثالثة )مناصفة(:
التراثية. • تطوير بلدة العال 

• كشك الشيخ مبارك الصباح.

جائزة مشروع التراث العمراني:

المشروع الفائز بالجائزة األولى: 
تطوير سوق باب البحرين.

المشروعان الفائزان بالجائزة الثانية )مناصفة(: 
• مجمع سكني عائلي.

• إعادة إحياء السوق الشعبي النسائي بالدمام.

جائزة المشروع االقتصادي التراثي:
قرية التراثية »مقهى شعبي«.



المشروع الفائز بالجائزة األولى:
مسجد الشيخ محمد بن عبدالوهاب

أهالي مركز الهاللية بالقصيم - المملكة العربية السعودية

جائزة العناية بالمساجد التاريخية

التعريف بامل�سروع وعنا�سره:

امل�قع: 

رو�سًا  تعترب  التي  الهاللية  مركز  يف  يقع  تاريخي  م�سجد  هو 

حماطة  املدينة  وكانت  ي�سكنها  بع�سهم  جعل  خ�سبًا  ومرعى 

ال�سور  خارج  برج  وكذلك  مراقبة،  اأبراج  ثالث  فيه  ب�سور 

الطريقة  وهي  العروق  بطريقة  الطني  من  مبني  وامل�سجد 

حممول  م�سباح  عن  عبارة  وهي  بالطني،  البناء  يف  ال�سائدة 

للم�سجد  خلوه  اأ�سفله  مثلثة  اأقوا�ض  عليها  مقام  اأعمدة  على 

بئر  �سرحة �سغرية خلفها  امل�سباح  امل�سباح، وخلف  مب�ساحة 

مطوية باحلجارة على �سكل ن�سف دائري ت�ستخدم لل�سوء.

اجلهة التي قامت باإعداد الدرا�سات الالزمة لأعمال 

الرتميم:

قام كبار ال�سن يف مركز الهاللية باأعمال الرتميم والدرا�سات.

اجلهة امل�سرفة على اأعمال الرتميم:

اأ�سرف اأهايل وكبار ال�سن يف مركز الهاللية على اأعمال الرتميم.

دور ال�سكان يف الرتميم والإحياء العمراين:

واملحافظة  امل�سجد  اإحياء  يف  واالأكرب  االأول  الدور  مهمة  كان 

عليه واأعادته للحياة الإقامة ال�سلوات اخلم�ض جماعة، واأي�سا 

اإقامة �سالة الرتاويح ب�سهر رم�سان.

خلفية عن الأحداث التاريخية عن امل�سجد املرمم:

�سالح  بح�سب  التاريخية،  االأحداث  من  عددًا  امل�سجد  هذا  �سهد 

املجدد  ال�سيخ  فان  هـ،  امل�سجد منذ عام ١379  اإمام  احلميدان، 

اأقام  الهاللية وبعد عودته من احلج  الوهاب زار  حممد بن عبد 

من  االهايل  لبع�ض  فيه  ودر�ض  اإمامًا  فيها  و�سلى  �سهرين،  فيها 

�سعود  بن  حممد  االإمام  مع  اأخرى  مره  زارها  وكذلك  الهاللية 

اأثناء تاأ�سي�ض الدولة ال�سعودية االأوىل، ويعتقد اأن م�سجد الهاللية 

الهاللية  باأن  علما  هـ،   95٠ عام  املركز  تاأ�سي�ض  مع  بني  القدمي 

�سكنت املنطقة قبل هذا التاريخ.

اأهمية امل�سجد:

كونه �ساهدًا قويًا عن االأحداث التاريخية التي مرت بالهاللية، 

االأهايل  فيه  ت�سارك  مهم  تاريخيًا  معلمَا  كونه  عن  ف�ساًل 

االأهايل  واإميان  وعي  من  نابعا  عليه،  واحلفاظ  بالرتميم 

باأهمية امل�سجد.

ملكيته: 

ملكية عامة ملنطقة الهاللية.
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تاأثري الت�ظيف واإعادة ال�ستخدام:

البعد القت�سادي:

ياأتي العمل اجلماعي الذي قام بها االأهايل يف ترميم م�سجد 

يتمثل  مهم،  اقت�سادي  عبدالوهاب مبردود  بن  ال�سيخ حممد 

املباين  ترميم  على  املماثلة  للمناطق  مبا�سرة  غري  دعوة  يف 

الرتاثية ب�سبب ما لها من مردود اقت�سادي، يتمثل يف تدريب 

تن�سيط  ايل  باالإ�سافة  مواهبها،  واإثقال  ماهرة،  عاملة  يد 

ال�سياحة الداخلية ومردودها االقت�سادي املوازي.

البعد الجتماعي:

الت�ساركية من  الن�ساط االجتماعي املتمثل يف ت�سافر اجلهود 

خالل العمل اجلماعي الذي قام بها االأهايل يف ترميم م�سجد 

ال�سيخ حممد بن عبدالوهاب، مبردود اجتماعي نتيجة امل�ساركة 

املجتمعية يف م�ستويات متعددة. وهو اأي�سا يتمثل يف دعوة غري 

مبا�سرة للمناطق املماثلة على ترميم املباين الرتاثية ب�سبب ما 

لها من مردود تكافلي اجتماعي يتمثل يف جتهيز م�سادر دخل 

اقت�سادي، ترفع العبء االجتماعي من خالل تدريب يد عاملة 

ماهرة واإثقال مواهبها.

البعد ال�سياحي:

جذب  م�سدر  تواجد  ب�سبب  اإيجابيًا  تاأثر  ال�سياحي  البعد 

ترميم  يف  االهايل  به  قام  مبا  قوي،  وتاريخي  ديني  �سياحي 

م�سجد ال�سيخ حممد بن عبدالوهاب.

م�س�غات نيل اجلائزة

القيم الرتاثية وحتقيق الهدف:

اأحد  للحفاظ على  الهاللية مهمة  ترميم م�سجد  كانت عملية 

املعامل ذات القيمة التاريخية املهمة مبنطقة الهاللية بالق�سيم 

مدر�سة  تاأ�سي�ض  يف  متمثلة  تاريخية  اأبعاد  من  للم�سجد  ملا  ؛ 

املعمارية  االأمناط  اأحد  يعّد  اأنه  كما  وال�سريعة،  القراآن  تعليم 

للم�ساجد ب�سورة مب�سطة يف منطقة الق�سيم؛ ومن هنا فاإن 

�سيحقق  العمراين؛  الرتاث  معامل  اأحد  بو�سفه  عليه  احلفاظ 

مردودًا اجتماعيًا وثقافيًا كبريًا.
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فهم الفكر الرتاثي وا�ستخدامه:

االأهايل،  من  عليها  القائمني  اإدراك  الرتميم  عملية  تدل 

والداعمني لها، واجلهود الذاتية على اأهمية احلفاظ على اأحد 

املعامل الرتاثية بالهاللية بالق�سيم، وما �سيرتتب على عمليات 

الرتميم من مردودات ثقافية، واجتماعية وتاريخيه، وتاأ�سيل 

للقيم املجتمعية. الت�سكيل الرتاثي العمراين واملفردات واللغة 

املعمارية.

عمليات  يف  متبعة  ملعايري  وفقًا  للم�سجد  الرتميم  عملية  متت 

تهدم  ما  وا�ستكمال  عليه،  احلفاظ  اإىل  تهدف  التي  الرتميم 

منه دون تغيري يف املبنى، واحلفاظ على مفرداته املعمارية.

البناء  وو�سائل  والتقنيات  البناء  م�اد  ا�ستخدام 

وحتقيق ال�ستدامة:

الرتميم  عمليات  يف  وحملية  تقليدية  بناء  مواد  ا�ستخدمت 

ملبداأ  حتقيقًا  اال�ستخدام  اإعادة  عملية  وكانت  واال�ستكمال، 

احلفاظ واال�ستدامة.

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

وا�ستخدام  الهاللية،  م�سجد  واحلفاظ  الرتميم  عملية  تاأتي 

مواد البناء التقليدية، وعملية اإعادة اال�ستخدام حتقيقًا لتلك 

املبادئ، كما اأن توظيف املبنى ي�سفي على هذا الرتاث حيوية 

وا�ستمرارية يف التفاعل مع م�ستجدات احلياة.

راأى جلنة التحكيم:

بعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم على جميع املعلومات املقدمة 

عن م�سروع ترميم م�سجد ال�سيخ حممد بن عبدالوهاب، اتفق 

جائزة  نيل  م�سوغات  جميع  ا�ستوفى  امل�سروع  اأن  على  اجلميع 

االأع�ساء  وراأى  املهنيني،  فئة  العمراين  الرتاث  على  احلفاظ 

اأن املحافظة على هذا املبنى مهم جدًا ليكون معلمًا معماريًا 

تراثيًا يحكي اأحداث تاريخية مهمة من تاريخ اململكة، وكذلك 

يف  ال�سائدة  الرتاثية  املعمارية  املفردات  جميع  على  الحتوائه 

االإ�سادة  ي�ستحق  عليه  املحافظة  عملية  جناح  اإن  و  املنطقة 

م�سروع  مينح  اأن  التحكيم  جلنة  راأت  فقد  وبذلك  والتقدير، 

العناية  جائزة  عبدالوهاب  بن  حممد  ال�سيخ  م�سجد  ترميم 

بامل�ساجد التاريخية - اجلائزة االأوىل )فئة املهنيني(.

ال�اقعية:

االأحداث  على  �ساهدًا  ليكون  امل�سجد  توظيف  عملية  كانت 

اأ�سفى  الواقعية؛ مما  دلياًل على هذه  الرتميم  بعد  التاريخية 

خر لعملية الرتميم، و اإعادة امل�سجد اإىل واجهة احلياة.
ُ
اأبعادًا اأ

الإبداع:

متت عملية الرتميم واال�ستكمال دون اإحداث تغيري يف الطراز 

املعماري لهذه النوعية من املباين، ودون تعديالت يف تخطيط 

الع�سر  ليكون �ساهدًا على  املبنى؛ مما حافظ على جمالياته 

الذي ينتمي اإليه.
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المشروع الفائز بالجائزة الثانية:
جامع أبي سعيد الكدمي

وزارة التراث والثقافة - سلطنة عمان

جائزة العناية بالمساجد التاريخية

التعريف بامل�سروع وعنا�سره:

يقع هذا اجلامع ببلدة العار�ض من والية احلمراء -حمافظة 

الداخلية- وهو مبني على م�سطبة مرتفعة عن م�ستوى �سطح 

بالذكر  واجلدير  بالوادي،  اجلامع  تاأثر  ملنع  وذلك  االأر�ض 

قاعة  ترميم  يت�سمن  ا�ستخدامها  واملعاد  املرممة  املباين  ان 

ال�سالة يف اجلامع وال�سرح حيث مت اإعادة ا�ستخدامه لل�سالة 

بعد ترميم �سرح اجلامع.

دور ال�سكان يف الرتميم والحياء العمراين:

الرتميم  يف  امل�ستخدمة  املادة  اختيار  يف  الدور  لل�سكان  كان 

لهم  اأن  كما  للجامع،  واملعمارية  االجتماعية  احلالة  وو�سف 

الرتميم،  م�سروع  العاملة يف  االيدي  واعداد  تدريب  الدور يف 

ويتم ا�ستخدام اجلامع يف ال�سالة منذ 4٠ عاما دون انقطاع.

نبذة تعريفية باملبني املرمم:

بني اجلزء االأول من هذا اجلامع يف القرن الرابع الهجري/ 

العا�سر امليالدي، ثم تتابع البنيان فيه على عدة فرتات، ومما 

يدل على القول، هو عدم توافق العقود و�سفوف االعمدة، كما 

اثناء  اجلدران  ان  كما  بينها،  فيما  متنا�سقة  غري  االأروقة  ان 

الرتميم وجت علي هيئة جدران متال�سقة اجلزء الداخل منها 

هو االقدم ثم يليها االحدث واالحدث وذلك الإعطاء اجلدران 

ال�سور  االول.  اجلدار  يف  ت�سدع  حدوث  حالة  يف  التما�سك 

املحيط باجلامع هو عبارة عن حجارة مغطاة مبادة ال�ساروج، 

اما قاعة ال�سالة فهي من اخلارج عليها طبقة البال�سرت من 

ال�ساروج، ومن الداخل عبارة عن طبقة من اجلب�ض م�ساف 

مت  وقد  الناعم،  والرمل  ال�ساروج  من  ب�سيطة  كمية  اليها 

و�سعف  الكندل  خ�سب  وهي  التقليدية  باملواد  اجلامع  ت�سقيف 

تكييف  باأدوات  الداخل  من  اجلامع  جتهيز  مت  كما  النخيل، 

الهوا واالنارة الداخلية ومكربات ال�سوت، كما مت تبليط �سرح 

الرتاثية  املباين  مع  تتفق  حتي  امل�سطحة  باحلجارة  اجلامع 

وجتهيز ال�سرح باالإنارة الداخلية، واجلدير بالذكر ان الختيار 

موقع دورات املياه ا�سفل ال�سرح بطريقة غري مرئية بحيث تتيح 

للم�سلني ا�ستخدامها دون التاأثري الب�سري ال�سلبي للجامع.

العنا�سر املعمارية باجلامع:

- التخطيط

- قاعة ال�سالة

- املحراب

- االروقة

- االعمدة

- العقود الن�سف دائرية

 - العقود �سبه مدببة

قبل الرتميم

بعد الرتميم
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جتهيز اجلامع لإقامة ال�سل�ات اخلم�س

- حتديد جهة القبلة ب�سورة �سحيحة

- اإي�سال التيار الكهربائي للجامع

- عمل دورات املياه

- فر�ض اجلامع

- تركيب مكربات ال�سوت

- تركيب اأدوات التكييف

الدرا�سات الرتميمية للم�سروع:

- تاريخ بدء العمل يف الدرا�سات: يوليو ٢٠١١ م

- تاريخ اجناز الدرا�سات: ينار ٢٠١٢ م

تنفيذ امل�سروع:

- مدة العقد لتنفيذ امل�سروع : ٢4 �سهرًا

- املدة الفعلية لتنفيذ امل�سروع: ٢4 �سهرًا

- تاريخ مبا�سرة العمل: يونيو ٢٠١٢م

- تاريخ انتها العمل يونيو ٢٠١4م

- قطع اال�سجار وتنظيف املوقع

- البدء يف ال�سور املحيط باجلامع واملحدد ل�سرح

• املواد االن�سائية:
• االأحجار)املكعبة - امل�سطحة(

• اجلب�ض

• االخ�ساب
• ال�ساروج

• الرمل
• الكنكري

• اال�سمنت االأ�سود
• اال�سمنت االأبي�ض

• اجلري املطفي )النورة(
- اأعمال االإنارة والتمديدات الكهربائية

- الت�سقيف )قناطر - كندل - دعون - بليوت - مواد عازلة - 

املادة اال�سمنتية - مواد عازلة(

- تغطية �سقف اجلامع باملواد العازلة

- الدرجات ال�ساعدة باجلامع

- عملية غر�ض احلجارة على اجلدران

- اإقامة دورات املياه

- اأعمال البال�سرت

- املواد واملعدات امل�ستخدمة

- العمالة بامل�سروع:

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االجمالية الأر�ض امل�سروع : 954 مرت مربع تقريبًا

- امل�ساحه املغطاه باملباتي : 34١ مرت مربع

- اعلي ارتفاع يف امل�سروع : 6 اأمتار

- عدد الطوابق: واحد

- عدد املباين : واحد

- كلفة امل�سروع : مليون ون�سف مليون ريال �سعودي

م�سادر م�اد البناء:

حملية ب�سفة عامة ومت اال�ستعانة ببع�ض املواد غري املحلية يف 

نطاق حمدود.

ترميم امل�سجد وخطة العمل بامل�سروع:

الرتميمات  من  لعدد  عام   ١١٠٠ خالل  اجلامع  تعر�ض 

املادة  فا�ستخدمت  املحليني  ال�سكان  قبل  من  والتعديالت 

من  ا�ستخرجوا  اإنهم  كما  اجلامع،  وترميم  �سيانة  يف  املحلية 

ا�سجار النخيل مواد الت�سقيف وجلبوا من اأعلى اجلبال خ�سب 

كعار�سات  وا�ستخدموه  االبي�ض  النمل  يقاوم  الذي  العلعالن 

وا�ستبدلت  االحوال  ثم تغريت  النخيل،  خ�سبية حاملة جلذوع 

بخ�سب اجلندل الذي يجلب من الهند و�سرق افريقيا ايل ان 

جاءت وزارة الرتاث والثقافة ممثلة يف املديرية العامة لالأثار 

 ٢٠١٢ يونيو  يف  اجلامع  هذا  ترميم  يف  و�سرعت  واملتاحف 

م�ستندة ايل خطة عملت بها طوال فرتة الرتميم وا�ستمرت ٢4 

�سهرا ميالديا حتي انتهي بها احلال ايل يونيو ٢٠١4م.

ومت الرتميم علي اخلطوات التالية:

اليميهينيية

مراقب

بناء

جنار

كهربائي

م�ساعد بناء

حار�ض

عدد العمال

١

8

١

١

8

٢

م

١

٢

3

4

5

6
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تاأثري الت�ظيف واإعادة ال�ستخدام:

البعد القت�سادي:

ياأتي هذا العمل الذي قامت به وزارة الثقافة والرتاث ب�سلطنة 

الرتميم  عمليات  اأثناء  املحليني،  ال�سكان  مب�ساعدة  عمان، 

والتدريب بالن�سبة لالأيدي العاملة يف م�سروع جامع اأبي �سعيد 

م�سادر  ي�سكل  مما  عمان،  ب�سلطنة  احلمراء  بوالية  الكدمي 

دخل اقت�سادي عند اإعداد يد عاملة مثقولة املواهب.

البعد الجتماعي:

بني  امل�سرتكة  اجلهود  ت�سافر  يف  االجتماعي  البعد  متثل 

وال�سكان املحليني، عند ترميم جامع  الثقافة والرتاث،  وزارة 

عدة  على  اجتماعي  مبردود  يعود  وهذا  الكدمي،  �سعيد  اأبي 

املماثلة  للمناطق  مبا�سرة  اأنه ميثل دعوة غري  كما  م�ستويات، 

حلذو هذا املنحى.

 م�س�غات نيل اجلائزة:

املقدم  املو�سوع  ارتباط  مدي  بو�سوح  التحكيم  جلنة  وجدت 

االجتماعي-   - الديني  الرتاث  ي�سمل  وايل  بالرتاث  وعالقته 

امل�سروع  تطابق  ومدي  الثقايف  املوروث   - البيئي   - احل�سري 

مع هذا املعيار وحتقيق الهدف ومدى تطابق امل�سروع مع هذا 

املعيار وحتقيقه الهدف املعلن.

فهم الفكر الرتاثي وت�ظيفه:

عملية الرتميم متت يف اطار ا�ستيعاب مفهوم الرتاث وتوظيفه 

يف االأفكار وطروحات امل�سروع.

الت�سكيل الرتاث العمراين واملفردات واللغة املعمارية 

الرتاثية:

يقدم امل�سروع قدرة ا�ستخدام الرتاث العمراين ومفردات اللغة 

املعمارية الرتاثية. مبالحمها الهند�سية، وجت�سيدها ماديًا يف 

الت�سكيل.

الإبداع: 

امل�سروع من خالل طرح  مع  التعامل  اإبداعية يف  قدرة  هناك 

حلول ع�سرية تهتم باملكان. وتنا�سب الزمان.

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

البناء  مواد  ا�ستخدام  خيارات  جناح  التحكيم  للجنة  تبني 

الرتاثية وطرائقه، وحتقيق قيم اال�ستدامة.

الإخراج وا�ستكمال امل�سروع:

ونوعيته،  امل�سروع  اإخراج  جودة  امل�سروع  لوحات  من  يت�سح 

وم�ستوى ا�ستكمال ت�ساميم مكونات امل�سروع.

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث:

من خالل حتليل امل�سروع مل�ست جلنة التحكيم مدى ا�ستجابة 

خالل  من  وقوانينه  الرتاث  على  احلفاظ  ملبادئ  املحرتف 

طروحات امل�سروع الت�سميمية.

راأى جلنة التحكيم:

واملعايري  وجماالتها  اجلائزة،  منح  حول  مطولة  مداوالت  بعد 

املتفق عليها وكيفية اال�ستفادة من مفرزات اجلائزة تو�سلت جلنة 

جائزة  نيل  م�سوغات  جميع  ا�ستوفى  امل�سروع  اأن  على  التحكيم 

اأن  االأع�ساء  وراأى  املهني«،  »فئة  العمراين  الرتاث  احلفاظ على 

املحافظة على هذا امل�سجد مهم جدًا ليكون معلمًا معماريًا تراثيًا 

يحكي اأحداث تاريخية مهمة من تاريخ املنطقة، و اإن جناح عملية 

املحافظة عليه ي�ستحق االإ�سادة والتقدير، وبذلك فقد راأت جلنة 

التحكيم اأن مينح م�سروع ترميم جامع اأبي �سعيد الكدمي جائزة 

العناية بامل�ساجد التاريخية - اجلائزة الثانية )فئة املهنيني(.

البعد ال�سياحي:

جذب  م�سدر  وجود  نتيجة  ايجابيًا،  ال�سياحي  البعد  يوؤثر 

�سياحي ديني وتاريخي، والذي مت بعد ترميم جامع اأبي �سعيد 

الكدمي.
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المشروع الفائز بالجائزة الثالثة:
مسجد حمد بن مجدل بجزيرة جنة )المنطقة الشرقية-المملكة العربية السعودية(

مجدل بن درباس بن مجدل الخالدي 

جائزة العناية بالمساجد التاريخية

مقدمة:

- ا�صم امل�صروع: م�سجد جزيرة جنة.

- املوقع: )املدينة( اجلبيل.

من  جنة  جزيرة  مالك  جمموعة  امل�صروع:  �صاحب  ا�صم   -

العمائر من بني خالد.

- املهنة: موظفون ومتقاعدون.

م�سادر م�اد البناء:

ا�ستخدمت مواد البناء من منطقة االأح�ساء، وكذلك ا�ستوردت 

الع�ض من مملكة البحرين. 

ال��سف املعماري:

القلعة من اجلهة اجلنوبية م�سجد ال تزيد م�ساحته  يوجد خارج 

االجمالية على ٢٠٠م٢ تقريبا، يتاألف من حمراب ا�سطواين جهة 

الواجهة الغربية

قطاع طويل
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القبلة، و�سفني من االأروقة، الرواق الداخلي ذو اأقوا�ض اإ�سالمية 

ن�سف دائرية، والرواق اخلارجي ذو اأقوا�ض اإ�سالمية مدببة،وهذه 

االأروقة م�سقوفة بخ�سب الدجنل، وجريد النخل، وق�سب املنقرور، 

ومغطى بطبقة من الطني، كما يوجد بامل�سجد فناء خارجي م�سور 

ب�سور منخف�ض االرتفاع ال يزيد ارتفاعه عن  ١.5 مرت.

م�س�غات نيل اجلائزة: 

القيمة الرتاثية:

وفقا لرواية مالك اجلزيرة فاإن هذا امل�سجد اأ�س�سه ال�سيخ حمد 

املجدل عندما اأ�س�ض قلعة اجلزيرة، وقد رمم ثالث مرات، االأوىل 

كانت باأمر االإمام في�سل بن تركي اآل �سعود- رحمه اهلل-، اأحد 

حكام الدولة ال�سعودية الثانية، واأما املرة الثانية فقد رمم هذا 

امل�سجد على نفقة ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة- رحمه اهلل-، 

واملرة الثالثة رمم حديثًا يف زمن خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود- حفظه اهلل-.

الت�سكيل الرتاثي وا�ستخدامه:

وامل�سجد  عامة  اجلزيرة  على  اجلزيرة  على  القائمون  ادرك 

وترميمه  امل�سجد  على  احلفاظ  اأهمية  على  اخل�سو�ض  بوجه 

دون تغيري يف مالحمه املعمارية.

البناء  وو�سائل  والتقنيات  البناء  م�اد  ا�ستخدام 

وحتقيق ال�ستدامة:

وا�ستخدمت مواد بناء تقليدية وحملية من االأح�ساء وكذلك من 

اإعادة اال�ستخدام  املناطق املجاورة يف عملية الرتميم،وكانت 

للمواد ؛حتقيقًا ملبداأ احلفاظ واال�ستدامة. 
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راأي جلنة التحكيم:

عن  املقدمة  املعلومات  جميع  على  التحكيم  جلنة  اطالع  بعد 

امل�سروع اتفقت على ما ياأتي:

جائزة  نيل  و�سروط  م�سوغات  جميع  ا�ستوفى  امل�سروع  اأن   -

احلفاظ على الرتاث العمراين.

- اأن احلفاظ على هذا امل�سجد التاريخي له اأهمية كبرية حيث 

ال�سعودية،  العربية  اأمرًا هامًا عن توحيد اململكة  اإنه يحكي 

منذ الدولة ال�سعودية الثانية على يد االإمام في�سل بن تركي 

.- اهلل  – رحمه 
-احتواء امل�سروع على مفردات معمارية تراثية متنوعة ومواد 

بناء طبيعية خليجية.

 وبذلك قد راأت جلنة التحكيم اأن مينح امل�سروع جائزة العناية 

بامل�ساجد التاريخية - اجلائزة الثالة )فئة املهنيني(.
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جائزة الحفاظ على التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة األولى )مناصفة(:

القرية التاريخية بالنماص، قصر ثربان بالنماص، متحف النماص
بلدية النماص - محافظة النماص - المملكة العربية السعودية

مقدمة:

النما�ض حمافظة من حمافظات اململكة العربية ال�سعودية، وتقع 

وتت�سم  ال�سروات،  �سل�سلة جبال  ع�سري على  يف منطقة  النما�ض 

بكثافة الغطاء النباتي، واعتدال املناخ �سيًفا.

امل�قع: 

 ١5٠ بعد  على  اململكة  النما�ض يف جنوب غرب  تقع حمافظة 

الرئي�ض  الطريق  ويخرتقها  اأبها،  مدينة  من  ال�سمال  اإىل  كم 

الذي ي�سل مدينة الطائف باأبها ويحدها من اجلهة ال�سمالية 

ومن  تنومه  مركز  اجلنوبية  اجلهة  ومن  بلقرن  حمافظة 

ال�سرق حمافظة بي�سة ومن اجلهة الغربية ال�سفوح املطلة على 

مرتفعات تهامة والتي تنحدر ب�سدة جهة الغرب حيث حمافظة 

املاردة.

٢7٠٠م  اإىل  ٢٢٠٠م  بني  البحر  �سطح  عن  ارتفاعها  ويرتاوح 

ومناخها ميتاز باعتدال جوها �سيفا )١8 - ٢7 درجة مئوية( 

من  االأوقات  تلك  يف  املئوية  الدرجة  وت�سل  �ستاء  ممطر  وهو 

وتنتمي  ال�سفر،  حتت  مئوية  درجات   5 اإىل  موؤية  ١٠درجات 

خ�سائ�ض النما�ض اجليولوجية اإىل الدرع العربي املتكون من 

�سخور نارية متحولة.

القرية التاريخية بالنما�ض
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مك�نات امل�سروع:

يتكون امل�سروع من ثالثة عنا�سر رئي�سة هي:

القالع  ويجاوره عدد  القدمي  املتحف يف احلي  يقع  املتحف: 

واحل�سون االأثرية القدمية ذات الت�ساميم االإبداعية، ويحتوي 

ا�ستخراج  وطرق  املنطقة،  برتاث  يت�سل  ما  كل  على  املتحف 

البنادق  القدمية  واالأ�سلحة  التقليدي،  بالطرق  منها  املاء 

والرماح واجلنابي بجميع اأنواعها وهناك ق�سم الأنواع العمالت 

ال�سعودية واالأجنبية الورقية واملعدنية، واأدوات الزينة الن�سائية، 

والنقو�ض احلجرية التي يرجع تاريخ اأقدمها اإىل القرن االأول 

الهجري والعديد من املخطوطات والوثائق القدمية .

ُمتحف النما�ض ُمتحف النما�ضُمتحف النما�ض
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الق�سر: يعترب ق�سر ثربان معلم تاريخي اأثري من اأهم ق�سور 

منطقة ع�سري وحمافظة النما�ض، ُبني من حوايل مئتي عام، 

وهو ق�سر مميز يف احلي التاريخ بالنما�ض، يقع بني الق�سور 

طوابق،  عدة  من  مكون  والق�سر  باحلي،  املوجودة  ال�ستة 

من  العمارة  فن  على  �ساهد  وهو  العتيق،  وامل�سجد  و�ساحتني، 

حيث التوزيع املعماري، وطريقة البناء، واملواد امل�ستخدمة فيه 

اإىل  التي جتمع بني املحلية وامل�ستوردة، وو�سل �سمك جدرانه 

حوايل١٢٠�سم.

ق�سر ثربان بالنما�ض

م�سقط اأفقي لق�سر ثربان بالنما�ض

ق�سر ثربان بالنما�ض
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ق�سر ثربان بالنما�ضمقطع لق�سر ثربان بالنما�ض
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القرية التاريخية بالنما�ضالقرية التاريخية بالنما�ض

التاريخي  الرتاثية يف احلي  القرية  تقع  القرية الرتاثية: 

ومتحف  ق�سور  �ستة  وت�سم  القدمية،  النما�ض  مدينة  بو�سط 

القرية  بناء  على  ويغلب  النما�ض  بو�سط  القدمي  احلي  داخل 

املتعارف  التقليدية  البناء  وطرق  املحلي  احلجر  ا�ستخدام 

عليه وتعترب قرية الرتاث قرية منوذجية، �سيدت باأيد �ساحب 

فكر هند�سي تراثي، حتمله معظم املباين الرتاثية القدمية يف 

املنطقة. 

البعد ال�سياحي:

وتتميز حمافظة النما�ض بطابع خا�ض يف موقعها اال�سرتاتيجي 

على قمم جبال ال�سروات الذي جعلها مق�سدا للزوار وال�سياح 

الطبيعة  و  العليل  والن�سيم  اجلو  العتدال  العام  مدار  على 

قمم  يداعب  ال�سحاب  ترى  النما�ض  حمافظة  ويف  اخلالبة 

اجلبال.

يف  لل�سياح  جذبا  املواقع  اأكرب  من  تعد  ع�سري  منطقة  ان  ومبا 

ال�سياحية  املواقع  اإحدى  هي  النما�ض  حمافظة  فاإن  اململكة 

منطقة  اأمري  �سمو  باهتمام  حظيت  والتي  ع�سري  يف  املهمة 

ع�سري.

وحتتل حمافظة النما�ض موقعا �سياحيا فريدا من نوعه فهي 

وكرثة  الطبيعة  جمال  اهلل  حباها  كبرية  حديقة  عن  عبارة 

املنتزهات والغابات واملقومات ال�سياحية الطبيعية التي تزخر 

الزوار  من  كبري  �سياحيا  اإقباال  ت�سهد  قدمية  اأثرية  باأماكن 

وامل�سطافني على مدار العام.

4- البعد الرتاثي:

يوجد يف النما�ض العديد من املواقع االأثرية ويرجع بع�سها اإىل 

القرون االأوىل من تاريخ االإ�سالم ومن هذه املواقع:

- مدينة )اجلهوة( االأثرية ويعود تاريخها اإىل عام ٢5٠ هـ.

- قلعة ال عليان االأثرية.
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ال�اقعة:

دلياًل  عليها  باحلافظ  قاموا  الذين  القرية  اأبناء  جهود  كانت 

على م�سداقيتهم يف احلفاظ على الرتاث العمراين بواقعية، 

وذلك بالعمل مع بلدية املحافظة وكذلك الهيئة العامة لل�سياحة 

واالآثار.

البناء  وو�سائل  والتقنيات  البناء  م�اد  ا�ستخدام 

وحتقيق ال�ستدامة:

طبقًا  قدميًا  امل�ستخدمة  التقليدية  البناء  مواد  با�ستخدام 

املتمثلة  احلديثة  العمارة  خمرجات  من  تعد  هند�سية  الأ�س�ض 

يف ا�ستخدام الدرج ن�سبة العلق مما اأ�سفى �سبغة جتميع بني 

القدمي واحلديث.

راأي جلنة التحكيم:

وال�سور  الر�سومات  جميع  على  التحكيم  جلنة  اطالع  بعد 

واملعلومات املقدمة، راأت اللجنة االآتي:

على  احلفاظ  جائزة  نيل  م�سوغات  جميع  امل�سروع  حتقيق   -

الرتاث العمراين من حيث القيمة الرتاثية، والفكر الرتاثي 

البناء  مواد  ا�ستخدام  وكذلك  والواقعية  وا�ستخدامه 

والتقنيات.

- اإن تنفيذ امل�سروع على اأر�ض الواقع ين�سط التنمية ال�سياحية 

بالقرية ويعزز املردود االقت�سادي الأهاليها.

امل�سروع جائزة  منح  على  التحكيم  اتفقت جلنة  فقد  وبذلك   

منا�سفة  االأوىل-  -اجلائزة  العمراين  الرتاث  على  احلفاظ 

)فئة املهنيني(.

- متحف النما�ض الذي افتتح عام١4٢٠هـ والذي ي�سم العديد 

من القطع الرتاثية مثل:اأدوات الطبخ واملفرو�سات الرتاثية.

النما�ض  بقرية  الهامة  الق�سور  اأحد  وهو  ثربان:  ق�سر   -

الرتاثية.

يف  لالنتباه  امللفتة  االأماكن  من  والقالع  احل�سون  هذه  وتعد 

وقت  القرى  عن  والدفاع  للمراقبة  ت�ستخدم  وكانت  املحافظة 

يف  غالبًا  وت�ساهد  احلبوب  تخزين  يف  ت�ستخدم  كما  احلرب 

االأماكن املرتفعة وقمم اجلبال.

م�س�غات نيل اجلائزة:

اإن الرتميم واحلفاظ على قرية النما�ض واملتحف وق�سر ثربان 

العربية  اململكة  قرى  يف  منها  اال�ستفادة  ينبغي  رائدة  جتربة 

العربية ملا  لدول اخلليج  التعاون  ال�سعودية وقرى دول جمل�ض 

لها من نتائج اإيجابية اقت�سادية واجتماعية و�سياحية كاالآتي:

القيم الرتاثية:

اأ�سهم امل�سروع يف احلفاظ على اإحدى القرى الرتاثية مبنطقة 

ع�سري مما يف ذلك االإرث الثقايف واالجتماعي وال�سياحي.

لغة الفكر الرتاثي وا�ستخدامه:

لها  وما  والرتاثية  التاريخية  القرى  باأهمية  الرتاثي  الوعي 

املحافظة  وبلدية  القرية  اأهل  وثقافية جعل  قيم ح�سارية  من 

على  للحفاظ  جميعًا  يعملون  واالآثار  لل�سياحة  العامة  والهيئة 

املعامل والعنا�سر العمرانية لهذا املجتمع الرتاثي.

القرية التاريخية بالنما�ض
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جائزة الحفاظ على التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة األولى )مناصفة(:

إحياء منطقة المحرق القديمة »مركز الشيخ إبراهيم«
مركز الشيخ إبراهيم - مملكة البحرين

السيد خالد الشعيبي »شركة إيوان البحرين لإلنشاء والتعمير«
حبيب وشركاؤه

م.سهيل المصري

مقدمــــة:

التعريف بامل�سروع وعنا�سره:

امل�قع: 

بداأ اإحياء منطقة املحرق القدمية باإن�ساء مركز ال�سيخ اإبراهيم 

بن حممد اآل خليفة للثقافة والبحوث، الذي افتتح يف ١٢ يناير 

ن�ساأ املركز يف نف�ض املكان الذي احت�سن جمل�ض 
ُ
٢٠٠٢م. وقد اأ

ال�سيخ اإبراهيم الذي كان منارة للعلوم ومنتدى للثقافة واالآداب. 

ملتقى  ليكون  ذاته  املكان  عاد  اإبراهيم  ال�سيخ  مركز  وباإن�ساء 

للثقافة و�سوؤونها، وموقع ات�سال ح�ساري، حيث قام با�ستقبال 

اأكرث من 4٠٠ متحدث يف جماالت �ستى، كال�سيا�سة، والتاريخ، 

والفن، وال�سعر، �سمن برنامج املحا�سرات االأ�سبوعية، جاءوا 

ونظرياتهم  باأفكارهم  واملهتمني  احل�سور  لي�ساركوا  جميعًا 

والغنائية  املو�سيقية  احلفالت  عن  ناهيك  الفنية،  واإبداعاتهم 

ومعار�ض الفن وور�ض عمل لالأطفال.

106

المهنييون

107



الرتميم  اأعمال  يف  هام  حموري  دور  املنطقة  ل�سكان  كان 

واالإحياء املعماري؛ وذلك من خالل امل�ساهمة يف احلفاظ على 

املنطقة خالل عمليات الرتميم وما بعدها.

من  العديد  القدمية،  ال�سوق  منطقة  اإحياء  يف  �سارك  وقد 

الرتاث  على  احلفاظ  لغر�ض  الهند�سية  اال�ست�سارية  املكاتب 

املعماري يف مدينة املحرق.

خلفية عن الأحداث التاريخية ح�ل امل�سجد املرمم:

ويتعدى امل�سروع يف م�سمونه واأهدافه احلفاظ على املباين البحرينية 

التاريخية من االندثار بفعل عوامل الزمن؛ الأن الهدف االأ�سمى هو 

تاريخ  من  مهمة  ف�سول  من  البيوت  هذه  تكتنزه  ما  على  احلفاظ 

البحرين ورجاالتها، الذين �سنعوا حمطات مهمة من هذا التاريخ 

عرب االأن�سطة التي كانوا يزاولونها. فبيت خلف والعري�ض يف املنامة 

وبيوت �سيادي والزايد وبن مطر يف املحرق، هي لي�ست فقط مباٍن 

من حجر وطني واإمنا هي �سواهد مهمة من تاريخ البحرين العريق. 

الثاقبة  التي ال تكل ونظرتها  ال�سيخة مي بعزميتها  ا�ستطاعت  وقد 

باأن ت�سع مملكة البحرين على الئحة الرتاث العاملي كما ح�سل يف 

قلعة البحرين وطريق اللوؤلوؤ، وا�ستطاعت من خالل الربامج الثقافية 

تكوين  ويف  واملنامة،  املحرق  ملدينتي  النا�ض  من  العديد  ا�ستقطاب 

موجة اهتمام عارمة يف مو�سوع احلفاظ على الرتاث املعماري يف 

مملكة البحرين على ال�سعيدين الر�سمي وال�سعبي على ال�سواء. 

اأهمية املنطقة:

االأحداث  قويًا عن  �ساهدًا  املحرق  الرتاثية من  املنطقة  تعترب 

معلمًا  كونها  عن  ف�سال  بها،  املنطقة  مرت  التي  التاريخية 

تاريخيًا مهمًا، ت�سارك فيه االأهايل بالرتميم واحلفاظ عليه، 

نابعًا من وعي واإميان االأهايل باأهمية امل�سروع، فاملنطقة لي�ست 

فقط اأبنيًة من حجر وطني واإمنا هي �سواهد مهمة من تاريخ 

البحرين العريق.
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الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

م�ساريع  بعدة  للقيام  اإبراهيم  ال�سيخ  مركز  وتاأهيل  تطوير 

ويتج�سد  املحرق،  ملدينة  العمراين  الرتاث  على  للحفاظ 

اأعمال  ويف  الرتاثية  البيوت  من  العديد  ترميم  يف  ذلك 

حت�سني املمرات التي ت�سل بينها. وقد كان لل�سيخة مي اآل 

خليفة رئي�سة جمل�ض االأمناء ملركز ال�سيخ اإبراهيم ووزيرة 

العمراين  احلفاظ  مو�سوع  يف  ريادٌي  دوٌر  احلالية  الثقافة 

ي�سمل مدينة  بل  الذي ال ينح�سر يف مدينة املحرق فقط، 

املنامة كذلك.

ملكيته: 

جزء من املنطقة التاريخية ملكية عامة وجزء اآخر اأ�سبح ملك 

والبحوث،  للثقافه  اآل خليفة  اإبراهيم بن حممد  ال�سيخ  ملركز 

الذي ترتاأ�ض جمل�ض اأمناته ال�سيخة مي اآل خليفة.

البعد القت�سادي:

تعترب منطقة املحرق القدمية عن�سرًا اقت�ساديًا قويًا ب�سبب كونها 

منطقة جذب للزائرين وال�سياح، وذلك حلر�ض االأهايل على املكان 

املرممة  واملباين  الرتميم  اأعمال  على  احلفاظ  يف  وم�ساركتهم 

مبردود اقت�سادي، حيث تدرب يد عاملة ماهرة، وخلق فر�ض عمٍل، 

واإثقال مواهبها، باالإ�سافة ايل تن�سيط ال�سياحة الداخلية ومردودها 

االقت�سادي املوازي، وخا�سة حول مركز ال�سيخ اإبراهيم.

 البعد الجتماعي:

اأوجد امل�سروع بعدًا اجتماعيًا يربز يف ت�سافر اجلهود الت�ساركية من 

احرتام عمليات  االأهايل من  بها  قام  الذي  العمل اجلماعي  خالل 

الرتميم، واملحافظة على ما يتم اإجنازه من اأعمال الرتميم مبردود 

اجتماعي، نتيجة امل�ساركة املجتمعية يف م�ستويات متعددة.
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البعد ال�سياحي:

جذب  م�سدر  تواجد  ب�سبب  ايجاإبيًا  ال�سياحي  البعد  تاأثر 

االأدبية  االأحداث  اأغلب  وا�ست�سافة  تاريخي،  تراثي  �سياحي 

واللقاءات العلمية.

ح�سر هذة امل�ساريع:

وميكن ح�سر هذة امل�ساريع يف اجلدول التايل:

جمتمعة  واالإ�سافات  البيوت  هذه  باأن  كله،  ذلك  يف  املهم 

ناب�سًا  تراثيًا  حيًا  ت�سكل  بداأت  البع�ض،  لبع�سها  متتمة  هي 

على  للحفاظ  التزايدية  للعملية  جيدًا  مثااًل  باحلياة،يعطي 

الرتاث املعماري بتوجهاتها واأ�ساليبها املختلفة، ويجب االإ�سارة 

باأن مو�سع املقال ينح�سر فقط يف البيوت التي �سممت. كما 

يجب االإ�سارة كذلك باأن هذه البيوت كانت و�سيلة فعالة الإعادة 

�سركة  تكوين  يف  �ساهمت  حيث  التقليدية  البناء  طرق  اإحياء 

مقاوالت متخ�س�سة بطرق البناء القليدية.

منهجية تاأهيل البي�ت القدمية:

ومدرو�سة  علمية  منهجية  التاأهيل  عن  امل�سوؤولة  الدار  اتبعت 

من  اإليها  اأوكلت  والتي  املحرق،  القدمية يف  البيوت  تاأهيل  يف 

ثالثة  على  املنهجية  هذه  وتعتمد  اإبراهيم.  ال�سيخ  مركز  قبل 

مرتكزات اأ�سا�سية هي:

بيت  لكل  واملعماري  واالجتماعي  التاريخي  التوثيق  اأول:   -

وذلك عن طريق الرجوع اىل االأر�سيف والكتب واملطبوعات 

املتناقل  ال�سفوي  التاريخ  اإىل  اإ�سافة  القدمية،  وال�سور 

النواحي  على  ال�سوء  الإلقاء  امل�سنني،  واأحاديث  بروايات 

املختلفة لهذه البيوت الرتاثية.

والذي  مبنى  لكل  وال�سامل  الدقيق  امليداين  امل�سح  ثانيا:   -

لر�سم  واخلدماتي  واالإن�سائي  املعماري  الو�سع  يت�سمن 

باأن  االإ�سارة  ويجب  مبنى.  لكل  احلايل  للو�سع  اخلرائط 

والت�سوهات  االإن�سائية  التدهورات  من  تعاين  البيوت  معظم 

اأ�ساليب  املتجان�سة مع  الع�سوائية غري  املعمارية واالإ�سافات 

ومواد البناء املعماري التقليدي.

بي�ت املحرق القدمية

بيت عبد اهلل الزايد لرتاث البحرين ال�سحفي

ييت حممد بن فار�ض لفن ال�سوت

اإقراأ - مكتبة االأطفال

بيت الكورار - حلرف التطريز

بيت ا�سما )بيت خا�ض بالقرب من مركز ال�سيخ اإبراهيم(

بيت بن مطر - ذاكرة املكان 

اإ�سافة لبيت عبد اهلل الزايد لرتاث البحرين ال�سحفي

ُنزل لل�سيافة

بيت الرتاث املعماري )مال�سق لبيت الزايد(

مركز ال�سيخ اإبراهيم

احلديقة املائية

مركز املعلومات

بيت القهوة

حرف الديار

بيت النوخذة

احلديقة العمودية

عمارة بوزبون

قاعة حممد بن فار�ض بفن ال�سوت

لقمتينا

ذاكرة املكان )الغرفة املتبقية يف منزل ال�سيخ اإبراهيم

الفتتاح

نوفمرب ٢٠٠3م

�سبتمرب ٢٠٠5م

اأكتوبر ٢٠٠6م

مار�ض ٢٠٠7م

نوفمرب ٢٠٠7م

فرباير ٢٠٠9م

مار�ض ٢٠١٠م

اأبريل ٢٠١٢م

يف مرحلة االإن�ساء

يناير ٢٠٠٢م

٢٠٠8م

اأكتوبر ٢٠٠8م

اأبريل ٢٠٠9م

٢٠٠9م

٢٠١١م

٢٠١١م

٢٠١٢م

مار�ض ٢٠١3م

٢٠١3م

٢٠١4م

الدرا�سات  لتطوير  ذكره  �سبق  ملا  الوا�سع  التحليل  ثالثا:   -

املعمارية مع االأخذ بعني االعتبار ميزانية امل�سروع، التاأهيل 

العمراين  والو�سع  النا�ض  وجذب  املبنى  الإحياء  الوظيفي 

واأهمها  املختلفة  التقنية  واالعتبارات  للبيت،  واالإن�سائي 

التقدير الدقيق ملا يجب املحافظة عليه، واالأجزاء التي يجب 

هدمها واإعادة اإن�سائها.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيم الرتاثية وحتقيق الهدف:

على  للحفاظ  مهمة  التاريخية  الـمـحــرق  منطقة  م�سروع  كان 

اأحد املعامل ذات القيمة التاريخية املهمة مبنطقة اخلليج العربي 

من  للمنطقة  ملا  ب�سفة خا�سة،  البحرين  عامة، ومملكــة  ب�سفة 

اأبعاد تاريخية متمثلة يف ترميم الـمبـاين املذكورة اأعاله، ومن هنا 

فاإن احلفاظ عليه بو�سفه اأحد معامل الرتاث العمراين، �سيحقق 

مردودًا اقت�ساديًا واجتماعيًا وثقافيًا كبريًا.
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فهم الفكر الرتاثي وا�ستخدامه:

لها  والداعمني  عليها،  القائمني  اإدراك  الرتميم  عملية  تدل 

واجلهود على اأهمية احلفاظ على اأحد املعامل الرتاثية مبنطقة 

من  الرتميم  عمليات  على  �سيرتتب  وما  التاريخية،  املحرق 

مردودات ثقافية، واجتماعية وتاريخيه، وتاأ�سيل للقيم املجتمعية. 

الت�سكيل الرتاثي العمراين واملفردات واللغة املعمارية.

ملعايري  وفقًا  التاريخية  املحرق  ملنطقة  الرتميم  عملية  متت 

عليه،  احلفاظ  اإىل  تهدف  التي  الرتميم  عمليات  يف  متبعة 

واحلفاظ على  املبنى،  تغيري يف  دون  منه  تهدم  ما  وا�ستكمال 

مفرداته املعمارية.

ال�اقعية:

كانت عملية توظيف بع�ض املباين يف منطقة املحرق التاريخية 

دلياًل على هذه الواقعية ليكون �ساهدًا على االأحداث التاريخية 

خر لعملية الرتميم، واإعادة 
ُ
بعد الرتميم؛ مما اأ�سفى اأبعادًا اأ

منطقة املحرق التاريخية اإىل واجهة احلياة.

الإبداع:

متت عملية الرتميم واال�ستكمال دون اإحداث تغيري يف الطراز 

تنوعت وظائف  اأنها  رغم  املباين،  النوعية من  لهذه  املعماري 

املحافظ عليها وكذلك اجتاهاتها الت�سميمية ودون تعديالت 

�ساهدًا  ليكون  جمالياته  على  حافظ  مما  املبنى؛  تخطيط  يف 

على الع�سر الذي ينتمي اإليه.
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ا�ستخدام م�اد البناء والتقنيات وو�سائل البناء وحتقيق 

ال�ستدامة:

ا�ستخدمت مواد بناء تقليدية وحملية يف عمليات الرتميم، وكانت 

واال�ستدامة.  احلفاظ  ملبداأ  حتقيقًا  اال�ستخدام  اإعادة  عملية 

ومت اال�ستعانة مبواد غري حملية يف اأماكن حمدودة باملباين مع 

تناغم بني املحلي وامل�ستورد.

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

تاأتي عملية الرتميم واحلفاظ على منطقة املحرق التاريخية، 

اال�ستخدام؛  اإعادة  وعملية  التقليدية،  البناء  مواد  وا�ستخدام 

حتقيقًا ملبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين، كما اأن توظيف 

االأبنية ي�سفي على هذا الرتاث حيوية وا�ستمرارية يف التفاعل 

مع م�ستجدات احلياة.

راأى جلنة التحكيم:

املقدمة  املعلومات  جميع  على  التحكيم  فريق  اأع�ساء  اطالع  بعد 

التاريخية،  املحرق  منطقة  على  واحلفاظ  ترميم  م�سروع  عن 

اتفق اجلميع على اأن امل�سروع ا�ستوفى جميع م�سوغات نيل جائزة 

االأع�ساء  وراأى  املهنيني(،  )فئة  العمراين  الرتاث  على  احلفاظ 

معماريًا  معلمًا  ليكون  جدًا  مهم  املنطقة  هذا  على  املحافظة  اأن 

البحرين،  تاريخ مملكة  تاريخية مهمة من  اأحداث  تراثيًا، يحكي 

ال�سائدة  الرتاثية  املعمارية  املفردات  وكذلك الحتوائه على جميع 

االإ�سادة  ي�ستحق  عليه  املحافظة  عملية  جناح  اإن  و  املنطقة،  يف 

اإحياء  م�سروع  منح  التحكيم  جلنة  راأت  فقد  وبذلك  والتقدير، 

التاريخية جائزة احلفاظ  املحرق  وترميم واحلفاظ على منطقة 

على الرتاث العمراين -اجلائزة االأوىل- منا�سفة )فئة املهنيني(.
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جائزة الحفاظ على التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:

سوق القيصرية - مشروع رائد لتأهيل مدينة المحرق التاريخية
وزارة الثقافة - مملكة البحرين

نبذة تعريفية:

من  وهو  القي�سرية  �سوق  من  �سغري  ق�سم  هو  امل�سروع  موقع 

االأ�سواق التقليدية مبدينة املحرق املتبقية. يحتوي املوقع على 

اأما  االآن،  حتى  عليها  حمافظ  منها  �ستة  جتاريًا:  عقارًا   ١١

اخلم�سة االآخرين فهي اأر�ٍض حتتوي على اأنقا�ض حتت االأر�ض، 

ملا كان موجودًا يف ال�سابق واأنهار يف فرتة ما بعد العام ١97٠م. 

ب�سكل غري  االأرا�سي دون رعاية ال�ستخدامها  تلك  تركت  وقد 

قانوين كمواقف لل�سيارات وترتاوح م�ساحات الدكاكني من ٢٠ 

جريت قبل 
ُ
اإلتى 3٠ مرتًا م�سحطًا وقد ك�سف احلفريات التي اأ

تنفيذ امل�سروع اأن هذه املنطقة من ال�سوق كانت خم�س�سة لبيع 

الدب�ض امل�ستخرج من التمور وذلك الكت�ساف عدد من املداب�ض 

فيها وهو ما يدل على اأن عددًا كبريًا من اأ�سجار النخيل كانت 

العذبة  املياه  وفرة  على  وا�سحة  اإ�سارة  و  املدينة  يف  موجودة 

-اآنذاك- يف اأرت حماطة بواحٍد من اأكرث بحار العامل ملوحة.

دور ال�سكان يف الرتميم والإحياء العمراين:

اإدراج مالك وم�ستاأجري دكاكني  امل�سروع هو  اأهم دعائم  اأحد 

مراحل  يف  املا�سي  يف  ورواده  احلاليني  القي�سرية  �سوق  ورواد 

امل�سروع جميعها اإذ قام فريق العمل بتجميع العديد من الروايات 

لل�سوق  وكذلك  حدهما،  على  دكانني  لكل  �سفهيًا  رخت 
ُ
اأ التي 

العمل  ور�ض  من  جمموعٍة  اإقامة  املرحلة  هذه  و�سملت  ككتل. 

ملالك دكاكني ال�سوق. وتبًعا لذلك فقد ت�سم يرح فكرة امل�سروع 

لهم وام�ساء اتفاقيات تتيح لوزارة الثقافة تنفيذ اأعمال الرتميم 

واإعادة التهيئة، و تلزم املالك اأن يدرج بنود ال�سيانة امل�ستقبلية 

يف جميع عقود االإيجار بينه وبني م�ستاأجري الدكاكني.
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الدرا�سات الرتميمية للم�سروع:

- تاريخ بدء العمل يف الدرا�سات : يناير ٢٠١٠م

- تاريخ اإجناز الدرا�سات : دي�سمرب ٢٠١٠م

تنفيذ امل�سروع:

- مدة العقد لتنفيذ امل�سروع: �سنة واحدة

- املدة الفعلية لتنفيذ امل�سروع: �سنة واأربعة ا�سهر

- تاريخ مبا�سرة العمل: دي�سمرب ٢٠١٠م

- تاريخ انتهاء العمل: اأبريل ٢٠١٢م

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: 35٠ مرت مربع

- امل�ساحة املغطاة باملباين: 3٠٠ مرت مربع

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: 5٠ مرت مربع

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: 6 اأمتار

- عدد الطوابق: طابق واحد

ومق�سمة  مباٍن  ثالثة  على  يحتوي  امل�سروع  املباين:  عدد   -

كالتايل:

وثالثة  تاريخية  دكاكني  �ستة  على  يحتوي  الأول:  املبنى 

دكاكني حديثة العهد.

املبنى الثاين: يحتوي على مدب�سة والفناء اخلارجي

املبنى الثالث: يحتوي على دكاكني وحمامات عامة لل�سوق.

م�سادر م�اد البناء:

العمل،  �سري  ح�سب  امل�سروع  يف  امل�ستخدمة  البناء  مواد  تنوع 

مت  التاريخية  الدكاكني  على  واحلفاظ  الرتميم  جزئية  ففي 

تثبيت املواد االأ�سلية وترميمها ال�ستعادة و�سعها االأ�سلي/ اما 

بالن�سبة لالإ�سافات احلديثة داخل احليز التاريخي فقد اختري 

لتنفيذها مواد واأجهزة حديثة ال�سكل حتى تتباين مع اخللفية 

التاريخية كما متت اإعادة بناء بع�ض العنا�سر املوؤكد وجودها 

اختالفات  اإ�سفاء  مع  تقليدية  بناء  واأ�ساليب  مبواد  تاريخيا 

طفيفة متيزها عن الن�سيج االأ�سيل. وبالن�سبة للمباين احلديثة 

واالإ�سمنت  كاحلديد  معا�سرة  بناء  مبواد  ُبنيت  فقد  االأخرى 

امل�سلح الظاهر وذلك تاأكيدا النتماء املبنى للحا�سر.

مع العلم اأن جميع املواد التقليدية التي مت ا�ستخدمها يف اإعادة 

مباٍن  من  اأو  املوقع  من  تدويرها  معاد  واأغلبها  حملية  البناء 

تاريخية اأخرى ُهدمت يف ال�سابق.

ذكر  مع  العمراين  والإحياء  الرتميم  تاريخ  عن  نبذة 

اخلطط وبرامج العمل املعم�ل بها:

اللوؤلوؤ:  دكاكني �سوق القي�سرية هي جزء من م�سروع )طريق 

الرتاث  قائمة  على  املدرج  اجلزيرة(  اقت�ساد  على  �ساهد 

العاملي لليون�سكو يف العام ٢٠١٢ م. اأما ال�سوق ككل فهو م�سجل 

كذلك يف قائمة الرتاث الوطني.

اإن اأحد اأهم االأ�س�ض يف احلفاظ على ال�سوق هو اأنه ميثل اأحد 

مكونا �سناعة �سيد اللوؤلوؤ التاريخية يف البحرين وب�سكل الربط 

اأن  لزم  ولذا  واحلا�سر.  املا�سي  بني  ما  والتاريخي  االإن�ساين 

ينتهج العمل احلفاظي على امل�سروع اأ�س�ًسا متوافقة مع املواثق 
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التاأكد  وكذلك  االأدنى،  التدخل  ومبداأ  كاال�سرتجاعية  العاملية 

من عدم طغيان ترميم البقايا االأركيولوجية على احلفاظ على 

الرتاث املحلي، ف�سال عن احلفاظ على اجلوانب الرتاثية غري 

املادية مثل: بناء القوارب واحلرف املرطبة االأخرى او املتعلقة 

ب�سيد اللوؤلوؤ.

الرتميم  جمال  يف  حتققت  التي  النتائج  خال�سة 

والإحياء العمراين وت��سياتها للمناطق الأخرى:

حتقق العديد من النتائج يف جمال الرتميم واالإحياء العمراين 

و نلخ�سهم يف االآتي:

- ترميم و اعادة تاأهيل 6 دكاكني تراثية كان معر�سة لالإزالة

- طرح العديد من تقنيا الرتميم الأول مرة يف مملكة البحرين 

بداًل  عليها  احلفاظ  يف  التاريخية  املباين  مالك  لينتهجها 

البناء  مع طبيعة  متوافقة  وتقنيا غري  متواد  ا�ستخدام  منت 

احلوائط  على  االإ�سمنتي  البيات  كا�ستخدام  التقليدي 

الع�سرين  القرن  من  ال�سبعينيات  يف  �ساع  والذي  احلجرية 

اإىل وقتنا هذا.

اإطار  يف  املختلفة  الدولة  وزارات  مع  تعاون  حماور  تاأ�سي�ض   -

احلفاظ العمراين وحتقيق العديد من النتائج من خالل هذا 

التعاون اأهمها: اإلغاء خطوط التنظيم ايل كانت �سببًا رئي�ض 

موا�سفات  بع�ض  ت�سغري  وكذلك  العمراين  الن�سيج  لت�سويه 

الدكاكني  داخل  لتكون  تو�سيالت اخلدمات  تثبيت عدادات 

الفراغ  ت�سوه  هوائية  تكون  اأن  من  بدال  االأر�ض  يف  ومدفونة 

العام. وقد تطور التعاون اإىل حتويل جميع تراخي�ض البناء 

من  للمراجعة  التاريخية  املحرق  ومدينة  ال�سوق  اإطار  يف 

قبل وزارة الثقافة بهدف التاأكيد على اإبراز القيم املعمارية 

تهيئة خمطط  اإىل  باالإ�سافة  باملدينة  التاريخية  والعمرانية 

امل�سموحة  التدخل  م�ستويات  يحدد  للمدينة  عام  حفاظ 

وكذلك م�سارات امل�ساة وال�سيارات بجميع فئاتها.

نواة  ليكون  الدكاكني  اأحد هذه  »زعفران« يف  مقهى  افتتاح   -

للت�سوق،  فئاته  بجميع  البحريني  املجتمع  الأفراد  جذب 

وكذلك  به  التجاري  الن�ساط  لرواج  هامًا  حمفزًا  ولي�سبح 

لرواج ال�سلع املباعة يف ال�سوق التاريخي.

لل�سوق  اخلدمات  اأهم  كاأحد  عامة  مياه  دورات  توفري   -

التاريخي.

- اإعطاء مثال للم�ستثمر البحريني واخلليجي حول قيمة البناء 

قيمته  جانب  اإىل  واأهميته  والتجارية  االقت�سادي  التاريخي 

التاريخية واالأثرية.

واعادة  ترميم  لكيفية  دقيقة  موا�سفات  وطرح  ا�ستخال�ض   -

تاأهيل الدكاكني بجميع اأمناطها التاريخية االنتقالية )وهتي 

بناء  مبواد  ولكن  الرتاث  نهج  على  بنيت  التي  الدكاكني 

اإعادة  اإىل  حتتاج  )والتي  املتوافقة  غري  واحلديثة  حديثة( 

�سياغة جلعلها متوافقة مع الطابع الرتاثي لل�سوق(.

- وبعد جناح امل�سروع الرائد والتجربة، �سارعت وزارة الثقافة 

اإىل طرح خمطط عام للحفاظ واإحياء ال�سوق التاريخي ككل 

كما هو معرو�ض يف الر�سومات والتقرير املرفق.
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م�س�غات نيل اجلائزة

القيم الرتاثية وحتقيق الهدف:

املحرق  مدينة  لتاأهيل  رائد  -م�سروع  القي�سرية  �سوق  ان 

الرتاثية - وترجع اأهميته كونه للحفاظ على اأحد املعامل ذات 

العربي ب�سفة عامة  املهمة مبنطقة اخلليج  التاريخية  القيمة 

ومملكة البحرين ب�سفة خا�سة وملا للمنطقة من اأبعاد تاريخية 

متمثلة يف ترميم املباين املذكورة اأعاله، ومن هنا فاإن احلفاظ 

مردودًا  �سيحقق  العمراين  الرتاث  معامل  اأحد  بو�سفه  عليه 

واجتماعيًا وثقافيًا كبريًا.

فهم الفكر الرتاثي وا�ستخدامه:

باأن  يتميز   - رائد  كم�سروع   - القي�سرية  �سوق  مع  التعامل 

عمليات الرتميم واملحافظة عليه، قد متت وفقًا ملعايري متبعة 

يف عمليات الرتميم التي تهدف اإىل احلفاظ عليه، وا�ستكمال 

ما تهدم منه، واحلفاظ على مفرداته املعمارية.

ال�اقعية:

تاأثري  من  له  ملا  وامل�سداقية  بالواقعية  امل�سروع  هذا  يتميز 

مبا�سر على �سكان املنطقة.

الإبداع:

متت عملية الرتميم من خالل احلافظ على جماليات ال�سوق 

حتت مظلة االبداع بال حدود.

البناء  وو�سائل  والتقنيات  البناء  م�اد  ا�ستخدام 

وحتقيق ال�ستدامة:

الرتميم  عمليات  يف  وحملية  تقليدية  بناء  مواد  ا�ستخدمت 

اماكن  يف  حملية  غري  مبواد  اال�ستعانة  ومت  واال�ستكمال، 

حمدودة باملباين

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

تاأتي عملية الرتميم واحلفاظ وا�ستخدام مواد البناء التقليدية 

اأن توظيف املبنى ي�سفي على هذا  حتقيقًا لتلك املبادئ، كما 

الرتاث حيوية وا�ستمرارية يف التفاعل مع م�ستجدات احلياة.

راأى جلنة التحكيم:

املعلومات  جميع  على  التحكيم  فريق  اأع�ساء  اطالع  بعد 

اأن امل�سروع  املقدمة عن �سوق القي�سرية - اتفق اجلميع على 

الرتاث  نيل جائزة احلفاظ على  ا�ستوفى جميع م�سوغات  قد 

العمراين )فئة املهنيني(، وراأى االأع�ساء اأن التجربة املتميزة 

واملطبقة بعد عمق للدرا�سات للمحافظة على هذا املنطقة مهم 

جدًا، ليكون مثااًل حيث احتوائه على جميع املفردات املعمارية 

الرتاثية ال�سائدة يف املنطقة و اإن جناح عملية املحافظة عليه 

ي�ستحق االإ�سادة والتقدير.

وبذلك فقد راأت جلنة التحكيم منح م�سروع ترميم واحلفاظ 

جائزة  الرتاثية،  الـمحـرق  مبدينة   - القي�سرية  �سوق  على 

منا�سفة  الثانية-  -اجلائزة  العمراين  الرتاث  على  احلفاظ 

)فئة املهنيني(.
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جائزة الحفاظ على التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:

إحياء منطقة الفهيدي التاريخية في دبي
إدارة التراث العمراني - بلدية دبي - اإلمارات العربية المتحدة

مقدمة:

ت�سغل العمارة حيزًا مهمًا يف مكونات املوروث الثقايف الأي جمتمع، 

وا�سحة ملخرجاته  ومراآة  االإن�ساين  لرتاثه  انعكا�ض �سريح  وهي 

وحتليل  درا�سة  اإن  والروحية.  والفكرية  املادية  مبعطياتها 

امتداد طبيعي  لهو  واملعماري  املوروث احل�سري  وفهم مفردات 

املباين املرممة واملعاد ا�ستخدامها:

ي�سمل م�سروع اإحياء منطقة الفهيدي على اإعادة ترميم واعادة 

ا�ستخدام خم�ض وخم�سني بيتًا تقليديًا يرجع تاريخه اإىل بداية 

القرن الع�سرين يف حني مت اقرتاح ا�ستعماالت متنوعة �سياحية 

املواطنني  وتعرف  املنطقة  حيوية  من  لتزيد  وخدمية  وثقافية 

والزائرين بتاريخ مدينة دبي.

منطقة دبي التاريخية

لالهتمام بحا�سر االإن�سان وتنمية وعيه وتو�سيع مداركه، ويعترب 

احلفاظ عليه - باإعتباره �سجاًل تاريخيًا لالأمة - م�سوؤولية وطنية 

تقع على كاهل خمتلف مكوناته، اأفرادًا كانوا اأم موؤ�س�سات. وقد 

العربية  باللغتني  دبي  يف  التقليدية  البيوت  عنا�سر  كتاب  جاء 

واالجنليزية ليعطي ترجمة وا�سحة لذلك االهتمام.

اجلهة التي قامت باإعداد الدرا�سات الالزمة لأعمال 

الرتميم:

الفهيدي  البيوت يف حي  املتعلقة برتميم  الدرا�سات  اإعداد  مت 

من قبل فريق متخ�س�ض يف ق�سم درا�سات الرتاث العمراين، 

الدارة  التابعان  العمراين  الرتاث  م�ساريع  ت�سميم  وق�سم 

الرتاث العمراين يف بلدية دبي، ويتكون هذا الفريق من جميع 
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العمراين،  احلفاظ  مب�ساريع  عالقة  لها  التي  التخ�س�سات 

وت�سمل باحثني تاريخيني ومهند�سني معماريني واإن�سائيني ذوي 

خربة عالية يف جمال ترميم املباين. 

اجلهة امل�سرفة على اأعمال الرتميم:

مت االإ�سراف على اأعمال الرتميم من قبل فريق متخ�س�ض يف 

الرتاث  التابع الدارة  العمراين  الرتاث  ق�سم ت�سميم م�ساريع 

العمراين يف بلدية دبي.

اجلهة املنفذة لأعمال الرتميم:

اإحياء منطقة الفهيدي  قام بتنفيذ االأعمال اخلا�سة مب�سروع 

العمراين،  الرتاث  م�ساريع  تنفيذ  ق�سم  من  متكامل  فريق 

من  مكون  متكامل  فريق  وهو  العمراين  الرتاث  الإدارة  التابع 

طرق  يف  عالية  خربة  ذوي  بناء  وعمال  وحرفيني  مهند�سيني 

امل�سروع  تنفيذ  مراحل  متت  حيث  التقليدية،  البناء  واأ�ساليب 

على مراحل امتدت من عام ١995 اىل عام ٢٠٠8م.
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نبذة تعريفية باملنطقة العمرانية اأو باملبنى املرمم:

دبي،  خور  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  الفهيدي  منطقة  تقع 

ومتثل اأحد اأهم االأمثلة العمرانية التي تعك�ض �سورة وا�سحة 

االإمارات  دولة  يف  واإمنا  دبي،  يف  فقط  لي�ض  �سكني  حلي 

يزال  ال  الذي  الوحيد  النموذج  باعتبارها  املتحدة،  العربية 

يحتفظ بن�سيج عمراين مرتابط ويف حالة جيدة، ومتمثل يف 

التي  الهوائية  واأبراجه  املتداخلة  ال�سيقة  ال�سكيك )االأزقة( 

البيوت.  ميزت 

معظم بيوت منطقة الفهيدي تتكون من طابق اأر�سي اأو اأر�سي 

هوائية  وبراجيل  مك�سوف  و�سطي  فناء  على  وت�ستمل  وعلوي، 

تقوم على تلطيف البيئة الداخلية للمنزل، ويف الن�سف الثاين 

من القرن الع�سرين تعر�ست منطقة الفهيدي للتهديد واخلراب 

هجرها  التي  لبيوتها  لبع�ض  االإن�سائية  احلالة  لرتدي  نتيجة 

�سكانها، اإىل بيوت اأكرث حداثة يف �سواحي دبي اجلديدة توفر 

لهم اأ�ساليب الراحة، ويف عام ١995م مت اإطالق م�سروع اإحياء 

منطقة الفهيدي من قبل ادارة الرتاث العمراين يف بلدية دبي 

من اأجل احلفاظ على بيوت املنطقة التقليدية اجلميلة. 

دور ال�سكان يف الرتميم والإحياء العمراين:

املتعددة  امل�سروع  مراحل  يف  هام  دور  ال�سكان  الأ�سراك  كان 

وخا�سة يف مراحل التوثيق التاريخي للمنطقة، وجمع املعلومات 

املعمارية والتغريات املادية للبيوت من خالل اإجراء مقابالت مع 

التي كان  واإ�سراكهم يف توثيق احلالة  �سكان املنطقة االأ�سليني، 

عليها البيت قبل عملية الرتميم، كما كان لل�سكان اأي�سا دور كبري 

يف عملية التنفيذ، والتاأكد من مطابقة الو�سع االأ�سلي للم�سروع 

املرمم بعد الرتميم، بو�سعه قبل عملية الرتميم، وخ�سو�سًا عند 

اإعادة اإن�ساء بع�ض االأجزاء املتهدمة، كما مت اإ�سراك ال�سكان يف 

حتديد اال�ستعماالت املقرتحة للمباين يف املنطقة.
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الدرا�سات الرتميمية للم�سروع:

- تاريخ بدء العمل يف الدرا�سات: ١995م.

امتدت  الدرا�سات: متت على مراحل خمتلفة  اإجناز  تاريخ   -

من عام ١995 اإىل عام ٢٠٠8م.

تنفيذ امل�سروع:

- مدة العقد لتنفيذ امل�سروع: متت على مراحل خمتلفة امتدت 

من عام ١995 اإىل عام ٢٠٠8م. 

- املدة الفعلية لتنفيذ امل�سروع: ١3 �سنة.

- تاريخ مبا�سرة العمل: عام ١995م.

- تاريخ انتهاء العمل: عام ٢٠٠8م.

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: ٢7،533،9 مرتًا مربعًا.

- امل�ساحة املغطاة باملباين: ١4،٢١7 مرتًا مربعًا.

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: ١3،3١6 مرتًا مربعًا.

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: 8 اأمتار.

- عدد الطوابق: يرتاوح عدد الطوابق اأر�سي + اأول.

- عدد املباين: 55 مبنى.

م�سادر م�اد البناء:

- حملية : مادة اجلب�ض م�ستوردة : مادة اجلري، خ�سب ال�سندل 

وال�ساج خمتلفة.

نبذة عن تاريخ الرتميم والإحياء العمراين مع ذكر 

اخلطط وبرامج العمل املعم�ل بها:

مت اإعداد مقرتح لتطوير املنطقة، وتعيني فريق عمل متخ�س�ض، 

مع  تتنا�سب  مراحل  لثالث  مق�سم  تنفيذي  برنامج  وحتديد 

العمراين،  الرتاث  على  باحلفاظ  اخلا�سة  الدولية  املنهجية 

يف  املباين  جميع  برتميم  منه  واالنتهاء  امل�سروع  اإجناز  ومت 

املنطقة امل�ستهدفة، وقد بداأ امل�سروع بتجميد معامالت املباين 

باملنطقة حلني االنتهاء من اإجراء امل�سوحات ال�ساملة للمباين 

وعددها 55مبنى، واقرتاح برنامج العمل للحفاظ على املنطقة 

من خالل عدة خيارات ت�سميمية وتنفيذية تقوم على تطوير 

الدائرة  قامت  كما  باملنطقة،  العامة  واملرافق  اخلدمات، 

بامتالك املباين للتحكم فعليًا يف اال�ستعماالت باإعالن املنطقة 

كمنطقة مغلقة لل�سيانة واإعادة التاأهيل، ومن ثم قامت اإدارة 

حيث  للم�سروع،  والثالثة  الثانية  العمراين باملرحلتني  الرتاث 

مت تطوير خمطط ال�ستخدام املباين املوجودة، لي�سمل املباين 

ذات الطابع الـُمـتحـفـي، واملباين ذات الطابع الرتاثي التجاري 

جانب  اإىل  الفهيدى،  �سارع  على  املطلة  املباين  تلك  وخا�سة 

اإحياء ال�سكيك والفراغات العامة وجتميلها. 

الرتميم  جمال  يف  حتققت  التي  النتائج  خال�سة 

والإحياء العمراين، وت��سياتها للمناطق الأخرى:

تاريخية  تراثية ذات دالالت  م�سروعات  اإجناز  العمل على  اإن 

واأبعاد اجتماعية، ين�سجم ومنظومة القيم والعادات واالأعراف 

بدولة االإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام، واإمارة دبي ب�سكل 

الرتاث  اإدارة  عمل  يف  اأ�سا�سيًا  معيارًا  ي�سكل  ما  وهو  خا�ض، 

العمراين يف بلدية دبي، وقد كان جلهود تلك االإدارة يف اإحياء 

منطقة الفهيدي اأثًر ملمو�سًا جتلى يف اإثراء القيمة ال�سياحية 

العمرانية  التنمية  خطط  التاريخي ومواكبة  املدينة  ملركز 

املعماري  االإطار  على  املحافظة  البلدية يف جمال  تبنتها  التي 

فيما  امل�سروع  نتائج  اأهم  تلخ�ست  وقد  التقليدي،  والعمراين 

ياأتي: 

- احلفاظ على الرتاث العمراين ملدينة دبي.

باعتبارها  الفهيدي  ملنطقة  التقليدي  الطابع  على  احلفاظ   -

زالت  ال  التي  املتحدة  االإمارات  دولة  يف  الوحيدة  املنطقة 

حتتفظ بن�سيجها العمراين.

- اإنعا�ض املنطقة وحتويلها اإىل وجهة �سياحية بالدرجة االأوىل، 

االإمارات  دولة  يف  التقليدية  للعمارة  ومميزًا  جيدًا  ومثااًل 

العربية املتحدة.

- ت�سجيع ال�سياحة الرتاثية ذات املردود االقت�سادي.

مبو�سوع  متعلقة  ودرا�سات  بحوث  الإعداد  املجال  اف�ساح   -

احلفاظ على املروث الثقايف. 

- تعزيز الهوية الوطنية لدولة االإمارات العربية املتحدة.

- تعزيز الوعي اجلماهريي باأهمية الرتاث.

المهرجانات والنشاطات الثقافية في حي الفهيدي
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م�س�غات نيل اجلائزة

القيم الرتاثية وحتقيق الهدف:

اإن م�سروع اإحياء منطقة الفهيدي -م�سروع متميز جتاه احلفاظ 

على املناطق الرتاثية- وقد كان لنجاح التجربة باعتبارها من 

دولة  يف  العمراين  الرتاث  على  احلفاظ  يف  املبادرات  اأوائل 

االإمارات، االأثر الكبري يف ا�ستقطاب مناطق ومدن اأخرى، من 

التجربة وتطبيقها يف مواقع �سبيهة،  اأجل اال�ستفادة من تلك 

والعمل بتو�سياتها حول االأ�ساليب واملنهجية املطبقة يف ترميم 

املباين واأهمها:

معلومات  باأية  ور�سده  وامل�ستمر  الدقيق  التوثيق  اأهمية   -

م�ستجدة.

- اأهمية معاجلة الرطوبة باعتبارها من االأمور التي توؤثر �سلبًا 

على عمر املباين.

- اأهمية التفتي�ض وال�سيانة الدورية الطارئة للمباين.

فهم الفكر الرتاثي وا�ستخدامه:

اتبعت االإدارة االأ�ساليب العاملية املعتمدة يف الرتميم، وبخا�سة 

العمراين  الرتاث  على  للحفاظ  دبي  وثيقة  يف  املذكورة  تلك 

ووثيقة البندقية عام ١964م، ووثيقة بورا يف ا�سرتاليا، و�سائر 

االتفاقيات واالأعراف العاملية واملعتمدة من اليون�سكو. واملنظمة 

االإ�سالمية للثقافة والرتاث ومنظمة املدن االإ�سالمية وغريها.

ال�اقعية:

تاأثري  من  له  ملا  وامل�سداقية،  بالواقعية  امل�سروع  هذا  يتميز 

مبا�سر على �سكان املنطقة.

الإبداع:

متت عملية الرتميم من خالل احلفاظ على جماليات ال�سوق 

حتت مظلة االإبداع بال حدود.

البناء  وو�سائل  والتقنيات  البناء  م�اد  ا�ستخدام 

وحتقيق ال�ستدامة:

على  واالإبقاء  واخلارجية  الداخلية  الواجهات  بت�سكيل  التقيد 

فتحات  ون�سب  وزخارف  براجيل  من  املحلية  العمارة  عنا�سر 

عمليات  يف  التقليدية  البناء  وطرق  املواد  ا�ستعمال  مت  كما 

الرتميم املختلفة.

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

للمناطق  االأ�سلي  العمراين  الطابع  على  باحلفاظ  االلتزام 

التغيريات  وجتنبت  وخارجيًا  داخليًا  املرممة  واملباين 

�سيق  نطاق  ويف  حمدودة  وجعلتها  اأمكن-  -كلما  واالإ�سافات 

وتنح�سر يف تلبية حاجة املباين للظروف املعا�سرة متكنه من 

توفري الظروف املالئمة ال�ستخدامه. 

وقد كانت عملية الرتميم تعتمد على احرتام الطابع املعماري 

الداخلي  املركزي  التوزيع  على  االأوىل  بالدرجة  يعتمد  الذي 

اخل�سو�سية.  عامل  لتوفري  الفراغات  ت�سكيل  على  وانعكا�سه 

ومن اأهم املعايري التي مت االلتزام بها : 

- اإتباع املعايري الدولية يف احلفاظ.

- تدخالت حمدودة عند ترميم وتهيئة املباين.

- التاأكيد على اأ�سالة املبنى.

- ا�ستعمال املواد التقليدية يف ال�سيانة والرتميم.

راأى جلنة التحكيم:

بعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم على جميع املعلومات املقدمة 

امل�سروع  اأن  على  اجلميع  -اتفق  الفهيدي  منطقة  اإحياء  عن 

الرتاث  على  احلفاظ  جائزة  نيل  م�سوغات  جميع  ا�ستوفى 

العمراين )فئة املهنيني(، وان منهجية العمل يف هذا امل�سروع 

واأن التجربة  اإحياء منطقة الفهيدي بقوة  اأهمية  تتميز وتربز 

وما  املنهجية  هذه  واإن  للدرا�سات  عمق  بعد  ومطبقة  متميزة 

ي�ستحق  املنطقة  على  املحافظة  لعملية  درا�سات  من  �سحبها 

االإ�سادة والتقدير، وبذلك فقد راأت جلنة التحكيم منح م�سروع 

اإحياء منطقة الفهيدي جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين 

-اجلائزة الثانية- منا�سفة )فئة املهنيني(.

االستثمار التجاري في التراث العمراني
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جائزة الحفاظ على التراث العمراني

المشروع الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:
تطوير بلدة العال التراثية )المرحلة األولى(

الهيئة العامة للسياحة واآلثار - فرع المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

مقدمة:

خلفية عن م�قع امل�سروع:

توجد يف منطقة املدينة العديد من املواقع ال�سياحية واالأثرية 

اململكة،  �سائر مناطق  بها عن  تتميز  والتي  املتنوعة  والرتاثية 

ومن املواقع الرتاثية الذي تتميز بها منطقه املدينة حي ال�سور 

يف حمافظة ينبع والقرى الرتاثية مبحافظه خيرب، وبلدة العال 

تكت�سب  حيث  الدرا�سة(،  العال)منطقة  مبحافظة  الرتاثية 

املوارد  انها من  ال�سياحي ذلك  املنظور  املواقع اهميه يف  تلك 

جتذب  الأنها  فائقة  بعنايه  ا�ستثمارها  ينبغي  التي  ال�سياحية 

الثقايف  باجلانب  منها  يعني  وبخا�سة من  ال�سياح  العديد من 

والرتاثي.

مقدمة عن م�سروع تط�ير بلدة العال:

من  العال  حمافظة  تكت�سبها  التي  ال�سياحيــة  لالأهمية  نظرا 

الهيئة  اولت  فقد  الفريدة  ال�سياحية  واملكونات  املوقع  خالل 

العامة لل�سياحة واالآثار ممثلة برئي�ض الهيئة االمري �سلطان بن 

�سلمان بن عبد العزير مدينة العال اهتماما خا�سا، فقد مت عمل 

التوثيق  واأعمال  الرتاثية  العال  بلده  مل�سروع  االأولية  الدرا�سات 

املعماري من قبل �سركات ومكاتب ا�ست�سارية متخ�س�سه،ومت 

للبلدة،وقد  الثقايف  واملوروث  الرتاث  على  حفاظًا  اأر�سفتها 

مو�سى  )قلعة  البلدة  مل�سروع  واحلفاظ  الرتميم  عملية  �سملت 

ال�ساعة  العلي مركز الزوارـ  ابن ن�سري - املمر الرئي�ض بوابة 

ال�سم�سية ال�ساحة ال�سرقية ال�ساحة الغربية(. 

نبذه عن بلدة العال الرتاثية:

العال تتبع اإداريا منطقة املدينة املنورة، وتبعد عنها تقريبا 3٠٠ 

كيلو مرت �سمـاال، نزل بها النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يف 

اإىل غزوة تبوك،وحدد بها مكانا مل�سجد و�سع حدوده  طريقه 

بالعظام فبناه اهلها بعد ذلك وا�سموه مـ�سجد العظام، وكانت 

قدميا ت�سمى ديدان ويروى اأن �سبب ت�سميتها بالعال اأنه كان بها 

عينان مـ�سهورتان باملاء العذب هما املعلق وتدعل، وكان على 

العلي،وتقع  عليها  يطلق  العلو  �سـاهقات  نخيالت  املعلق  منبع 

مدينة العال بني جبلني كبريان على واد خ�سب الرتبة،وت�ستهر 

العال با�سم عرو�ض اجلبال وعا�سمة التاريخ واالثار ومناظرها 

اجلبلية ولقدم تاريخها وكرثة مواقها االأثرية والرتاثية.

م�قع امل�سروع:

يقع امل�سروع يف بلدة العال الرتاثية.

اهداف امل�سروع:

وتوظيفها  القدمية  البلدة  تاأهيـل  واأعاده  وتطوير  تنمية   -

اقت�ساديا.

- توفري منتج مميز على اخلارطة ال�سياحية مبحافظة العال.ـ 

ايجاد فر�ض عمل جديده للمواطنني.

املحافظة.ـ  و�سكان  القدمية  البلدة  ملـــالك  فوائد  -حتقيق 

املحافظة على الرتاث العمراين املتميز لبلدة العال القدمية 

ومنع ا�ستمرار تدهوره.

واحلفاظ  العمراين  الرتاث  مبفهوم  جمتمعي  وعي  اأيجاد   -

عليه.

- حتقيق اال�ستدامة االقت�سادية باإيجاد دخــــل م�ستمر ميكن 

تطويره.

138

المهنييون

139



عنا�سر امل�سروع :

قلعـــة مـــــ��سى بن نــــ�سري:

يعود تاريخ قلعة العال اأو قلعة القائد العربي ال�سهري مو�سى بن 

ن�سري،كما يطلق عليها البع�ض،اإىل القرن ال�ساد�ض قبل امليالد، 

وهي اأقدم مبنى يف العال القدمية على الوادي اخل�سيب بعد 

املمالك والدويالت بح�سب امل�سادر التاريخية،وهي عبارة عن 

�سغرية،  ه�سبة  راأ�ض  على  املقام  امل�سذب  احلجر  من  مبنى 

القـرن  اإىل  تاريخها  يعود  البلدة  عن  للدفاع  ح�سينة  وقلعة 

الع�سور،  عرب  جتديد  مبراحـل  ومرت  امليالد  قبل  ال�ساد�ض 

فيه  بقمة اجلبل  يحيط  �سور خارجي  عبارة عن  القلعة  وبناء 

عدد من فتحات املراقبة والرماية،وم�ساحة القلعة ١8٠ مرتا 

مربعا وارتفاعها 45 مرتا عن م�ستوى البلدة القدمية، وميكن 

اأ�سفل  ال�سخر  باملاء من بئرحمفورة يف  التزود  القلعة  ملن يف 

اجلبل.

ال�ساعة ال�سم�سية )الطنط�رة(:

املزاولة  على  ال�ستاء  ف�سل  دخول  الإثبات  العال  اأهايل  يعتمد 

البلدة  يف  تقع  حيث  بـ«الطنطورة«  تعرف  والتي  ال�سم�سية 

القدمية، ويقـال اإن الطنطورة ُبنيت منذ مئات ال�سنني،وال اأحد 

من اأهايل العال واملهتمني بها ي�ستطيع حتديد تاريخ بنائها، فيما 

اأ�سارت بع�ض الكتب احلديثة اإىل اأنها تعود للع�سور الرومانية 

مرة  الطنطورة  حجر  مع  ال�سم�ض  ظل  تعامد  ظاهرة  وحتدث 

بخالف  املربعانية  الدخول  موعد  ويعتربونه  العام  يف  واحدة 

التقوميات الفلكية، ويرون اأنه املرجع االأ�سا�سي لهم ويفتخرون 

به،  االعرتاف  ويحملون  ال�سنني  مئت  منذ  مب�سداقيته 

اأهايل  غالبية  ال�سجر،واأن  بزراعة  يقومون  باأنهم  وي�ستدلون 

العال يعتقـدون اأن »الطنطورة« مل تخطئ اأبدًا يف حتديد ف�سول 

اأدق  ت�ساهي  اإذ  هذا،  يومنا  حتى  ال�سنني  مئات  منذ  ال�سنة 

تقديرات املرا�سد والفلـكيني يف دخول وخروج ف�سلي ال�ستـاء 

وال�سيف وبخا�سة املربعانية، فهي من كل عام ميـــالدي يف يوم 

٢٢ من كانون االأول )دي�سمرب( حتديدًا، ي�سقـط ظل الطنطورة 

على حجر �سغري يف اجلدار ال�سمايل يطلق عليه يوم املربعانية 

وهي بداية دخول ال�ستاء«.

املمر الرئي�سي:

الرتاثية  العال  بلده  يف  الربط  عن�سر  الرئي�سي  املمر  ميثل 

والتعرج  باالنحناءات  ويتميز  والغربية  ال�سرقية  اجلهة  بني 

والتي تعطي للزائر �سهوله وان�سيابيه يف احلركة،كما انه كان 

ي�ستخدم قدميا لفتح املحالت التجارية عليه ك�سوق �سعبي وقد 

وعمليه  وابواب  حمالت  من  للمر  املكونة  العنا�سر  ترميم  مت 

ت�سقيف ور�سف با�ستخدام املواد املحلية.

ال�ساحة ال�سرقية ومركز الزوار:

مت اعادة تاأهيل وتوظيف احد مباين الديرة كمركز ال�ستقبال 

الزوار واخلدمات املتعلقة بهم، كما مت تاأهيل ال�ساحة ال�سرقية 

لوحات  وعمل  الزوار  ال�ستقبال  وذلك  املركز  فيها  يقع  التي 

اعـالنات بها التي تتعلق ببع�ض الفعـاليات.

ب�ابة العلي ال�ساحة الغربية:

مت ترميم بوابه العلي والتي تطل على ال�ساحة الغربية وتعترب 

الغربية  ال�ساحة  بني  تربط  وهي  العال  قريـه  قلب  اىل  مدخل 

وال�سرقية كما مت تاأهيل ال�ساحة الغربية وهي منطقه مفتوحه 

مت تطويرها وذلك بهدف ا�ستخدامها للفعاليات واملهرجانات 

الرتاثية و�سوف ت�سهم يف احلفاظ على الرتاث الفني والثقايف 

للبلدة.

التط�ير املقرتح للم�سروع واخل�سائ�س املعمارية لبلدة 

العال الرتاثية:

هذه  وتنجلي  بالب�ساطة،  العال  بلدة  يف  الطينية  العمارة  تتميز 

الب�ساطة يف ا�ستخدام املواد املحلية يف البناء مثل احلجر والطني 

واأعـواد االأثل وجذوع النخيل مرتبطـة بالذوق الفني واالن�سجام 

ا مقرونة بعلم وا�سع بالفطرة والتجربة  اجلمايل، كما كانت اأي�سً

عنا�سر  ت�سمن  ومميزة  فريدة  مناذج  و�سع  يف  البناء  بهند�سة 

وظيفة تلبي حاجة البيئة والظروف املناخيـة والعادات والتقاليد 

تكاد  التي  مبانيها  برتابط  تتميز  العال  مدينة  اإّن  االجتماعية، 

اأو قلعة عظيمة من الطني؛ وهذا فيه نوع من  تكون كبيت واحد 

اجلراأة الهند�سية حيث وّفرت الفتحات بني املنازل اأ�سلوب اإنارة 

وتهـويـة وتربيد عايل الكفاءة وكمية من الظـل الذاتي واملعكو�ض 

على اأزقة وممرات و�ساحات تلك املباين. 

املبادئ التي ا�ستندت عليها عملية الرتميم:

الرتميم يف امل�سروع:

قبل  امل�سروع  عنا�سر  لكل  املعماريه  االهمية  مراعاة  متت 

الرتميم وذلك بجمع املعلومات والدرا�سات والتوثيق. 

احلفاظ على ا�سالة وتاريخ املبنى يف الرتميم:

ق�س�سه  وحتكي  تفا�سيله  بكل  املا�سي  جت�سد  املباين  جعل 

وا�ساطريه عن طريق ترك اثار الزمن عليه وعدم. التدخل اال 

يف اماكن ال�سررـ متت عمليـة الرتميم على اال�سالحات قدر 

البنـاء اال�سلية.ـ مت  االمكانـ متت علمية الرتميم وفق تقنيات 

احلفاظ  اال�سليه.ـ  والطبيعيه  املحليه  البناء  مواد  ا�ستخدام 

على الن�سيج العمراين وتناغمة مع املحيط العام.
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تاأثري م�سروع البلدة على اجل�انب العامة )الطنط�رة(:

اجلانب ال�سياحي:

حتويل  ي�ستلزم  بالعال  القدميه  للبلده  املقرتح  التطوير  ان 

البلـدة اىل موقع �سياحي ي�سم ان�سطة �سياحيه متنوعة، ت�سمل 

وبيع  التجارية  واملحالت  والفنادق  واملطاعم  اال�سرتاحات 

امل�سنوعات اليدويــه التي تتميزبها بلــــدة العــــال، و�سوف تعمل 

على انعا�ض املنطقــة واحياء البلده القدميه كون منطقة العال 

وتفرد عن مدن  �سياحي  تنوع  به من  تتميز  ملا  �سياحيه  وجهه 

اململكه،ولقد جذبت البلده الكثري من الفعاليات واملهرجانات 

ال�سياحيه.

اجلانب القت�سادي:

من اهداف تطوير بلدة العال توظيفها اقت�ساديا وحتقيق دخل 

فر�ض  وخلق  للمواطنيني  االحتياجات  يلبي  م�ستدام  �سياحي 

وا�ستثمارات  جديده  حمالت  فتح  خالل  من  جديده  وظيفية 

احلفاظ  يف  ت�ساهم  �سوف  كما  واملطاعم،  الرتاثيــه  للفنادق 

على احلرف التقليديـه واليدويه التي تتميز بها املنطقه.

اجلانب الجتماعي:

روح  واعادة  للحفاظ  االوىل  اخلطوه  التطوير  م�سروع  يعترب 

خالل  من  وذلك  العال،  بلدة  به  تتميز  الذي  الواحد  املجتمع 

تكاتف افراد املجتمع يف الرتميم ورفع الوعي باهمية الرتاث 

وحفظ املوروث الثقايف، كما ان احلفاظ على ال�ساحات العامه 

الروابط  وتقوية  املنطقة  ابناء  بني  التعارف  ايجاد  على  يعمل 

االجتماعيه. 

اجلانب الثقايف:

باجلوانب  االهتمام  الرتاثيه مت  العال  بلدة  تطوير  م�سـروع  يف 

مت  حيث  العال،  لبلدة  والفني  ال�سعبي  واملوروث  الثقافيه 

تخ�سي�ض ال�ساحة الغربيه م�سرح مك�سوف القامة املهرجانات 

من  العديد  بها  اقيمت  وقد  والثقافيه،  ال�سعبية  واالحتفــاالت 

املهرجانات الثقافيه وال�سعبيه.

الفعاليات واملهرجانات التي اقيمت يف البلدة:

يف  العمراين  والرتاث  البناء  معر�ض  اأقيم  البناء:  معر�س   -

البلــدة القدمية بعد اعمال الرتميم وذلك بهدف تدريب ابناء 

وطريقة  عليها  واحلفاظ  التقليديه  الباء  طرق  على  املنطقة 

االعداد والتح�سري لها وقد �سمل البناء بالطني البناء باحلجر 

اعمال جنارة البواب العال اعمال احلدادة واحلرف اليدويه 

لالأدوات  املعر�ض عر�ض  ت�سمن  كما  الليف،  كحبال  االخرى 

املنزليه التقليديه واالأزياء وااللعاب ال�سعبيه.
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- مهرجان العال الرتاثي.

م�س�غات نيل اجلائزة:

 القيم الرتاثية وحتقيق الهدف:

االأوىل(.–  )املرحلة  الرتاثية  العال  بلدة  تطوير  م�سروع  ان 

م�سروع متميز جتاه احلفاظ علي املناطق الرتاثية 

 فهم الفكر الرتاثي وا�ستخدامه:

ايل  باال�سافة  وا�ستخدامه  الرتاثي  الفكر  فهم  مراعاة  متت 

االخذ يف االعتبار االهمية املعماريه لكل عنا�سر امل�سروع قبل 

الرتميم وذلك بجمع املعلومات والدرا�سات والتوثيق. 

ال�اقعية:

تاأثري  من  له  ملا  وامل�سداقية  بالواقعية  امل�سروع  هذا  يتميز 

مبا�سر علي �سكان املنطقة توجد يف منطقة املدينة العديد من 

بها  تتميز  والتي  املتنوعة  والرتاثية  واالأثرية  ال�سياحية  املواقع 

عن �سائر مناطق اململكة، ومن املواقع الرتاثية الذي تتميز بها 

البناء  وو�سائل  والتقنيات  البناء  م�اد  ا�ستخدام 

وحتقيق ال�ستدامة:

تتميز العمارة الطينية يف بلدة العال بالب�ساطة، وتنجلي هذه 

احلجر  مثل  البناء  يف  املحلية  املواد  ا�ستخدام  يف  الب�ساطة 

الفني  بالذوق  مرتبطـة  النخيل  وجذوع  االأثل  واأعـواد  والطني 

وا�سع  بعلم  مقرونة  ا  اأي�سً كانت  كما  اجلمايل،  واالن�سجام 

فريدة  مناذج  و�سع  يف  البناء  بهند�سة  والتجربة  بالفطرة 

والظروف  البيئة  حاجة  تلبي  وظيفة  عنا�سر  ت�سمن  ومميزة 

املناخيـة والعادات والتقاليد االجتماعية. 

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

اإّن مدينة العال تتميز برتابط مبانيها التي تكاد تكون كبيت   

اجلراأة  من  نوع  فيه  وهذا  الطني؛  من  عظيمة  قلعة  اأو  واحد 

اإنارة  اأ�سلوب  املنازل  بني  الفتحات  وّفرت  حيث  الهند�سية 

وتهـويـة وتربيد عايل الكفاءة وكمية من الظـل الذاتي واملعكو�ض 

على اأزقة وممرات و�ساحات تلك املباين

راأى جلنة التحكيم:

املعلومات  جميع  على  التحكيم  فريق  اأع�ساء  اطالع  بعد 

املقدمة عن م�سروع تطوير بلدة العال الرتاثية – راأت اللجنة 

اأن امل�سروع ا�ستوفى جميع م�سوغات نيل جائزة احلفاظ على 

الرتاث العمراين )فئة املهنيني(، وان منهجية العمل يف هذا 

املنهجية  هذه  واإن  البلدة  تطوير  اهمية  وتربز  تتميز  امل�سروع 

وما �سحبها من درا�سات لعملية املحافظة علي املنطقة ي�ستحق 

االإ�سادة والتقدير، 

املخطط  اإعداد  م�سروع  منح  التحكيم  راأت جلنة  فقد  وبذلك 

الرتاث  على  احلفاظ  جائزة  الرتاثية  بلدة  تطوير  العام 

العمراين -اجلائزة الثالثة- منا�سفة )فئة املهنيني(.

منطقه املدينة حي ال�سور يف حمافظة ينبع والقرى الرتاثية 

حيث  العال،  مبحافظة  الرتاثية  العال  وبلدة  خيرب،  مبحافظه 

تكت�سب تلك املواقع اهميه يف املنظور ال�سياحي ذلك انها من 

الأنها  فائقة  بعنايه  ا�ستثمارها  ينبغي  التي  ال�سياحية  املوارد 

باجلانب  منها  يعني  من  وبخا�سة  ال�سياح  من  العديد  جتذب 

الثقايف والرتاثي.

الإبداع:

ياأتي االبداع هنا يف طريقة التعامل مب�سروع تطوير بلدة العال 

الرتاثية بت�سميم يتم�سي مع ما تتميز به مدينة العال برتابط 

مبانيها التي تكاد تكون كبيت واحد اأو قلعة عظيمة من الطني؛ 

الفتحات  وّفرت  حيث  الهند�سية  اجلراأة  من  نوع  فيه  وهذا 

اإنارة وتهـويـة وتربيد عايل الكفاءة وكمية  اأ�سلوب  بني املنازل 

من الظـل الذاتي واملعكو�ض على اأزقة وممرات و�ساحات تلك 

املباين.
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جائزة الحفاظ على التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:

كشك الشيخ مبارك الصباح
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - إدارة الشؤون المعمارية والهندسية - قسم ترميم المباني التاريخية 

- دولة الكويت
م. بتول بنت فيصل بن ناصر بن عاشور

وباملبنى  العمرانية  باملنطقة  تعريفية  نبذة 

املرمم:

اأ�سل كلمة الك�سك تركية وفار�سية تعني »نكهبان«  - الك�صك: 

اأي احلرا�سة، اأما بلهجة اأهل الكويت فالك�سك ي�سف املبني 

املربع ذا الطابقني، ويرجع لل�سكل املعماري.

- املبني: ك�سك ال�سيخ مبارك-ال�سمايل.

- ال�صياق: برحة يف قلب ال�سوق القدمي.والتي �سميت بـ »�سوق 

املاء« ثم اأطلق عليها ا�سم »�ساحة ال�سراريف«

- ال�صتخدام:ديوان ال�سيخ مبارك ال�سباح 

قيا�سات امل�سروع:

م�ساحة البناء: 6٢م٢

امل�ساحة الكلية ١56م٢

امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع:١55،75م٢

اأعلي ارتفاع يف امل�سروع:8،١٠م

عدد الطوابق:طابقان )٢(

عدد املباين: مبنى واحد 

دور ال�سكان يف الرتميم والإحياء العمراين:

ت�سكل فريق تطوعي من كل اجلهات احلكومية املعنية يف ت�سهيل 

اأهايل  تاأهيل املبني، كما تعاون  واإعادة  وت�سريع عملية ترميم 

املعلومات  يف  بالك�سك  املحيطة  باملنطقة  وباالأخ�ض  ال�سوق 

والق�س�ض التي �ساهمت يف التوثيق.
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البعد الجتماعي:

من  ويعترب  وطنية-  اأهمية  ذو   – رتبة)١(  املبني:  ت�سنيف 

�سمن  من  ومدرج  عام.  مائة  عن  عمرها  يزيد  التي  املباين 

قائمة  يف  التاريخية  الكويت  مدينة  م�ساحة  يف  هامة  منطقة 

املباين التاريخية املحلية يف دولة الكويت.

م�سادر م�اد البناء:

ا�ستخدمت مواد بناء حملية من اأخ�ساب واأحجار.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيم الرتاثية وحتقيق الهدف:

ترميم واإعادة تاأهيل مبني ك�سك ال�سيخ مبارك ال�سباح كاأحد 

اأ�ساليب احلفاظ املعماري للمبني التاريخية، يعد من بني اأقدم 

املباين التي تعود الأوائل عام ١9٠٠م. كما مييز طابعه املعماري 

يف  نوعها  من  االأويل  تعد  الفرتة  لتلك  خمتلفة  نوعية  حقبة 

تاريخ العمارة يف الكويت نتجت يف �سياق ميثل فرتات تاريخية 

مع  املحاكاة  نتيجة  تدريجي  تغري  )ترابطية(.ويربز  خمتلفة 

متتالية  طبقات  ت�سكيل  تت�سمن  التحوالت  هذه  الوقت.  مرور 

يف فرتات خمتلفة من تاريخ املبني ذات الطابع املتغري، ومن 

وحدة  من  كجزء  تعريفه  اإعادة  ميكن  املبني  تكيف  خالل 

حمتملة جديدة.

مدى اللتزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

عدة  من  وامل�ستمدة  مبارك،  ال�سيخ  لك�سك  الرتميم  منهجية 

م�سادر ملناهج الرتميم العاملية:

- احل�سر والتوثيق )وثائق كاملة ومف�سلة باأ�سل املوقع(.

واملناظر  وحمتوياتها  للمباين  وتوثيق  كامل  ح�سر  اإعداد   -

الطبيعية التي يوجد بها املوقع.

»احل�سر: و�سف موجز للمورد، واالأوقات الهامة يف تاريخه 

وموقعه«

- مرحلة التقييم والدرا�سة )العملية التقييمية(

- امل�سح )مرحلة التنقيب واالإزالة(

- التعريف والتحليل

واملعاجلة،  التاأهيل  واإعادة  الرتميم  اال�سرتاتيجية )مرحلة   -

التاأهيل والرتميم واإعادة االإعمار(
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راأي جلنة التحكيم:

بعد اطالع اأع�ساء جلنة التحكيم على جميع املعلومات املقدمة 

عن م�سروع ك�سك ال�سيخ مبارك ال�سباح، 

بعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم على جميع املعلومات املقدمة 

التقرير  وقراءة  ال�سباح،  مبارك  ال�سيخ  ك�سك  م�سروع  عن 

ر�سومات  على  يحتوي  الذي  امل�سروع  هذا  لرتميم  املقدم 

تف�سيلية لعملية الرتميم قرر االأع�ساء االآتي:

- اأن امل�سروع ا�ستوفى جميع م�سوغات نيل جائزة احلفاظ على 

الرتاث العمراين.

فهم وا�ستخدام الفكر الرتاثي:

البعد  ال�سباح ذات  ال�سيخ مبارك  الدرا�سة منهج  تعك�ض  كما 

واأثر  احلديثة  للكويت  التحتية  البنية  بناء  ومنظور  ال�سيا�سي 

واالأبعاد  االحتماالت  تلك  اإيجاد  علي  العمراين  التقدم  عجلة 

لتمثل نقطة البداية منذ عهده.

وكنتاج للم�سروع ومنهجية الدرا�سة، نتج امتدادًا لتلك احلياة 

القدمية الناب�سة باملنطقة لتعطي منطقة �سوق حيوية معا�سرة، 

وتعززت االأهمية فبالن�سبة للتغيريات احلديثة مغايرة للتوجه 

فكان  املدينة،  وتنمية  تطوير  الإعادة  هدم  حيث  من  القدمي 

بعد  خلق  يف  املجتمع  وتوعية  اإدراك  يف  جذري  تغيري  لل�سياق 

وتطوير  ارتياد  يف  االأفراد  وتناف�ض  جديدة،  الحتماالت  اآخر، 

وتقدير وتعزيز ال�سياق الرتاثي واإعادة االإعمار.

- اأن املحافظة على هذا املبنى مهم جدًا ليكون معلمًا معماريًا 

تراثيًا يحكي اأحداث تاريخية مهمة لدولة الكويت

- يحتوي امل�سروع على املفردات املعمارية الرتاثية ال�سائدة يف 

املنطقة.

- اإن جناح عملية املحافظة عليه ي�ستحق االإ�سادة والتقدير.

جائزة  امل�سروع  مينح  اأن  التحكيم  جلنة  راأت  فقد  وبذلك 

منا�سفة  الثالثة-  -اجلائزة  العمراين  الرتاث  على  احلفاظ 

)فئة املهنيني(.
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جائزة مشروع التراث العمراني

المشروع الفائز بالجائزة األولى :
تطوير سوق باب البحرين

وزارة شؤون البلديات والزراعة - مملكة البحرين
وزارة الثقافة - مملكة البحرين

إدامة - البحرين
دار الخليج للهندسة

تعريف بامل�سروع:

اإن تطوير �سوق باب البحرين باملنامة من امل�ساريع الرائدة يف 

ت�سعى  املدى  طويلة  اإمنائية  اأهداف مِ ذو  وهو  البحرين  مملكة 

اإىل اإحياء اأ�سواق املنامة القدمية على مراحل متكاملة، واإىل 

تدهور  حول  املحالت  واأ�سحاب  التجار  �سكاوى  مع  التجاوب 

الن�سيج  تدهور  معاجلة  اإىل  باالإ�سافة  التجاري،  الو�سع 

العمراين واملباين التقليدية. فامل�سروع يعترب مرحلة اأوىل من 

من  التاريخي  الو�سط  اإحياء  اإىل  تهدف  كربى  طموحة  خطة 

حيًا  مثااًل  امل�سروع  وي�سكل  وعمرانيًا.  وظيفيًا  املنامة  مدينة 

حول  الوعي  ون�سر  القدمية،  املناطق  يف  التطوير  الإماكنيات 

اال�ستثمارات  لت�سجيع  العمراين؛  الرتاث  على  احلفاظ  اأهمية 

والت�سويه  التدهور  ولوقف  املنامة،  و�سط  يف  واخلا�سة  العامة 

والهدم يف هذه املنطقة التاريخية املهمة.

يتمتع امل�سروع مبوقع ا�سرتاتيجي مهم، اأواًل ملجاورته ملعلم باب 

القدمية  املنامة  ملدينة  كبوابة  ي�ستخدم  كان  الذي  البحرين 

واملتنوعة  املتفرعة  الرتاثية  لالأ�سواق  كمدخل  العتباره  وثانيًا 
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على  امل�سروع  يقع  الرتكيب.  الع�سوي  العمراين  الن�سيج  ذات 

ب�سوارع  حماطة  ال�سكل  ١٢6م(  )٢7م  م�ستطيلة  اأر�ض  قطعة 

املعمارية  املعاجلات  تعددت  فقد  ولذلك  االأربع.  اجلهات  من 

ميدانية  درا�سة  بعد  للم�سروع  املختلفة  االأجراء  مع  لتنا�سب 

مف�سلة للواقع املوجود:

يف  والربيد  لل�سرطة  مركز  اأول  ي�سم  الذي  املبنى  ترميم   -

املنامة الأهميته التاريخية واملعمارية.

االأول،  للجزء  املال�سقة  التجارية،  املحالت  من  عدد  اإزالة   -

التي تعاين من التدهور والت�سويه وذات القيمة املعمارية غري 

املهمة. وقد مت اإعادة بناوؤها بطريقة متزج ما بني احلداثة 

والرتاث بطريقة متوازنة ومبتكرة.

ال�سابقني  للجزئني  املقابلة  الواجهات  وجتميل  ت�سكيل   -

الت�سويه  من  تعاين  والتي  البحرين  باب  ا�سرع  امتداد  على 

)مياه،  املختلفة  التحتية  املعاجلات  وفو�سوية  الب�سري 

كهرباء، ات�ساالت وجماري( للمنطقة املحيطة بامل�سروع.

جمتمعة  ت�سكل  متكاملة  وحدة  هي  املختلفة  االأجزاء  وهذه 

تخطيطيًا  وترتبط  القدمية  املنامة  الأ�سواق  ح�ساريًا  مدخاًل 

فقد  املعمارية  املعاجلات  اأما  التاريخي.  البحرين  باب  مع 

ا�ستلهمت من العمارة التقليدية املحلية مبفرداتها وتفا�سيلها، 

مع اال�ستجابة لالحتياجات والتقنيات احلديثة. فكان التناغم 

واحلا�سر  املا�سي  بني  وما  والرتاث  احلداثة  بني  ما  والتوازن 

وامل�ستقبل؛ للتاأكيد على هوية املكان والزمان.

قيا�سات امل�سروع:

مت�سمنة  5.99١م٢  امل�سروع:  الأر�ض  االإجمالية  امل�ساحة   -

م�ساحة ال�سوارع املحيطة بامل�سروع.

و  عليه  املحافظ  للجزء  954.3م٢  املغطاة:  امل�ساحة   -

٢.838م٢ للجزء اجلديد.

٢83٠م٢  )اأر�سي  4.54٠م٢  امل�سطحة:  امل�ساحات  جمموع   -

واأول ١7١٠م٢(

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع:١3م

- عدد الطوابق: طابقان )اأر�سي واأول(

- عدد املباين : يتاألف من 3 اأجزاء )ترميم اجلزء الرتاثي، 

اإزالة اجلزء املتدهور واإعادة بنائه وجتميل واجهات املحالت 

املحيطة  ال�سوارع  جتميل  مع  جمتمعة  ت�سكل  التي  املقابلة( 

م�سروع متكامل ومرتابط.

اأهداف امل�سروع:

درا�سة تخطيطية لأ�س�اق القدمية ملدينة املنامة:

اإىل  ت�سعى  املدى  طويلة  اإمنائية  اأهداف  ذات  الدرا�سة  هذه 

واإىل  متكاملة،  مراحل  على  القدمية  املنامة  اأ�سواق  اإحياء 

تدهور  حول  املحالت  واأ�سحاب  التجار  �سكاوى  مع  التجاوب 

الن�سيج  تدهور  معاجلة  اإىل  باالإ�سافة  التجاري.  الو�سع 

الدرا�سة  هذه  كانت  هنا  ومن  التقليدية.  واملباين  العمراين 

كحركة  جوانبه  مبختلف  ال�سائد  العمراين  الو�سع  لتحديد 

التجارية  واالأن�سطة  االأرا�سي  وا�ستعماالت  وامل�ساة  ال�سيارات 

وحالة املباين وارتفاعاتها.

تهدف الدرا�سة اإىل تق�سيم امل�سروع اإىل مراحل خمتلفة، واإىل 

حتديد مقرتحات تخطيطية ومعمارية تدمج ما بني املحافظة 

املباين  بناء  اإعادة  واإىل  الرتاثية،  القيمة  ذات  املباين  على 

ت�سكيل  واإىل  املهمة،  غري  املعمارية  القيمة  ذات  املتدهورة 

وفو�سوية  الت�سويه  من  تعاين  التي  الواجهات  لبع�ض  وجتميل 

وتظليل  ال�سوارع  جتميل  اإىل  اإ�سافة  املعمارية،  املعاجلات 

املمرات لت�سجيع حركة امل�ساة.

الفكرة الت�سميمية:

قبل  البحرين  باب  �سوق  كان  القدمية،  املناطق  من  كغريه 

التطوير يعاين من م�ساكل كثرية، فتناق�ض اأعداد البحرينيني 

العمالة  اأعداد  وارتفاع  اجلديدة  املناطق  اإىل  الهجرة  نتيجة 

االجتماعي  الن�سيج  واختالل  تفكك  اإىل  اأدى  االأجنبية 

عدم  نتيجة  العمراين  التدهور  اإىل  باالإ�سافة  واالقت�سادي. 

الغري  الع�سوائي  والعمران احلديث  الرتاثية  باملباين  االهتمام 

واجلمال  بالتنا�سب  املت�سم  التقليدي  الطابع  مع  متجان�ض 

جمموعة  النتيجة  فكانت  والفراغات،  الكتل  بني  ما  والتكامل 

من املباين ذات الطراز املختلفة والغريبة مكونة جمتمعة نوع 

من التلوث الب�سري والبيئي.
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بالرغم من كل هذه امل�ساكل واملناف�سة املتزايدة من املجمعات 

ح�سوره  دائمًا  املا�سي  ي�سكل  الكبرية،  التجارية  واملراكز 

حتتفظ  زالت  ما  فهي  ال�سعبية،  االأ�سواق  هذه  يف  قوي  ب�سكل 

بجاذبية كبرية لكثري من النا�ض الذي يجدون يف اأرجائها نكهة 

االقت�سادية  الذاكرة  مبثابة  اإنها  والعفوية.  والب�ساطة  القدمي 

عليها  املحافظة  فاإن  ولذلك  لالأمة،  واالجتماعية  والتجارية 

وال�سعي اإىل تطويرها من االأهداف املهمة يف عامل تغطي عليه 

العوملة وتيارات احلداثة املت�سارعة.

م�س�غات نيل اجلائزة:

اأهمية امل�سروع:

يعترب امل�سروع مرحلة اأوىل من خطة طموحة كربى تهدف اإىل 

املنامة وظيفيًا وعمرانيًا.  التاريخي من مدينة  الو�سط  اإحياء 

املناطق  يف  التطوير  الإمكانيات  حيًا  مثااًل  امل�سروع  وي�سكل 

الرتاث  على  احلفاظ  اأهمية  حول  الوعي  ون�سر  القدمية 

ولوقف  املنامة  و�سط  يف  اال�ستثمارات  لت�سجيع  العمراين 

املهمة.  التاريخية  املنطقة  هذه  يف  والهدم  والت�سويه  التدهور 

املباين  ترميم  من  املعمارية  املعاجلات  تعددت  فقد  ولذلك 

من  تعاين  التي  املباين  بناء  اإعادة  اإىل  الرتاثية،  القيمة  ذات 

التدهور وذات القيمة املعمارية غري املهمة، اإىل ت�سكيل وجتميل 

وفو�سوية  الب�سري  الت�سويه  تعاين من  التي  الواجهات  لبع�ض 

بامل�سروع  املحيطة  ال�سوارع  جتميل  واإىل  املعمارية،  املعاجلات 

بوا�سطة الرت�سيف املبتكر وتظليل ممرات امل�ساة.

جمتمعة  ت�سكل  متكاملة  وحدة  هي  املختلفة  االأجراء  وهذه 

تخطيطيًا  وترتبط  القدمية  املنامة  الأ�سواق  ح�ساريًا  مدخاًل 

فقد  املعمارية  املعاجلات  اأما  التاريخي.  البحرين  باب  مع 

ا�ستلهمت من العمارة التقليدية املحلية مبفرداتها وتفا�سيلها 

مع اال�ستجابة لالحتياجات والتقنيات احلديثة. فكان التناغم 

واحلا�سر  املا�سي  بني  وما  والرتاث  احلداثة  بني  ما  والتوازن 

وامل�ستقبل للتاأكيد على هوية املكان والزمان.
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فهم الفكر الرتاثي:

ب�سكل عام، اال�ستخدامات الت�سميمية للم�سروع ذات اأهداف 

اأ�سواق املنامة القدمية ا�ستجابة  اإحياء  اإعادة  اأهمها:  متعددة 

لطلب التجار ملعاجلة تناق�ض وتراجع احلركة التجارية، ووقف 

وتطوير  وجتديد  الرتاثية،  للمباين  العمراين  الو�سع  تدهور 

االأجراء االأخرى، اإ�سافة اإىل تاأهيل وجتميل ال�سوارع املحيطة 

فاأن  ولذلك  فقط.  للم�ساة  منها  جزء  حتويل  مع  بامل�سروع 

اال�ستخدامات احلالية للم�سروع عديدة ومتنوعة. 

لل�سرطة  ي�ستخدم كمركز  الذي كان  الرتاثي  - ترميم اجلزء 

ا�ستخدام  املحافظة على  املهمة مع  العمرانية  لقيمته  والربيد 

كمتحف  الثاين  اجلزء  وحتويل  لل�سرطة  كمركز  منه  جزء 

للربيد متما�سيًا مع اال�ستعمال االأ�سلي.

واملمتدة  ال�سابق  للجزء  املال�سقة  التجارية  املحالت  اإزالة   -

املتنبي من جهة  و�سارع  باب احلرمني من جهة  �سارع  على طول 

اأخرى حيث كانت توجد حمامات عامة و�ساحة ب�سيطة. وقد اأعيد 

البحرين وحتويل  باب  �سارع  امتداد  التجارية على  املحالت  بناء 

تتوزع  مغلقة  �ساحة  اإىل  املتنبي  �سارع  طول  على  اخللفي  اجلزء 

فيها اأك�ساك الب�سائع واملقاهي وقد غطيت هذه امل�ساحة بطريقة 

مبتكرة تعتمد على اخليمة والزجاج التي تربز قلياًل فوق ال�سارع 

لتاأمني احلماية الكافية من ال�سم�ض للحائط الزجاجي الذي يوفر 

التوا�سل الب�سري مع �سارع املتنبي ومداخل ل�سوق باب البحرين.

- اأما املحالت املقابلة على امتداد �سارع باب البحرين فقد اأعيد 

وقد  البحرين.  باب  �سوق  مع  لتتنا�سب  واجهاتها  جتميل  تكوين 

غطي هذا ال�سارع بعد حتويله للم�ساة بوا�سطة جمالونات حتمل 

مظالت قما�سية لتاأمني الظالل متا�سيًا مع الطريقة التقليدية. 

الت�سكيل الرتاثي العمراين واملفردات واللغة املعمارية 

الرتاثية:

هذه  الإحياء  عمدت  – املنامة  البحرين  باب  �سوق  جتربة  اإن 

املنطقة القدمية جتاريًا وعمرانيًا وت�سكل مرحلة اأوىل من خطة 

طموحة اأكرب ت�سعى لتطوير باقي اأ�سواق املنامة التقليدية، وهي 

تقدم العديد من الدرو�ض والتو�سيات املهمة:

حتتاج  التي  املعقدة  امل�ساريع  من  القدمية  املناطق  اإحياء   -

والق�سايا  والتخطيطية  املعمارية  تكامل ما بني احللول  اإىل 

اإىل  امل�ساريع  هذه  مثل  حتتاج  كما  واللوج�ستية.  التنظيمية 

)التجار  املحلي  املجتمع  مع  واملتكامل  ال�سامل  التن�سيق 

ال�ساأن  ذات  املختلفة  واجلهات  املحالت(  وم�ستاأجري 

)�سرطة ودفاع مدين، بريد وات�ساالت، طرق ومرور، تراث 

وغرفة التجارة وال�سناعة، مياه وكهرباء وجماري، وزارتي 

للتطوير  البحرين  �سركة  واإدامة  واالقت�ساد،  البلديات 

العقاري(. ويتطلب ذلك اإىل مهارة وراية يف اإدارة النقا�سات 

عدد  مع  والتعامل  النزاعات  وحل  النظر  وجهات  وتقريب 

كبري من ذوي العالقة.

- يعترب امل�سروع مرحلة اأوىل منوذجية تهدف اإىل فهم الق�سايا 

اإ�سافة اإىل حتفيز اال�ستثمارات العامة  وامل�ساكل املختلفة، 

لتطبيقها  الدرو�ض  وا�ستخال�ض  التجربة  وتقييم  واخلا�سة 

املتاأ�سلة  بعمارته  امل�سروع  اأن  كما  التالية.  املراحل  يف 

مثااًل  يعطي  وم�ستقبلها  حا�سرها  على  واملنفتحة  مبا�سيها 

املتطلبات  مع  املحلية وجتاوبها  العمارة  اإمكانيات  حيًا عن 

تثقيفي  دور  لها  التجربة  فاإن  ولذلك  احلديثة.  والتقنيات 

للذوق املعماري العام.

- اإن التعامل مع هذه امل�ساريع يتطلب حلواًل متكاملة ومتنوعة 

ما بني الرتميم واإعادة االإعمار وجتديد وت�سكيل الواجهات، 

وجتميل وتاأمني املظالت لل�سوارع. ويف هذه احللول املختلفة، 

االأعمى  التقليد  يتجاوز  اأن  يجب  املعماري  التعبري  فاإن 

مع  والتجاوب  اال�ستلهام  اإىل  التقليدية،  للعمارة  ال�سطحي 

الرتاث الذي يعتمد على التف�سري والتحليل املبتكر ملفرداته 

الإبداعات  منطلقًا  الرتاث  يكون  فبذلك  ومعانيه،  وقواعد 

معمارية تربط بقوة ما بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل.

- اإن امل�سروع ال يوؤكد فقط على االهتمام والدعم الر�سمي، بل 

يعطي مثااًل يحتذى لل�سراكة لذوي العالقة يف اإحياء املناطق 

واإعادة  وتطويرها  حتديثها  طريق  عن  القدمية  التجارية 

وال�سواح  النا�ض  يجلب  �سمعتها كمركز جتاري حيوي  تاأكيد 

تتميز  بيئة  �سمن  الفريدة  ال�سوق  جتربة  على  تعتمد  حيث 

باأ�سالة وهوية املكان خالفًا للت�سوق يف املجتمعات التجارية.
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ال�اقعية:

يتميز هذا امل�سروع بالواقعية وامل�سداقية ملا له من تاأثري مبا�سر 

علي �سكان املنطقة فامل�سروع ال يوؤكد فقط على االهتمام والدعم 

الر�سمي، بل يعطي مثااًل يحتذى لل�سراكة لذوي العالقة يف اإحياء 

املناطق التجارية القدمية عن طريق حتديثها وتطويرها واإعادة 

تاأكيد �سمعتها كمركز جتاري حيوي يجلب النا�ض وال�سواح حيث 

باأ�سالة  تتميز  بيئة  �سمن  الفريدة  الت�سوق  جتربة  على  تعتمد 

وهوية املكان خالفًا للت�سوق يف املجمعات التجارية.

الإبداع:

على  واملنفتحة  مبا�سيها  املتاأ�سلة  بعمارته  امل�سروع  اإن   -

العمارة  اإمكانيات  عن  حيًا  مثااًل  يعطي  وم�ستقبلها  حا�سرها 

املحلية وجتاوبها مع املتطلبات والتقنيات احلديثة. ولذلك فاإن 

التجربة لها دورًا تثقيفيًا وتوجيهيًا للذوق املعماري العام.

ومتنوعة  متكاملة  حلواًل  يتطلب  امل�ساريع  هذه  مع  التعامل  اإن   -

الواجهات  وت�سكيل  جتديد  و  االإعمار  واإعادة  الرتميم  بني  ما 

املختلفة،  لل�سوارع. ويف هذه احللول  املظالت  وتاأمني  وجتميل 

فاإن التعبري املعماري يجب اأن يتجاوز التقليد االأعمى ال�سطحي 

الذي  الرتاث  مع  والتجاوب  اال�ستلهام  اإىل  التقليدية  للعمارة 

يعتمد على التف�سري والتحليل املبتكر ملفرداته وقواعده ومعانيه 

فبذلك يكون الرتاث منطلقًاً الإبداعات معمارية تربط بقوة ما 

بني املا�ســــي واحلــــا�ســــر وامل�ستقبل

راأي جلنة التحكيم:

ناق�ض اأع�ساء جلنة التحكيم جميع املعلومات املو�سحة يف التقرير 

حقق  امل�سروع  اأن  وراأوا  اجلودة  العالية  الر�سومات  مع  املرفق 

العتيقة باحلفاظ على مفرداتها املعمارية  لتلك املنطقة  تطويرًا 

والتي  وال�سياحة  واالقت�سادية  االجتماعية  واالأن�سطة  والعمرانية 

�سوف – عند اكتمال جميع املراحل لتطوير املنطقة – جتعل من 

قلب مدينة البحرين القدمية قلبًا ناب�سًا باحليوية التاريخية.

م�سروع  جائزة  امل�سروع  ينال  اأن  اللجنة  اأع�ساء  قرر  ولذا 

الرتاث العمراين -اجلائزة االأوىل )فئة املهنيني(.
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المشروع الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:
مجمع سكني عائلي مستوحى من العمارة التقليدية

أ.عيسى بن سيف بن عبالن المزروعي - أبو ظبي - اإلمارات العربية المتحدة
دار الخليج للهندسة 

جائزة مشروع التراث العمراني

تعريف امل�سروع:

جتربة رائدة يف توظيف العمارة التقليدية بت�سكيالتها املعمارية 

مع  بتكامل  ذلك  وكل  البنائية  وموادها  االإن�سائية  واأ�ساليبها 

وال�سرف  والكهرباء  املاء  تغذية  �سبكات  من  احلديثة  التقنيات 

ال�سحي. كما ا�ستخدمت ال�سفائح ال�سم�سية؛ لتوليد الطاقة ملبنى 

اإىل  اخلدمات ولت�سخني املياه يف املجمع ال�سكني كله، باالإ�سافة 

اإعادة تدوير مياه اال�ستعمال ومياه املكيفات املكثفة لري امل�ساحات 

اخل�سراء. اإن التكامل بني النواحي االجتماعية والبيئية والتقنية 

هو من �سلب العمارة امل�ستدامة املتاأ�سلة برتاثيها واملنفتحة على 

م�ستقبلها واملوؤكدة على هوية املكان والزمان.

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع : 66.7٠٠م٢

- امل�ساحة املغطاة باملباين: 5.98٠م٢

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: 8.٢١8م٢

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ١5م

- عدد الطوابق: طابقان )اأر�سي واأول(

للولدين،  بيتني  الوالد،  بني  مبان:  )�ستة(   6 املباين:  عدد   -

اإ�سافة  اخلدمات،  مبنى  م�سرتك،  خارجي  وجامع  جمل�ض 

اإىل اأعمال تن�سيق املوقع.

املباين امل�سممة:

لولدين وجمل�ض  وبيتني  االأب  بيت  ال�سكني من:  املجمع  يتاألف 

واأعمال  اخلدمات  ق�سم  اإىل  اإ�سافة  م�سرتك  خارجي  وجامع 

تن�سيق املوقع.
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الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

املعمارية  مبفرداتها  املحلية  العمارة  اإحياء  اإىل  امل�سروع  يهدف 

للعملية  حمدد  كعن�سر  الفناء  فجاء  االإن�سائية.  واأ�ساليبها 

املختلفة.  والبيئية  الوظيفية  االحتياجات  لتحقيق  الت�سميمية 

الواجهات  ملفردات  املحلية  العمارة  من  اال�ستلهام  كان  كما 

والتوزيع املرتابط للفراغات الداخلية والتن�سيق التام مع خمتلف 

اخلدمات التقنية احلديثة. و�ساعد يف جت�سيد ذلك كله ا�ستخدام 

ال�سميكة  فاحلوائط احلجرية  التقليدية،  البناء  واأ�ساليب  املواد 

تكوين  اإىل  اأدى  الت�سقيف،  يف  الدن�سل  واعتماد  الرياح  واأبراج 

م�سروع من�سجم مع بيئته الطبيعية ومتاأ�سل برتاثه العريق.

م�سادر م�اد البناء:

اعتمد امل�سروع مواد بناء حملية وم�ستوردة.

حملية: اإعادة ا�ستخدام اأحجار املوقع اأو امل�ستعملة يف م�ساريع 

البنية التحتية.

يف  كما  وزجنبار  كينيا  اأفريقيا  �سرق  من  الدن�سل  م�ستوردة: 

املا�سي.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيم الرتاثية وحتقيق الهدف:

ان م�سروع جممع �سكني عائلي م�ستوحى من العمارة التقليدية 

وجهة  من  جديد  ت�سميم  مع  التعامل  جتاه  متميز  – م�سروع 
– وقد كان لنجاح التجربة باعتبارها من اف�سل  نظر تراثية 

املبادرات يف الت�سميم على الرتاث العمراين يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة حيث يهدف امل�سروع اإىل اإحياء العمارة املحلية 

مبفرداتها املعمارية واأ�ساليبها االإن�سائية. 

فهم الفكر الرتاثي وا�ستخدامه:

املعمارية  الرتاثية  للمفردات  فهم  خالل  من  الت�سميم  جاء 

لتحقيق  الت�سميمية  للعملية  كعن�سر حمدد  الفناء  من خالل 

اال�ستلهام  كان  كما  املختلفة.  والبيئية  الوظيفية  االحتياجات 

املرتابط  والتوزيع  الواجهات  ملفردات  املحلية  العمارة  من 

اخلدمات  خمتلف  مع  التام  والتن�سيق  الداخلية  للفراغات 

التقنية احلديثة. 
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ال�اقعية:

يتميز هذا امل�سروع بالواقعية وامل�سداقية ملا له من تاأثري مبا�سر 

على �سكان املنطقة واالإمكانات الهائلة للعمارة التقليدية.

الإبداع:

جتربة رائدة يف توظيف العمارة التقليدية بت�سكيالتها املعمارية 

واأ�ساليبها االإن�سائية.

البناء  وو�سائل  والتقنيات  البناء  م�اد  ا�ستخدام 

وحتقيق ال�ستدامة:

ا�ستخدام املواد واأ�ساليب البناء التقليدية؛ فاحلوائط احلجرية 

وفكرة  الت�سقيف  الدن�سل يف  واعتماد  الرياح  واأبراج  ال�سميكة 

اإىل تكوين م�سروع من�سجم  اأدى  االأحوا�ض يف التكوين املكاين 

مع بيئة الطبيعية ومتاأ�سل برتاثه العريق.

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

يعتمد امل�سروع على التحليل للرتاث املعماري وعلى اإحياء هذا 

املا�سي  قراءة  تكون  وبذلك  بنائه.  واأ�ساليب  مبواد  الرتاث 

مرتكزًا ملواجهة متطلبات احلا�سر وحتديات امل�ستقبل وبالوقت 

ذاته منفتحًة على التطورات التقنية احلديثة.

راأي جلنة التحكيم:

بعد اطالع جلنة التحكيم على املعلومات املقدمة عن امل�سروع 

من فهم عميق للفكر الرتاثي املعماري والعمراين وفهم وا�سح 

اأن  اللجنة  راأت  التقليدية؛  البناء  وو�سائل  مواد  ا�ستخدام  يف 

-اجلائزة  العمراين  الرتاث  م�سروع  جائزة  امل�سروع  مينح 

الثانية- منا�سفة )فئة املهنيني(.
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المشروع الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:
إعادة إحياء السوق الشعبي النسائي بالدمام

أمانة المنطقة الشرقية - الـمملكة العربية السعودية
مكتب عبدالفتاح الـمـؤمن - الدمام

جائزة مشروع التراث العمراني

تعريف امل�سروع:

يرجع ال�سوق اإىل التقاليد التي كانت �سائدة قبل 3٠ عامًا يف الدمام، 

 - – اآنذاك  العمل  ل�سوق  والرتاثية  االجتماعية  النواحي  من حيث 

االأمانة  راأت  فقد  العمل،  �سوق  يف  الن�سائي  العن�سر  تواجد  حيث 

معمارية  بقعة  اإىل  يندثر، وحتول  اأن  كاد  الذي  ال�سوق  ذلك  اإحياء 

�سياحية يتوافد عليها قاطنو املدينة كما كان يف العهود ال�سابقة.

و  متجرًا   57 يقارب  ما  وبه  ١7.٠٠٠م٢  على  امل�سروع  يحتوي 

١65 مكان عر�ض حتت مظلة واحدة. اإن مثل هذا امل�سروع �سوف 

الكت�ساب  احلرف  ذات  الن�ساء  من  املحدود  الدخل  ذوي  ي�ساعد 

من  الغربية  اجلهة  يف  االأول  الطابق  طور  حيث  منها،  املزيد 

امل�سروع كمركز تطوير حريف للن�ساء. ويحوي امل�سروع ١8١ موقف 

�سيارة ويقع امل�سروع يف املركز التجاري يف الدمام.

قيا�سات امل�سروع:

امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: ١6.77١.8٠ مرت مربع

جمموع امل�ساحات امل�سطحة: 9.٠45 مرت مربع

اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ٢٠.٠5م

ت�سميم امل�سروع:

تاريخ بدء العمل يف الت�ساميم: ١8 اأغط�ض ٢٠٠7م

تاريخ اجناز الت�ساميم: ٢٠٠8/7/٢م

عدد الطوابق: طابقان

عدد املباين: مبنى واحد

الفكرة الت�سميمية:

مم امل�سروع من اأجل ا�ستحداث بقعة �سياحية من خالل اإحياء  �سُ

العمارة التقليدية وتكاملها، مع روؤية االأمانة الإعادة هوية املدينة 

طوال  جيدة  بتهوية  وينعم  اقت�ساديًا  امل�سروع  وجلعل  العتيقة. 

العام. ا�ستخدمت املظالت والكا�سرات مع اأنظمة التهوية.

االآخرين،  مع  للقاء  كمكان  امل�سروع  يف  الرئي�ض  امليدان  و�سغل 
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احلفالت  الإحياء  وتراثيًا  �سياحيًا  مكانًا  كونه  اإىل  باالإ�سافة 

واملنا�سبات طوال العام. ولذا فاإن امل�سروع قائم اقت�ساديًا على 

احل�سري  الت�سميم  يف  به  يحتذى  مثااًل  يجعله  مما  مقوماته 

يف  والتح�سني  ذلك  قبل  من  امل�ستثمرين  لت�سجيع  والعمراين؛ 

امل�سروع  ت�ساميم  اأن  جند  ولذا  املدينة.  يف  العمراين  الن�سيج 

يف  واقت�سادية  حملية  ب�سيطة  مواد  فيه  وت�ستخدم  اقت�ساديًا 

نف�ض الوقت.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيم الرتاثية:

باأق�سر  املتاجر  اإىل  الو�سول  �سهل  يكون  بحيث  امل�سروع  �سمم 

طريق ممكنة، حيث اأخذ يف احل�سبان احتياجات كبار ال�سن وذو 

االحتياجات اخلا�سة لكي يكون �سوقًا اأكرث قربًا للمت�سوقني وبيئة 

م�سلية للم�ساة.

لتكون مرنة  الن�ساء  بيع  اأماكن  الت�ساميم اخلا�سة  حددت بع�ض 

اخلا�سة  الدكات  ورفعت  املعرو�سات  بتخزين  وكذلك  للعرو�ض 

للن�ساء ل�سهولة تعاملهم مع املت�سوقني.

ولكون امل�سروع يعتمد على امل�ستثمرين فقد عمل امل�سمم يدًا بيد 

مع فريق االأمانة، لتطوير املوا�سفات واختيار املواد املنا�سبة لكي 

يحقق امل�سروع االأهداف املرجوة.

طبقت الدقة يف االختيار وكذلك يف التفا�سيل جلعل هذا امل�سروع 

طبقًا   - يكون  لكي  وامل�ستثمرين،  للمطورين  اقت�ساديًا  اأكرث 

لتوقعاتهم - دون اإعاقة اأو التنازل عن اأهداف امل�سروع.

م�سروع  اإىل  للو�سول  العادية  غري  باإجراءات  االأمانة  قامت  لقد 

ا�ست�ساري  خدمات  خالل  من  ذلك  وكان  ناجح،  ا�ستثماري 

ت�سميم؛ لت�سميم وتطوير امل�سروع يف جميع تفا�سيله، حتى يكون 

جاهزًا للمطور ولكي يقوم بتطبيقه على اأر�ض الواقع.
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وبهذه الطريقة تاأمل االأمانة تطوير اأي م�سروع مع اأحد املطورين 

اأو امل�ستثمرين م�ستقباًل بنف�ض الطريقة. وذلك باأن تكون لل�سياحة 

واملواد  والت�ساميم  الربامج  تلعبه، وحتديد  الذي  املنا�سب  الدور 

االأولية، اآملني اأن يحافظ ذلك على حتكم اأف�سل يف امل�ساريع وعلى 

جناح التنفيذ.

 ال�اقعية:

تاأثري  من  له  ملا  وامل�سداقية  بالواقعية  امل�سروع  هذا  متيز   

على  فقط  يوؤكد  ال  فامل�سروع  املنطقة  �سكان  علي  مبا�سر 

لل�سراكة  يحتذى  مثااًل  يعطي  بل  الر�سمي،  والدعم  االهتمام 

لذوي العالقة يف ت�سميم املناطق التجارية با�ستخدام الن�سق 

وتطويرها  حتديثها  طريق  عن  التقليدية  واملفردات  املعماري 

النا�ض  يجلب  حيوي  جتاري  كمركز  �سمعتها  تاأكيد  واإعادة 

�سمن  الفريدة  الت�سوق  جتربة  على  تعتمد  حيث  وال�سواح 

املجمعات  للت�سوق يف  املكان خالفًا  وهوية  باأ�سالة  تتميز  بيئة 

التجارية.

الإبداع:

اأعتمد  حيث  الرتاث،  من  اال�ستلهام  على  مبني  الت�سميم  اإن 

على التف�سري والتحليل املبتكر ملفرداته وقواعده ومعانيه رابطا 

توظيف  خالل  من  وامل�ستقبل  واحلا�سر  املا�سي  بني  ما  بقوة 

االإن�سائية،  واأ�ساليبها  املعمارية  بت�سكيالتها  التقليدية  العمارة 

ولذلك فاإن التجربة لها دور تثقيفي وتوجيهي للذوق املعماري 

اإن امل�سروع بعمارته املتاأثرة مبا�سيها يعطي مثااًل  العام حيث 

حيًا عن اإمكانيات انتاج ت�ساميم معمارية تتبع املفهوم العام 

للعمارة املحلية باإبداع ومتيز وجتاوبها مع املتطلبات والتقنيات 

احلديثة. 
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البناء  وو�سائل  والتقنيات  البناء  م�اد  ا�ستخدام 

وحتقيق ال�ستدامة:

احلديثة  مع  متداخله  التقليدية  البناء  واأ�ساليب  املواد  ا�ستخدام 

نتيجة طبيعة امل�سروع واالحتياج ايل فراغات بينية كبرية افرزت 

العريق حيث  برتاثه  ومتاأ�سل  الطبيعية  بيئة  مع  من�سجم  م�سروع 

على  واالإبقاء  واخلارجية  الداخلية  الواجهات  بت�سكيل  التقيد 

عنا�سر العمارة املحلية واحرتام ن�سب فتحات.

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

يعتمد امل�سروع على التحليل للرتاث الـمـعـمــاري مع االلـتــزام 

وخارجيا  داخليا  االأ�سلي  العمراين  الطابع  على  باحلفاظ 

نطاق  ويف  حمدودة  وجعلتها  اأمكن  ما  التغيريات  وجتنبت 

املعا�سرة  للظروف  املباين  حاجة  تلبية  يف  وتنح�سر  �سيق 

وبذلك  ال�ستخدامه.  املالئمة  الـظــروف  توفري  من  متكـنـه 

احلا�سر  متطلبات  ملواجهة  مرتكزًا  الـمــا�سي  قراءة  تكون 

التطورات  على  منفتحًة  ذاته  وبالوقت  امل�ستقبل  وحتديات 

احلديثة. التقنية 

راأي جلنة التحكيم:

ا�ستنادًا اإىل املعلومات التي قدمت للم�سروع وما جاء يف امل�سوغات 

املذكورة املت�سمنة ت�سهيل احلياة االقت�سادية ل�سوق �سعبي ن�سائي 

اتفق  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  والرتاث  التقاليد  مع  يتوافق 

اأع�ساء اللجنة على االآتي:

- حقق امل�سروع درجة عالية من معايري القيم الرتاثية.

الرتاثية  والعمرانية  املعمارية  املفردات  توظيف  امل�سروع  راعى   -

يف العمارة التقليدية

وبذلك اتفق اأع�ساء اللجنة على اأن مينح امل�سروع جائزة م�سروع 

الرتاث العمراين -اجلائزة الثانية- منا�سفة )فئة املهنيني(.
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المشروع الفائز بالجائزة:
قرية األحساء التراثية »مقهى شعبي« 

حسن باقر سلمان الحسين - األحساء - المملكة العربية السعودية

جائزة المشروع االقتصادي التراثي

مقدمة:

تعريف م�جز بامل�سروع:

ال�سعبية  واملقاهي  املطاعم  من  الرتاثية  االأح�ساء  قرية  تعد 

و�سط  يف  القرية  وتقع  تراثي،  طابع  ذات  االأح�ساء  يف  املميزة 

غابات النخيل مل�ساعة 6٠٠٠ مرت مربع، ليعود زوار القرية اإىل 

والطني  اجل�ض  من  بنيت  اإنها  حيث  ال�سعبية،  املقاهي  دائرة 

و�سممت بو�سائل يدوية قدمية على اأكرث من ١5٠٠ قطعة اأثرية 

امل�سروع  يتكون  يدوية م�سنوعة بحرفية عالية، حيث  واأ�سغال 

يقدم  �سعبي  ومقهى  ال�سعبية  لالأكالت  ومطعم  املطبخ  من 

املاأكوالت ال�سعبية على النمط االإح�سائي القدمي.

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: 6٠٠٠٠ مرت مربع

- امل�ساحة املغطاة باملباين: 4٠٠٠م مربع %6٠

- جمموعة امل�ساحة امل�سطحة: ٢٠٠٠م %4٠

- عدد الطوابق: 3 طوابق

- عدد املباين: 3 مباٍن

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

االأح�سائية  الهوية  على  واحلفاظ  القدمي  االأح�سائي  الطابع 

االأ�سيلة من قبل املالك للقهوة.
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م�س�غات نيل اجلائزة:

العمق الفكري للم�سروع، وتاأثريه القت�سادي واملجتمعي 

اأبعاده  واأهمية  فيه  العمراين  الرتاث  ا�ستلهام  ومدى 

القت�سادية:

القدمية  االأح�سائية  البيئة  من  امل�سروع  فكرة  ا�ستلهام  مت 

القهوة  اإن  حيث  تراثي،  اقت�سادي  كم�سروع  عليها  املحافظة 

العائد  من  املحافظة  لدى  ملحوظ  تزايد  يف  افتتاحها  منذ 

املختلفة  ال�سياحية  الوفود  خالل  من  عليها  االقت�سادي 

اخلليجيني  ال�سياح  اأبرزها  ومن  العامل،  دول  من  اجلن�سيات 

للدول املجاورة ملنطقة االأح�ساء.

 القيمة القت�سادية:

والتجديد  الرتاثي  وطابعها  القدمية  باملنطقة  القهوة  وجود 

الرتاثية  البيئة  مع  متجان�ض  مفتعل  غري  ت�سميم  خالل  من 

الزائر  وجدان  يالم�ض  مبا  االقت�سادي  للن�ساط  والتاريخية 

وحنينه ايل املا�سي ورغبة ال�سائح املحلي او الغري حملي ايل 

التعاي�ض مع البيئة الرتاثية ا�سفي قوة جذب اقت�سادي قوي 

واملطبخ  كاملطعم  القرية  يف  اأركان  عدة  وجود  مع  خ�سو�سا 

االأح�سائية،  اليدوية  وامل�سغوالت  والنقو�ض  القدمي،  االأح�سائي 

وكذلك املحل التجاري للب�ست االأح�سائي كل هذه العوامل ومن 

خالل ت�سميم داخلي ب�سيط غري مفتعل ونابع من الرتاث جمع 

ح�سب  ناجح  اقت�سادي  بعد  معطيا  للقهوة  اجلذب  عنا�سر 

مرئيات املالك.

 القيم الرتاثية وحتقيق الهدف:

للم�سروع قيمة تراثية من خالل احلفاظ علي الطابع التاريخي 

والرتاثي للقهوه حمققا بب�ساطه الهدف من ابراز قيمة الرتاث 

كمحفز م�ساعد وتنموي حيث ي�ساعد اإىل اإحياء العمارة املحلية 

مبفرداتها املعمارية واأ�ساليبها االإن�سائية.

 فهم الفكر الرتاثي وا�ستخدامه:

للمرتددين  وا�ستعماله  الداخلي  املفتوح  الفراغ  علي  احلفاظ 

بالزخارف  باالحتفاظ  االهتمام  علي  ف�سال  القهوة  علي 

احلقيقي  الفهم  يو�سح  الداخلية  والكوات  والفتحات  اال�سيله 

احلفاظ  يف  خ�سو�سا  للمكان  الداخلي  الت�سميم  ملفردات 

علي ت�سميم النوافذ واالبواب بحلياته وزخارفه الرتاثية ايل 

والبيئية  الوظيفية  االحتياجات  لتحقيق  املمرات  تغطية  جانب 

مق�سد  الرتاثية«  االأح�سائية  »القرية  القهوة  وحدها  تكن  مل 

خمتلف  من  لل�سياح  الزيارة  مراحل  اأهم  من  واإمنا  جذب 

من  ل�ساحبها  قوي  اقت�سادي  بعد  اإىل  اأدت  التي  اجلن�سيات 

خالل افتتاح عدة اأركان يف القرية كاملطعم واملطبخ االأح�سائي 

وكذلك  االأح�سائية،  اليدوية  وامل�سغوالت  والنقو�ض  القدمي، 

املحل التجاري للب�ست االأح�سائي.

كما اأنها ت�ساهم يف زيادة العائد االقت�سادي الوطنية للمحافظة 

من كرثة ال�سياح التي ترتادها.
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املختلفة. كما كان احرتام العمارة املحلية ملفردات الواجهات 

واحلفاظ علي التوزيع املرتابط للفراغات الداخلية والتن�سيق 

التام مع خمتلف اخلدمات التقنية احلديثة. 

 ال�اقعية:

من  ويعترب  عالية  بكفائه  وي�ستعمل  ومنفذ  موجود  امل�سروع 

للزوار  التاريخية  الزيارات  خريطة  علي  املوجودة  املزارات 

وال�سياح للمنطقة.

 الإبداع:

املكان  وتراث  لتاريخ  املالك  احرتام  يف  هنا  االبداع  ياأتي 

رابطا  بقوة  املكان منعك�سا  تاريخ  لت�سميم يحرتم  وا�ستعماله 

توظيف  خالل  من  وامل�ستقبل  واحلــــا�ســــر  املا�ســــي  بني  ما 

االإن�سائية  واأ�ساليبها  املعمارية  بت�سكيالتها  التقليدية  العمارة 

الجناح ا�ستعمال املكان و�سط التناف�ض مع التقنيات احلديثة، 

للذوق  وتوجيــــهيـــًا  تثقيفـــيــــًا  دورًا  لها  التجربة  فاإن  ولذلك 

املعماري العام حيث اأن امل�سروع متاأثرة ب�سدة ويحرتم املا�سي 

اإمكانيات اعادة ا�ستخدام االماكن ذات  يعطي مثااًل حيًا عن 

املحلية  للعمارة  العام  املفهوم  تتبع  خالل  من  الرتاثي  الطابع 

باإبداع ومتيز وجتاوبها مع املتطلبات والتقنيات احلديثة. 

ا�ستخدام م�اد البناء والتقنيات وو�سائل البناء وحتقيق 

ال�ستدامة:

نتيجة طبيعة  بقوة  التقليدية  البناء  واأ�ساليب  املواد  ا�ستخدام 

ومتاأ�سل  الطبيعية  بيئة  مع  من�سجم  م�سروع  افرزت  امل�سروع 

الداخلية  الواجهات  بت�سكيل  التقيد  حيث  العريق  برتاثه 

واخلارجية واالإبقاء على عنا�سر العمارة املحلية.

راأى جلنة التحكيم:

بعد اطالع اأع�ساء جلنة التحكيم على امل�سروع املو�سح ال�سور 

والر�سومات قرر االأع�ساء االآتي:

امل�سروع  جائزة  نيل  م�سوغات  جميع  ا�ستوفى  امل�سروع  اأن   -

االقت�سادي الرتاثي.

ا�ستخدام  على  تعتمد  التي  اقت�سادية  جوانب  للم�سروع  اإن   -

حيًا  مثااًل  وكذلك  اقت�ساديًا  وتوظيفه  العمراين  االإرث 

اأن  ميكن  التي  الناجحة  وال�سياحية  االقت�سادية  للم�ساريع 

اأفكارها يف مناطق اململكة العربية ال�سعودية وكذلك  تطبق 

يف دول جمل�ض التعاون لدول جمل�ض اخلليج العربية.

جائزة  امل�سروع  متنح  اأن  التحكيم  جلنة  راأت  فلقد  ولذلك 

امل�سروع االقت�سادي الرتاثي )فئة املهنيني(. 
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البحث الفائز بالجائزة األولى )مناصفة(:
لحارة  والتوثيق  التراث  إدارة  وخطة  بدبد،  بوالية  فنجاء  لحارة  والتوثيق  التراث  إدارة  خطة 
السليف بوالية عبري، وخطة إدارة التراث والتوثيق لحارة السيباني بنيابة بركة الموز، وخطة 

إدارة التراث والتوثيق لحارة اليمن بوالية إزكي، وحارة العقر بوالية بهالء.
وزارة التراث والثقافة - سلطنة عمان

جائزة بحوث التراث العمراني

الأهداف:

- اإن الغر�ض من اإعداد خطة اإدارة الرتاث والتوثيق حلارات 

متكاملة  ا�سرتاتيجية  وتقدمي  عمانية  م�ستوطنات  وواحات 

�ساحب  لهم،وقد  خطة  بو�سع  اأنهاء  وتطويرهم  حلفظهم 

هذه امل�سروعات عمل ميداين مكثف واإعداد وثائق ب�سرية 

خمتلفة للموقع،وقد مت عمل هذا البحث بالتعاون مع فريق 

بحثي من جامعة نوتنغهام ترنت الربيطانية.

- يهدف هذا امل�سروع اإىل حتقيق اال�ستفادة العلمية الق�سوى 

درا�سة  جمال  يف  البحثي  االإنتاج  اإليه  تو�سل  ما  اأف�سل  من 

تطبيق  خالل  من  وذلك  عمان  يف  املحلية  امل�ستوطنات 

كما  ُعمان.  يف  العمراين  الرتاث  اإدارة  عملية  على  املعرفة 

يهدف امل�سروع اإىل اإحداث تاأثري هام يف ُعمان على م�ستوى 

وبقية  اخلريية  واملوؤ�س�سات  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات 

االأطراف املعنية وعليه فاإن النجاح الفعلي للم�سروع �سيُقا�ض 

واإجراءاتها  الرتاث  اإدارة  �سيا�سات  على  تاأثريه  مبدى 

وطرقها، ومدى التغيري الذي �سيحدثه يف الوجدان الثقايف 

واالجتماعي ودرجه الوعي باملوا�سيع املتعلقة بدمج الرتاث 

مع التنمية.

املنهجية العلمية املتبعة:

يهدف امل�سروع اإىل اإعداد خطة اإدارة تراث للحارات والوحدات 

العمانية التي تتمتع مبزايا كثرية واإمكانات تطوير هائلة وذلك 

بهدف اإعداد ما ياأتي:

- خطة اإدارة تراث مع اإر�سادات دقيقة.

 - مناذج واإر�سادات باملقارنة مع خطط اإدارة الرتاث القائمة 

حاليًا يف 

 - اإر�سادات التطوير امل�ستدام للبيئة العمرانية.

حول  االإر�سادات  من  وغريها  التكلفة  جمدية  توثيق  طرق   -  

االأهداف  حتقيق  و�سيتم  املجال.  هذا  يف  املثلى  املمار�سات 

الذكورة �سابقًا عرب اخلطوات التالية:

- اإجراء عمل ميداين توثيقي خالل مو�سمني.

- اإعداد وثائق ب�سرية )خرائط وخمططات و�سور اإلخ..(.

 - حتليل البيانات الإعداد بيان االأهمية.

منوذجًا  لتكون  ا�سرتاتيجية  تراث  اإدارة  خطط  اإعداد   -  

ومرجعًا.

 - النظر يف اعتبارات اأ�سمل حول الت�سميم والثقافة واملجتمع 

؛بغية اإنتاج اإر�سادات بناء وتطوير م�ستدامة.

 - ا�ستخداما طرق توثيق بديل وجمدية التكلفة.

اأهمية البحث: 

امل�ستوطنات  بح�سر   - موؤخرًا  ُعمان-  �سلطنة  حكومة  قامت 

 86 ووجدت  )١٠٠٠(م�ستوطنة  حوايل  التقليدية  ال�سكنية 

منها بحاجة اإىل عناية فورية، واأول خطوة يف هذه العملية هي 
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�سم�لية الدرا�سة:

اليون�سكو  منظمة  تعتمدها  التي  الرتاث  باإدارة  يتعلق  فيما 

اأنها تركز على مواقع الرتاث العاملي وهي  فيجدر التنبيه اإىل 

للمواقع  مالئمة  لي�ست  وبالتايل  اأوروبا  حول  متمركزة  عمومًا 

الرتاثية املوجودة يف ُعمان وال�سرق االأو�سط التي تواجه �سغطًا 

�سديدًا من االحتياجات واملتطلبات التنموية لذا فاإن امل�سروع 

اليون�سكو وتكييفها فيما  اإر�سادات  احلايل �سيعمل على تنقيح 

يتعلق باملفا�سل االأ�سا�سية من خطط اإدارة الرتاث والتي ت�سمل: 

التنمية  و)3(دمج  االأهمية  بيان  و)٢(  املف�سل  )١(التوثيق 

مع اإدارة الرتاث و)4( االإر�سادات املتعلقة بالتطوير امل�ستدام 

ال�سيا�سات  دعم  يف  امل�سروع  و�سي�ساهم  العمرانية.  للبيئة 

امل�ستقبلية الإدارة الرتاث وامليزانيات يف املنطقة.

املنهجية: 

بداية  من  امليداين  امل�سحي  املنهج  على  الدرا�سة  اعتمدت 

الدرا�سة، حتى ا�ستنتاج خال�سة الدرا�سة.

راأي جلنة التحكيم:

اطلع جميع اأع�ساء جلنة التحكيم على اخلم�سة اأبحاث املقدمة 

تلك  اأهمية  ظل  يف  العمانية  وامل�ستوطنات  احلارات  لدرا�سة 

اتفق  الوا�سجة؛ولذا  الدرا�سات،واملنهجية  و�سمولية  امل�ساريع 

اأع�ساء اللجنة عل ما ياأتي:

- حقق البحث جميع ا�سرتاطات نيل اجلائزة يف هذا املجال 

الطرح  وكذلك  وال�سمولية  العلمية  املنهجية  حيث:  من 

املو�سوعي الواقعي.

يف  �سواء  اأخرى  ملناطق  منوذجية  درا�سات  الدرا�سة  قدمت   -

�سلطنة عمان،او يف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

وبذلك اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على منح البحث املقدم 

جائزة بحوث الرتاث العمراين -اجلائزة االأوىل- منا�سفة 

)فئة املهنيني(.

اإعداد خطط اإدارة الرتاث. وهكذا فاإن اأهمية امل�سروع تكمن 

امل�ساهمة يف عملية  اإىل  ا�ستحداث مناذج وطرق جديدة  عرب 

نطاق  على  االأو�سط  وال�سرق  ال�سلطنة  يف  امل�ستدام  التحديث 

للموؤ�س�سات  كذلك  امل�سروع  نتائج  توفري  يتم  اأن  على  وا�سع، 

ُعمان،لال�ستفادة  املعنية يف  االأطراف  وكافة  والدولية  املحلية 

منها ون�سرها.

م�س�غات بيل اجلائزة:

اأهمية م��س�ع الدرا�سة:

مع  متوافقة  تف�سيلية  واإر�سادات  مناذج  امل�سروع  هذا  �سيوفر 

بيئة ال�سلطنة وال�سرق االأو�سط، كما اأنه �سيقدم طرقًا مالئمة 

اإدارة الرتاث والتي تعد خطوة  التكلفة الإعداد خطط  جمدية 

القادمة  لالأجيال  التاريخية  امل�ستوطنات  لت�سكيل  اأ�سا�سية 

الن�سيج  للبالد،واإدارة  التمويلية  احلاجات  بني  بالربط  وذلك 

التاريخي وحفظة واإعادة ا�ستخدامه.
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جائزة بحوث التراث العمراني

مقدمة:

تتمتع املدينة املنورة بوجود العديد من املواقع االأثرية واملعامل 

التاريخية والعمرانية، ويدل ما مت ح�سره من مواقع تاريخية 

وتتميز  للمنطقة،  التاريخي  والبعد  احل�ساري  العمق  على 

بالرتابط  يت�سف  تقليدي،  عمراين  بنمط  املنورة  املدينة 

التاريخية  خ�سو�سيتها  اأملته  مناطقها؛  جميع  يف  والتكامل 

ومكانتها الدينية.

اأهمية البحث:

فحر�سا  املنورة،  املدينة  ومكانة  موقع  اأهمية  الباحثان  الحظ 

الرتاث  توثيق  على  ال�سوء  ت�سليط  على  املنطلق  هذا  من 

املعماري يف هذه املنطقة، لال�ستفادة من ذلك الرتاث واإبرازه 

علميًا من خالل هذه الدرا�سة املتخ�س�سة عن املدينة املنورة 

التي جتمع بني االأ�سالة واملعا�سرة؛ بهدف اإبراز جمال الرتاث 

وحفظه والتعريف به، وحفظه من الزوال. ويرى الباحثان اأن 

هذا البحث قد يعمق اجلانبني الديني والعمراين.

حمت�يات البحث:

يتاألف البحث من اأربعة ف�سول:

الف�سل الأول: اخل�سائ�ض العامة للمدينة املنورة.

الف�سل الثاين: توثيق الن�سيج العمراين الرتاثي للمدينة 

املنورة.

الف�سل الثالث: توثيق العنا�سر البنائية الرتاثية للمدينة 

املنورة.

والزخرفية  املعمارية  املفردات  توثيق  الرابع:  الف�سل 

بعمارة املدينة املنورة.

امل�سجد النبوياملدينة من اجلهة الغربية ويظهر يف املقّدمة مبنى الق�سلة

البحث الفائز بالجائزة األولى )مناصفة(:
توثيق التراث المعماري في المملكة العربية السعودية »المدينة المنورة«

أ.د محمد عماد نورالدين بليحة، و أ.د هشام بن علي مرتضى
جامعة الملك عبدالعزيز - كلية تصاميم البيئة - المملكة العربية السعودية
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م�س�غات نيل اجلائزة:

اأهمية م��س�ع الدرا�سة:

املنطقة  تلك  على  ال�سوء  ي�سلط  اأنه  يف  البحث  اأهمية  تكمن 

تراث  من  فيه  ما  كل  واإبراز  اململكة،  من  والرتاثية  التاريخية 

تعرف  قد  الدرا�سة  هذه  على  املطلع  يكون  ثم  ومن  عمراين، 

ال�سوء عليها، وي�ساهم  الدرا�سة  التي �سلطت  على كل اجلوانب 

اإدراكنا لرتاثنا، ويربط هذا البحث بني املا�سي  ذلك يف تنمية 

واحلا�سر امل�ستمد من املا�سي بروح احلا�سر واأدواته لنتمازج مع 

تراثنا، ويتغلغل يف حميط حياتنا لي�سكل رافدًا تاريخيًا يعرب عن 

احل�سارة ونقطة انطالق للو�سل به وبالثقافة اإىل اآفاق جديدة.

مربة حممد علي )التكية امل�سرية( من الداخل

الكلية اال�سالمية )مدر�سة طيبة الثانوية فيما بعد(

حمطة القطار )اال�ستا�سيون(

املنهجية العلمية يف البحث:

بجمع  يهتم  الذي  الو�سفي  املنهج  اإىل  البحث  هذا  ي�ستند 

الباحث  ا�ستخدم  وقد  منها،  واال�ستفادة  وحتليلها  املعلومات 

واخل�سائ�ض  ال�سمات  لدرا�سة  التحليلي  الو�سفي  املنهج 

العمرانية ملنطقة املدينة املنورة، كما اعتمد الباحث عل املنهج 

التاريخي عند جمعه للمعلومات وحتليلها.

�سم�لية الدرا�سة:

املدينة  مبنطقة  متعلقة  جوانب  عدة  على  الدرا�سة  ا�ستملت 

والتاريخية،  املكانية  حلدودها  تناول  هناك  وكان  املنورة، 

احلديث  خالل  من  والعمرانية  اجلغرافية  وطبيعتها 

وعمارة  وتطورها،  ومراحل منوها  ومناخها  املنطقة  جغرافية 

م�ساجدها،ومفراداتها املعمارية والزخرفية.

حو�ض مناعحو�ض اأبو جنب
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فهم الفكر الرتاثي واإعادة ا�ستخدامه:

اإن درا�سة الرتاث ب�سفة عامة واملدينة ب�سفة خا�سة، والرتكيز 

بها،  املتعلقة  املنورة  باملدينة  اخلا�سة  ال�سمات  درا�سة  يف 

ا�ستعادة  اإىل  اإليها  بالناظر  ال�سمات. وتذهب  تلك  وا�ستخراج 

تلك الروح التي تظهرها تلك االأعمال التي تذكرنا برتاث االآباء 

واالأجداد.

راأي جلنة التحكيم:

اطلع جميع اأع�ساء فريق التحكيم على البحث املقدم بعنوان 

)توثيق الرتاث املعماري يف اململكة العربية ال�سعودي- املدينة 

املنورة-( وبعد تداول وجهات النظر حول املنهجية العلمية التي 

اتبعها الباحثان و�سمولية الدرا�سة التي قدماها التي انعك�ست 

على فهم الفكر الرتاثي فقد اتفق اأع�ساء اجلنة على االآتي:

- حقق البحث جميع ا�سرتاطات نيل جلائزة يف هذا املجال من 

حيث املنهجية العلمية وال�سمولية، وكذلك الطرح املو�سوعي 

الواقعي.

اأخرى  - قدمت الدرا�سة منوذجًا لدرا�سات م�ستقبلية ملناطق 

لدول  التعاون  جمل�ض  ال�سعودية،ودول  العربية  اململكة  يف 

اخلليج العربية.

وبذلك فقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على منح البحث املقدم 

منا�سفة  االأوىل-  -اجلائزة  العمراين  الرتاث  بحوث  جائزة 

)فئة املهنيني(.

حو�س قرة با�سحو�س الق�صاينحو�ض خمي�ض

حو�ض عمريةحو�س املغاربةحو�ض مريمة
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البحث الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:
تنمية القرى التراثية بأبها

أمانة منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
طالل أدهم ومشاركوه لالستشارات الهندسية

جائزة بحوث التراث العمراني
مقدمة:

جمموعة  فيها  ويتوافر  معتدل  مبناخ  ع�سري  منطقة  تتمتع 

االأماكن  اأ�سهر  من  الرتفيه،مماجعلها  مرفق  من  كبرية 

اال�ستيعابية  بالطاقة  املنطقة  وتتمتع  العطالت  يف  املق�سودة 

فيها  املتوافرة  ال�سياحية  املرافق  زيادة  من  متكنها  التي 

وتطويرها، وحت�سني البيئة ملدينة اأبها وذلك من خالل الرتميم 

والتجديد واإعادة التاأهيل الالزم �سمن اخلطة ال�ساملة لتوفري 

البنية  وحت�سني  القرى  للتلق  امل�ساندة  ال�سياحية  اخلدمات 

الرحالت  م�سارات  �سمن  واإدراجها  الطرق  و�سبكة  التحتية 

عن  ف�سال  ع�سري  ملنطقة  ال�ساملة  اخلطة  و�سمن  ال�سياحية 

امل�سروعات وعمل خطة  تلك  املتوقعة من  البيئية  االآثار  تقييم 

بيئية متكاملة ت�ساهم يف دعم عملية التنمية امل�ستدامة.
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منهجية العمل يف امل�سروع:

 - املهمة الأوىل: و�سع خطة العمل.

 - املهمة الثانية: جتميع وحتليل البيانات الراهنة.

 - املهمة الثالثة: ر�سد وحتليل االأو�ساع الراهنة ملواقع الرتاث 

العمراين.

تف�سيلية  ومناذج  ت�سميمية  روؤية  و�سع  الرابعة:  املهمة   -

للخدمات امل�ساندة.

- املهمة اخلام�صة : اآليات واأولويات ومراحل التنفيذ.

اأهمية البحث:

يجمع الرتاث العمراين جمموعة من القيم واالأفكار واملعتقدات 

لذا  واالأفراد  االأمة  ذاكرة  ميثل  اإنه  حيث  والتقاليد  والعادات 

امل�سدر  ميثل  اأنه  منها:  عدة  الأ�سباب  عليه  احلفاظ  يجب 

العمرانية  واهوية  االأمم  واإبداع  املعرفة  مل�سادر  الرئي�ض 

وتاريخي  ديني  هو  ما  منها  ر�سائل هامة وخمتلفة  يعطي  كما 

الدخل  م�سادر  من  هام  م�سدر  يعترب  وفنيكما  واجتماعي 

الوطني وي�ساهم – ب�سكل كبري- يف اإيجاد فر�ض عمل لل�سباب.

 حمت�يات البحث:

جوهر  ت�سكل  )وظائف(  مهام  جمموعة  على  البحث  يحتوي 

البحث:

 - و�سع خطة لتنفيذ العمل.

 - جتميع وحتليل البيانات الراهنة املتوفرة.

- ر�سد وحتليل االأو�ساع الراهنة ملواقع الرتاث العمراين.

 - و�سع روؤية ت�سميمية ومناذج تف�سيلية للخدمات امل�ساندة.

 - اآليات واأولويات ومراحل التنفيذ.
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م�س�غات نيل اجلائزة:

اأهمية م��س�ع الدرا�سة:

تكمن اأهمية البحث يف تنمية ما يقارب )6٠( قرية تابعة الأبها 

التنمية،  وا�ستدامة  �سياحية،  كمواقع  وا�ستغاللها  ومراكزها، 

وو�سع القرى الرتاثية من اخلريطة الرتاثية وال�سياحية للمملكة.

املنهجية العلمية يف البحث:

بجمع  يهتم  الذي  الو�سفي  املنهج  اإىل  البحث  هذا  ي�ستند 

الباحث  ا�ستخدم  وقد  منها،  واال�ستفادة  وحتليلها  املعلومات 

الراهنة  االأو�ساع  ور�سد  البيانات  حتليل  من  الو�سفي  املنهج 

وو�سع بدائل ت�سميمية ميكن ا�ستخدامها.
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�سم�لية الدرا�سة:

جاء البحث في فصول مترابطة، شملت تصنيف القرى التراثية 

حسب القدرة التنموية ومخطط سياحي للتنمية السياحية مبينًا 

مراكزها ومساراتها، وكذلك التوقعات السياحية املستقبلية.

راأي جلنة التحكيم:

اطلع جميع اأع�ساء فريق التحكيم على البحث املقدم بعنوان 

»تنمية القرى الرتاثية باأبها« اأمانة منطقة ع�سري.

اتبعها  التي  العلمية  املنهجية  حول  النظر  وجهات  تداول  بعد 

الباحث، و�سمولية الدرا�سة التي قدمها التي انعك�ض على فهم 

الفكر الرتاثي، فقد اتفق اأع�ساء اجلنة على االآتي:

- حقق البحث جميع ا�سرتاطات نيل جلائزة يف هذا املجال من 

حيث املنهجية العلمية وال�سمولية، وكذلك الطرح املو�سوعي 

الواقعي.

 - قدمت الدرا�سة منوذجًا لدرا�سات م�ستقبلية ملناطق اأخرى 

لتنمية البعد االقت�سادي االجتماعي من حيث اإنتاج اأعمال 

تراثية تذكارية.

 - اإمكانية تنفيذ نتائج البحث من قبل اجلهات املعنية. وبذلك 

املقدم  البحث  منح  على  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  اتفق  فقد 

جائزة بحوث الرتاث العمراين -اجلائزة الثانية- منا�سفة 

)فئة املهنيني(.
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البحث الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:
إعداد المخطط العام لتأهيل وتنمية قرية كاف التراثية

بلدية محافظة القريات - المملكة العربية السعودية

جائزة بحوث التراث العمراني
 نبذة تعريفية:

متثل »كاف« قرية منوذجية من �سمن قرى العمارة الطبيعية 

يف �سمال اجلزيرة العربية واجلزء ال�سمايل الغربي يف وادي 

ال�سرحان، ظهرت القرية يف نهاية القرن ال�سابع ع�سر امليالدي 

القرن  منت�سف  يف  القرية  هجرت  وقد  الهجري«  »والقرن 

بجانب  تقع  وهي  بالب�ساطة  القرية  مباين  تت�سف  املا�سي. 

ب�ساتني نخيل حتتوي على ممرات وقنوات مياه للري، مع وجود 

بع�ض عيون الكربيت يف املنطقة.

املباين املرممة واملعاد ا�ستخدامها: 

يحتوي امل�سروع على عدة مبان مت اإعادة تاأهيلها مثل:

- مبنى امل�سجد يف الناحية ال�سرقية.

- ترميم واإعادة تاأهيل امل�سجد يف الناحية الغربية يف القرية.

كمتحف يف  الرتاثية  القدمية  البيوت  اأحد  ا�ستخدام  اإعادة   -

قرية كاف.

ٌنزل  منهم  كل  لت�سبح  قدمية  بيوت  عدة  ا�ستخدام  اإعادة   -

لزوار كاف. 
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- منزل يخدم عائلة واحدة.

- مركز احلرف اليدوية.

- مكان خم�س�ض للماأكوالت ال�سعبية.

املنهجية العلمية يف البحث:

خالل فرتة البحث مت عقد لقاءات ت�ساورية مع جمموعة كبرية 

اإظهار  طرح  بها  مت  كاف،  ت�سكن  كانت  التي  العائالت  من 

عمل  مت  فاإنه  لذلك  باالإ�سافة  االأهايل،  اآراء  وتوثق  البحث 

لقاءات عديدة خالل فرتة البحث مت فيها جمع معلومات وافية 

عن تاريخ القرية وخ�سو�سيتها، فجاءت املنهجية معتمدة على 

امل�سح العيني واللقاءات واملقابالت ال�سخ�سية.

م�س�غات نيل اجلائزة:

اأهمية م��س�ع البحث:

اململكة  اأرجاء  يف  به  يحتذى  مميزًا  منوذجًا  ميثل  اأن  متوقع 

التعليمية  وال�سياحة  البيئية  وال�سياحة  الرتاثية  ال�سياحة  حول 

املرتبطة بالقوى القرى الرتاثية يف منطقة جند و�سمال اململكة 

وكذلك يف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.
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فهم الفكر الرتاثي العمراين:

واإدارة  احلفاظ  خطة  ت�سميم  اأجلها  من  التي  االأ�سئلة  اأهم 

املوقع، اأن تكلفة اخلطة توفر روؤيا جماعية وتوؤمن اإدارة التخاذ 

والتدخل  الرتاث  على  احلفاظ  م�ستقبل  بخ�سو�ض  القرار 

على  احلفاظ  اإدارة  اأجل  من  ت�ساركية  روؤية  كونها  املوقع،  يف 

الوقع الذاتي والطبيعي فاإن هذه اخلطة توؤمن مر�ساة لالأخذ 

واإن التدخالت على م�ستوى فيزيائي وعلى م�ستوى اإداري �سوف 

توؤهل املوقع ليحظى باأن ي�سجل على الئحة الرتاث العاملي واأن 

احلافظ  جماالت  يف  عاٍل  م�ستوى  واأن  عاملية  جلوائز  يتقدم 

واإدارة املوقع الرتاثية. 

راأي جلنة التحكيم:

تداول وجهات  وبعد  البحث  التحكيم على  اأع�ساء جلنة  اطلع 

النظر حول املنهجية وو�سوح الر�سومات وامل�سوغات املعمارية 

والتحليلية، وبذلك فقد اتفق اأع�ساء اللجنة على االآتي:

واإن  واإدارته  باملوقع  املختلفة  املجموعات  وعالقة  باالعتبار 

الهدف الرئي�ض للم�سروع هي و�سع كاف على اخلريطة العاملية 

اإ�سرتاتيجيات  طريق  عن  به  يحتذى  كمثال  الرتاثية  للقرى 

وميكافيزيات احلماية واحلفاظ على املوقع والرتاث وتف�سريه 

لت�سبح القرية املوحد الرئي�سة كموقع لل�سياحة الرتاثية الذاتية 

والطبيعية يف اململكة واملنطقة.

- حقق البحث جميع ال�سروط املطلوبة لنيل اجلائزة.

قرى  اأغلب  يف  ا�ستخدامه  ميكن  امنوذجًا  الدرا�سة  قدمت   -

اململكة ويف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

ولذا فقد اتفق اأع�ساء اللجنة على منح البحث جائزة بحوث 

الرتاث العمراين -اجلائزة الثانية- منا�سفة )فئة املهنيني(.
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البحث الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:
األعمال والدراسات التوثيقية لبيت عبداهلل بن عبداللطيف العثمان

مكتب أحمد عايش الشمالي لالستشارات الهندسية - دولة الكويت

جائزة بحوث التراث العمراني

الهدف من البحث: 

تهدف درا�سة بيت العثمان اإىل القيام بكافة االأعمال التوثيقية 

والرفع  الفوتوغرايف  التوثيق  اإىل  ال�سفوي  ال�سرد  من  الالزمة 

للبيت  احلايل  االإن�سائي  النظام  توثيق  وكذلك  املعماري، 

من  عدد  من  املكون  للبيت  املعماري  ال�سكل  على  واحلفاظ 

املباين، وذلك كمثال عن الطابع املعماري القدمي لدولة الكويت 

الالزمة،  بالرتميمات  القيام  بعد  النهائي  ال�سكل  تو�سيح  مع 

اقرتاحات  تقدمي  مع  املعمارية  والتفا�سيل  بالر�سومات  وذلك 

التوظيف.

حمت�يات الدرا�سة:

- مذكرة نظرية توثيقية وحتليلية لو�سع املبنى مع 

مع  املبنى  لو�سع  وحتليلية  االقرتاحات  تو�سيح 

االإن�سائية  واحللول  الالزمة  االقرتاحات  تو�سيح 

للرتميم واإعادة التاأهيل والتوظيف.

- اخلرائط التوثيقية.

- التوثيق الفوتوغرايف.

- الرفع والتوثيق املعماري والت�ساميم املعمارية التف�سيلية 

القرتاحات الرتميم واإعادة التاأهيل.

- مناظري تو�سح الو�سع املقرتح للبيت بعد القيام باإجراءات 

الرتميم والتاأهيل الالزم.
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م�س�غات نيل اجلائزة:

اأهمية البحث:

ميثل هذا البحث ترميم اأحد االأبنية ذات اجلانب التاريخي، 

كونه خمتلفًا عن اأ�سلوب العمارة القدمية وهو يف باكورة الطابع 

املعماري الذي انت�سر يف دول اخلليج يف منت�سف اخلم�سينيات 

يف  واالر�ستقراطية  الربجوازية  للطبقة  املا�سي  القرن  يف 

حيث  من  االأ�سلية  بنيته  على  حمافظًا  يزال  وال  الوقت،  ذلك 

الفراغات املعمارية واالرتفاعات.

�سم�لية الدرا�سة:

�سملت الدرا�سة توثيق كامل للمبنى فوتوغرافيًا، وكذلك امل�سوحات 

املعمارية قبل البدء مع عمل االختبارات الالزمة للمن�ساأة، وكذلك 

ملواد البناء لكي يعتمد الرتميم على اأ�س�ض علمية متكاملة.

راأي جلنة التحكيم: 

بعد اطالع جلنة التحكيم على التقرير املقدم من الباحث وبناًء 

على ما راأته اللجنة من اأهمية ترميم بدايات ذلك الطراز يف 

قدمت  التي  وال�ساملة  الوافية  والدرا�سات  املنطقة،  يف  البناء 

وبني عليها الرتميم على اأ�سول فنية، فقد اتفق اأع�ساء اللجنة 

على االآتي:

- حتقيق الباحث ا�سرتاطات نيل اجلائزة.

- اأن الدرا�سة منوذج جيد ملتطلبات اأعمال الرتميم يف درا�سات 

اتفق  فقد  وكذلك  وم�سوحات معمارية.  واختبارات ميدانية 

الرتاث  بحوث  جائزة  البحث  منح  على  اللجنة  اأع�ساء 

العمراين -اجلائزة الثالثة- منا�سفة )فئة املهنيني(.

املنهجية العلمية:

لقد اتبعت املنهجية العلمية البحثية، وكذلك املنهجية العلمية 

يف القيام باأعمال الرتميم ملثل هذه املباين املتمثلة يف الت�سميم 

االإن�سائي من ناحية، ومقرتحات الرتميم وال�سيانة من ناحية 

اأخرى، وباخل�سو�ض الدرا�سات والفحو�سات املخربية الالزمة 

للت�سميم االإن�سائي.
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البحث الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:
البيوت التقليدية في دبي

بلدية دبي - اإلمارات العربية المتحدة.
د. إيمان بنت شفيق بن محمد العاصي

جائزة بحوث التراث العمراني

مقدمة:

دبي؛  الإمارة  الثقايف  املوروث  على  احلفاظ  يف  دبي  بلدية  اهتمام  ينبع 

انطالقا من اإميانها املطلق باأن ذلك املوروث؛ ما هو اإال �سجل ناب�ض 

التحديات  من  وبالرغم  االإمارات.  جمتمع  وثقافة  لتاريخ  وحي 

املعماري  التطور  نتيجة  املوروث،  ذلك  يواجهها  التي  الكبرية 

ال�سنوات  يف  دبي  اإمارة  بها  مرت  التي  واحلداثة  املت�سارع 

االأخرية اإال اأن املجهودات امللمو�سة التي تقوم بها البلدية 

مبكوناته  الوعي  وزيادة  الرتاث،  هذا  وتوثيق  لتعزيز 

واالفتخار بنتائجه؛ لتحقيق م�ستقبل اأف�سل.

املنهجية العلمية:

اعتمد البحث على املنهج التحليلي والقراءة امل�ستفي�سة الأهم 

اخل�سائ�ض وامللمح املعمارية ويعترب مرجعًا رئي�سًا ال للباحثني 

عن  الباحثني  املعماريني  واملهند�سني  للطالب  اأي�سًا  فقط،بل 

االإمارات  لدولة  املحلي  الطابع  من  م�سروعاتهم  ا�ستوحاء 

العربية املتحدة.

حمت�يات البحث:

يتاألف البحث من حمورين:

عامة  نظرية  خلفية  اإعطاء  اإىل  ويهدف  الأول:  املح�ر   -  

عنوان  حتت  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  للعمارة 

العمارة التقليدية يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

- املح�ر الثاين: ويقدم حتلياًل مف�ساًل و�ساماًل لعدد )٢7( 

بيتًا التي جتمع الرتاث العمراين ملناطق االإمارات:

- بيوت ال�سندغة التاريخية.

- بيوت حي الفهيدي التاريخي.

- بيوت منطقة الرا�ض التاريخية.

- بيوت منطقة حتا.

- املح�ر الثالث: التحليل الفراغي.

- الفناء احلركة الراأ�سية واالأفقية.

- املداخل – الواجهات- البارجيل.

دبي؛  دبي؛ الإمارة  دبي؛ الإمارة  إمارة  الثقايف  املوروث  على  احلفاظ  يف  دبي  بلدية  اهتمام  ينبع 

إال �سجل ناب�ض 

التحديات  من  وبالرغم  إمارات. 

املعماري  التطور  نتيجة  املوروث،  ذلك  يواجهها  التي  الكبرية 

ال�سنوات  يف  دبي  إمارة 

أن املجهودات امللمو�سة التي تقوم بها البلدية 
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�سم�لية الدرا�سة:

وكان  دبي  متعلقة مبدينة  الدرا�سة على عدة جوانب  ا�ستملت 

هناك تناول حلدوده املكانية والتاريخية، وطبيعتها اجلغرافية 

والعمرانية من خالل احلديث عن املنطقة ومناخها ومراحل 

منوها وتطورها،ومفراداتها املعمارية والزخرفية.

فهم الفكر الرتاثي واإعادة ا�ستخدامه:

خا�سة،  ب�سفة  دبي  ومدينة  عامة  ب�سفة  الرتاث  درا�سة  اإن 

اخلا�سة  املختارة  املدينة  منازل  ال�سمات  درا�سة  والرتكيز يف 

ال�سمات  تلك  وا�ستخراج  بها،  واملتعلقة  املنورة،  باملدينة 

التي  الروح  ي�ستلهم  اأن  لها  امل�ساهد  جتعل  فيها،  الوا�سحة 

تظهرها تلك االأعمال التي تذكرنا برتاث االآباء واالأجداد.

املهنية واحلرفية:

اتبع الباحث مهنية وحرفية يف اإظهار تلك االأبنية، والر�سومات 

التف�سيلية والتو�سيحية.

راأي جلنة التحكيم:

اطلع جميع اأع�ساء فريق التحكيم على البحث املقدم بعنوان 

حول  النظر  وجهات  تداول  وبعد  دبي«  يف  التقليدية  »البيوت 

التي  الدرا�سة  و�سمولية  البحث  اتبعها  التي  العلمية  املنهجية 

قدمها، وبذلك اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على:

- حقق البحث جميع ا�سرتاطات نيل جلائزة يف هذا املجال من 

حيث املنهجية العلمية وال�سمولية، وكذلك الطرح املو�سوعي 

الواقعي.

خر يف 
ُ
- قدمت الدرا�سة منوذجًا لدرا�سات م�ستقبلية لبيوت اأ

دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية. 

وقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على منح البحث املقدم جائزة 

)فئة  منا�سفة  الثالثة-  -اجلائزة  العمراين  الرتاث  بحوث 

املهنيني(.
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الـطالب
جائزة الحفاظ على التراث العمراني: 

المشروع الفائز بالجائزة األولى: 

إعادة إحياء وتطوير بلدة العال التراثية.

المشروع الفائز بالجائزة الثانية: 

تطوير وإعادة إحياء المنطقة التاريخية بجدة.

المشروع الفائز بالجائزة الثالثة: 

تطوير وإعادة تأهيل التراث العمراني »قرية تنومة«.

جائزة بحوث التراث العمراني: 

البحث الفائز بالجائزة األولى: 

GENOTYPE AND PHENOTYPE IN ARCHITECTURE 
AND INTERIOR DESIGN «ANALYTICAL STUDY OF 
TRADITIONAL ARCHITECTURE IN ARABIAN GULF 
CITIES»

البحوث الفائزة بالجائزة الثانية )مشاركة(: 
الت���راث  وتطوي���ر  تأهي���ل  إلع���ادة  مقت���رح  منه���ج   •

العمراني في القرى السعودية.
• توثي���ق حص���ن عبس األثري، وتوثيق حارة س���يجاء 

األثرية، وتوثيق حارة قصرى األثرية.
• سوق باب المنامة.

البحثان الفائزان بالجائزة الثالثة )مناصفة(: 
التاريخية بجدة. • تطوير وإعادة إحياء المنطقة 

التجار. • - بيت 

جائزة مشروع التراث العمراني:

المشروعان الفائزان بالجائزة األولى )مناصفة(: 

• سوق ذخيرة.

• متحف آثار حضارات شبه الجزيرة العربية.

المشروعان الفائزان بالجائزة الثانية )مناصفة(: 

التراثي. • المركز الثقافي 
• منتج���ع الحي���اة الفطرية والجيزاني���ة »منتجع جزيرة 

أم الكتف«.

المشروعان الفائزان بالجائزة الثالثة )مناصفة(: 

• محكى غ�زوة ب�در.
• قرية سياحية تراثية.



جائزة الحفاظ على التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة األولى:

إعادة إحياء وتطوير بلدة العال التراثية
الطالبات: أمل بنت سعيد الفقيه، تهاني بنت أحمد الديني، شيماء بنت عابد الجديبي، لبنى بنت عبداهلل عمران

إشراف: د. إيمان بدر، م. شيماء نصير
جامعة الملك عبدالعزيز – كلية اإلقتصاد المنزلي – قسم التصميم الداخلي واألثاث - المملكة العربية السعودية

مقدمة:

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: 79٢78 مرت مربع.

- امل�ساحة املغطاة باملباين: ١9695 مرت مربع.

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: ٢444٠ مرت مربع.

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ١3 مرت.

- عدد الطوابق: طابقني )اأر�سي + اأول(.

- عدد املباين: 35 مبنى.

م�سادر البناء:

االغلب حملية.

نبذة تعريفية باملنطقة العمرانية اأو باملبنى املرمم:

تقع العال يف �سمال غرب املدينة املنورة، وعلي بعد 35٠ كيلو، 

وجنوب تبوك مبدي ٢5٠ كيلو مرت. ومتثل بلدة العال -الديرة- 

منوذجًا للمدينة الرتاثية ذات الطابع التاريخي االإ�سالمي من 

نقطة من  اأعلى  تقع يف  فهي  واالجتماعية،  العمرانية  الناحية 

وادي اأم القرى وقد اختري املكان ليكون يف ماأمن من ال�سيول.

م�ساجد  من  االإ�سالمية  للمدينة  املكونات  اأغلب  البلدة  وت�سم 

واأ�سواق ومقابر وعيون مياه عذبه �ساحلة لل�سرب واال�ستعمال 

البلدة  وتتميز  �سحي،  �سرف  نظام  اإيل  باالإ�سافة  احل�سري 

باأنها مرتا�سة بجوار بع�سها البع�ض يف ن�سيج عمراين حميمي 

التكافل  على  القائم  املجتمع  طبيعة  تعك�ض  وان�سجام  وتاآلف 

مغلقًاً  �سورًا  لتكون  �سيقة  اأزقة  وتف�سلها  واملودة  والتعاون 

بت�سميم يكفل احلماية ل�سكانها.

من اأهم مميزات منطقة العال تنوع عنا�سر اجلذب ال�سياحي 

متميزًا  عمرانيًا  تراثًا  متثل  فيها،  والديني  والرتاثي  والبيئي 

على امل�ستوى الوطني، وح�سب الت�سل�سل التاريخي فقد �سرفت 

مبرور الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم- بوادي القرى وهو يف 

الطرق  م�سارات  يف  بوقوعها  حظت  ثم  تبوك،  لغزوة  طريقه 

حديثًا  ثم  باملنطقة،  احلجاز  حديد  �سكة  مرور  مثل  املتعددة 

وجود مطار االأمري عبد املجيد لي�سهل الو�سول للبلدة.

كما حتظى بيئيًا مبوقع فريد حتت اجلبل جعلها مظللة بالكامل 

معدالت  انخفا�ض  يف  موؤثرًا  النهار  من  طويلة  فرتات  خالل 

درجات احلرارة بها.

الـمحددات غري الطبيعيةالـمحددات الطبيعيةاملوقع العام املقرتح
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الواجهة الرئي�سية للم�سروع

م�سقط اأفقي تنفيذي

الفكرة العامة للم�سروع:

�سياحية  قرية  اإىل  لتحويلها  الرتاثية  العال  بلدة  اإحياء  اإعادة 

معمارية  عنا�سر  واإ�سافة  اأن�سطة،  با�ستحداث  عاملية  تراثية 

وباأ�سلوب  القدمية،  البلدة  وتراث  بيئة  من  م�ستوحاة  حديثة 

البلدة  يف  املعماري  والنمط  العمراين  الن�سيج  مع  يتما�سى 

التكنولوجيا  ومفهوم  والتقنية  الفكرية  اال�ستدامة  بتحقيق 

التوافقية يف نظام التحكم البيئي.

الفئة امل�ستهدفة:

امل�سروع عبارة عن برنامج �سياحي متكامل ي�ستهدف جمع فئات 

والفنون  للثقافة  الديرة  »�ساحة  ثقايف  م�سروع  يتمثل  املجتمع 

بيئي  �سكني  املناخة«، م�سروع  »�سوق  ال�سعبية« م�سروع جتاري 

»نزل الدور البيئية«.

املفه�م الت�سميمي ل�سعار امل�سروع:

وفقا للفل�سفة الت�سميمية للم�سروع املعتمدة علي الوحدة والتنوع 

الوحدة يف جتريدات  الذي يربز  املعني  �سكل  ا�ستلهم-  -والذي 

املداخل  على  االأ�سهم  وتدل  املختلفة  االأربعة  اال�ستلهام  م�سادر 

االأربعة الرئي�سية للم�سروع حمققًا مبداأ الب�ساطة والتعقيد.

مـكـ�نــات الـمـ�ســـروع:

- م�سروع مربط ومناخة الديرة:

املحت�يات:

املحور الأول: تعريف بامل�سروع والفكرة الت�سميمية.

املحور الثاين: الر�سومات التنفيذية.

 - الداخلي  الت�سميم   - الفراغي  املحتوى  الثالث:  املحور 

وحدات االأثاث املقرتحة.

املح�ر الأول: تعريف بامل�سروع والفكرة الت�سميمية

- موقع امل�صروع:

»املزارع  العال  مدينة  يف  امل�سروع  موقع  اختيار  قم 

مربط  ليكون  »الديرة«،  الرتاثية  البلدة  اأمام  املحروقة« 

املنطقة  اختيار  �سبب  ويرجع  االأخرى  للم�ساريع  ومكمل 

كونها اأقرب نقطه للقلعة حيث باالإمكان ا�ستخدام ال�سارع 

�سارع  اإىل  تتفرع  و�سول  كنقطة  -امل�ستحدث  الرئي�سي 

يوؤدي لداخل املزرعة وذلك �سيمكن الباحث من:
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- عمل ربط افقي عبارة عن ج�سر- خا�ض بنقل احليوانات 

التي تعتمد فكرة امل�سروع ا�سا�سا عليها.

اإىل  يوؤدي  نفق  عن  عبارة  اخري  ات�سال  و�سيلة  عمل   -

مدخل البلدة القدمية ومنطقة امل�سروع املقرتح.

- تعريف امل�صروع:

بلدة  احياء  الإعادة  �سياحي  ترفيهي  ريا�سي  م�سروع  هو 

والهجن  باخليل  للعناية  مركز  با�ستخدام  الرتاثية  العال 

وتفعيل ال�سارع التجاري الذي ت�سل اإليه القوافل التجارية 

امل�سمى »�سارع املناخة« من خالل ربطه مب�سار يوؤدي اإليه 

كلية  ومب�ساحه  واالإبل.  باخليول  �سياحية  جولة  باإقامة 

٢5٢6٠ مرت مربع.

- املفهوم الت�صميمي:

اعتمدت الفكرة الت�سميمة للم�سروع على املحور االإن�ساين 

ال�سق  بني  الدمج  يف  واملتمثل  الداخلي  الت�سميم  يف 

اجلمايل والوظيفي يف النتاج وقد اعتمد الدمج على تفعيل 

الفراغي  التوزيع  �سياغة  يف  الوظيفية  املدر�سة  مبادئ 

وذلك يف ال�سق الوظيفي، بينما اعتمد ال�سق اجلمايل على 

تفعيل عملية اال�ستلهام على امل�ستوى املورفولوجي للزاوية 

العربية  اخليول  يف  والكتف  الر�سغ  عالقة  عن  املتولدة 

وبني  فيها.  اجلمال  �سمات  من  �سمة  تعد  والتي  االأ�سيلة، 

حتقيق اجلمال والوظيفة جاءت االأفكار الت�سميمية حتمل 

روؤية اإزدواجية ت�سكل فيها مالمح النتاج الذي يربط بني 

االأ�سالة الرتاثية واملعا�سرة املتجددة.

املح�ر الثاين: الر�س�مات التنفيذية

تنفيذية  ر�سومات  املقدمات  الر�سومات  ت�سمنت  حيث 

اخلطوط  و�سع  خاللها  من  ميكن  التي  اأولية  ا�سرت�سادية 

العر�سية للتعامل مع مفردات امل�سروع.

املح�ر الثالث:املحت�ى الفراغي

تو�سيح  مع  للفراغات  ت�سل�سل  امل�ستندات  ت�سمنت  حيث 

العالقات البينية الإظهار التعامل مع مفردات امل�سروع.

- م�سروع �ساحة الديرة للثقافة والفن�ن ال�سعبية:

املحت�يات:

- املحور الأول: تعريف بامل�سروع والفكرة الت�سميمة.

- املحور الثاين: الر�سومات التنفيذية.

 - الداخلي  الت�سميم  الفراغي-  املحتوى  الثالث:  املحور   -

وحدات االأثاث املقرتحة.

املح�ر الأول: تعريف بامل�سروع والفكرة الت�سميمية

- موقع امل�صروع: 

ومكماًل  مرتبطًا  يكون  بحيث  امل�سروع  موقع  اختيار  مت 

خر املقرتحة وليكون مرتبطًا بامل�سرح املوجود 
ُ
للم�ساريع االأ

القامة العرو�ض الرتاثية احلية، ويكون مال�سقًا جلبل اأم 

نا�سر وقلعة مو�سى بن ن�سري، حيث اإنها من اأهم العنا�سر 

التاريخية املوجودة يف املنطقة.

- تعريف بامل�صروع: 

العال  منطقة  تراث  �سمات  يحمل  �سياحي  ثقايف  م�سروع 

البلدة  يف  اال�ستدامة  لتفعيل  معا�سر،  ب�سكل  ويج�سدها 

الواجهة الرئي�سة للم�سروع

م�سقط اأفقي تنفيذي

القدمية »الديرة« الإعادة اإحيائها من خالل ت�سميم مركز 

ثقايف لزيادة ثقافة املجتمع ببلدة العال الرتاثية.

امل�ساحة الكلية للم�سروع: 475١.6٠ م٢ 

م�ساحة املباين: 3٠8٠ م٢334٢.٢ م٢ 

- املفهوم الت�صميمي:

االجتماعية  العادات  بتفعيل  الرتاثية  البلدة  اإحياء  اإعادة 

القدمية يف البلدة، واإعادة تفعيل الفنون وااللعاب ال�سعبية 

على  تقام  والتي  امل�سروع  يف  احلية  العرو�ض  خالل  من 

بالرتاث  الوعي  لدعم  فيها  ال�سياحة  لزيادة  امل�سرح، 

طريق  عن  عليه،  احلفاظ  واأهمية  املنطقة  يف  العمراين 

يف  ت�ستخدم  كانت  التي  واملفتاح  ال�سبة  من  اال�ستلهام 

اإغالق اأبواب منازل اأهل العال. �سبب اإختيار هذا امل�سدر 

للت�سميم هو الدقة املتناهية يف �سكله مع اختالف بع�ض 

الوحدة  مبداأ  حتقق  واالأخر،  واحد  كل  بني  التفا�سيل 

جميعها  اإن  حيث  الوحدة  واملفتاح  ال�سبة  يف  واالختالف 

رغم  اأ�سكالها  يف  واالختالف  الباب  اإغالق  يف  ت�ستخدم 

اأنها تت�سابه اإىل حد كبري.

املح�ر الثاين: الر�س�مات التنفيذية

تنفيذية  ر�سومات  املقدمات  الر�سومات  ت�سمنت  حيث 

اخلطوط  و�سع  خاللها  من  ميكن  التي  اأولية  ا�سرت�سادية 

العر�سية للتعامل مع مفردات امل�سروع.

املح�ر الثالث: املحت�ى الفراغي

- اأهم املكونات معر�ض الت�سوير ال�سوئي.

- �سالة اال�ستقبال.

- املكتبة العامة.
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- م�سروع �س�ق املناخة التجاري

املحت�يات

- املحور الأول: التعريف بامل�سروع والفكرة الت�سميمية.

- املحور الثاين: الر�سومات التنفيذية.

- املحور الثالث: املحتوى الفراغي.

املح�ر الأول: تعريف بامل�سروع والفكرة الت�سميمية

- موقع امل�صروع: 

الرئي�سة  التجارية  البوابة  ليكون  امل�سروع  موقع  اختيار  مت 

خر املقرتحة، ويكون 
ُ
لبلدة العال، وليكون مكماًل للم�ساريع االأ

�سببًا يف رفع م�ستوى ال�سياحة واالقت�ساد ملدينة العال.

- تعريف بامل�صروع: 

هو م�سروع جتاري �سياحي يحمل �سمات الرتاث العالوي 

الإعادة  القدمية،  البلدة  يف  معا�سر  ب�سكل  ويج�سدها 

التجاري  ال�سارع  تفعيل  واإعادة  با�ستحداث  اإحيائها 

متكامل  تراثي  �سوق  اإقامة  خالل  من  قدميًا  العال  لبلدة 

يخدم ال�سياحة واملجتمع يف منطقة العال »�سارع املناخة« 

انتعا�ض  اإىل  يوؤدي  مما  املجتمع،  فئات  جميع  وي�ستهدف 

ال�سياحة وزيادة ن�سبة فر�ض العمل الأهايل املدينة. 

م�ساحة املباين: 5٢4٠.8٢م٢

- املفهوم الت�صميمي:

اأحد املفردات  حتقيق اال�ستدامة الفكرية باال�ستلهام من 

الرتاثية للمن�سوجات القدمية »ال�سدو« التي كانت ت�ستخدم 

الداخلي  الت�سميم  يف  و�سياغتها  قدميًا  العال  بلدة  يف 

باأ�سلوب  والتعقيد  الب�ساطة  مبداأ  لتحقيق  جمرد  ب�سكل 

احلذف واالإ�سافة، باتباع اجتاه ما بعد احلداثة وحتقيق 

ال�سديقة  املواد  ا�ستخدام  خالل  من  البيئية  اال�ستدامة 

توفري  يف  احلديثة  والتقنيات  املنطقة  نف�ض  من  للبيئة 

الطاقة وا�ستخدام التهوية الطبيعية.

املح�ر الثاين: الر�س�مات التنفيذية

تنفيذية  ر�سومات  املقدمة،  الر�سومات  ت�سمنت  حيث 

اخلطوط  و�سع  خاللها  من  ميكن  التي  اأولية،  ا�سرت�سادية 

العر�سية للتعامل مع مفردات م�سروع �سوق املناخة التجاري.

املح�ر الثالث: املحت�ى الفراغي

- بوابة ال�سوق.

- منطقة املقاهي.

- مقهى »قهوة العال«.

- مطعم الديرة.

- اخلريطة املفتاحية.

- حمل التذكارات والهدايا.

- م�سروع ُنُزل الُدور البيئي.

وهناك ت�صميم داخلي لإجزاء امل�صروع مت�صمنة:

- ت�سميم قطع اأثاث للمطعم الرئي�ض.

- اخلامات امل�ستخدمة يف ت�سميم بع�ض قطع االثاث.

- م�سروع ُنُزل الُدور البيئي

املحت�يات

- املحور الأول: تعريف بامل�سروع والفكرة الت�سميمية.

- املحور الثاين: الر�سومات التنفيذية.

- املحور الثالث: املحتوى الفراغي.

املح�ر الأول: الفكرة الت�سميمية

- موقع امل�صروع: 

ومكماًل  مرتابطًاً  يكون  بحيث  امل�سروع  موقع  اختيار  مت 

البلدة الرتاثية، ويكون  خر املقرتحة لتطوير 
ُ
االأ للم�ساريع 

جتربة  للنزيل  لي�سمح  املرمم  العمراين  بالن�سيج  مت�ساًل 

ال�سكن يف نزل حتمل نف�ض طابع العمارة الرتاثية املحلية 

للمنطقة.

- تعريف بامل�صروع: 

املوروث  احياء  اعادة  اىل  يهدف  �سكني  �سياحي  م�سروع 

العالوي  للبيت  القدمية  االجتماعية  واحلياة  البيئي 

بت�سميم نزل تراثية بيئية تقدم ال�سياحة كعملية تثقيفية 

ت�ساركيه مع جمتمع العال املحلي بطريقة حديثة تتوافق مع 

متطلبات اجلوانب احل�سارية.

- امل�ساحة الكلية للم�سروع: 5394.5 م٢ 

- م�ساحة املباين: 334٢.٢ م٢ 

- املفهوم الت�صميمي 

اإيوائي  اإيجار  بهدف  الرتاثية  العال  بلدة  اإحياء  اإعادة 

العال،  ال�سياحية مبحافظة  �سياحي متميز على اخلارطة 

امل�ستدام  البيئي  للت�سميم  منوذج  النزل  تكون  بحيث 
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تعزيز  خالل  من  والتاريخي  االأثري  املوقع  مع  املتوافق 

مبداأ  وحتقيق  البلدة.  لرتاث  واملادية  الفكرية  القيمة 

الت�سميمات  اأحد  من  باال�ستلهام  الفكرية  اال�ستدامة 

البعد  ذات  »ال�سدو«  القدمية  املن�سوجات  على  املوجودة 

بلدة  بيوت  التاأثيث يف  عنا�سر  ت�ستخدم يف  التي  الرتاثي 

العال و�سياغتها يف الت�سميم الداخلي.

املح�ر الثاين: الر�س�مات التنفيذية

املح�ر الثالث: املحت�ى الفراغي

- ال�صتقبال 

- م�صاحة الفراغ: ٤٧5 م2

- وظيفة الفراغ:

- املبنى الرئي�ض للم�سروع والوجهة االأوىل للنزالء بحيث 

اال�ستقبال  مكتب  اأهمها  من  وظائف  عدة  على  يحتوى 

ومنطقة �سيافة النزالء وامل�سلى واالدارة.

- وحدة االإقامة »ت�سميم وحدة اإقامة مبنظومة م�سابهة 

لبيوت العال حتفز النا�ض للعي�ض يف بيوت طني باأ�سلوب 

حديث يراعي مقومات احلياة احلديثة«.

- اجلل�سات الداخلية املفتوحة.

- وهناك ت�صميم داخلي لأجزاء امل�صروع مت�صمنة:

- ت�سميم قطع اثاث للمطعم الرئي�ض.

- اخلامات امل�ستخدمة يف ت�سميم بع�ض قطع االأثاث.

م�س�غات نيل اجلائزة:

فهم الفكر الرتاثــي وا�ستخدامه وتطبيقه على فكرة 

امل�سروع:

من خالل عر�ض الطالب ال�سرتاتيجية العمل بدا وا�سحًا فهم 

امل�سروع حيث  وا�ستخدامه وتطبيقه على فكرة  الرتاثي  الفكر 

واحل�سرية  العمرانية  الهوية  اإحياء  اإعادة  اإىل  امل�سروع  هدف 

العربية  باململكة  الرتاثية  املعامل  اأبرز  من  تعترب  التي  بالعال 

ال�سعودية.

مــدى التزام مبــادئ احلفــاظ على الــرتاث العمراين 

وت�ظيف الرتاث:

على  احلفاظ  مبادئ  التزام  مدي  اإظهار  يف  الطالب  جنح 

الرتاث العمراين وتوظيف الرتاث من خالل ت�سميم م�سروع 

وم�سروع  الديرة(  ومناخة  )مربط  �سياحي  ريا�سي  ترفيهي 

وم�سروع  ال�سعبية(  والفنون  للثقافة  الديرة  )�ساحة  ثقايف 

البيئية(  الدور  �سكني )نزل  وم�سروع  املناخة(  جتاري )�سوق 

وفهم  الرتاثية  بالروح  ملتزم  متجان�ض  تو�سيف  �سمن  وذلك 

لعمق التاريخ.

القيم الرتاثية:

بعد  قام  للقرية،  الرتاثية  للقيم  الطالب  فهم  من  انطالقا 

درا�ساته وحتليله للمباين بو�سع احللول معتمدة على العنا�سر 

املعمارية لبلدة العال.

الواجهة الداخلية للم�سروع
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البداع:

ال  اأنه  من  للرتاث  فهمه  من  الطالب  لدى  االإبداع  فكر  انطلق 

يتوقف على احلفاظ فقط بل ميتد الإحياء اأ�ستعمال هذه املباين 

اأو  بوظائفها التي كانت ت�ستخدم لها، �سواء �سكنية اأو جتارية 

غريها، حيث قدم فكرة حتويل القرية اإىل )نزل( لكي تاأخذ 

وظيفتها ال�سكنية مع مراعاة مقومات احلياه احلديثة، وحتويل 

ومقهي  مطعم  من  النزل  يحتاجه  ما  اإىل  املباين  من  عدد 

مراعاة  على  الطالب  حر�ض  حيث  عر�ض،  ومنزل  وا�ستقبال 

عنا�سر القرية املعمارية بها. 

ال�اقعية:

الدرا�سات  بعمل  الطالب  بقيام  امل�سروع  يف  الواقعية  بداأت 

خالل  ومن  طبيعته  على  للوقوف  للموقع  امل�ساحي  والرفع 

بطريقة  واملنطقة  امل�سروع  وفهم  املعطيات  جمع  الدرا�سات 

جيدة وفق املحاور التالية:

- املحور الأول: درا�سة املوقع العام درا�سة وافية وقوية.

- املحور الثاين: الدرا�سات التحليلية ملقومات البلدة واإمكاناتها.

وخ�سائ�سه  بت�سكيله  العمراين  الن�سيج  الثالث:  املحور   -

ومتيزه.

- املحور الرابع: عر�ض الفكرة الت�سميمية.

- املحور اخلام�س: املوقع العام املقرتح وتقدمي الدليل ال�سياحي 

املقرتح.

يف  ال�سعبية  امل�ساركة  على  الت�سميمي  الفكر  اعتماد  مت  كما 

اتخاذ القرار باالإ�سافة ايل االعتماد على مبداأ وفكر اال�ستدامة 

اأثناء الت�سميم ملختلف مكونات امل�سروع.

ا�ستخــدام مــ�اد البنــاء والتقنيــات وو�سائــل البنــاء 

وحتقيق ال�ستدامة:

جمال  يف  املحلية  باملواد  تو�سياته  اأغلب  يف  الطالب  ا�ستعان 

البناء والرتميم.

تفعيل دور امل�ساركة املجتمعية:

امل�ساركة املجتمعية من خالل  حر�ض الطالب على تفعيل دور 

التطوير الذي قام به، حيث ابتعد عن ا�ستعمال مفاهيم دخيلة 

حيث  ا�ستعماالتها  من  املدينة  اأهل  ينفر  ال  حتى  املدينة  على 

قام مبراعاة تطوير واإ�سافة امل�ساريع ذات املقومات العمرانية 

امل�ستخدمني  جلعل  املنا�سبة؛  امل�ساحات  بتوفري  الرتاثية 

ينا�سبهم من وظائف خمتفلة كما هو احلال يف  ما  ميار�سون 

جميع ال�ساحات القدمية، ولكي تكون عن�سرًا مكماًل ملا و�سلت 

اإليه املدينة، وهنا يكون املنتج النهائي للطالب يف �سكل ن�سيج 

اأوجهها يف  املدينة على جميع  ملا كانت عليه  معماري متناغم 

ال�سابق.

الأخذ يف العتبار للبعد القت�سادي:

ي�ستتبعها  وما  املحلية  اخلامات  ا�ستخدام  الطالب  فكرة  من 

اال�ستعانة بالعمالة املحلية، كذلك عند تن�سيط واإحياء االأن�سطة 

باملدينة �سي�ساحبها ن�ساط اقت�سادي ذو مردود اإيجابي لي�ض 

والهجر  العمراين  املحيط  ولكن على  العال،  فقط على مدينة 

املتاخمة لها، ف�ساًل عن ا�ستحداث بع�ض االأن�سطة ذات املردود 

االإيجابي املتميز.

تاأثري امل�سروع على البعد ال�سياحي التنم�ي:

�ستدعم  امل�ستحدثة  امل�ساريع  اأن  الطالب  فكرة  من  وا�سح 

-ب�سكل فاعل وقوي- اإحياء مدينة العال وو�سعها على اخلريطة 

ال�سياحية للمملكة العربية ال�سعودية.

الفهم لق�سايا التنمية امل�ستدامة:

اإن التعامل مع مدينة العال مبنطلق االإحياء لها با�ستعمال فهم 

اال�ستدامة، يت�سح من خالل ا�سرتاتيجية التعامل مع الن�سيج 

العمراين للمدينة واختيار نوعية امل�ساريع، ف�ساًل على ا�ستعمال 

املواد ال�سديقة للبيئة وذات ال�سفة املحلية. 

مراعاة البعد الجتماعي:

امل�ساركة ال�سعبية ب�سفه قوية وتكوين جلنة »اأ�سدقاء الديرة« 

ال�سن  كبار  م�ساعر  جمعت  عليه  واملحافظة  الرتاث  الإحياء 

مما  املدينة  واأحياء  ثقافتهم  تاأ�سيل  عن  الباحثني  وال�سباب 

اأ�سفى بعدًا مهمًا واإيجابيًا �سديدًا على العالقات االجتماعية 

املفقودة، وعمل على تن�سيطها باأ�سكالها املتعددة.

الت�سكيل الرتاثي العمراين واملفردات واللغة املعمارية

الطالب  قيام  قوية-  -ب�سورة  امل�سروع  ا�ستعرا�ض  اأثناء 

بح�سر وت�سنيف املباين ومفرداتها املعمارية، ودرا�سة حالتها 

العنا�سر  جميع  اأي�سا  وح�سر  وا�ستخداماتها،  وارتفاعاتها 

العمرانية التي متيز بها القرية وتدل على هويتها.

الخراج العام:

املتميز  والعر�ض  والو�سوح،  باالتزان  امل�سروع  اإخراج  متيز 

راقي يف عر�ض  واآداء  العمل  وو�سوح منهج  للمعلومة،  والوايف 

مكوناته ب�سكل قوي.

راأي جلنة التحكيم:

تناول الطالب فكرة اإعادة اإحياء وتطوير »بلدة العال الرتاثية« 

باململكة العربية ال�سعودية، ملا للبلدة من قيمة تراثية.

العامة  لل�سروط  اللجنة بعناية، مراعاة الطالب  وقد فح�ست 

للجائزة من تطبيق اال�سرتاطات املوؤهلة للتقدمي.

تابعت اللجنة مراجعة تطبيق الطالب لفكرة الهدف العام من 

اجلائزة ومراعاة التزامه باملعايري التي و�سعتها اللجنة حيث 

وبحرفية  املطلوبة  النقاط  اأغلب  حقق  قد  امل�سروع  اأن  وجدت 

اللجنة  واتفقت  للجائزة،  العام  للهدف  وفهم  متميزة  ومهنية 

العمراين  الرتاث  على  احلفاظ  جائزة  امل�سروع  منح  على 

-اجلائزة االأوىل- )فئة الطالب(.

بلدة العال الرتاثية
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جائزة الحفاظ على التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة الثانية:

تطوير وإعادة إحياء المنطقة التاريخية بجدة »حارة الشام-مسار أبو عنبة«
فاطمة بنت سالم باعثمان، غفران بنت أنور محبوب، رها بنت عصام خريص, تسنيم بنت عبد الرحيم سمرقندي، 
نور بنت حسن السيد، أالء بنت سالمة الحربي، أسماء بنت علي البسامي، لمياء بنت صالح لرضى، رحاب بنت عبد 

العزيز بخاري، خلود بنت طالل باخريبة، نور بنت إبراهيم سراج، سجى بنت عبدالعزيز محمد.
إشراف: د. إيمان بدر، م. شيماء نصير

جامعة الملك عبدالعزيز – كلية االقتصاد المنزلي – قسم التصميم الداخلي واألثاث - المملكة العربية السعودية

مقدمة: 

قيا�س امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: 4٠.8 هكتار.

- عدد الطوابق: 7 طوابق.

- عدد املباين: 5 مباٍن.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

اإحياء  اأ�سا�ض  على  للم�سروع  الت�سميمية  الفكرة  اعتمدت 

�سل�سلة  ا�ستحداث  خالل  من  ال�سام  حلارة  التاريخي  امل�سار 

اخلريطة  على  املطقة  و�سع  �ساأنها  من  التي  الوظائف  من 

ال�سياحية؛ لت�سبح م�سدرًا للموارد االقت�سادية وتوفر فر�ض 

العمل وحتقق االكتفاء الذاتي لها ماديًا يف ا�ستمرار ال�سيانة 

ب�سكل دوري، ولذا فقد مثلت ر�سالة امل�سروع يف و�سع خمطط 

عام ونظام لتطوير جدة التاريخية، حيث ُيحرتم هذا النظام 

واحلا�سر  للما�سي  وينظر  والزمانية،  املكانية  االأبعاد  املقرتح 

واخلا�سة  العامة  امل�سلحة  ويحقق  والبعيد  القريب  وامل�ستقبل 

وير�سي جميع املوؤثرين واملتاأثرين.

م�سادر م�اد البناء:

حملية: احلجر املنقبي،

م�صتوردة: اخل�سب الهندي.

خمتلفة: دهان ونوره.

تعريف امل�سروع: 

واجلدير بالتنويه هنا اأن العمارة يف املنطقة الغربية تعد اأكرث 

جانب  اإىل  ال�سريفني  احلرمني  ت�سم  الأنها  تنوعًاً،  املناطق 

مباٍن  لوجود  باالإ�سافة  االإ�سالمي.  العامل  يف  االأوىل  امل�ساجد 

تراثية متفاوتة يف ن�ساأتها، وذلك حلدوث تالقي ح�ساري من 

احل�ساري  التالقي  هذا  ولعب  االإ�سالمية.  البلدان  خمتلف 

حتديد  يف  واجلفاف  باحلرارة  يتميز  الذي  املناخ،  طبيعة  مع 

ال�سمات العامة للمباين،

وتعترب »املنطقة التاريخية« اأو كما يطلق عليها »منطقة البلد« 

كمركز  متثله  ملا  الكل،  ومق�سد  جدة  ملدينة  الناب�ض  القلب 

لالأعمال والتجارة والت�سوق على م�ستوى املدينة ت�سم العديد 

من املراكز التجارية ال�سخمة �سواء لتجارة اجلملة اأو التجزئة 

نظرا لوجود ميناء جدة االإ�سالمي. 

فاملنطقة التاريخية يف جدة غلب عليها ترا�ض املباين، و�سيق 

االأزقة ووتعرجها، فيما ارتفعت فيها املباين وتعددت طوابقها، 

ومن ال�سهل مالحظة كرثة ال�سبابيك التي فر�ض التو�سع فيها 

عدا وم�ساحة طبيعة املناخ احلار، فيما ال تخطئ العني عنا�سر 

برثائها  تعرف جدة  كما  اأي�سا،  منها  والوافدة  املحلية  الزينة 

احل�ساري املعماري منه واملادي، وهو ما انعك�ض على مبانيها، 

النوافذ  تغطية  يف  بكرثة  اخل�سبية  النقو�ض  ا�ستخدمت  ولهذا 

النقو�ض  مثل  املح�سنات  ح�سرت  كما  االأبواب،  �سناعة  ويف 

والر�سوم اجل�سيية، اأما املواد االأ�سا�سية يف البناء فكانت من 

اخلامات املحلية البيئية مثل الطني واحلجر.
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امل�قع امل�سمم: 

وت�سنيف  تطويرها  و  املنطقة  اإحياء  اإعادة  اإىل  امل�سروع  يهدف 

وتوثيق املباين التاريخية ونظام الإعادة ا�ستخدامها، وربط املنطقة 

مع بقية اأجزاء املدينة وتنميتها بطريقة عمرانية م�ستدامة لت�سبح 

نقطة جذب ا�ستثماري لل�سياح واملواطنني ورفع الكفاءة التجارية 

وال�سياحية بها، باإحياء املحاور وامل�سارات التاريخية.

وبيت  ال�سرييف،  وبيت  اجلخدار،  بيت  من  كل  التطوير  وي�سمل 

العمدة، وبيت باع�سن، ورباط باناجة.

 اإ�سافة اأن�سطة على امل�قع:

مت ت�سميم برامج العمل وخطط امل�ساريع حيث اعتمدت فكرة 

اإحياء امل�سار التاريخي حلارة ال�سام يف ا�ستحداث �سل�سلة من 

الوظائف يف بيوت احلي حمل الدرا�سة متثلت يف:

- ت�سميم اأ�سواق وبازارات �سعبية تتما�سى مع املنطقة التاريخية.

- ت�سميم متحف يعر�ض فيه الفنون احلجازية االأ�سيلة. 

- ت�سميم مقاهي ومطاعم تنا�سب اجلو احلجازي الرتاثي. 

- ت�سميم مكتبة للت�سفح والقراءة. 

- ت�سميم مركز ثقايف وفني ليجمع االأدباء والفنانني يف مكان 

واحد.

- ت�سميم وتطوير مركاز العمدة حلارة ال�سام.

ولكي تكتمل ال�سورة الذهنية لتاريخ لهذه احلارة العريقة مت 

وم�سارات  تراثية  جل�سات  من  املوقع  تن�سيق  عنا�سر  اإ�سافة 

طبيعية وزراعة النباتات املحلية.

230

الـطــالب

231



العمــراين  وتاأثــريه  للم�ســروع،  الفكــري  العمــق 

واملجتمعي، ومدى ا�ستلهام الرتاث العمراين فيه: 

تذكري وتثقيف اأهايل املنطقة الغربية ب�سفة عامة واأهل جدة 

ب�سفة خا�سة باأهمية احلارة التاريخية مبدينة جدة باملنطقة 

وربطها  التاريخية  املناطق  على  ال�سوء  واإلقاء  التاريخية، 

لل�سكان  ثقايف  تراثي  كمتنف�ض  احل�سري  العمراين  بالن�سيج 

عا�ض  التي  التاريخية  الرتاثية  الرثوة  على  واحلفاظ  والزوار 

عليها االأجداد من ن�سيج عمراين تاريخي ومباين.

م�س�غات نيل اجلائزة:

مل�ست اللجنة -عند مراجعتها ملحتويات وتقرير امل�سروع- جدية 

عليه،  والثناء  بالتقدير  جدير  ب�سكل  املبذول  واملجهود  امل�سروع 

واأظهر الطالب جيدة يف جمع املعلومة والتحليل ال�سامل للم�سروع، 

اأظهر  الطالب  اأن  اإال  وكرب حجمه،  امل�سروع  ات�ساع  من  وبالرغم 

براعة ومتيز يف قدرته على تنظيم املعلومات التي قام بجمعها.

فهــم الفكــر الرتاثــي وا�ستخدامــه وتطبيقــه علــى فكــرة 

امل�سروع:

على  للحفاظ  كاأ�سا�ض  بالبلد  ال�سام  حارة  على  احلفاظ 

واحلفاظ  )بجدة(  بالبلد  بها  ارتبط  التي  التاريخية  املناطق 

على ال�سورة الذهنية ال�سحيحة للمنطقة، ومت حتديد نقاط 

جتمع ملباين لها تاأثري عمراين من خالل ت�سميم هذه النقاط 

بعنا�سر العمارة الرتاثية وا�ستخدام مواد حملية او غري حملية 

ولكن تتم�سي مع الطابع املعماري الرتاثي للمنطقة التاريخيه.
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مــدى التزام مبــادئ احلفــاظ على الــرتاث العمراين 

وت�ظيف الرتاث:

قام امل�سمم باقرتاح حلول يف اأعمال تن�سيق املواقع التي ت�سهم 

يف  اثر  لها  يكون  �سوف  مبا  وبيئيًا  تاريخيًا  املنطقة  اإحياء  يف 

الرفع من قيمتها ثقافيًا وبيئيًا واقت�ساديًا لدى اأهايل املنطقة 

التاريخية وزوارها.

القيم الرتاثية:

للرتاث  غني  م�سدر  وهي  عالية  تاريخية  قيمة  لها  جدة  اإن 

اخلامات  ا�ستخدام  اأن  لذا  باالأخ�ض،  واحلجازي  اال�سالمي 

املحلية،  الهوية  وتقوية  الت�سميم  دورًاً يف جناح  يلعب  البيئية 

االإقليمية، العاملية.

للمباين  الت�سميمي  النتاج  تعك�ض  البيئية  االعتبارات  اإن 

امل�سمم -وو�سعها ن�سب عينه عند  الرتاثية، حيث احرتمها 

و�سع الت�سميم اجلديد للمباين بالبلد.

اإن ا�ستخدام عنا�سر من تراث املنطقة يعزز من جمال وروح 

الت�سميم، فاإن الدرا�سة اقرت �سرورة حر�ض القائمني باأعمال 

املنطقة  تراث  نف�ض  من  االأخذ  ترميمية،  هند�سية،  فنية، 

للتعزيز من قيمة النتاج.

الإبداع:

التعامل مع نوعية امل�سروع له �سفة اإبداعية يف فكرتها وكونها 

امل�سروع ومفرداته  التعامل مع  الت�سميم يف  االأ�سا�سي، ومتيز 

ب�سكل قوي.
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ال�اقعية:

امل�سروع له �سفة الواقعية واالحتياج ال�سديد ملثل هذه النوعيات 

من امل�ساريع.

ا�ستخــدام مــ�اد البنــاء والتقنيــات وو�سائــل البنــاء 

وحتقيق ال�ستدامة:

العمارة  عنا�سر  با�ستخدام  امل�سروع  بت�سميم  امل�سمم  قام 

ولكن  حملية  غري  او  حملية  مواد  وا�ستخدام  احلجازية 

والإجناح  جدة،  ملدينة  الرتاثي  املعماري  الطابع  مع  تتم�سي 

بناء  مواد  ا�ستعمال  اأفكار  الطالب  ا�ستخدم  اال�ستدامة  مبداأ 

وبيئتها  ومناخها  املنطقة  تتالءم مع  باملحلية  �سبية  او  حملية 

املتميزة. 

تفعيل دور امل�ساركة املجتمعية:

كان  كما  املعلومات،  اإمداد  يف  االأثر  اأكرب  لل�سكان  كان  لقد 

الأ�سحاب البيوت دور كبريًا باأهمية ا�ستحداث الوظائف بهدف 

اأن امل�ستاأجرين من التجار والعمالة الذين  اإال  اإعادة االحياء؛ 

ي�ستعملون املكان باأ�سلوب غري واع الأهمية املكان، كان لهم اأثر 

ذاته  امل�سروع  اختيار  اأن  هنا  باالإ�سارة  واجلدير  كبري،  �سلبي 

اختيار ناجح ملا لهذه احلارة من معني اجتماعي وذهني الأهل 

املدينة، مما �سيكون له كبري االأثر اإيجابًاً يف تفاعل ال�سكان مع 

امل�سروع، وتن�سيط الفعاليات االجتماعية لل�سكان، وتفعيل دور 

امل�ساركة املجتمعية.
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الأخذ يف العتبار للبعد القت�سادي:

اإ�سافة اأن�سطه ذات مردود اإقت�سادي قوي تتما�سى مع املنطقة 

التاريخية مثل ت�سميم:

- اأ�سواق وبازارات �سعبية.

- متحف يعر�ض فيه الفنون احلجازية االأ�سيلة. 

- مقاهي ومطاعم تنا�سب اجلو احلجازي الرتاثي. 

- مكتبة للت�سفح والقراءة. 

- مركز ثقايف وفني ليتجمع االأدباء والفنانون يف مكان واحد.

- تطوير مركاز العمدة حلارة ال�سام.

تاأثري امل�سروع على البعد ال�سياحي التنم�ي:

ا�سافة عنا�سر جديدة بامل�سروع ت�سفي تاأثري �سياحي قوي للم�سروع 

على  اأو  جدة،  مدينة  نطاق  على  الداخلي  ال�سياحي  البعد  على 

قوي  عمق  ذي  تنموي  مبنظور  الغربية  للمنطقة  االإقليمي  النطاق 

ال�سوء  والقاء  ال�سياحية  اململكة  خريطة  على  املنطقة  ي�سع  حيث 

على املقومات ال�سياحية املتميزة وتاأثريها التنموي ب�سكل فعال. 

الفهم لق�سايا التنمية امل�ستدامة:

للم�سروع تاأثري ايجابي قوي يف القاء ال�سوء على فكر اال�ستدامة 

يف ت�سميم وادارة هذه املناطق الرتاثية بعد االنتها من م�سروع 

وفهم  للحارة  احل�سري  العمراين  بالن�سيج  وربطها  احلفاظ 

التي  التاريخية  الرثوة  على  للحفاظ  احلارة  مللحقات  عايل 

عا�ض عليها االأجداد من مباًن ون�سيج عمراين.

مراعاة البعد الجتماعي:

وتاأثري  االجتماعي،  البعد  يف  قوي  ايجابي  تاأثري  للم�سروع 

ي�سهم -ب�سكل فعال عمرانيًا وجمتمعيًا- حيث تذكري وتثقيف 
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اأهايل جدة وزوارها باأهمية املنطقة التاريخية بو�سط املدينة 

البلد«. »منطقة 

الت�سكيل الرتاثي العمراين واملفردات واللغة املعمارية:

مت  العريقه  ال�سام  حارة  لتاريخ  الذهنية  ال�سورة  تكتمل  لكي 

اإ�سافة عنا�سر تن�سيق املوقع من جل�سات م�ستوحى ت�سميمها 

من الرتاث وم�سارات طبيعية.

الإخراج العام:

با�ستخدام  فكرته  تو�سيل  يف  متميزة  ب�سورة  امل�سمم  جنح 

قراءة  التحكيم  للجنة  �سهل  مما  برباعة،  االإظهار  تقنيات 

امل�سروع ب�سهوله واحلكم عليها دون غمو�ض.

وقد اأظهر الطالب براعة يف عر�ض املعلومة وتنظيمها وحتليلها 

وعر�ض مقوماتها وكيفية اال�ستفاده منها يف تطوير احلارة.

راأي جلنة التحكيم:

تناول الطالب فكرة متميزة حيث تناول تطوير واإعادة اإحياء 

املنطقة التاريخية »حارة ال�سام« مبدينة جدة - اململكة العربية 

على  بظاللها  القت  والتي  تراثية  قيمة  من  له  ملا  ال�سعودية 

تطوير العمران باملنطقة التاريخية مبدينة جدة.

وقد فح�ست اللجنة بعناية مراعاة الطالب لل�سروط العامة للجائزة 

الطالب  وتابعت مراعات  للتقدمي،  املوؤهلة  اال�سرتاطات  من تطبيق 

التي  باملعايري  التزامه  ومراعاة  العام من اجلائزة  الهدف  لتطبيق 

النقاط  اأغلب  حقق  قد  امل�سروع  اأن  وجدت  حيث  اللجنة  و�سعتها 

املطلوبة وبحرفية ومهنية متميزة وفهم للهدف العام للجائزة.

الرتاث  على  احلفاظ  جائزة  امل�سروع  منح  على  اللجنة  واتفقت 

العمراين -اجلائزة الثانية- )فئة الطالب(.
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جائزة الحفاظ على التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة الثالثة:

تطوير وإعادة تأهيل التراث العمراني »قرية تنومة«

الطالب: محمد بن فهد الغفيص
إشراف: د.محمد المروعي، د.أحمد الحزمي، د.أحمد عثمان

جامعة القصيم - كلية العمارة والتصميم والتخطيط - المملكة العربية السعودية
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مقدمة: 

قيا�س امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: 3٢٠5٠ مرت مربع.

- امل�ساحة املغطاة باملباين امل�سطحة: ١9٠5٠ مرت مربع.

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: ١3٠٠٠ مرت مربع.

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: 6 اأمتار.

- عدد الطوابق: طابقان )طابق اأر�سي وطابق اأول(.

- عدد املباين: 4 مباٍن.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

اململكة  منت�سف  مبوقع  الق�سيم  مبنطقة  تنومه  قرية  تقع 

االأ�سياح.  منطقة  يف  وبالتحديد  تقريبًا،  ال�سعودية  العربية 

كانت تنومة يف �سدر االإ�سالم من اأ�سهر نواحي الق�سيم حيث 

اأثناء  اأثقالهم  بها ويتخففون من  ينزلون  الب�سرة  كان حجاج 

يف  تدريجيا  وبادت  اندثرت  ثم  املكرمة،  مكة  اإىل  رحلتهم 

الذين زاروا  االأوروبيني  الرحالة  اأوائل  الو�سطي، ومن  القرون 

تنومة »لومر« حيث قال عنها: التنومة تقع بني عني ابن فهيد 

والطرفية )3٠ منزاًل( ويقال اإنها لقبيلة �سمر، والقرية م�سورة 

بحدائق النخيل وتروى من الينابيع واالآبار.

م�سادر م�اد البناء:

حملية )الطني - االإثل - ال�سعف - جريد النخل(

تعريف امل�سروع: 

وكل  اال�ستخدام،  الإعادة  مناذج  خم�سة  بدرا�سة  الطالب  قام 

منوذج يتم درا�سته على حده حتي يعاد توظيفه بال�سكل املنا�سب. 

امل�قع امل�سمم: 

املوقع مت تقدمي ت�سميم له على اأ�سا�ض هدف حمدد وهو تطوير 

واإحياء الرتاث العمراين لقرية تنومة.

العمق الفكري للم�سروع، وتاأثريه العمراين واملجتمعي، 

ومدى ا�ستلهام الرتاث العمراين فيه: 

التاريخية  تنومة  قرية  باأهمية  االإقليم  اأهايل  وتثقيف  تذكري 

على  ال�سوء  واإلقاء  املكرمة  مكة  ايل  للو�سول  املندثر  وامل�سار 

العمراين  بالن�سيج  وربطها  التاريخية  الطبيعية  املناطق 

احل�سري.

املوقع العام

م�س�غات نيل اجلائزة:

مل�ست اللجنة عند مراجعتها ملحتويات وتقرير امل�سروع، جدية 

امل�سروع واملجهود املبذول ب�سكل جدير بالتقدير والثناء عليه، 

والتحليل  املعلومة  جمع  يف  الطالب  قدرة  جيد  ب�سكل  واأظهر 

ال�سامل للم�سروع، وبالرغم من ات�ساع امل�سروع وكرب حجمه اإال 

اأن الطالب اأظهر براعة ومتيز يف قدرته على تنظيم املعلومات 

التي قام بجمعها.

اأجزاء  تق�سيم  خالل  من  للقرية  درا�سته  بعمل  الطالب  قام 

العمل على 4 مراحل رئي�سة وهي:

املرحلة الأوىل: املناطق التي اأزيلت من قرية التنومة.

املرحلة الثانية: قرية التنومة بعد االإزالة.

املرحلة الثالثة: توفري �ساحات للفعاليات يف و�سط القرية.

مناطق  توقري  مع  املقرتح  الفندق  اإ�سافة  الرابعة:  املرحلة 

ترفيهية وخدماتية.
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مــدي التزام مبــادئ احلفــاظ على الــرتاث العمراين 

وت�ظيف الرتاث: 

قام الطالب باقرتاح حلول يف اأعمال تن�سيق املواقع التي ت�سهم 

يف القرية تاريخيًا وبيئيًا مبا �سوف يكون لها اثر يف الرفع من 

قيمتها ثقافيًا وبيئيًا واقت�ساديًا لدي اأهايل القرية وزوارها. 

القيم الرتاثية:

حماولة احرتام القيم الرتاثية من خالل ا�ستخدام مواد البناء 

العمراين  الطابع  احرتم  الذي  املعماري  والت�سميم  املحلية 

للقرية وطبيعتها ومكانها العمراين اأ�سفي قوة لفهم امل�سروع.

الإبداع:

لكونه  فكرته  يف  اإبداعية  �سفة  له  امل�سروع  نوعية  مع  التعامل 

امل�سروع ومفرداته  التعامل مع  الت�سميم يف  االأ�سا�سي، ومتيز 

ب�سكل قوي.

ال�اقعية:

امل�سروع له �سفة الواقعية واالحتياج ال�سديد ملثل هذه النوعيات 

من امل�ساريع التي حترتم الن�سيج العمراين وطريقة التعامل مع 

املباين احلالية واآلية تطويرها.

منظور للمدخل الرئي�ض للقرية

فهم الفكر الرتاثــي وا�ستخدامه وتطبيقه على فكرة 

امل�سروع:

احلفاظ على الن�سيج العمراين لقرية التنومة من التغيري ومن 

ثم احلفاظ على املناطق التاريخية التي ارتبطت بهذه القرية 

واحلفاظ على ال�سورة الذهنية ال�سحيحة، ومت حتديد نقاط 

التجمع احل�سري كما مت ت�سميم هذه النقاط بعنا�سر العمارة 

املعماري  الطابع  تتما�سى مع  وا�ستخدام مواد حملية  الرتاثية 

الرتاثي للمنطقة.

للتعامل  خمتلفة  بارتفاعات  مناذج  باختيار  الطالب  قام  ثم 

واإعادة  باإعادة اال�ستخدام  معها حيث قام من خالل درا�سته 

التوظيف لهذه النماذج، وفق فهم واعى للرتاث املعماري لهذه 

املباين ومفرداته. 

قام امل�سمم اأي�سا باقرتاح ت�سميم فندق بالقرب من املقاهي 

القدمية  احلياه  الزائر  يعي�ض  لكي  واخلدمات؛  واملطاعم 

اجلميلة. هذا الفندق يكون املحفز لتمديد االقامة لعدة اأيام؛ 

ملا له من روح ت�سميمية تراثية باالإ�سافة ايل تطوير االأ�سواق 

العاملية  بني  املختلفة  الب�سائع  وت�سيري  النجدي،  الطراز  ذات 

واملحلية والرتاثية. 
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ا�ستخــدام مــ�اد البنــاء والتقنيــات وو�سائــل البنــاء 

وحتقيق ال�ستدامة:

العمارة  عنا�سر  با�ستخدام  امل�سروع  بت�سميم  الطالب  قام 

املعماري  الطابع  مع  تتم�سي  حملية  مواد  وا�ستخدام  النجدية 

الرتاثي لالإقليم، والإجناح مبداأ اال�ستدامة، اإ�ستخدم الطالب 

اأفكار ا�ستعمال نباتات حملية تتالءم مع املنطقة وتعي�ض فرتات 

اأطول وبا�ستهالك مياه اأقل.

تفعيل دور امل�ساركة املجتمعية:

معني  من  الوادي  لهذا  ملا  ناجح  اختيار  ذاته  امل�سروع  اختيار 

اجتماعي وذهني الأهل املدينة مما �سيكون له كبري االأثر اإيجابًاً 

يف تفاعل ال�سكان مع امل�سروع وتن�سيط الفعاليات االجتماعية 

لل�سكان وتفعيل دور امل�ساركة املجتمعية.

الأخذ يف العتبار للبعد القت�سادي:

واملطاعم  املقاهي  من  بالقرب  فندق  بت�سميم  امل�سمم  قام 

واخلدمات لكي يكون املحفز لتمديد االإقامة لعدة اأيام، ملا له 

من  �سياحيًا،  وجاذب  وقوي  فعال  جتاري  اقت�سادي  بعد  من 

خالل تطوير اال�سواق ذات الطراز النجدي. 

تاأثري امل�سروع على البعد ال�سياحي التنم�ي:

اإن تاأثري امل�سروع على البعد ال�سياحي التنموي ذو عمق قوي، 

واإلقاء  ال�سياحية  حيث ي�سع القرية بقوة على خريطة اململكة 

التنموي  وتاأثريها  املتميزة  ال�سياحية  املقومات  على  ال�سوء 

ب�سكل فعال.

الفهم لق�سايا التنمية امل�ستدامة:

املناطق  على  ال�سوء  اإلقاء  يف  قوي  اإيجابي  تاأثري  للم�سروع 

احل�سري،  العمراين  بالن�سيج  وربطها  التاريخية،  الطبيعية 

واحلفاظ على الرثوة التاريخية التي عا�ض عليها االجداد من 

مباٍنٍ ومزارع وم�سادر للحياة.

مراعاة البعد الجتماعي:

للم�سروع تاأثري اإيجابي قوي يف البعد االجتماعي وتاأثري ي�سهم 

اأهايل  وتثقيف  تذكري  حيث  وجمتمعيا  عمرانيا  فعال  ب�سكل 

باأهمية  وزوارها  عامة  ب�سفة  واململكة  خا�سة  ب�سفة  االإقليم 

القرية التاريخية. 

الت�سكيل الرتاثي العمراين واملفردات واللغة املعمارية:

لكي تكتمل ال�سورة الذهنية لتاريخ القرية العريقة مت ا�ستعمال 

مفردات عمرانية معمارية جندية، اإىل جانب اإ�سافة عنا�سر 

الرتاث  من  ت�سميمها  م�ستوحى  جل�سات  من  املوقع  تن�سيق 

وم�سارات طبيعية وزراعة النباتات املحلية.

الإخراج العام:

با�ستخدام  فكرته  تو�سيل  يف  متميزة  ب�سورة  الطالب  جنح 

قراءة  التحكيم  للجنة  �سهل  مما  برباعة  االإظهار  تقنيات 

عمل  لعنا�سر  غمو�ض  دون  عليه  واحلكم  ب�سهولة  امل�سروع 

الطالب، حيث اأظهر الطالب براعة يف عر�ض املعلومة والتحليل 

ال�سامل للم�سروع، وبالرغم من تنوع معلومات امل�سروع وت�سعبها 

التي  املعلومات  تنظيم  الطالب متيز يف  اأن  اإال  وكرب حجمها، 

قام الطالب بجمعها وعر�سها بو�سوح.

راأي جلنة التحكيم:

واإعادة  تطوير  تناول منطقة  متميزة حيث  فكرة  الطالب  تناول 

تاأهيل الرتاث العمراين »قرية التنومة« حمافظة اال�سياح -منطقة 

الق�سيم- اململكة العربية ال�سعودية ملا له من قيمة تراثية والتي 

القت بظاللها على تطوير العمران مبنطقة الق�سيم.

العامة  لل�سروط  الطالب  مراعاة  بعناية  اللجنة  فح�ست  وقد 

للجائزة من تطبيق اال�سرتاطات املوؤهلة للتقدمي.

تابعت اللجنة مراجعة حر�ض الطالب لتطبيق الهدف العام من 

اجلائزة ومراعاة التزامه باملعايري التي و�سعتها اللجنة، حيث 

وبحرفية  املطلوبة  النقاط  اأغلب  حقق  قد  امل�سروع  اأن  وجدت 

ومهنية متميزة وفهم للهدف العام للجائزة.

واتفقت اللجنة على منح امل�سروع جائزة احلفاظ على الرتاث 

العمراين -اجلائزة الثالثة- )فئة الطالب(.

منظور ملدخل اجلزء امل�سافمنظور لل�ساحة الداخلية للجزء امل�ساف
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جائزة مشروع التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة األولى )مناصفة(:

سوق ذخيرة
الطالبة: سارة بنت محمد األنصاري

إشراف: د. جمال بو ساعة
جامعة قطر - كلية الهندسة - دولة قطر

خلفية عن امل�سروع:

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: 6٠.٠٠٠ مرت مربع

- امل�ساحة املغطاة باملباين: 4٠.٠٠٠ مرت مربع

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: ٢٠.٠٠٠ مرت مربع

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ١٢ مرت

- عدد الطوابق: 3 طوابق

- عدد املباين: 46 مبني

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

املا�سي  »التقاء  هي  الفكرة  ت�سميميه  وقوه  �سديدة  بب�ساطة 

ترابية  الب�سيطة  باملباين  �سبه  املا�سي  اأن  حيث  باحلا�سر«. 

وتفا�سيل  القائمة،  زواياها  على  تعتمد  ما  دائمًا  التي  اللون، 

املتكررة  النوافذ  كفتحات  والكثرية،  ال�سغرية  واجهاتها 

واالأبواب. يف حني ياأتي احلا�سر على �سكل موجة من التقدم 

والتطور، تندفع بقوة وان�سيابية بني املباين الرتابية القدمية، 

فال تغمرها واإمنا ت�سل بني مبانيها املنف�سلة. فكاأن احل�سارة 

هي من ت�سعفنا بتقنياتها املتطورة للعودة واالرتباط مبا�سينا 

بطريقة �سليمة.

م�سادر م�اد البناء:

جاء  وذلك  كذلك،  وم�سادرها  ومتنوعة  خمتلفة  البناء  مواد 

اأهم  وتعك�ض  واملا�سي،  احلا�سر  عن  تعرب  مق�سودة  بطريقة 

على  االعتماد  كان  املا�سي  ففي  واختالفاتهم.  مزاياهم 

الت�سنيع،  حملية  اأكرثها  تكون  والتي  الب�سيطة،  البناء  مواد 

من  مبنية  تكون  حتى  الب�سيطة  ال�سوق  مباين  �سممت  ولذلك 

يف  واملوجودة  ن�سبيًا  القدمية  املباين  من  كغريها  اخلر�سانة، 

اإذا نظرنا اإىل احلا�سر، فاإننا جند  منطقة ذخرية. ولكن ما 

مزايا  فهي حتمل  وع�سرية،  م�ستوردة  البناء  مواد  اأغلب  باأن 

و�سفات خمتلفة عن املواد املحلية، ولذلك اختري اأحدث تلك 

املادة  تكون  حتى   Nano-material الــ  مثل  املتطورة،  املواد 

التي ي�سنع منها ممر ال�سوق الرئي�ض، الذي يعترب موجة تطور 

تن�ساب بني مباين املا�سي، فرتبطنا مبا�سينا.

تعريف م�جز بامل�سروع:

ف�سوق ذخرية  �سوق جتاري،  ت�سميم  امل�سروع حول  يدور هذا 

منطقة  �ساحل  على  يقام  ل�سوق  عمراين  تخطيط  عن  عبارة 

لتو�سح  تف�سيلية  وقد �سمم بطريقه  دولة قطر،  »ذخرية« يف 

الفكرة العمرانية للم�سروع بتدرج عايل للتفا�سيل، حيث يوؤكد 

املجتمع  احتياجات  يفقد  ان  دون  الثقافية  الرتاثية  الهوية 

املحلي. كما يركز امل�سروع على تاأ�سيل القيم الرتاثية واأحيائها، 

مبا يتوافق مع متطلبات الع�سر احلديث، وي�ساعد على تاأكيد 

الهوية الرتاثية املحلية با�ستخدام تقنيات ع�سر العوملة.

العمق الفكري للم�سروع، وتاأثريه العمراين واملجتمعي، 

ومدى ا�ستلهام الرتاث العمراين فيه:

وا�ستدامة  للتوا�سل  مهمه  بوؤرة  لي�سكل  �سمم  ذخرية  �سوق 

العالقات االجتماعية باملجتمع يف حني يقلل ال�سغط ال�سكاين 

ميثل  فهو  قطر،  دولة  عا�سمة  الدوحة  مدينة  على  وال�سياحي 

التجاري  الطابع  اأ�سلوب  يف  الرتاثي  وااللتقاء  التب�سع  طريقة 
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طابعًا  احل�سري  للجانب  اإن  حيث  ع�سري،  اأ�سلوب  يف  ولكن 

املعا�سرة  االحتياجات  يوفر  اإنه  حيث  ال�سوق،  هذا  يف  كبريًا 

الرتاث،  فيها  ويقدر  املا�سي،  فيها  يحرتم  م�سجعة  ب�سورة 

منها  واال�ستلهام  التقليدية  العمارة  بني  يوازن  فالت�سميم 

ال�سياحة  تنمية  يف  لالإ�سهام  هذا  وكل  املعا�سرة،  وعمارتنا 

والن�ساط التجاري يف دولة قطر واملحافظة على هويتها.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

النتيجة  وهي  مثاٍل،  خري  ذخرية  �سوق  م�سروع  نتيجة  تعترب 

املا�سي  التقاء  وهي  امل�سروع  م�سمم  وهدف  لغاية  املرادة 

باحلا�سر، حيث اإن الت�سميم النهائي الذي يظهر فيه امل�سروع، 

ي�سور وبو�سوح الفرق بني املا�سي واحلا�سر، ونقطة التالقي 

التي ُر�سمت �سخ�سيتنا يف الوقت احلايل، فنحن نتوا�سل مع 

ما�سينا على ج�سور من الواقع.

لت�سميم  واعي  بفهم  جتاريًا  �سوقًا  الطالب  قدم  فقد  ثم  من 

اال�سواق باالإ�سافة اإىل خلفية عن املفردات الرتاثية مع حتليل 

وايف للعنا�سر التاريخية باملنطقة واهم املالمح التاريخية التي 

ميكن من خاللها ا�ستلهام الفكر الت�سميم الرتاثي وقدم فكرة 

القيمة  من  م�ستمدة  الت�سميم  متناغمة يف  و�سال�سة  بب�ساطة 

الرتاثية للمنطقة، حيث ا�ستطاع بحرفية حتقيق الهدف بتقدمي 

ت�سميم لل�سوق بفهم متميز للفكر الرتاثي يف دولة قطر.

فهم الفكر الرتاثي:

وكل  زمن،  منذ  عليه  اعتدنا  ما  كل  يف  يكمن  الرتاث  مفهوم 

ما تعارف عليه اأباوؤنا، لي�ض فقط كيفية البناء و�سكل املباين، 
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اعتقاداتهم،  االجتماعية،  عالقاتهم  حياتهم،  منهج  واإمنا 

خ�سو�سياتهم، وحتى طرقهم لال�ستمتاع، جميعها ت�سكل تراثًا 

ن�ساأ عنه امل�سروع، بفكرته، وا�ستخداماته، وتوزيعاته. حتى اأن 

نابع  لي�ض  الرتاث  على  احلفاظ  باأن  ليثبت  جاء  امل�سروع  هذا 

جعلنا  من  هو  له  حبنا  واإمنا  جتاهه،  بالواجب  اإح�سا�سنا  من 

نحافظ عليه

والتاريخي  الرتاثي  البعد  ذات  املعمارية  باملفردات  م�ستعينا 

بتناغم  الت�سميمة ببناء املركز  الفكرة  تناول الطالب  ،ومتيز 

ت�سلح  التي  للمفردات  واٍع  وبفهم  الرتاثي  الفكر  مع  وا�سح 

لال�ستعمال، الإظهار مالمح الرتاث وم�ستمد من البيئة الرتاثية 

البيئية للم�سروع وقد قدم الطالب من خالل الت�سميم مفهوم 

للفراغات  ت�سل�سل  للم�سروع ويظهر بو�سوح يف  الفكري  العمق 

وتوزيع احليزات وا�ستعمال العنا�سر املعمارية الرتاثية باأ�سلوب 

ُمتزن ف�سال عن اهتمامه با�ستعمال تقنيات النانو باأ�سلوب واٍع 

لت�سيف للم�سروع قوة.

ا�ستخدام م�اد البناء:

مواد البناء خمتلفة ومتنوعة من حيث ال�سكل واللون والطابع 

ب�سكل  امل�سممة  ال�سوق  مباين  فهنالك  تعك�سه،  الذي  الزمني 

والتي  بالفعل يف منطقة ذخرية،  املباين املوجودة  ين�سجم مع 

يتكون معظمها من اخلر�سانة، حيث تعك�ض هذه املادة الطابع 

القدمي ن�سبيًا للمباين يف قطر. يف حني ا�ستخدمت بع�ض مواد 

 )Clear-PEP Panels( الــ البناء احلديثة جدًا، مثل مادة 

اإيل  يرمز  الأنه  وذلك  واملتعرج،  االأ�سا�سي  ال�سوق  ممر  على 

احل�سارة والتقدم.
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الإبداع:

املا�سي  ربط  �سعوبة  يف  يكمن  امل�سروع  هذا  يف  االإبداع 

واحلا�سر.  املا�سي  من  كل  �سورة  ت�سويه  دون  باحلا�سر، 

تنظر  التي  امل�سهورة،  الرتاثية  امل�ساريع  من  كثري  عك�ض  على 

هذا  جاء  قدمية،  تفا�سيل  ذات  �سورة  اأنه  على  املا�سي  اإىل 

امل�سروع الذي اأو�سح الرتاث بطريقة مغايرة، ف�سور الرتاث 

واملا�سي على اأنهما اأ�سلوب حياة وقيم، ولذلك فقط ا�ستطاع 

احلا�سر باأن يجد طريقه �سهلة حتى ين�ساب ب�سال�سة ما بني 

وخمتلفة  متناق�سة  �سور  واحلا�سر  فاملا�سي  املا�سي.  اأزقة 

ي�ستحيل اأن يتالقيا، ولكن ما اإن جعلنا القيم هي املحك، فاإن 

ي�سع  من  نحن  الأننا  تاأكيد،  بكل  باحلا�سر  �سيلتقي  املا�سي 

هذه القيم.

والبيئية  االجتماعية  درا�ساته  خالل  من  امل�سمم  ا�ستمد  وقد 

وا�ستعمال مبدا اال�ستدامة حيث و�سل امل�سمم بتناغمه مع البيئة 

ا�ستعمال  باإبداع من خالل  الت�سميمي  الهدف  الرتاثية وحتقيق 

والرواق  واالقوا�ض  الرتاثية  املفردات  مع  بتداخله  النانو  فكرة 

واملمرات والفراغ الداخلي وخمتلف العنا�سر املعمارية التقليدية 

ونتج ت�سميم ب�سكل عمل فني معماري متميز وله ح�ض فني مبدع.

ال�اقعية:

اخليال،  من  ن�سجًا  فقط  ولي�ض  واقعيًا،  امل�سروع  يكون  وحتى 

ويق�سد  وم�ساحاته،  ا�ستخداماته  تو�سح  اأن  من  بد  ال  كان 

امل�سروع  واإمنا كل ما يحتويه  ال�سوق،  لي�ض فقط مباين  بذلك 

ي�سل  الذي  املتعرج  واجل�سر  خارجية،  وم�ساحات  مباٍن،  من 

بينهم جميعًا. فلذلك �سنفت املباين على ح�سب ا�ستخداماتها، 
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رئي�سية  التقاء  اأماكن  لت�سكل  اخلارجية  امل�ساحات  وق�سمت 

َل اجل�سر من االأعلى واالأ�سفل، ومن جميع  ّ للم�ستخدمني، وُف�سمِ

جهاته املختلفة، حتى تتبني كيفية ا�ستخدامه بالتف�سيل على 

اأر�ض الواقع. باالإ�سافة اإىل اأن الر�سومات االإن�سائية التف�سيلية 

الأن  وذلك  ر�سمت،  قد  املتعرج،  للج�سر  وخ�سي�سًا  للم�سروع، 

اجل�سر املتعرج يعترب فكرة جديدة وفريدة من قبل امل�سمم، 

اإىل  التي حتولها من �سكل خيايل  اأن تو�سح تفا�سيلها  فيجب 

واقعي، ينفذ على اأر�ض الواقع.

فخال�سة القول: اإنه من بدء فكرة امل�سروع واختيار الربنامج 

اخلا�ض به ومراعاة امل�سمم الختيار موقع امل�سروع واأهدافه، 

عن  ف�ساًل  امل�سروع،  تنفيذ  واقعية  اإبراز  يف  امل�سمم  جنح 

الت�سميم الب�سيط.

راأي جلنة التحكيم:

وبعد اطالع اع�ساء فريق التحكيم على امل�سروع املر�سح رقم 

)3٠( اتفق اأع�ساء اللجنة على ما ياأتي:

- اأظهر امل�سروع القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف مع فهم الفكر 

الرتاثي.

- وا�سح من الر�سومات اإدراك الطالب ملبداأ ا�ستخدام تقنيات 

مواد البناء احلديثة وتوظيفها ب�سكل قوي خلدمة امل�سروع.

- متيز العمل باإبداع يف العمل مع الواقعية.

واالجتماعي  الثقايف  البعدين  بتحقيق  الطالب  اهتمام   -

واحرتام مبداأ اال�ستدامة.

الرتاثية  القيمة  معايري  من  عالية  درجة  امل�سروع  حقق   -

والتاريخية،

الرتاث  م�سروع  جائزة  امل�سروع  منح  على  اللجنة  واتفقت 

العمراين -اجلائزة االأوىل- منا�سفة )فئة الطالب(.
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جائزة مشروع التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة األولى )مناصفة(:

متحف آثار حضارات شبه الجزيرة العربية
الطالبة: مهجة بنت محمد بن مسعود العبداهلل

إشراف: د. هالة الوكيل، د. ريهام عبدالمنعم
جامعة الدمام - كلية التصاميم - المملكة العربية السعودية

خلفية عن امل�سروع:

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: 8٠٠٠ م٢

- امل�ساحة املغطاة باملباين: 6٠٠٠ م٢

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: ٢٠٠٠ م٢

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: 9 اأمتار

- عدد الطوابق: 3 طوابق

- عدد املباين: 3 كتل رئي�سة

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

كيفية  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  للم�سروع  الت�سميمية  الفكرة  تعرب 

املعا�سرة، حيث تقوم  بالهوية  الرتاثية وربطها  الهوية  تاأ�سيل 

باخرتاق  باأ�سالتها  الرتاثية  الهوية  حتمل  التى  الكتل  اأحدى 

كتلة تعرب عن الهوية املعا�سرة بحداثتها. باالإ�سافة اإىل النزول 

لي�سعر  االأر�ض  حتت  مرت   6 بعمق  املتحف  يف  املعار�ض  بكتلة 

اجلزيرة  �سبه  ح�سارات  اآثار  عن  التنقيب  بعملية  امل�ستخدم 

العربية تبعا للت�سل�سل الزمنى لها.

م�سادر م�اد البناء:

حملية: مت ا�ستخدام خامات حملية لدعم فكرة املحافظة على 

الهوية وا�سالتها داعمه لوظيفة امل�سروع.

تعريف م�جز بامل�سروع:

نبذه عن امل�سروع:

اآثار �سبه اجلزيرة العربية يعترب من امل�ساريع  م�سروع متحف 

املجتمع  لدى  الهوية  وتاأ�سيل  وتعريف  معلومات  الإثراء  املهمة 

داعما  يعترب  كما  ال�سعودية،  العربية  اململكة  عن  وال�سائحني 

القت�ساد املنطقة املقام بها، و�سيوؤدى اإىل تلبية احتياج املجتمع 

يهدف  اإنه  حيث  املتاحف،  من  النوع  هذا  باإيجاد  واملنطقة؛ 

وفكره  املبنى  ب�سكل  املنطقة  يف  مميزة  عالمة  يكون  اأن  اإىل 

الت�سميمي ومعرو�ساته.

اأهمية امل�سروع:

يوجد العديد من املتاحف الثقافية يف اململكة التى تو�سح ثقافة 

منطقة بعينها دون وجود متحف ثقايف يو�سح ح�سارات �سبه 

داعمًا  وال�سائح  املجتمع  معلومات  الإثراء  العربية،  اجلزيرة 

قدراته الوظيفية. باالإ�سافة اإىل اأنه �سي�ساعد يف الو�سول اإىل 

منظومة تقوم بدورها بعمل تكاملي مع مراكز احلرف الرتاثية 

للتعريف الوا�سح بحياة وفنون جمتمع �سبه اجلزيرة العربية، 

والتطور الطبيعي الذى حدث لهذه الفنون يف وقتنا احلا�سر، 

وامل�سببات التى تكمن وراء هذا التطور. مع العلم اأن املوقع الذى 

يحتوى  وال  ال�سياح،  من  العديد  يق�سده  للم�سروع  اختياره  مت 

على متحف متكامل يو�سح لل�سائح ما يريد فعليًا معرفته من 

كل ما يخ�ض ثقافة وفنون وح�سارات �سبه اجلزيرة العربية.

اأهداف امل�سروع:

الهدف الرئي�ض من امل�سروع تلبية احتياجات املجتمع يف اإيجاد 

اجلزيرة  �سبه  وح�سارات  وفنون  ثقافة  يو�سح  ثقايف  متحف 

العربية. وتلبية احتياجاتهم يف طرق عر�ض وتلقيهم املعلومة 

داعمًا قدراتهم الوظيفية. باالإ�سافة اإىل تاأ�سيل وتنمية الهوية 

الثقافية واجلذور التاريخية ل�سبه اجلزيرة العربية عن طريق 

متحف اآثار ح�سارات �سبه اجلزيرة العربية.
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العمراين  وتاأثريه  للم�سروع،  الفكري  العمق 

واملجتمعي، ومدى ا�ستلهام الرتاث العمراين فيه:

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

للفكرة الت�سميمية للم�سروع بعدان: بعد تاريخي وبعد فل�سفي

يف  عمراين  تراثي  ن�سيج  و�سط  املبنى  يقع  التاريخي:  البعد 

ثقافية  هوية  ويحمل  تقليدي،  بطابع  يتميز  الهفوف،  منطقة 

بتلك  مرت  التى  الثقافات  وتراكم  تراكب  من  نتجت  مميزة 

عليها  باحلفاظ  الهوية  تلك  مراعاة  وجب  وبالتايل  املنطقة 

والتما�سي معها.

البعد الفل�صفي: تكونت الكتل الرئي�سة يف امل�سروع للتو�سل اىل 

عملية التاأ�سيل والربط بني الرتاث واملعا�سر وذلك عن طريق 

اأخرى  كتلة  تخرتق  واأ�سالته  بهويته  الرتاث  حتمل  كتلة  وجود 

عن  للتعبري  ذلك  واتى  وحداثتها،  املعا�سرة  الهوية  عن  تعرب 

الهوية املعا�سرة دون االنتزاع من الرتاث. حيث مت ا�ستخدام 

خامات حملية وعنا�سر الت�سميم املعماري التقليدي للمنطقة 

املقام بها امل�سروع بعد حتليلها.

�سبه  يف  وجدت  التى  احل�سارات  من  العديد  لوجود  ونتيجة 

اجلزيرة العربية على مر الع�سور، مت النزول بكتلة املعار�ض 

حتت االأر�ض بعمق 6 اأمتار للتنقيب عن تلك االأثار التى تكونت 

من تلك احل�سارات تبعا للت�سل�سل الزمنى لها.

التاأثري العمراين واملجتمعي:

الرتاثية  الهوية  تاأ�سيل  يف  يكمن  للم�سروع  العمراين  التاأثري 

التقليدية  الهوية  تلك  واخرتاق  ومراعاتها  للمنطقة  التقليدية 

الكتل  بتلك  النزول  اإىل  باالإ�سافة  املعا�سرة بحداثتها.  للهوية 

اجلزيرة  �سبه  ح�سارات  اآثار  عن  للتنقيب  االأر�ض  حتت 

العربيية. اأما التاأثري املجتمعي، فيكمن يف اأنه يوجد العديد من 

التي تو�سح ثقافة منطقة بعينها  الثقافية يف اململكة  املتاحف 
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دون وجود متحف ثقايف يو�سح ح�سارات �سبه جزيرة العرب؛ 

الإثراء معلومات املجتمع وال�سائح داعما قدراته الوظيفية.

تقوم  منظومة  اإىل  الو�سول  فى  �سي�ساعد  اأنه  اإىل  باالإ�سافة 

للتعريف  الرتاثية  احلرف  مراكز  مع  تكاملي  بعمل  بدورها 

الوا�سح بحياة وفنون وجمتمع �سبه اجلزيرة العربية، والتطور 

الطبيعي الذي حدث لهذه الفنون يف وقتنا احلا�سر، وامل�سببات 

مت  الذي  املوقع  اأنه  العلم  مع  التطور،  هذا  وراء  تكمن  التي 

اختياره للم�سروع ويق�سده العديد من ال�سياح، وال يحتوي على 

متحف متكامل يو�سح لل�سائح ما يريد فعليا معرفته من كل ما 

يخ�ض ثقافة وفنون وح�سارات �سبه اجلزيرة العربية. 

فهذا امل�سروع يعترب بوابة يتطلع ال�سائح من خاللها على �سبه 

واقت�ساديه  �سياحية  اأهمية  للم�سروع  اإذن  العربية.  اجلزيرة 

املجتمع  احتياج  بتلبية  امل�سروع  هذا  يقوم  حيث  وتعليمية، 

�سيه  وح�سارات  وفنون  ثقافة  يو�سح  ثقايف  متحف  اإيجاد  يف 

اجلزيرة العربية، وتلبية احتياجاتهم يف عر�ض وتلقي املعلومة، 

داعمًا قدراتهم الوظيفية، باالإ�سافة اإىل تاأ�سيل وتنمية الهوية 

الثقافية واجلذور التاريخية ل�سبه اجلزيرة العربية عن طريق 

متحف اآثار ح�سارات �سبه اجلزيرة العربية.

مدى ا�ستلهام الرتاث العمراين:

التقليدي للمنطقة املقام بها  العمراين  تظهر عنا�سر الرتاث 

امل�سروع بعد حتليلها ومعرفة عنا�سرها ومكوناتها وتفا�سيلها 

يف اأحد الكتل املكونة للم�سروع ب�سكل �سريح؛ لتعرب عن الهوية 

الرتاثية باأ�سالتها املكونة للمنطقة، وتقوم باخرتاق الكتلة التي 

تعرب عن الهوية املعا�سرة بحداثتها، باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 

وظائف  داعمة  الهوية  تلك  على  توؤكد  التي  املحلية  اخلامات 

عند  العمراين  الرتاث  عنا�سر  بع�ض  تظهر  اأنه  كما  امل�سروع، 

اجلزيرة  �سبه  يف  تكون  التي  احل�سارات  ببع�ض  التعريف 

العربية، للو�سول اإىل معلومة معينة تعرب عن املنطقة املرادة.
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م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

العربية  اجلزيرة  �سبه  ح�سارات  اآثار  متحف  الطالب:  قدم 

العربية  اململكة  ال�سرقية-  -املنطقة  االأح�ساء  -حمافظة 

واأهم  باملنطقة،  التاريخية  للعنا�سر  وايٍف  حتليل  ال�سعودية 

الفكر  ا�ستلهام  خاللها  من  ميكن  التي  التاريخية  املالمح 

متناغمة  و�سال�سة  بب�ساطة  فكرة  وقدم  الرتاثي،  الت�سميم 

الرتاثية  القيمة  من  م�ستمدة  الداخلية  العمارة  ت�سميم  يف 

حتقيق  بحرفية  ا�ستطاع  حيث  باململكة،  ال�سرقية  للمنطقة 

الهدف بتقدمي ت�سميم املتحف بفهم متميز للفكر الرتاثي يف 

املنطقة.

فهم الفكر الرتاثي:

والتاريخي،  الرتاثي  البعد  ذات  املعمارية  باملفردات  م�ستعينا 

متيز تناول الطالب الفكرة الت�سميمة ببناء املتحف والت�سميم 

الداخلي املتميز، يتناغم وا�سح مع املنطقة التاريخية بفهم واٍع 

للرتاث، وم�ستمد من البيئة الرتاثية البيئية املحيطة بامل�سروع 

الفكري  العمق  مفهوم  الت�سميم  الطالب من خالل  قدم  وقد 

الداخلي، ويظهر بو�سوح يف  الت�سميم  للم�سروع مبفرداته يف 

ت�سل�سل ت�سميم العمارة الداخلية للفراغات وتوزيع احليزات 

وا�ستعمال العنا�سر املعمارية الرتاثية باأ�سلوب ر�سني.

ا�ستخدام م�اد البناء:

قام الطالب باقرتاح مواد البناء املحلية املتم�سية مع املنطقة 

التاريخية، لدعم فكرة املحافظة على الهوية واأ�سالتها داعمة 

جدول  يف  اخلامات  تلك  تو�سيح  مت  -ولقد  امل�سروع  لوظيفة 

ح�سر لها يف اللوح املقدمة.

الإبداع:

والبيئية  االجتماعية  درا�ساته  خالل  من  امل�سمم  ا�ستمد 

مع  بتناغمه  امل�سمم  و�سل  حيث  اال�ستدامة  مبداأ  وا�ستعمال 

البيئة الرتاثية، وحتقيق الهدف الت�سميمي باإبداع من خالل 

ا�ستعمال فكرة البادجري واالقوا�ض والرواق واملمرات والفراغ 

الداخلي وخمتلف العنا�سر املعمارية التقليدية، ونتج ت�سميم 

ح�ض  وله  متميز،  معماري  فني  عمل  ب�سكل  الداخلية  للعمارة 

فني مبدع.

ال�اقعية:

بدء من فكرة امل�سروع واختيار الربنامج اخلا�ض به ومراعاة 

امل�سمم الختيار موقع امل�سروع واهدافه جنح امل�سمم يف ابراز 

واقعية تنفيذ امل�سروع ف�سال عن الت�سميم الب�سيط اإىل جانب 

اختيار مواد تنفيذ حملية ت�سهل من واقعية التنفيذ

راأي جلنة التحكيم:

وبعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم على امل�سروع املر�سح رقم 

)١7( اتفق اأع�ساء اللجنة على ما ياأتي:

- اأظهر امل�سروع القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف مع فهم الفكر 

الرتاثي.

ا�ستخدام مواد  ملبداأ  الطالب  اإدراك  الر�سومات  وا�سح من   -

بناء منا�سب للموقع.

- متيز العمل باإبداع يف العمل مع الواقعية.

واالجتماعي  الثقايف  البعدين  بتحقيق  الطالب  اهتمام   -

واحرتام مبداأ اال�ستدامة.

الرتاثية  القيمة  معايري  من  عالية  درجة  امل�سروع  حقق   -

والتاريخية.

الرتاث  م�سروع  جائزة  امل�سروع  منح  على  اللجنة  واتفقت 

العمراين -اجلائزة االأوىل- منا�سفة )فئة الطالب(.
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جائزة مشروع التراث العمراني

المشروع الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:
المركز الثقافي التراثي

الطالبة: سندس بنت محمد بن بشري الجيجكلي 
إشراف: د. إيمان دومان، د. هند محفوظ، د. زينب المغازي

جامعة الدمام - كلية التصاميم - المملكة العربية السعودية 
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خلفية عن امل�سروع:

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع 536٠4 م٢.

- امل�ساحة املغطاة باملباين: 578٢١ م٢.

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: ٢9883 م٢.

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ١١ مرتًا.

- عدد الطوابق: طابق.

- عدد املباين: مبنى.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

اإ�سارة  املركز  لهذا  عنوانًا  القنا�سل«  »دار  ا�سم  اختيار  مت 

م�ستخدم  لدي  الف�سول  ليزيد  واأي�سًا  املدينة  هذه  لعراقة 

املكان، للتحري عن �سر هذه الت�سمية.

من ثم فالفل�سفة الت�سميمية بب�ساطة هي: »االحت�سان والتقارب 

القدمية  املدينة  اأرجاء  يف  تتجول  حيث  القدمية«  املدينة  مع 

وتالحظ اقرتاب البيوت املتقابلة يف االأزقه ومتايلها جتاه بع�سها 

البع�ض باختالف الفرتات العمرية لهذه االأبنية، من ثم اعتمد 

على  وتاأثريه  العمراين  الن�سيج  لطبيعة  املحاكاة  على  الت�سميم 

العمارة يف هذه املنطقة وباختالف الفرتات الزمنية.

م�سادر م�اد البناء:

مواد بناء خمتلفة.

تعريف م�جز بامل�سروع:

قائم يف مدينة جدة  مبني  لتحويل  داخلية  م�سروع عمارة  هو 

اإىل مركز ثقايف تراثي يقوم بدرا�سة وحتليل هذا املبني وو�سع 

للموقع مع درا�سة فعالياته  ت�سميم داخلي ومعاجلة حدائقية 

واأن�سطته ا�ستنادًا اإىل ثقافة املنطقة.

العمراين  وتاأثريه  للم�سروع،  الفكري  العمق 

واملجتمعي، ومدى ا�ستلهام الرتاث العمراين فيه:

يهدف املركز اإىل اإبراز جماليات الت�سميم يف الطراز وجمال 

القيمة  من  يزيد  مما  املحيطة،  العمرانية  البيئة  مع  تفاعله 

البيئية العمرانية للم�سروع، كذلك يهدف املركز لرفع م�ستوى 

ال�سياحة والثقافة والتعريف باحلالة الرتاثية عن طريق قاعات 

العر�ض املوؤقتة والدائمة باملركز، وا�ستعمال املفردات املعمارية 

الرتاثية مثل الروا�سني والفتحات ال�سماوية، مثل هذه املراكز 

تكون نقطة جذب لل�سواح من داخل وخارج اململكة للتعرف على 

طراز املنطقة املعماري من خالل الت�سميم الداخلي للمركز.
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م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

خالل  من  التاريخية  بجدة  تراثي  ثقايف  مركز  الطالب  قدم 

باملنطقة،  التاريخية  التقليدية  املعمارية  للعنا�سر  واٍف  حتليل 

كما قام بتحليل املبنى احلايل مميزات وعيوب، كذلك حتليل 

فكرة »ال�ساباط« االجتماعية مع درا�سة املوقع العام.

فهم الفكر الرتاثي:

م�ستعينًا بفكرة التعامل مع اإ�سم ال�سهرة جلدة »بلد القنا�سل« 

االأ�سيل  »بني  مفهوم  وا�ستعمال  قوي  تراثي  املو�سوع  اإن  حيث 

واملعا�سر« اأو�سح الطالب فهمه للبعد التاريخي والرتاثي وعمق 

الفكر الت�سميمي لديه، ومن خالل حتليل املفردات املعمارية 

بيانات  قاعدة  الطالب  قدم  والتاريخي،  الرتاثي  البعد  ذات 

بفهم وا�سح الفكرة الت�سميمة ببناء املركز وبفهم واٍع للرتاث 

بامل�سروع ويظهر  البيئية املحيطة  الرتاثية  البيئة  وم�ستمد من 

العمق  اإطار  داخل  امل�سروع  ت�سميم  خالل  من  بو�سوح  ذلك 

الفكري للم�سروع باالإ�سافة اإىل اإبراز اأنواع الت�ساميم املختلفة 

وا�ستعمال العنا�سر املعمارية الرتاثية.

ا�ستخدام م�اد البناء:

ا�ستخدام تقنيات الع�سر من خالل مفهوم مواد البناء املنا�سبة 

البناء املحلية  للم�سروع، قام الطالب بتقدمي ت�سور عن مواد 

املتم�سية مع املنطقة التاريخية التي حتقق الهدف املرجو من 

امل�سروع.

الإبداع:

تناوله  يف  والراقي  املتميز  بامل�ستوي  تتميز  امل�سروع  فل�سفة 

يف  -�سواء  املعماري  االإبداع  لتحقيق  الت�سميم  الأ�سلوب 

ا�ستمد  حيث  الداخلي-  الت�سميم  اأو  املعماري  الت�سميم 

واأ�سلوب  التقليدية  املفردات  عن  درا�ساته  خالل  من  امل�سمم 

اال�ستدامة،  مبداأ  وا�ستعمال  البيئية  والدرا�سات  الت�سنيع 

االإبداع يف ت�سميمه حمرتمًا للبيئة الرتاثية وخمتلف العنا�سر 

للت�سميم  فني  عمل  ب�سكل  ت�سميم  ونتج  التقليدية،  املعمارية 

الداخلية واملعمارية باإبداع.

ال�اقعية:

برنامج  ا�ستعرا�ض  مع  ب�سريه  متتابعة  بدرا�سة  الطالب  قام 

وبفكر  و�سال�سة  بب�ساطة  ثم  امل�سروع،  ملكونات  قوي  تف�سيلي 

ر�سني وقوي فر�ض امل�سروع نف�سه �سمن امل�ساريع القوية والتي 

بامل�ستوي  واالرتقاء  املجتمع  وخدمة  تنفيذه  باإمكانية  تتميز 

االجتماعي واالقت�سادي والثقايف للمنطقة، ف�سال عن عر�ض 

نظم التنفيذ املنا�سبة.

راأي جلنة التحكيم:

وبعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم على امل�سروع املر�سح رقم 

)٢3( اتفق اأع�ساء اللجنة على ما ياأتي:

- اأظهر امل�سروع القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف مع فهم الفكر 

الرتاثي.

ا�ستخدام مواد  ملبداأ  الطالب  اإدراك  الر�سومات  وا�سح من   -

البناء منا�سب للموقع.

- متيز العمل باإبداع يف العمل مع الواقعية.

واالجتماعي  الثقايف  البعدين  بتحقيق  الطالب  اهتمام   -

واحرتام مبداأ اال�ستدامة.

الرتاثية  القيمة  معايري  من  عالية  درجة  امل�سروع  حقق   -

والتاريخية.

الرتاث  م�سروع  جائزة  امل�سروع  منح  على  اللجنة  واتفقت 

العمراين -اجلائزة الثانية- منا�سفة )فئة الطالب(.
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جائزة مشروع التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:

منتجع الحياة الفطرية والجيزانية »منتجع جزيرة أم الكتف«
الطالب: عبداهلل بن علي النمي

إشراف: د. عبداهلل بن صالح الحصين
جامعة الملك سعود - كلية العمارة والتخطيط - المملكة العربية السعودية

خلفية عن امل�سروع:

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع ٢٢٠٠٠٠ م٢.

- امل�ساحة املغطاة باملباين: ١7٢4 م٢.

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: ٢488 م٢.

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ١٢ مرتًا.

- عدد الطوابق: طابقان.

- عدد املباين 57 منٍب.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

الفن  اإىل  �سّناعها  وجلوء  ال�سياحة  �سناعة  تطور  ظل  يف 

على  اعتمادًا  املنطقة،  هوية  عن  للتعبري  التقليدي  املعماري 

وح�سارة،  نه�سة  هو م�سدر  متميز،  كفن  املعماري  تراثنا  اأن 

هو فن وقيم، هو علم وثقافة، تراثنا هو هويتنا، ونظرًا ملكانة 

اململكة العربية ال�سعودية يف العامل االإ�سالمي، لذا فقد ا�ستلزم 

اإحياء  الإعادة  ال�سياحية،  املن�ساآت  يف  الرتاثي  اجلانب  اإبراز 

اأ�سالة  من  حتتوي  مبا  وتقدميها  ال�سعودية  الرتاثية  الهوية 

جمالية واجتماعية وحرفية. ترتكز الفكرة االأ�سا�سية يف الدمج 

بني الرتاث والطبيعة مبواد معا�سرة، وت�سميم داخلي يجذب 

الزوار ملنتجع احلياة الفطرية واجليزانية.

م�سادر م�اد البناء:

املتوفرة  النباتية  البيئة  مواد طبيعية حملية من  ا�ستخدام  مت 

بناء  كمواد  ي�ستخدمونها  املا�سي  يف  كان  كما  املنطقة  يف 

للمباين النباتية »الق�ض«. ومنها اأ�سجار االرك واالأثل وال�سوري 

معروف  وجميعها  والثمام  واللطفاء  واملرخ  وامل�ض  »املجروف« 

لدي �سكان املنطقة.

تعريف م�جز بامل�سروع:

ذو  موقع  يف  عائم  بحري  تراثي  بيئي  منتجع  عن  عبارة  هو 

واال�ستجمام  لال�سرتخاء  يق�سد  حيث  وحيوانيه  نباتيه  ثروة 

وجتربة  الكوين  والتاأمل  والطيور  البحرية  الكائنات  وتاأمل 

حياة فطرية وطبيعية متنوعه وجتربة حياة ب�سرية، واكت�ساب 

معلومات ثقافيه و�سياحية واجتماعية للمنطقة. وقد مت اختيار 

هذا املوقع لكونه موقعًا �سياحيًا معتمدًا يف املنطقة والأنه يقع يف 

منطقة �سياحية وهي جيزان.

العمراين  وتاأثريه  للم�سروع،  الفكري  العمق 

واملجتمعي، ومدى ا�ستلهام الرتاث العمراين فيه:

اإقامة  خالل  من  �سياحيًاً  اجلزيرة  اإحياء  اإىل  املنتجع  يهدف 

اأن�سطة  واإيجاد  اال�ستدامة  مبداأ  يحقق  بيئي،  ومنتجع  ُنزل 

جماليات  اإبراز  مع  باملنطقة.  جديدة  متعددة  بيئية  �سياحية 

مما  البحرية،  البيئة  مع  تفاعله  وجمال  البيئي  الت�سميم 

يزيد من القيمة البيئية للم�سروع، كذلك يهدف املنتجع لرفع 

عن  الرتاثية  باملنتجات  والتعريف  والثقافة،  ال�سياحة  م�ستوى 

طريق اأ�ساليب البناء والفر�ض الداخلي مثلما مت اتباعه يف هذا 

اململكة  داخل وخارج  لل�سياح من  نقطة جذب  وتكون  املنتجع، 

للتعرف على اأ�سلوب بناء معماري متميز من خالل الت�سميم 

املعماري اخلارجي والت�سميم الداخلي للمنتجع.
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اأهداف امل�سروع:

هذه  يف  متميز  معماري  باأ�سلوب  امل�ساريع  هذه  مثل  ت�سميم 

والتي  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  اجلزر  من  النوعية 

امللكة  تراث  والتعبري عن  وتطورها،  الداخلية  ال�سياحة  تخدم 

الطراز  مع  الت�سميم  جماليات  واإبراز  ال�سعودية  العربية 

البيئة البحرية، مما يزيد من  اجلنوبي باململكة، وتفاعله مع 

قيمة امل�سروع بيئيًا.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

الرتاثية  على  الت�سميمية  فكرته  مبنيًا  منتجعًا  الطالب  قدم 

التقليدية باجلنوب من خالل حتليل واٍف للمفردات املعمارية 

التقليدية التاريخية باملنطقة.
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فهم الفكر الرتاثي:

الفكر  وعمق  والرتاثي  التاريخي  للبعد  فهمه  الطالب  او�سح 

ذات  املعمارية  املفردات  حتليل  خالل  ومن  لديه،  الت�سميمي 

بفهم  بيانات  قاعدة  الطالب  قدم  والتاريخي  الرتاثي  البعد 

للرتاث  واٍع  وبفهم  املنتجع  ببناء  الت�سميمة  الفكرة  وا�سح 

ذلك  ويظهر  بامل�سروع،  املحيطة  الرتاثية  البيئة  من  وم�ستمد 

بو�سوح من خالل ت�سميم داخل اإطار العمق الفكري للم�سروع 

العنا�سر  وا�ستعمال  املختلفة  الت�ساميم  اأنواع  اإبراز  وجنح يف 

املعمارية الرتاثية.

ا�ستخدام م�اد البناء:

قام الطالب بتقدمي ت�سور عن مواد البناء املحلية املتم�سية مع 

البيئة الطبيعية التي حتقق الهدف املرجو من امل�سروع.

الإبداع:

تناوله  يف  والراقي  املتميز  بامل�ستوي  تتميز  امل�سروع  فل�سفة 

التقليدية  البناء  مواد  تطويع  على  معتمدًا  الت�سميم  الأ�سلوب 

القدمية، خلدمة الغر�ض الت�سميم لتحقيق االإبداع املعماري، 

�سواء يف الت�سميم املعماري اأو الت�سميم الداخلي حيث ا�ستمد 

واأ�سلوب  التقليدية  احلرف  عن  درا�ساته  خالل  من  امل�سمم 

اال�ستدامة  مبداأ  وا�ستعمال  البيئية  والدرا�سات  الت�سنيع 

االإبداع يف ت�سميمه حمرتما للبيئة الرتاثية وخمتلف العنا�سر 

معماري  فني  عمل  ب�سكل  ت�سميم  ونتج  التقليدية  املعمارية 

مبدع.

ال�اقعية:

فر�ض امل�سروع نف�سه �سمن امل�ساريع القوية بب�ساطة و�سال�سة 

وبفكر متزن وقوي والتي تتميز باإمكانية تنفيذه وخدمة املجتمع 

واالرتقاء بامل�ستوي االجتماعي واالقت�سادي والثقايف للمنطقة 

ف�سال عن عر�ض نظم التنفيذ املنا�سبة.

راأي جلنة التحكيم:

اتفق  املر�سح،  للم�سروع  التحكيم  فريق  اأع�ساء  اطالع  وبعد 

اأع�ساء اللجنة على ما ياأتي:

-اأظهر امل�سروع القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف مع فهم الفكر 

الرتاثي.

ا�ستخدام مواد  ملبداأ  الطالب  اإدراك  الر�سومات  وا�سح من   -

البناء منا�سب للموقع.

- متيز العمل باأبداع يف العمل مع الواقعية.

واالجتماعي  الثقايف  البعدين  بتحقيق  الطالب  اهتمام   -

واحرتام مبداأ اال�ستدامة.

الرتاثية  القيمة  معايري  من  عالية  درجة  امل�سروع  حقق   -

والتاريخية،

الرتاث  م�سروع  جائزة  امل�سروع  منح  على  اللجنة  واتفقت 

العمراين -اجلائزة الثانية- منا�سفة )فئة الطالب(.
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جائزة مشروع التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:

محكى غزوة بدر
الطالب: صالح بن علي بن صالح باوزير

إشراف: د. عبداهلل بن صالح الحصين
جامعة الملك سعود - كلية العمارة والتخطيط - المملكة العربية السعودية

خلفية عن امل�سروع:

قيا�سات امل�سروع:

على  مفتوحه  منطقة  امل�سروع:  الأر�ض  االإجمالية  امل�ساحة   -

اجلبل مب�سطح 65٠٠٠ م٢.

- امل�ساحة املغطاة باملباين: ١١37٠ م٢.

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: 4٢٠٠٠ م٢.

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ارتفاع املبنى 4م من �سطح االأر�ض.

- عدد الطوابق: طابقان.

- عدد املباين: مبنيان.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

جتردت الفكرة الت�سميمية يف نقطتني:

• حماكاة الغزوة من خالل و�سع الزائر يف جتربة فريده يتم 
بها التعرف على الق�سة داخل املحكى ثم الزيارة امليدانية 

الأر�ض الغزوة خارج املحكى.

• روؤية املعامل التاريخية واملرور بها كاملوقع التاريخي واجلبال 
املحيطة ومكان قدوم اجلي�سني نتج عن ذلك ما يلي:

- مبنى يحاكي الغزوة مبحتوياتها فوق جبل الدقيقة.

واأر�ض  الدنيا  والعدوي  الق�سوى  للعدوي  املطلة  اجل�سور   -

الغزوة.

طريق  عن  الغزوة  الأر�ض  امليدانية  للزيارة  االنتقال   -

التلفريك وعربات اخليول.

- اإعادة تاأهيل املوقع التاريخي للغزوة.

م�سادر م�اد البناء:

مثل  امل�سنعة  املواد  اإىل  باالإ�سافة  والرخام  احلجر  حملية: 

االإ�سمنت.

تعريف م�جز بامل�سروع:

حمكى غزوة بدر هو م�سروع ملحاكاة وتكري�ض الر�سالة العظيمة 

التي طرحتها الغزوة املوثقة من خالل القراآن الكرمي وال�سّنة 

النبوية ال�سريفة، وكتب ال�سرية، وتو�سح اأهمية املوقع التاريخي 

عر�ض  يف  احلديث  الع�سر  تقنيات  ا�ستخدام  مع  للم�سلمني 

الغزوة  الأر�ض  امليدانية  والزيارة  املحكى،  خالل  من  الق�سة 

مرورًا باملعامل التاريخية من خالل مراحل تنقل تفاعلية.

العمق الفكري للم�سروع، وتاأثريه العمراين واملجتمعي، 

ومدى ا�ستلهام الرتاث العمراين فيه:

وثيق  ارتباط  لها  كمنطقة  التاريخية  املنطقة  مع  التعامل 

اأحداث  من  حملته  ملا  خا�سة  وروحانية  امل�سلمني  نفو�ض  يف 

وانت�سار  املالئكة  ونزول  العظيمة،  الغزوة  يف  جتلت  مهمة، 

املعامل  هذه  على  احلفاظ  الواجب  من  كان  لذا  امل�سلمني، 

قيمة  ذا  املحكى  يكون  واأن  احلديث،  العمراين  االعتداء  من 

اإىل املدينة  اأثرية واقت�سادية ملحافظة بدر، ت�ساف  تاريخية 

البناء  يف  الب�سيطة  العنا�سر  باختيار  اأجمع،  والعامل  املنورة 

البيئة املحلية. من 
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م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف

قدم الطالب م�سروع حمكى غزوة بدر -حمافظة بدر- املدينة 

يف  وجنح  للغزوة  الرتاثية  القيمة  من  الفكرة  م�ستمد  املنورة 

متميز  بفهم  حمكى  اإعداد  وهو  منه  املرجو  الهدف  حتقيق 

للفكر الرتاثي ملكان الغزوة، وقدم الطالب خلفية تاريخية مع 

اأي�سا  الطالب  تناول  املنطقة،  وحمتويات  العام  للموقع  حتليل 

نقد ملكوناته من عيوب ومميزات،  امل�سمم مع  للمبني  حتليل 

وتق�سيم للمناطق وح�سر املعرو�سات وطريقة العر�ض.

فهم الفكر الرتاثي:

وم�ستمد  للرتاث  واٍع  بفهم  الت�سميمة  الفكرة  الطالب  تناول 

املحكى  بامل�سروع، حيث عرب عن  املحيطة  الرتاثية  البيئة  من 

خالل  من  االإ�سالم  �سدر  يف  كانت  التي  بدر  غزوة  ملجريات 

ت�سميم الكتلة اخلارجية للمبني ككتل من ال�سخور املرتاكبة، 

الطابع  على  حفظ  وذلك  للمحكى،  اخلارجية  البيئة  حتاكي 

االأثري واملحيط باملوقع.

ا�ستخدام م�اد البناء:

قام الطالب باقرتاح خليط من مواد البناء املحلية وامل�ستوردة 

والتي تتما�سى مع طبيعة امل�سروع.

الإبداع:

قام الطالب بنجاح عن اإخفاء الذات واإبراز القيمة التاريخية 

باحرتام  التاريخية  املنطقة  مع  االإيجابي  بالتجان�ض  لالآثار 

الطابع العام وا�ستخدام الت�ساد يف بع�ض االأجزاء.

ال�اقعية:

والتي  التنفيذ  واإمكانية  الواقعية  له �سفة  م�سروع  الطالب  قدم 

تخدم املجتمع املحلي والوطني وترتقي بامل�ستوي الثقايف للملكة.
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راأي جلنة التحكيم:

التاريخية والرتاثية للموقع.

وبعد اإطالع اأع�ساء فريق التحكيم للم�سروع املر�سح رقم )٢8( 

اأتفق اأع�ساء اللجنة على االآتي:

الرتاثية  القيمة  معايري  من  عالية  درجة  امل�سروع  حقق   -

والتاريخية، فقد اأظهر امل�سروع تفهم امل�سارك للفكر الرتاث 

العمراين واإمكانية توظيفه من خالل امل�سروع املقرتح.

وتقنيات  الغزوة  جمريات  عر�ض  طريقة  امل�سروع  راعى   -

عر�سها ب�سكل منا�سب.

- واقعية تنفيذ امل�سروع وحتقيق البعدين الثقايف واالجتماعي.

الرتاث  م�سروع  جائزة  امل�سروع  منح  على  اللجنة  واتفقت 

العمراين -اجلائزة الثالثة- منا�سفة )فئة الطالب(.
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جائزة مشروع التراث العمراني
المشروع الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:

قرية سياحية تراثية
الطالب: حمدان بن عمر بن مبارك بن حمدان

إشراف: أ.د محمد عماد بليحة، أ.د هشام مرتضى، م. لؤي خفيف
جامعة الملك عبدالعزيز - كلية تصاميم البيئة - المملكة العربية السعودية

خلفية عن امل�سروع:

قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: ٢5٠٠٠ مرت مربع.

- امل�ساحة املغطاة باملباين: 384٠٠٠ مرت مربع.

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: ١٠635٠ مرت مربع.

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: ٢7 مرتًا.

- عدد الطوابق: تختلف ح�سب نوع املبني بحد اأق�سى 4 طوابق.

- عدد املباين: �سبعة مباٍن.

الفكرة الت�سميمية للم�سروع:

بت�سميم حديث  �سياحية  تراثية  الت�سميمة عمل قرية  فالفكرة 

يتناغم مع مفردات الرتاث العمراين يف املنطقة ال�سرقية نظرا 

تاأهيل  الإعادة  ممكنة  �سرعة  باأق�سى  للتحرك  امللحة  للحالة 

موقعًا  وليكون  الن�سيان..  من  واإنقاذه  »الفر�سة«  موقع  واإحياء 

�سياحيًا مهمًا وجذابًا يق�سده الزوار من داخل وخارج اململكة يف 

خمتلف االوقات واالزمان.. واأن يقام على اأر�سه معر�ض لل�سور 

التاريخية يحكي عن االأحداث التي مرت بها هذه »الفر�سة«.

م�سادر م�اد البناء:

النخل  وجذوع  البناء  واجلب�ض يف  واحلجر  الطني  مثل  حملية 

لالأ�سقف ملحاكاة مواد البناء �سابقًا.

تعريف م�جز بامل�سروع:

ما  اأو  �سابقًا  اخلرب  ميناء  اأجزاء  اأحد  املوقع  هذا  يعترب 

باب  اخلرب..  فر�سة  باأن  فاملعروف  )الفر�سة(..  بـ  ي�سمى 

رزق »النواخذة والتجار«. فميناء اخلرب التجاري، �سطر من 

والتجارية  احلديثة  املدينة  لهذه  االيام  �سجلته  كبري  كتاب 

اخلرب  ميناء  ال�سرقية،  املنطقة  ذاكرة  يف  خالدة  باتت  التي 

هو  عقود  قبل  كان  اخلرب«  »فر�سة  ي�سمى  ما  اأو  التجاري 

من  حتب  ما  فيه  جتد  اأن  ت�ستطيع  الذي  الوحيد  املنفذ 

لوازم  اأو  اأو عطور  راقية  ال�سخ�سية من مالب�ض  احتياجاتك 

امليناء  وظل  املدن،  بقية  يف  تتوفر  ال  قد  منزلية  اأدوات  اأو 

ولكن  يقفل؛  اأن  قبل  لعقود حمافظًا على خ�سو�سيته ومتيزه 

منه  جعلت  التي  واأ�سالته  نكهته  التجاري  اخلرب  مليناء  يبقى 

اأنه مل  وفاء رغم  بكل  ويتذكرونه  اأهايل اخلرب  يتنف�سه  عبقًا 

يتبق منه االأطالل، ومازال كبار ال�سن الذين عاي�سوا بدايات 

امليناء التجاري للخرب يتذكرون -باأ�سى- كلما عربوا ال�سارع 

وا�سطدموا بالعمائر ال�ساهقة التي حلت حمل امليناء.

عمق الفكري للم�سروع وتاأثريه العمراين واملجتمعي، 

ومدى ا�ستلهام الرتاث العمراين فيه:

عمل قرية تراثية �سياحية بت�سميم حديث يتناغم مع مفردات 

من  البد  كان  ولذا  ال�سرقية.  املنطقة  يف  العمراين  الرتاث 

يف  للبدء  موجز  بكل  والزخرفية  املعمارية  املفردات  معرفة 

الفكرة الت�سميمة والتي تتكون من جانبني.

يف  العمراين  للرتاث  والزخرفية  املعمارية  املفردات 

املنطقة ال�سرقية:

- االأفنية الداخلية.

- االأبواب والنوافذ.

- ال�ساباط »املمرات امل�سقوفة.

- فتحات التهوية واملراقبة.
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- الزخارف.

- املمرات املعقودة.

- ت�ساميم االأر�سيات.

مبثابة  يكون  تاريخي  موقع  يف  تراثية  قرية  فاإن�ساء  ثم  من 

مما  املنطقة  يف  خر 
ُ
اأ تنموية  م�ساريع  لقيام  جذب  عن�سر 

ي�سهم يف املحافظة عليها واإعادة اإحيائها. اأما بالن�سبة للتاأثري 

مبا�سيه  وربطه  نف�سه  عن  املجتمع  لدى  وعي  تكون  املجتمعي 

وتوعيته للمحافظة على االآثار والرتاث.

تاأثريه العمراين واملجتمعي:

وحتديدًا  متتالية،  الأجيال  تاريخًا  التجاري  اخلرب  ميناء  يحمل 

»جيل الطفرة« يف الثمانينات الهجرية؛ وظل هذا التاريخ حافاًل 

مقايي�ض احلياة والتنمية والتجارة اإىل اأن و�سل اإىل »جيل االألفية« 

الذي اخت�سر تاريخ امليناء الطويل يف اجلانب التجاري باإغالقه، 

باملنطقة  التجارة  روافد  من  ورافد  مهم  جتاري  باب  واإقفال 

خمتلف  يف  املالية  ال�سفقات  فيه  تعقد  كانت  حيث  ال�سرقية، 

االأن�سطة التجارية، وخ�سو�سًا يف املواد الغذائية واملكتبية، وكان 

التنقل  طريق  عن  البحرين  اىل  التجاري  املنفذ  هو  امليناء  هذا 

اأ�سبح  ان  بعد  التجاري  امليناء  اإقفال  وتقرر  ال�سراعية.  بال�سفن 

ج�سر امللك فهد ١4٠7/3/٢4هـ جاهزًا لالنطالق.
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ا�ستلهام الرتاث العمراين:

طريقة ا�ستخدام االأفنية الداخلية وت�سميم االأبواب والنوافذ 

واملراقبة  التهوية  وفتحات  امل�سقوفة«  »املمرات  واالأ�سباط 

الداخلي  الت�سميم  جانب  اإىل  املعقودة  واملمرات  والزخارف 

االإ�ساءة  واإدخال  للقرية  الفراغي  التوزيع  يف  لالأر�سيات 

الطبيعية.

�سرح الفكرة الت�سميمية:

باأق�سى  للتحرك  امللحة  الت�سميمة مبنية على احلالة  الفكرة 

التاريخي  املوقع  هذا  واإحياء  تاأهيل  الإعادة  ممكنة  �سرعة 

وجذابًا  مهمًا  �سياحيًا  موقعًا  وليكون  الن�سيان..  من  واإنقاذه 

االوقات  خمتلف  يف  اململكة  وخارج  داخل  من  الزوار  يق�سده 

التاريخية  لل�سور  معر�ض  اأر�سه  على  يقام  واأن  واالزمان.. 

ثم  من  »الفر�سة«.  هذه  بها  مرت  التي  االأحداث  عن  يحكي 

فالفكرة الت�سميمة عمل قرية تراثية �سياحية بت�سميم حديث 

يتناغم مع مفردات الرتاث العمراين يف املنطقة ال�سرقية.

م�س�غات نيل اجلائزة:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف

ال�سرقية-  -املنطقة  الرتاثية  الفر�سة  قرية  الطالب  قدم 

م�ستمدة  متميزة  ع�سرية  فكرة  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

بحرفية حتقيق  ا�ستطاع  للجزيرة، حيث  الرتاثية  القيمة  من 

للفكر  متميز  بفهم  لالآثار  متحف  ت�سميم  بتقدمي  الهدف 

الرتاثي يف اجلزيرة.

فهم الفكر الرتاثي:

الرتاثية  الفر�سة  قرية  ببناء  الت�سميمة  الفكرة  الطالب  تناول 

الأهمية  واٍع  وبفكر  االأ�سلي،  التاريخي  للموقع  متاخمة  ملنطقة 

الـ»الفر�سة« لذهن ال�سكان وتاأكيد املنطقة التاريخية باتباع مبداأ 

التجان�ض االإيجابي مع املنطقة التاريخية »احرتام الطابع العام« 

املحيطة  البيئية  الرتاثية  البيئة  من  وم�ستمد  للرتاث  واٍع  بفهم 

مع  التعامل  م�ستويات  عن  خلفية  الطالب  قدم  وقد  بامل�سروع، 

املباين احلديثة يف املواقع ذي ال�سبغة التاريخية، باالإ�سافة اإىل 

تاأثريه  اإبراز  خالل  من  للم�سروع  الفكري  العمق  مفهوم  تقدمي 

العمراين واملجتمعي ومدى ا�ستلهام الرتاث من اإبراز احلاجة اإىل 

امل�سروع والهدف املتوقع حتقيقه بعد االنتهاء من تنفيذ امل�سروع.

ا�ستخدام م�اد البناء:

الطني واحلجر وجذوع  البناء مثل  باقرتاح مواد  الطالب  قام 

النخيل، لتنعك�ض �سورة امل�سروع التاريخية على الكتلة الظاهرة 

ولتندمج مع املنطقة ب�سريًا.

الإبداع:

امل�سروع عمل فني معماري متميز وله ح�ض مبدع، وقام امل�سمم 

بنجاح ا�ستخدام الت�ساد يف بع�ض االأجزاء، كما يظهر خالل 

وكيفية  التفا�سيل،  اأدق  على  العايل  احلر�ض  امل�سروع  حتليل 

اإبرازها، وعمل ح�سابات االإ�ساءة اخلا�سة بها.

ال�اقعية

تخدم  والتي  التنفيذ  واإمكانية  الواقعية  ب�سفة  امل�سروع  يت�سم 

املجتمع املحلي والوطني وترتقي بامل�ستوي الثقايف للملكة.
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راأي جلنة التحكيم:

وبعد اطالع اأع�ساء فريق التحكيم للم�سروع املر�سح رقم )١١( 

اتفق اع�ساء اللجنة على االآتي:

الرتاثية  القيمة  معايري  من  عالية  درجة  امل�سروع  حقق   -

والتاريخية.

العمراين  الرتاثي  للفكر  امل�سارك  تفهم  امل�سروع  اأظهر   -

واإمكانية توظيفه من خالل امل�سروع املقرتح.

- واقعية تنفيذ امل�سروع وحتقيق البعد�سني الثقايف واالجتماعي.

الرتاث  م�سروع  جائزة  امل�سروع  منح  على  اللجنة  واتفقت 

العمراين -اجلائزة الثالثة- منا�سفة )فئة الطالب(.
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البحث الفائز بالجائزة األولى:
GENOTYPE AND PHENOTYPE IN ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN
»ANALYTICAL STUDY OF TRADITIONAL ARCHITECTURE IN ARABIAN GULF CITIES«

الطالبة: وسن بنت مكي بن محمد
إشراف: د. إسالم الغنيمي، ودشريف الوجيه

جامعة البحرين - كلية  الهندسة - قسم العمارة - مملكة البحرين

جائزة بحوث التراث العمراني

تعريف البحث:

يركز البحث على درا�سة جمموعة اأبنية تراثية يف دول جمل�ض 

يف  الوراثي  املفهوم  وبيان  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

من  تتكون  املعمارية  االأ�سكال  اأن  بفر�سية  املعماري،  الت�سكيل 

خر ظاهرية وت�سمى العنا�سر اجلينية، وهي 
ُ
عنا�سر وراثية، واأ

امل�سوؤولة عن نقل االأفكار واملالمح املوروثة من العمارة الرتاثية 

بـ»اجلينوتايب«، اأما العنا�سر الظاهرية فهي ال�سفات املادية 

املوروثة وت�سمى بـ»الفينوتايب«.

اإدراكها  ميكن  »الفينوتايب«  الظاهرية  العنا�سر  اإن  حيث 

فال  »اجلينوتايب«  الوراثية  العنا�سر  اأما  ومبا�سرة،  ب�سريًا 

العنا�سر  وهذه  ح�سيًا.  تدرك  بينما  ب�سريًا  اإدراكها  ميكن 

مبفهومها ا�ستخدمت لفهم العمارة والت�سميم الداخلي.

النتائج:

ا�ستخل�ض البحث جمموعة من املالمح اجلينية مثل: »املقيا�ض 

وغريها..«،  اخل�سو�سية،  الداخل،  اإىل  االنفتاح  االإن�ساين، 

»اللواوين،  مثل:  الظاهرية  العنا�سر  من  اأخرى  وجمموعة 

الزخارف واملقرن�سات، احلمائم، وغريها..«، ومن اأهم نتائج 

اأن تتغري،  العنا�سر الظاهرية »الفينوتايب« ممكن  اأن  البحث 

اأما العنا�سر اجلينية »اجلينوتايب« فيمكن اأن تطور.

م�س�غات نيل اجلائزة

اأهمية م��س�ع البحث:

الظاهرة  ال�ستقرار  املتبعة  املنهجية  يف  البحث  اأهمية  تكمن 

وطرق التحليل وتعدد امل�سادر التي رجع اإليها الباحث.

املنهجية العلمية املتبعة:

املعلومات عن  املنهجية اال�ستقرائية وذلك بجمع  البحث  اتبع 

الظاهرة يف اأربعة اأمثلة يف البيوت الرتاثية يف دولة البحرين، 

وا�ستخدمت اأي�سًا املنهجية البنيوية يف حتليل النتائج.
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�سم�لية الدرا�سة:

اأتت �سمولية الدرا�سة يف تو�سيح الباحث ف�سول درا�سته التي 

التي تالها  امل�سكلة  البحث، وفر�سياته، و�سرح  �سملت طريقة 

درا�سة م�ستفي�سة عما جاء يف اأدبيات املو�سوع، والتي اأو�سحت 

احلالة  يف  النتائج  تلك  وا�ستخدام  الالزمة،  املادية  العنا�سر 

الدرا�سية التي ُبنيت عليها نتائج البحث وخال�سته.

راأي جلنة التحكيم:

وجهات  تداول  وبعد  البحث  على  التحكيم  جلنة  اطالع  بعد 

و�سمولية  الباحث  اأتبعها  التي  العلمية  املنهجية  حول  النظر 

الرتاث  مل�ستقبل  جديد  فهم  على  انعك�ست  التي  الدرا�سة 

املعماريون  امل�سممون  منه  ي�ستفيد  اأن  ميكن  الذي  العمراين 

والباحثون ومتخذو القرار يف احلفاظ على الهوية اخلليجية. 

وبذلك فقد اتفق اأع�ساء اللجنة ما ياأتي:

حيث  من  اجلائزة  نيل  ا�سرتاطات  جميع  الباحث  حتقيق   -

املنهجية العلمية وال�سمولية.

- حتقيق الباحث منوذجًا لدرا�سات اأمثلة مدن خليجية اأخرى، 

العمارة  لتوجهات  م�ستقبلية  لدرا�سة  الباب  فتح  وكذلك 

احلديثة اآخذة يف االعتبار االإرث املعماري والعمراين املحلي.

وقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على منح البحث املقدم جائزة 

بحوث الرتاث العمراين -اجلائزة االأوىل- )فئة الطالب(.
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البحث الفائز بالجائزة الثانية )مشاركة(:
منهج مقترح إلعادة تأهيل وتطوير التراث العمراني في القرى السعودية

الدكتور محسن بن فرحان القرني 
إشراف: ا.د عبدالعزيز المقرن، د. صالح الهذلول

جامعة الملك سعود - كلية العمارة والتخطيط - قسم العمارة وعلوم البناء - المملكة العربية السعودية

جائزة بحوث التراث العمراني
املقدمة:

رغم ا�ستمرار احلياة يف مواقع الرتاث العمراين يف معظم دول 

اململكة  ومنها  الدول  بع�ض  يف  جنده  ذلك  عك�ض  فاإن  العامل، 

العمراين  الرتاث  مواقع  اأهملت  حيث  ال�سعودية،  العربية 

خ�سو�سا القرى الرتاثية، و�سارت مهجورة ال حياة فيها. 

اأهداف الدرا�سة:

 - ت�سخي�ض ظاهرة تدهور القرى الرتاثية وحتليل عنا�سرها 

وفهم اأبعادها.

- ا�ستك�ساف العوامل التي اأدت اإىل تدهور البيئة العمرانية يف 

القرى الرتاثية يف اململكة.
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 - الكبرية  اخل�سارة  يف  تتمثل  واقعية  ق�سية  يتناول   -  

القرى  مباين  تدهور  من  الناجتة   - والثقافية  االقت�سادية 

الرتاثية يف اململكة وعدم اال�ستفادة منها. 

- ي�ساهم يف ت�سخي�ض ظاهرة تدهور القرى الرتاثية وحتليل 

عنا�سرها وفهم اأبعادها، واخلروج مبنهجية ت�ساهم يف معاجلة 

م�ساكل تدهور مباين الرتاث العمراين وتنميتها.

 - يف ظل ندرة املراجع العلمية يف هذا املجال باململكة تاأتي اأهمية 

القيام بهذه الدرا�سة كاأول درا�سة من نوعها يف اململكة كمرجع علميا 

ي�ساهم يف معاجلة الو�سع القائم يف القرى الرتاثية وتطويرها.

يتناول  الذي  مو�سوعها  الدرا�سة يف  اأهمية هذه  تربز  كما   -  

املتح�سر  العامل  دول  من  كثري  يف  متثل  التي  الرتاثية  القرى 

اإحدى الركائز االأ�سا�سية للحياة الريفية، وال�سياحة الثقافية، 

كما تعد موردا اقت�ساديا مهما ل�سكانها. 

منهجية الدرا�سة:

البحث  مادة  جمع  على  يعتمد  الذي  اال�ستقرائي  املنهج   -  

العلمية  والر�سائل  واملراجع  والكتب،  التاريخية،  امل�سادر  من 

واملعلومات امليدانية.

ر�سد  على  يعتمد  الذي  بالواقع  املرتبط  الو�سفي  املنهج   -  

الو�سع الراهن لعدد من القرى الرتاثية على م�ستوى  وحتليل 

مناطق اململكة املختلفة.

- الدرا�سة امليدانية لواقع القرى الرتاثية.

 - املنهج املقارن الذي يعتمد على درا�سة حتليلية مقارنة لعدد 

وعدد  اململكة،  يف  الرتاثية  القرى  من  خمتارة  مناذج  ثالثة 

ثالثة مناذج ناجحة من دول خمتلفة.

 Qualitative( اجلمع بني منهج البحث النوعي اأو الكيفي -

Research( الذي يعتمد على دور الباحث يف تتبع وتق�سي 
احل�سول على املعلومات وحتليلها �سواء من امل�سح امليداين اأو 

ال�سئون  وزارة  امل�سئولني يف  مع عدد من  املقابالت  من خالل 

البلدية والقروية ويف الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار.

اأب�اب البحث:

- الباب االأول: تعريف بالو�سع الراهن ملنطقة الدرا�سة.

- الباب الثاين: ت�سخي�ض ظاهرة تدهور القرى الرتاثية.

الباب الثالث: و�سع منهجية ت�ساهم يف املحافظة على القرى 

الرتاثية وتنميتها تقوم على عدة مناهج ومنها: منهج البحث 

خالل  من  وذلك   )Quantitative Research( الكمي 

)Questionnaire( طبقت على )٢76(  ت�سميم ا�ستبانة 

العالقة  ذات  اجلهات  يف  وامل�سئولني  املخت�سني  من  مبحوثا 

بالرتاث العمراين يف خمتلف مناطق اململكة.

نتائج الدرا�سة:

يف  العمراين  الرتاث  الإدارة  املوؤ�س�سي  التنظيم  ارتباط   -  

اململكة بجهتني جهة م�سئولة عن  النماذج املختارة من خارج 

تعنى  وجهة  ال�سياحة،  اأو  الثقافة  وزارة  يف  ترتكز  املحافظة 

املنهج  وهذا  البلديات.  يف  ترتكز  والتطوير  التنمية  مب�سوؤولية 

يرى الباحث منا�سبة تطبيقه يف اململكة.

اململكة  حاليا يف  الرتاثية  القرى  تطوير  الت�ستت يف جهود   -  

لتعدد اجلهات احلكومية ذات العالقة مما يولد ازدواجية يف 

بع�ض االأدوار، وتاأخر يف تنفيذ امل�ساريع. 

- حتديد امل�ساكل الرئي�سة الراهنة للقرى الرتاثية يف اململكة، 

والتعرف على اأهم االإمكانات لتطويرها.

 - تقييم جتربة تطوير القرى الرتاثية الراهنة يف اململكة. 

الرتاث  مباين  تدهور  م�ساكل  تعالج  مبنهجية  اخلروج   -  

الرتاثية  القرى  على  املحافظة  يف  وت�ساهم  العمراين 

وتنميتها.

م�س�غات نيل اجلائزة:

اأهمية البحث:

تربز اأهمية البحث يف كونه:

بالقرى  يتعلق  احلا�سر  ع�سرنا  يف  حيويا  مو�سوعا  يتناول   -

املحلية  والثقافية  العمرانية  الهوية  تعك�ض  التي  الرتاثية 

خ�سو�سا مع انت�سار العوملة.
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الت��سيات:

- اإعداد خطة لتطوير القرى التاريخية.

- �سح وت�سنيف وت�سجيل القرى ال�سياحية.

- ربط القرى الرتاثية باملخططات احلديثة.

- اختيار مناذج من القرى الرتاثية لتطويرها.

- اإعداد اأدلة ملوا�سفات الرتميم واإعادة التاأهيل.

�سم�لية الدرا�سة:

العمراين  بالرتاث  متعلقة  على عدة جوانب  الدرا�سة  ا�ستملت 

املكانية  تناول حلدوده  هناك  وكان  ال�سعودية  العربية  باململكة 

والتاريخية، وطبيعتها اجلغرافية والعمرانية من خالل احلديث 

اأهملت  حيث  وتطورها،  منوها  ومراحل  ومناخها  املنطقة  عن 

و�سارت  الرتاثية،  القرى  خ�سو�سا  العمراين  الرتاث  مواقع 

مهجورة ال حياة فيها، فعملت الدرا�سة على اإعادة اإحيائها.

 - ق�سور يف اإقبال املالك واملجتمع املحلي ورجال االأعمال على 

ولقلة وجود  لقلة وجود احلوافز  الرتاثية  القرى  اال�ستثمار يف 

التجارب الناجحة.

 - الرتكيز على توظيف القرى ثقافيا و�سياحيا مما قد يجعل 

ا�ستمرارية  اإىل  يفتقر   )Artificial( م�سطنعا  كيانا  منها 

ميكن  ال  التوجه  هذا  اأن  كما  معه.  يتعاي�سون  �سكان  وجود 

تطبيقه على جميع القرى، فلي�ض كل قرية اأو بلدة تراثية ميكن 

توظيفها �سياحيا. 

راأي جلنة التحكيم:

تداول وجهات  وبعد  البحث  التحكيم على  اأع�ساء جلنة  اطلع 

النظر حول املنهجية املطبقة واأهمية البحث و�سمولية الدرا�سة، 

اتفقت اللجنة على ما ياأتي:

حقق البحث جميع ا�سرتاطات نيل اجلائزة يف هذا املجال من 

حيث املنهجية العلمية وال�سمولية.

تطوير  الإعادة  م�ستقبلية  لدرا�سات  منوذجًا  الدرا�سة  قدمت   -

الرتاث العمراين يف قرى ومدن دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

العربية.

وقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على منح البحث املقدم جائزة 

)فئة  م�ساركة  الثانية-  -اجلائزة  العمراين  الرتاث  بحوث 

الطالب(.
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البحث الفائز بالجائزة الثانية )مشاركة(:
توثيق حصن عبس االثري، توثيق حارة سيجاء، توثيق حارة قصرى االثرية

الطالبات: علياء بنت حمد بن هالل اليحمدية، أسماء بنت هالل بن سالم الخروصية، زينب بنت فيصل بن عبداهلل 
التميمية، أبرار بنت محمود بن ابراهيم الهاشمية، حجيلة بنت سيف بن حميد الحارثية، رياء بنت سعيد بن مبارك 
الشعيلية، ذهالء بنت سالم بن سليم العنقودية، فاطمة بنت مال اهلل بن علي الفارسية، منال بنت مسعود بن 
خليفة المعمرية، نبيلة بنت خلفان بن خميس الكندية، نجوى بنت عبداهلل بن عيسى البلوشية، عاتكة بنت محمد 
ابن حمد المسرورية، إيثار بنت سالم بن ضحي الحسنية، مودة بنت سيف بن أحمد الصوافية، إخالص بنت يوسف بن 

محمد الوهيبية، ثريا بنت سعيد بن صالح الكندية.
إشراف: د. نعيمة بنكاري 

جامعة السلطان قابوس – كلية الهندسة - سلطنة عمان

جائزة بحوث التراث العمراني
اأهداف البح�ث:

ب�سلطنة  والثقافة  الرتاث  وزارة  بني  م�سرتك  تعاون  اإيجاد   -  

عمان وجامعة ال�سلطان قابو�ض.

- تهدف البحوث اإىل توثيق امل�ستوطنات والتجمعات ال�سكنية 

على  الوزارة  تعمل  اأخرى  م�ستوطنات  عدة  �سمن  االأثرية 

تطويرها  تاأهيلها  الإعادة  م�ستقبلية  خطط  وو�سع  توثيقها 

كمناطق اأثرية و�سياحية.

وبعد  عب�ض  حل�سن  التوثيقي  اجلانب  تغطي  البحوث  هذه   -

يتم  والثقافة �سوف  الرتاث  وزارة  الدرا�سة من قبل  تتم  اأن 

تطوير اخلطة االإدارية. 
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الرتاث  ا�ستلهام  ومدى  للبح�ث  الفكري  العمق 

فيها:

ومن  العماين  العمراين  االإرث  توثيق  اإىل  البحوث  هذه  تهدف 

ثم و�سع خطة ال�ستغالل هذا االإرث الأهداف �سياحية للتعريف 

للطالب  مرجعًا  كونها  اإىل  اإ�سافة  القدمية،  العمانية  بالعمارة 

وكيف  العمانية  العمارة  مكونات  على  لالطالع  املعماريني، 

القالع  وي�سيد  القرى،  يخطط  اأن  العماين  االإن�سان  ا�ستطاع 

واحل�سون، بهدف حتقيق االأمن وال�سالمة للمواطن العماين.

خال�سة البح�ث وت��سياتهم ومقرتحاتهم:

 - مت توثيق ح�سن عب�ض هند�سيًا ومعماريا �سمل قيا�ض املباين 

وت�سويرها ودرا�سة املوقع اال�سرتاتيجي للح�سن وفهم حياة 

به  قام  الذي  امليداين  امل�سح  خالل  من  العماين  االإن�سان 

الطالب امل�ساركني يف الدرا�سة، فتتو�سع مداركهم املعمارية 

باأهمية احلفاظ عليها وامل�ساهمة يف اإعادة اإحيائها.

خ�سي�سًا  بني  اأنه  �سيما  واأمنية  معمارية  اأهمية  للح�سن   -  

للجوء اإليه يف حاالت احلب واال�سرابات االأمنية مما �سكل 

املهمة الدفاعية التي بني من اأجلها.

ومن خالل عملية التوثيق املنجزة، تو�سل البحث اإىل اأن معظم 

بيوت احلارة يف حالة بناء مقبولة مع وجود عدد �سئيل منها 

املقرتحة  التو�سيات  �سمن  ومن  متهدمة.  اأنها  على  ت�سنفت 

للبحث لبناء خطة االإدارية:

املنطقة  �سكان  مب�ساركة  احلارة  تطوير  قرارات  �سياغة   -

واأ�سحاب االأعمال وامل�ستثمرين.

- يو�سى ب�سيانة جميع اخلدمات واملالمح املعمارية.

خلدمة  �سيافة  اأماكن  لت�سبح  البيوت  بع�ض  تهيئة  ميكن   -

ال�سياح.

خطر  من  حلمايته  احلارة،  م�سجد  واإ�سالح  جتديد  يجب   -

الهدم؛ الأجل بناء مباين �سكنية جديدة.
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- نظرًا لتميز احلارة باملقومات الزراعية التي مازالت قائمة 

اخل�سار  لبيع  كاأماكن  امل�ساحات  بع�ض  تخ�سي�ض  ميكن 

والفواكه.

- ميكن حتويل بع�ض م�ساحات احلارة لتقدمي ور�ض تعليمية يف 

احلرف التقليدية اليدوية لل�سكان وال�سياح.

هند�سيًا  ومعماريًا،  هند�سيا  احلارة  توثيق  مت  اأن  بعد   -

النقو�ض  ودرا�سة  وت�سويرها  املباين  قيا�ض  �سمل  ومعماريا 

التي حتتويها وفهم حياة االإن�سان العماين من خالل امل�سح 

الدرا�سة،  يف  امل�ساركني  الطالب  به  قام  الذي  امليداين 

فتتو�سع مداركهم املعمارية باأهمية احلفاظ عليها وامل�ساهمة 

يف اإعادة اإحيائها.

- هذه احلارة لها اأهميتها الرتاثية والثقافية واملعمارية ولذلك 

عليها  احلفاظ  على  العمل  امل�سوؤولة  اجلهات  على  يجب 

واإعادة اإحيائها بحيث ميكن اال�ستفادة منها كمرجع تاريخي 

وعلمي هام وجعلها منطقة جذب �سياحي.

راأي جلنة التحكيم:

املقدمة  البحوث  على  التحكيم  فريق  اأع�ساء  جميع  اطلع   

توثيق  اأعمال  بع�ض  وتنمية  الفنية  ال�سمات  من  واال�ستفادة 

املنهجية  حول  النظر  وجهات  تداول  وبعد  االأثرية،  االأماكن 

العلمية التي اتبعها الباحثون، و�سمولية الدرا�سات التي قدموها 

التي انعك�ست على فهم الفكر الرتاثي واالأثري واإعادة �سياغته 

لتعود على �سكان املنطقة بفوائد اقت�سادية تراثية من املنطقة، 

وبذلك فقد اتفق اأع�ساء اجلنة على ما ياأتي:

هذا  يف  اجلائزة  نيل  ا�سرتاطات  جميع  البحوث  حققت   -

املجال من حيث املنهجية العلمية وال�سمولية، وكذلك الطرح 

املو�سوعي الواقعي.

ملناطق  م�ستقبلية  لدرا�سات  منوذجًا  الدرا�سات  قدمت   -

اأخرى وتنمية البعد االقت�سادي االجتماعي من حيث الرتاث 

عدد  يف  تطبيقه  ميكن  ما  وهذا  عمان،  �سلطنة  يف  االأثري 

من مناطق اململكة العربية ال�سعودية، ودول اأخرى من دول 

جمل�ض التعاون لدول اخلليجي العربية.

- اإمكانية تنفيذ نتائج البحوث من قبل اجلهات املعنية.

املقدمة  البحوث  منح  على  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  اتفق  وقد 

م�ساركة  الثانية-  -اجلائزة  العمراين  الرتاث  بحوث  جائزة 

)فئة الطالب(.
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البحث الفائز بالجائزة الثانية )مشاركة(:
سوق باب المنامة

الطالبات: سارة بنت علي عيسى، مريم بنت أحمد عبداهلل، مريم بنت نادر البستكي
جامعة البحرين - كلية الهندسة - قسم العمارة - مملكة البحرين

إشراف: الدكتور سعد النعيمي، الدكتور نادر محمد البستكي، األستاذ جمال الجابر

جائزة بحوث التراث العمراني

مقدمــــــة:

مملكة  يف  ال�سياحية  الوجهات  اأهم  اأحد  املنامة  �سوق  يعترب 

البحرين، حيث اإن له مكانة تاريخية هامة ت�سكل نقطة البداية 

ملرحلة اقت�سادية ن�سطة يف فرتة ما بعد النفط، اإذ اأنه يحتوي 

على عدد كبري من املباين واملحالت التجارية التاريخية التي 

من  يزيد  ومما  ال�سوق،  نطاق  داخل  عليها  حمافظ  زال  ما 

وما  التجارية  باالأن�سطة  ناب�سًا  زال  ما  اأنه  ال�سوق  اأهمية هذا 

زال يجذب بقدر ال باأ�ض به املت�سوق املحلي واالأجنبي.

يف هذا البحث ن�ستعر�ض عملنا يف توثيق جزء من اأجزاء �سوق 

املنامة التاريخي، وهذه املنطقة عبارة عن م�سجد ال�سيخ قا�سم 

ببيع  املتخ�س�سة  التجارية  املحالت  من  بعدد  املحاط  املهزع 

ال�سلع الغذائية و�سلع العطارة وغريها، كذلك مطعم  خمتلف 

مندي فهو يجاور امل�سجد من اجلهة ال�سرقية وفندق �سنرتال 

لت�سمل هذه املنطقة من ال�سوق جمموعة متنوعة من االأن�سطة، 

نظرًا لتوفر هذا اخلليط املتنوع. اإن وجود مثل هذه البقعة يف 

ال�سوق، ت�ستمل على )م�سجد، فندق، مطعم وحمالت جتارية( 

يعترب فر�سة نادرة، اإذ اأن تواجد مثل هذه العنا�سر جمتمعة يف 

منطقة واحدة قلما يالحظ تواجده يف �سوق املنامة التاريخي، 
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يعترب خطوة  العمراين  والتوثيق  الدرا�سات  هذه  مثل  فاإن  لذا 

هامة للحفاظ على هذا اجلزء النادر من ال�سوق.

�سهرًا  تقارب  ملدة  والتحليل  والبحث  التوثيق  عملية  ا�ستمرت 

يف  والبحث  والنظري  املعماري  التحليل  �سملت  الزمن،  من 

املنامة،  �سوق  وتاريخ  االإ�سالمية  واالأ�سواق  البحرين  تاريخ 

املخططات  من  عددًا  ي�سمل  الذي  التاريخي  البحث  وكذلك 

وبع�سًا من االأر�سيف الفوتوغرايف ملدينة املنامة القدمية التي 

البحرين.  تاريخ  يف  متخ�س�سة  كتب  من  عليها  احل�سول  مت 

مثل  الدولية  املواثيق  من  عددًا  على  البحث  هذا  ا�ستنادنا يف 

العمراين  الرتاث  الإدارة  اليون�سكو  وثيقة  فيني�سيا،  )ميثاق 

ووثيقة الرتاث الطبيعي-١97٢م(. ويف اخلتام اأبدينا تو�سيتنا 

من خالل االإيجابيات وال�سلبيات املتعلقة يف مو�سوع البحث. 

الت��سيات:

)م�سجد،  على  ت�ستمل  ال�سوق،  يف  البقعة  هذه  مثل  وجود   -

فندق، مطعم وحمالت جتارية( يعترب فر�سة نادرة، اإذ اأن 

قلما  واحدة  منطقة  يف  جمتمعة  العنا�سر  هذه  مثل  تواجد 

يالحظ تواجده يف �سوق املنامة التاريخي، لذ فاأن مثل هذه 

للحفاظ  هامة  خطوة  يعترب  العمراين  والتوثيق  الدرا�سات 

هامة للحفاظ على هذا اجلزء النادر من ال�سوق.

- العدد الكبري من املباين والدكاكني التاريخية التي ما زالت 

حمافظة عليها داخل نطاق ال�سوق، والتي ت�سل ن�سبتها اإىل 

7٠% على اأقل التقدير من عدد املباين الكلي املوجود داخل 

نطاق هذا التوثيق.

حلدج  متكامل  ب�سكل  العمراين  ن�سيجه  على  ال�سوق  حافظ   -

كبري حيث مل يخرتقه من ال�سوارع احلديثة اإال القليل اأمثلة 

التي  ال�سغرية  ال�سوارع  ال�سيخ عبداهلل جنوبًا وبع�ض  �سارع 

مت تو�سعتها يف اجلهة ال�سمالية الغربية من ال�سوق، وحافظ 

ال�سوق ب�سكل كبري على حدود امللكيات التاريخية ومل يحدث 

اإال يف نطاق حمدود يقع  ت�سويه حلدود العقارات التاريخية 

معظمه يف اجلزء ال�سمايل الغربي من ال�سوق.

- اأنه ما زال ناب�سًا باالأن�سطة التجارية وما زال يجذب بقدر ال 

باأ�ض به املت�سوق املحلي واالأجنبي.

عا�سروه  الذي  االأ�سليني  التجار  من  به  باأ�ض  ال  عدد  وجود   -

احلقبة التاريخية لل�سوق يف فرتة اخلم�سينيات وال�ستينيات 

والذين يحملون يف ذكرياتهم الكثري من الذكريات.

- تواجد القليل من االأن�سطة التجارية القدمية التي كانت وما 

زالت ن�سطة مثل )بيع االأرز واحلبوب وال�سكر، مهنة التناكة، 

احلواجة، الطواوي�ض....اإلخ(.

املنهجية العلمية املتبعة:

ي�ستند البحث املنهج الو�سفي الذي يعتمد على جمع املعلومات 

وحتليلها ويتم ذلك عن طريق:

- امل�ساهدة

- اال�ستبيانات

- املقابالت ال�سخ�سية

- البحث التاريخي

- الت�سوير

- حتليل املعلومات )التحليل املادي والتحليل املعنوي(
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م�س�غات نيل اجلائزة:

اأهمية م��س�ع البحث:

من  العائالت  عليها  ح�سل  التي  اجلديدة  املعلومات  غريت 

للرتاث  العائالت  نظرة  االأثرية  املباين  توثيق  جتربة  خالل 

املعماري يف مملكة البحرين، اإذ اأن العمارة البحرينية ت�سم يف 

جعبتها )5٠٠٠( مبنى اأثري تزخز جميعها بالتقنيات املعمارية 

الرتاثية التي ما زالت رمزًا للجمال املعماري والعمراين.

املنهجية العلمية:

امل�ستند  والتحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث يف خالل  ا�ستطاع 

العينية  واملالحظات  ال�سخ�سية  واملقابالت  اال�ستبيانات  على 

اأن يفي باملتطلبات االأ�سا�ض يف مثل هذا النوع من االأبحاث.

�سم�لية الدرا�سة:

يف هذا البحث متت اال�ستعانة والرجوع اإىل العديد من املواثيق 

الدولية واال�ستبيانات ما اأدى اإىل �سمولية يف الدرا�سة.

راأي جلنة التحكيم:

تداول وجهات  وبعد  البحث  التحكيم على  اأع�ساء جلنة  اطلع 

الدرا�سة  و�سمولية  البحث  يف  املتبعة  املنهجية  حول  النظر 

واأهميتها االأكادميية االتفاق على االآتي:

- حقق البحث جميع ا�سرتاطات نيل اجلائزة.

مثل  لتوثيق  م�ستقبلية  لدرا�سات  اأمنوذجًا  الدرا�سة  قدمت   -

لدول  التعاون  دول جمل�ض  اأخرى يف  امل�ساريع يف مدى  هذه 

اخلليج العربية.

تلك  تطوير  يف  التو�سيات  يف  جاء  ملا  اال�ستفادة  اإمكانية   -

املنطقة عمليًا.

وقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على منح البحث املقدم جائزة 

)فئة  م�ساركة  الثانية-  -اجلائزة  العمراين  الرتاث  بحوث 

الطالب(.

314

الـطــالب

315



البحوث الفائزة بالجائزة الثالثة )مناصفة(:
تفعيل المفاهيم الفكرية للتصميم الداخلي بأساليب معاصرة في إحياء التراث العمراني لمنطقة 

جدة التاريخية
فاطمة بنت سالم باعثمان، غفران بنت أنور محبوب، رها بنت عصام خريص, تسنيم بنت عبد الرحيم سمرقندي، 
نور بنت حسن السيد، أالء بنت سالمة الحربي، أسماء بنت علي البسامي، لمياء بنت صالح لرضى، رحاب بنت عبد 

العزيز بخاري، خلود بنت طالل باخريبة، نور بنت إبراهيم سراج، سجى بنت عبدالعزيز محمد.
إشراف: د. إيمان بدر، م. شيماء نصير

جامعة الملك عبدالعزيز – كلية االقتصاد المنزلي – قسم التصميم الداخلي واألثاث - المملكة العربية السعودية

جائزة بحوث التراث العمراني

م��س�ع البحث :

جدة هي عرو�ض البحر االأحمر واأكرب املدن املطلة عليه، وتعترب 

من اأهم وثاين اكرب مدن اململكة العربية ال�سعودية، فهي بوابة 

ال�سريفني  بوابة احلرمني  اإىل جانب كونها  جتارية و�سياحية، 

اإليها  القادمني  جانب  اإىل  واملعتمرين  للحجيج  حمطة  واأول 

تقع جدة  و�سط مدينة جدة  العمل، ويف  اأو  ال�سياحة  اأجل  من 

اإىل  امل�سادر-   بع�ض  ح�سب   – تاريخها  ويعود  التاريخية، 

ع�سور ما قبل االإ�سالم، حيث كانت تعد اأحد املنافذ اخلارجية 

للجزيرة العربية، وعند بزوغ االإ�سالم ارتبط تاريخها بالتطور 

االإ�سالمي حيث اعتربت كميناء رئي�ض ملكة املكرمة، لذا فهي 

حتوي عددًا من املعامل واملباين الرتاثية القيمة.

و�سرف وهو  املدين هو ميزه  ال�سعيد  العمراين على  والرتاث 

هوية ثابتة تتوارثه االأجيال على مر الع�سور، فهو يحوي اإرث 

واإعادة  فهمه  فاإن  وبالتايل  متاأ�سل،  وفكري  ثقايف  وخمزون 

الأبعاده  دقيق  فهم  يتطلب  حيث  الهني  باالأمر  لي�ض  تاأهيله 

توازن بني  بيئة عمرانية نا�سجة من خالل  امل�ساهمة يف خلق 

البيئة الطبيعية واملناخية و احتياجات املجتمع اإىل جانب �سنع 

جماالت اقت�سادية.

وملا كان قدميا للمقاهي عامة من دور كبري ووا�سح يف اإنعا�ض 

االأخبار  وتبادل  املنطقة  اأهايل  الجتماع  اإ�سافة  املنطقة 

فعلية  كوظيفة  اعتمادها  فاإن  الرتفيه،  جانب  اإىل  واخلربات 

تاأهيل  يف  الكبري  الدور  له  �سيكون  جديدة  باأن�سطة  وتدعيمه 

واإحياء املنطقة، اإىل جانب كونه عن�سر جذب الأفراد املجتمع 

غري املخت�سني واملخت�سني بالفن والرتاث.

يف  اجلمالية  املفردات  اإىل  والو�سول  الت�سكيل  اختزال  اأن  وحيث 

للتعليم  الكال�سيكي  الثالوث  اأ�سا�سيات  اأحد  املعماري يف  التكوين 

– اجلمال(، حيث تعترب العمارة  – الوظيفة  املعماري )االإن�ساء 

م�سب جلميع الفنون الت�سكيلية من ت�سوير وحتت واإ�ساءة وحركة 

ومو�سيقى. ومن هنا كان لهذا البحث قيمته يف اإبراز جوانب القوة 

وتدعيم جوانب ال�سعف يف واحد من اأبرز املباين الرتاثية بجدة 

كونه واجهه وكيان يحمل �سمات ثقافية واجتماعية وجمالية بارزة، 

وذلك من خالل اعتماد بيت ال�سرييف كمقهى عربي فني وذلك 

الإعادة تاأهيل واإحياء املنطقة باأ�سلوب تقني معا�سر.

النظر  اإعادة  من  البد  كان  لذا  والتقنية،  والوظيفية  الثقافية 

االأجزاء  ترميم  واإعادة  الرتاث  من  بقي  ما  على  واملحافظة 

بحيث  وا�ستثمارها  توظيفها  اإعادة  جانب  اإىل  منه  املتهالكة 

تتمكن من ال�سمود لفرتات زمنية اأطول، وتتعد اأ�سكال احلفاظ 

على املباين الرتاثية تبعا للو�سيلة اإىل التاأهيل واإعادة البناء – 

الرتميم – احلفاظ – اإعادة التوظيف – ال�سيانة، وبالتايل 
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الحتوائها  التاريخية  بالكنوز  مليئة  مدينة  جدة  مدينة  وتعد 

على ح�سارات ومباين تراثية تعترب اأ�سا�سا جلذب النا�ض من 

خمتلف اأنحاء العامل وملا لذلك من اأهمية �سيكون البحث عن 

اإحياء هذه املناطق الرتاثية بفر�ض وظائف تعمل على اإحيائها. 

ال�سام( وذلك  التاريخية )حارة  البحث منطقة جدة  ويتناول 

من خالل درا�سة جميع العنا�سر بها من اإ�ساءة، لون، �سوت، 

اأفقية  م�ستويات  اأثاث،  معمارية،  عنا�سر  معمارية،  فتحات 

اإىل اأهمية اقت�سادية تعود بفائدات مادية للدولة واجتماعية يف 

تقوية الروابط االجتماعية واأهمية معمارية كونها حتتوي على 

مفردات تراثية غنية باحل�سارات فمنها مااأتى من احل�سارة 

العثمانية وغريها من احل�سارات.

وم�ستويات راأ�سية وغريها الإعادة توظيفها مبا ينا�سب متطلبات 

واملباين،  املنطقة  تقييم  وهي:  5خطوات  على  الع�سر.و�سيتم 

حتديد اأ�سلوب احلفاظ عليه، حتليل ال�سورة الب�سرية، الرفع 

املعماري و اأخريا و�سع املقرتح الوظيفي ب�سرط اأن يتوافق مع 

الربنامج املعماري وقيمة املبنى. وتعترب مباين جدة التاريخية 

بع�ض  عمل  يف  باملرونة  لنا  ي�سمح  مما  جزئيا  متدهورة 

التعديالت الداخلية واخلارجية. وترجع اأهمية اإعادة التوظيف 
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هدف البحث : 

- و�سع ايدلوجية فعالة الإحياء املباين الرتاثية.

املتخ�س�سة  للمقاهي  الداخلي  للت�سميم  منظومة  ت�سميم   -

بالفن الت�سكيلي ذات الطابع الرتاثي.

- اإعادة اإحياء املناطق واملباين الرتاثية مبا يحقق عملية جذب 

�سياحي على نطاق حملي وعاملي يف منطقة جدة التاريخية..

بال�سورة  ومتدهم  والباحثون  الزوار  جتذب  مواقع  اإيجاد   -

اأهمية البحث: 

- تفعيل االأ�ساليب الت�سميمية الإحياء املناطق الرتاثية.

- دعم املفاهيم االأ�سيلة يف الرتاث من خالل ربط احلا�سر 

باملا�سي.

الرتاث  عنا�سر  ال�ستغالل  ت�سميمه  وبدائل  حلول  و�سع   -

العمراين واإعادة توظيفها..

الكاملة للمفهوم الرتاثي.

املباين  مع  التعامل  الآلية  ومنهجية  ت�سورية  خطة  و�سع   -

التاريخية واإعادة تاأهيلها.

- و�سع وتوفري بيئة حميطه تالءم احتياجات ومتطلبات املباين 

التاريخية املحيطة.

- تطبيق م�سروع متكامل الإعادة تاأهيل اأحد امل�سارات التاريخية 

بايدلوجية علميه مدرو�سة.

منهجية البحث: 

والثقافية  الفكرية  االأبعاد  )درا�سة  التاريخي  املنهج   -

واالجتماعية للبيئة(.

فكرة  فيطرح  املجتمع  راأي  )درا�سة  اال�ستق�سائي  املنهج   -

اإحياء جدة التاريخية عامة واملقهى الفني خا�سة(.

- املنهج التحليلي الو�سفي )فل�سفة فكرية ت�سميمية ت�ست�سف 

القيم والنتائج(.
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واإقليميا  عامليا  امل�سابهة  احلاالت  )درا�سة  املقارن  املنهج   -

وحمليا(.

- املنهج التجريبي )امل�سروع(.

- املنهج التاريخي الذي �سيتناول تاريخ جدة القدمية وماهي 

اأعمار املباين بها.

جدة  ملتطلبات  ا�ستبيانات  عمل  يف  اال�ستق�سائي  املنهج   -

القدمية. 

النتائج والت��سيات:

اأول: النتائج

- تعترب جدة القدمية متحفًا مفتوحًا لالأجيال

طريق  عن  وذلك  جدة  ملناخ  معماريا  حال  الروا�سني  تعترب   -

وذلك  الدخول  من  االأتربة  ومنع  خالله  من  املنزل  تهوية 

نتيجة كيفية عملها وتعمل على برودة الهواء.

- يعترب احلجر املنقبي اأهم مادة لبناء البيت يف جدة القدمية.

- املنهج التحليلي الو�سفي جلميع العنا�سر �سواء كانت عنا�سر 

مادية اأو غري مادية.

- املنهج املقارن ملباين جدة القدمية.

اأو ال�سواب و�سيتم ذلك  - املنهج التجريبي وهو قابل للخطاأ 

عن طريق اإعادة التوظيف والت�سميم.

واإعادة  التاريخية  جدة  اإحياء  اإعادة  لفكرة  قبول  وجود   -

ت�سميم مركاز العمدة.

العاملي  للنموذج  معمارية  ر�سومات  على  احل�سول  �سعوبة   -

واالإقليمي.

- ر�سالة املبنى امل�سرتكة بني جميع النماذج عبارة عن مبنى 

اإداري.

يقع  الذي  املكان  تطوير  هي  النماذج  بني  امل�سرتك  الهدف   -

فيه امل�سروع.
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يف  كما  الأخرى  منطقة  من  العمدة  مراكز  مهام  تختلف   -

النموذج العاملي واالإقليمي واملحلي.

يك�سبها  مما  القدمية  جدة  بيوت  العمدة  مركاز  يتو�سط   -

اأهمية.

- يهدف مركاز العمدة اإىل حل م�ساكل اأهايل احلي،امل�ساهمة 

يف تطوير احلي وتوفري امل�ساعدات للمحتاجني،وهو مايعك�ض 

الت�سميم الداخلي للمبنى.

- تدل كرثة الزخارف يف البيت على مدى غنى �ساحب هذا 

البيت.

- تتميز الروا�سني بوجود الزخارف القيمة بها وتعد م�سدرا 

لال�ستلهام للعديد من النا�ض.

الرتاثية  التاريخية  زخارفها  من  التاريخية  جدة  تخلو  ال   -

ويت�سح ذلك كذلك يف اال�ساءة اخلا�سة بامل�سارات.

اال�ستدامة  هي  الت�سميمية  الفكرة  من  االأ�سا�سية  الفكرة   -

- يحتوي مركاز العمدة على وظائف خمتلفة ت�سمل الوظائف 

االإدارية واالجتماعية والثقافية.

- حتتوي تفا�سيل املبنى على ت�سكيالت جمالية اأك�سبتها طابع 

معماري مميز.

- يعد املبنى تاريخي يف الت�سميم العتباره مبنى تراثي.

 3٠ من  اأكرث  اإىل  التاريخية  بجدة  املباين  ارتفاعات  يبلغ   -

مرت.

واحلفاظ على الهوية الرتاثية.

- العمليات الت�سميمية من حذف وا�سافة وتكرار تعمل على 

خلق فكرة ت�سميمية مبتكرة.

ثانيا: الت��سيات

يو�سي البحث بــ

اإعادة  يف  الفعالة  الت�سميمية  االأ�ساليب  اإيجاد  على  العمل   -

اإحياء تراث جدة التاريخية.
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اإحياء  اإعادة  عند  الرتاثية  الهوية  على  احلفاظ  مراعاة   -

املباين القدمية بجدة التاريخية.

- احلث على تثقيف النا�ض باأهمية الرتاث وكيفية احلفاظ عليه.

- العمل على اإيجاد درا�سات متخ�س�سة يف اإحياء الرتاث.

- مراعاة وظيفة املكان وم�ساحته عند اإعادة اإحياءه عن طريق 

اإيجاد الوظيفة االأمثل له.

مبا  االإحياء  اإعادة  عند  الت�سميمي  االجتاه  اختيار  مراعاة   -

يتنا�سب مع املباين املحيطة.

هذا  يف  اجلائزة  نيل  ا�سرتاطات  جميع  البحوث  حققت   -

املجال من حيث املنهجية العلمية وال�سمولية، وكذلك الطرح 

املو�سوعي الواقعي.

اأخرى  - قدمت الدرا�سة منوذجًا لدرا�سات م�ستقبلية ملناطق 

مدينة  يف  حيث  من  االجتماعي  االقت�سادي  البعد  وتنمية 

اململكة  مناطق  من  عدد  يف  تطبيقه  ميكن  ما  وهذا  جدة، 

راأي جلنة التحكيم:

املقدمة،  البحوث  على  التحكيم  فريق  اأع�ساء  جميع  اطلع 

اتبعها  التي  العلمية  املنهجية  النظر حول  وبعد تداول وجهات 

الباحثون، و�سمولية الدرا�سة التي قدموها التي انعك�ست على 

فهم الفكر الرتاثي واإعادة �سياغته لتعود على �سكان املنطقة 

اتفق  فقد  وبذلك  املنطقة،  من  تراثية  اقت�سادية،  بفوائد 

اأع�ساء اجلنة على االآتي:

العربية ال�سعودية، ودول اأخرى من دول جمل�ض التعاون لدول 

اخلليجي العربية.

- اإمكانية تنفيذ نتائج البحوث من قبل اجلهات املعنية.

وقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على منح البحث املقدم جائزة 

)فئة  منا�سفة  الثالثة-  -اجلائزة  العمراين  الرتاث  بحوث 

الطالب(.
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البحث الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:
ترميم منزل فخرو )بيت التجار(

الطالبات: أروى بنت عبداهلل البستكي، دالل بنت علي بهزاد، فاطمة بنت محمد يوسف، مريم بنت نادر البستكي، 
مها بنت أحمد آل بن علي، مي بنت علي البنعلي

إشراف: م. عبير عبدالرحمن القائد
جامعة البحرين - كلية  الهندسة - قسم العمارة - مملكة البحرين

جائزة بحوث التراث العمراني

 قيا�سات امل�سروع:

- امل�ساحة االإجمالية الأر�ض امل�سروع: ١٢٠٠ مرت مربع.

- امل�ساحة املغطاة باملباين: 75٠ مرت مربع.

- جمموع امل�ساحات امل�سطحة: 45٠ مرت مربع.

- اأعلى ارتفاع يف امل�سروع: �سبعة اأمتار

- عدد الطوابق : طابقان

- عدد املباين: مبنى واحد.

نبذة تعريفية عن املنطقة العمرانية اأو باملبنى 

املرمم:

- يقع منزل التاجر املعروف يو�سف بن عبدالرحمن فخرو يف 

مت  اإذ  الزياينة،  حي  يف  وباالأخ�ض  العريقة  املحرق  مدينة 

ي�سمها  التي  الرتاثية  املباين  جمموعة  اإىل  االآونة  يف  �سمه 

على  احلفاظ  م�ساريع  اأهم  من  يعترب  الذي  اللوؤلوؤ  طريق 

الرتاث العمراين يف مدينة املحرق، والتابع اإىل وزارة الثقافة 

مبباركة من ال�سيخة مي بنت اإبراهيم اآل خليفة والذي تبنته 

منظمة اليون�سكو كاأحد امل�ساريع التابعة للرتاث العاملي. يعترب 

منزل عائلة فخرو من اأكرث املباين الرتاثية جمااًل يف البحرين 
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املنزل،  هذا  بها  ا�ستهر  نوعها  من  فريدة  عنا�سر  لوجود 

كالنوافذ ذات الزجاج امللون امل�ستورد من الهند وامل�سربيات 

ذات الت�ساميم املميزة التي اأ�سفت على املبنى بعدًا جماليًا 

قلما جنده يف املباين الرتاثية على نطاق اخلليج.

- املبنى �سمن جمموعة املباين الرتاثية التابعة لطريق اللوؤلوؤ 

الذي يعني باحلفاظ على املباين الرتاثية يف البحرين.

ذكر  مع  العمراين  والإحياء  الرتميم  عن  نبذة 

اخلطط وبرامج العمل املعم�ل بها:

الرتاثية  املباين  جمموعة  �سمن  فخرو  عائلة  منزل  درج  مت 

التابعة لطريق اللوؤلوؤ الذي يعني باحلفاظ على املباين الرتاثية 

خا�سة  تقنيات  با�ستخدام  ترميمها  طريق  عن  البحرين  يف 

حتفظ للمبنى هويته وتتما�سى مع الن�سيج العمراين املحيط به. 

ي�ستخدم  زال  ما  اإحداهما جمدد ومرمم  اإىل ق�سمني  ينق�سم 

لل�سكن واجلزء االآخر هو اجلزء الذي يحتاج اإىل ترميم وهو 

اجلزء االأكرب من م�ساحة املنزل.

امل�ساحة العظمى من املنزل حتتاج اإىل ترميم، وهنالك اأجزاء 

با�ستخدام  ترميمه  قرر  فقد  بناء،  واإعادة  هدم  اإىل  حتتاج 

متخ�س�سة  تقنيات  با�ستخدام  وذلك  املتاحة  املحلية  املواد 

للتعامل مع تلك املواد، ليتم حفظ هوية املبنى االأثري، وتزويده 

املنزل وذلك جلعل هذا  تتالءم مع طبيعة  اأثاث بحيث  بقطع 

اجلزء من املنزل كمتحف م�سغر ميكن للزوار زيارته، بحيث 

الغنية يف  العائالت  تكوين �سورة عن طبيعة حياة  لهم  ميكن 

ال  مميزة  ومرافق  خا�ض  طابع  للمنزل  كان  اإذ  الوقت،  ذلك 

توجد يف املنازل املحلية القدمية. اأما اجلزء املحدث من املنزل 

والذي يحتوي على فناء كبري يف و�سطه الذي ميكن حتوله اإىل 

بازار اأ�سبوعي ل�سالح االأ�سر املنتجة، والديوان املحيط بالفناء 

فيمكن حتويلها اإىل قهوة �سعبية يذهب ريعها الإحداث اأعمال 

ال�سيانة الدورية للمبنى.

دور ال�سكان يف الرتميم والإحياء العمراين:

يقع منزل عائلة فخرو يف و�سط مدينة املحرق ويف عمق املنطقة 

فريج  وهي  املنطقة  تلك  �سكان  زال  ما  اإذ  القدمية،  الرتاثية 

اإىل  ومييلون  وتقاليدهم  عاداتهم  على  يحافظون  الزياينة، 

التم�سك بروج املحرق القدمية، حيث يغلب على املنطقة �سكان 

االأجواء  االبتعاد عن هذه  الذي ال ميكنهم  ال�سن  كبار  فئة  من 

التاآخي  روح  من  يخلو  ال  الذي  املا�سي  بعبق  تذكرهم  التي 

والتوا�سل بني اأفراد احلي، لذا فاإنه ي�سعب على اأهايل املحرق 

الرتاث  اال�ستغناء عن هذا  باالأخ�ض،  القدمية  االأحياء  و�سكان 

حر�سهم  فنالحظ  هويتهم،  من  جزءًا  ي�سكل  الذي  املعماري 

ال  ب�سكل  وتعاونهم  الرتاثية  االأحياء  على  احلفاظ  على  الدائم 

الثقافة لرتميم واحلفاظ على الرتاث  متناهي مع خطة وزارة 

الوطني، لذلك فاإن ال�سكان املحيطني مبنزل عائلة فخرو يبدون 

كامل تعاونهم مع اأعمال ال�سيانة والرتميم احلا�سلة يف املنزل 

امل�ساعدة  يف  الكبري  الدور  فخرو  لعائلة  فاإن  كذلك  الرتاثي. 

واإنفاقها  الثقافة  وزارة  مع  بتعاونها  وذلك  املنزل  �سيانة  على 

ال�سخ�سي للم�ساهمة يف اأعمال ال�سيانة، وعدم اعرتا�ض اإحدى 

العائلة امل�سنة والتي تقطن وحدها يف اجلزء املجدد من  ن�ساء 

املنزل على اجلهود املبذولة يف �سبيل اإجناح اإعادة تاأهيل منزل 

العائلة ليعود اإىل هيئة ت�سبه �سالف عهده اإىل حد ما.

م�س�غات نيل اجلائزة:

 اأهمية م��س�ع الدرا�سة:

منطلق  من  تنبع  والتاريخية  الرتاثية  والقيمة  االأهمية 

احلفاظ على اأحد االأبنية التي تقع على درب اللوؤلوؤ الذي 

احت�سن كثريًا من االأحداث اخلا�سة بتلك التجارة التي 

منذ  البحرين  مملكة  يف  الرتاثية  الروافد  اإحدى  هي 

ن�ساأتها.

 �سم�لية الدرا�سة:

الدرا�سات  ملثل هذه  املطلوب  والتوثيق  الت�سجيل  تكامل 

وتدعيم اإعادة الر�سومات الالزمة.

فهم فكرة الرتاث العمراين واإعادة ا�ستخدامه:

ا�ستخدامه  واإعادة  الرتاث  مفهوم  الباحث  ا�ستوعب 

مملكة  يف  الرتاثية  املحاور  اأهم  على  تقع  كمن�ساأة 

البحرين.

- االلتزام مببادئ احلفاظ والرتميم واإعادة ا�ستخدام 

من�ساأة والرجوع اإىل املنهجية الدولية الالزمة لذلك 

العمل.

الدرا�سة،  م�سروع  اأهمية  يف  البحث  اأهمية  تكمن   -

باإحياء  البحرين  مملكة  يف  الرتاث  وزارة  واهتمام 

وياأتي  البحرين  مملكة  يف  القدمية  البيوت  وترميم 

ترميم واإعادة ا�ستخدام هذا البيت كونه اأحد البيوت 

التي  الهامة  امل�ساريع  اأحد  اللوؤلوؤ  م�سار  على  الواقعة 

تقوم بها وزارة الرتاث حاليًا.
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املنهجية العلمية:

املعلومات  بجمع  وذلك  الو�سفي  املنهج  على  البيت  هذا  ي�ستند 

وحتليلها واال�ستفادة منها يف عمل برنامج اإعادة اإحياء وا�ستخدام 

املنزل و�سمل ذلك:

- حتليل املنزل بر�سم امل�ساقط والواجهات والتفا�سيل.

- حتديد احلالة الراهنة للمنزل وذلك عن طريق ر�سد االأعطاب 

داخليًا وخارجيًا.

- و�سع خطتي احلفاظ وترميم املبنى.

- و�سع خطة اإعادة اإحياء ا�ستخدام املبنى وجاء ذلك يف اإحدى 

ع�سر خطوة.

- و�سف الإعادة ا�ستخدام املبنى كمتحف و�سوق �سلع حرفية.

الرتميم  جمال  يف  حتققت  التي  النتائج  خال�سة 

والإحياء العمراين، وت��سياتها للمناطق الأخرى:

املنازل  اإحياء  الإعادة  املبادرة  يف  بارزًا  دورًا  الثقافة  لوزارة  اإن   

الن�سيج  من  هامًا  جزءًا  ت�سكل  والتي  املهملة  الرتاثية  واملباين 

العمراين ململكة البحرين، والذي ال ميكن اإنكاره. لذا فاإن عملية 

لرتميمها  البحرين  مملكة  يف  الرتاثية  املناطق  تبني  يف  امل�سروع 

و�سيانتها، واإعادة ترميمها اإن لزم، تعترب خطوة جريئة يف �سبيل 

ح�سرها  مت  التي  باملباين  بدٍء  الوطني،  الرتاث  على  احلفاظ 

وتوثيقها يف منطقة املحرق، ومن ثم ترميمها واإعادة تاأهيلها، وقد 

�سمى هذا امل�سروع بطريق اللوؤلوؤ.

ا�ستهر  الذي  فخرو  عبدالرحمن  بن  يو�سف  التاجر  منزل  يعترب 

بتجارة اخل�سب ومواد البناء، من اأجمل واأكرب املباين الرتاثية يف 

وتوثيقًا معماريًا مف�ساًل  تاريخية  نبذة  والذي قدم  امل�سروع  هذا 

عن هذا املنزل، فتكمن اأهميته يف ت�سميمه الفريد من نوعه.

التزام مبادئ احلفاظ على الرتاث العمراين:

لذا فاإن عملية ترميمه تهدف اإىل اإعادة اإحيائه بطريقة حتفظ 

له هويته التي كان عليها. لذا فاإن عملية اإعادة التاأهيل اعتمدت 

على ا�ستخدام املواد املحلية االأ�سلية التي ا�ستخدمت يف بنائه 

قدر االإمكان وطرق النحت والنق�ض يف العنا�سر الكمالية ذاتها 

التي كان ت�ستعمل يف ال�سابق وذلك للحفاظ على عدم فقد روج 

املكان والتي تكمن يف الهيئة التي جبل عليها.

بعد االنتهاء من ح�سر االأحياء الرتاثية يف املحرق والبدء يف 

ترميمها، عمدت وزارة الثقافة اإىل التوجه اإىل االأحياء الرتاثية 

عن  يختلف  طابع  ذات  تراثية  مبباين  تتميز  والتي  املنامة  يف 

مباين املحرق نظرًا للتباين العريق يف املنطقة.

لذا فكانت تو�سيتنا ب�سرعة البدء بعملية ترميم اأحياء املنامة 

القدمية و�سوقها ولذلك نظرًا لتدهور و�سعها العمراين.

راأي جلنة التحكيم: 

بعد اطالع جلنة التحكيم على التقرير املقدم من الباحث وبناء 

البناء،  الطراز من  بدايات ذلك  اأهمية  اللجنة من  راأته  ما  على 

يف منطقة الدرا�سة والدرا�سات الوافية وال�ساملة التي،وبني عليها 

الرتميم باالأ�سول الفنية فقد اتفق اأع�ساء اللجنة على ما ياأتي:

- حتقيق الباحث ال�سرتاطات نيل اجلائزة.

- اأن الدرا�سة منوذج جيد ملتطلبات اأعمال الرتميم يف درا�سات 

واختبارات ميدانية،وم�سوحات معمارية.

وقد اتفق اأع�ساء جلنة التحكيم على منح البحث املقدم جائزة 

)فئة  منا�سفة  الثالثة-  -اجلائزة  العمراين  الرتاث  بحوث 

الطالب(.
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