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عقد من االنجاز..

يتطلب جهودً� حثيثة كان  �لوطني،  �لعمر�ين  بالرت�ث  �لعناية  �إن 

من �أهمها �لنهو�ص بالتعليم �ملعماري و�لعمارة �ملحلية، ومن هذ� 

للمهنيني  �لعمر�ين  �لــرت�ث  جائزة  �إن�ضاء  فكرة  جــاءت  �ملنطلق 

وتر�ضيخ  �لعمر�ين،  بالرت�ث  �لعناية  لت�ضجيع  وذلــك  و�لطالب؛ 

�لوعي باأهميته، و�حلفز �إىل �الإبد�ع يف جماالت �لعناية به.

وتكمل جائزة �لرت�ث �لعمر�ين يف دورتها �ل�ضاد�ضة لل�ضنة �الأوىل 

�نطالقة  نقطة  تكون  �أن  �ملنا�ضب  من  بد�  ع�ضرً�،  �ل�ضنو�ت  من 

جديدة للجائزة، متثل مرحلة خمتلفة من �لعمل يف �إطار �الأهد�ف 

�ل�ضامية �الأ�ضا�ضية �لتي ت�ضب يف ر�ضالة �جلائزة و�أهد�فها.

�أثبتت �جلائزة عامًا تلو عام مدى م�ضد�قيتها، و�أهمية �أبعادها، 

حيث ت�ضكلت من �إرث ن�ضتطيع �لقول باأنه: من �أكرب �أ�ضكال �لرت�ث 

يف �لعامل، �ململكة �لعربية �ل�ضعودية كنز كبري، وُمتحف ح�ضاري 

عاملي لكل من �أحب �لرت�ث، و�أر�د �كت�ضاف بو�طن �أُخر له، هذ� ما 

جعلنا منعن �لتفكري �أكرث يف م�ضار جائزة �لرت�ث �لعمر�ين حيث 

��ضتطعنا �أن ن�ضكل جمتمعًا  يعي متاما ما معنى �لرت�ث من جهة، 

و��ضتطاعت  وتعليميًا،  �قت�ضاديًا  �أي�ضًا  بل  فح�ضب  تثقيفيَا  لي�ص 

جمال  يف  �ملتخ�ض�ضني  �ملهنيني  من  �ملبدعني  حتفيز  �جلــائــزة 

و�الآثــار  و�ل�ضياحة  و�لتخطيط،  �لعمارة  كليات  وطــالب  �لعمارة 

وم�ضرفيهم �إىل �لنهل من معني �لرت�ث.

بد�أت �جلائزة م�ضريتها يف �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني يف وقت مل 

يكن فيه �ضوت �إال �ضوتها، لذ� فهي �أمنوذجًا معماريًا يحتذى به، 

وجتربة متفردة ��ضتطاعت �أن حتافظ على هدفها ور�ضالتها طو�ل 

�الأعو�م �ملا�ضية،  و�الآن تعد �جلائزة  قدوة للجو�ئز �ملعمارية �لتي 

زيارة ق�ضر �ل�ضقاف يف مكة �ملكرمة



بد�أت تظهر �ضيئًا ف�ضيئًا، ون�ضعد يف �أن تكون هي �جلائزة �الأوىل 

يف �لظهور ولي�ضت �الأخرية يف �الإجناز.

�إن �ململكة �لعربية �ل�ضعودية تزخر بكل �أوجه �لرت�ث، وهذه نعمة 

جيل،  بعد  جياًل  عليها  نحافظ  �أن  وعلينا   - وجل  عز   - �هلل  من 

�أ�ضيل  عمر�ن  لتطوير  �الأ�ضا�ص  هو  �لعمر�ين  �لرت�ث  فاإن  ولهذ� 

متطور، ي�ضتمد جذوره من �أ�ضالة �لرت�ث وعمقه، ويتفاعل بجدية 

ووعي مع حاجات �لنا�ص و�ملجتمع �لذي يحويهم، ولي�ضت �لدعوة 

�لعمر�ين  �ملظهر  مع  تتعامل  دعوة  �ملحلي  بالعمر�ن  �لعناية  �إىل 

�الإن�ضانية  بالتنمية  �لعمارة  �رتباط  على  تاأكيد  هي  و�إمنا  فقط، 

و�لهوية �لوطنية.

وفهما  متكاتفة،  جــهــودً�  �لــعــمــر�ين  ــالــرت�ث  ب �لعناية  تتطلب 

بالثقافة  �رتباطًا  وثيقا  يرتبط  �لــذي  �لعمر�ين  للرت�ث  و�عيًا 

وقدرة  �ضرورة  يف  ويثق  �ل�ضطحي،  �لتقليد  عن  �ملحلية،  ويبتعد 

ذلك �لرت�ث على �لتطور و�لتعامل مع �ملتطلبات �لو�قعية �حلديثة.

بن  �ضلمان  �مللك  �ل�ضريفني  �حلرمني  خــادم  �ضيدي  حر�ص  لقد 

عبد�لعزيز- يحفظه �هلل- دومًا على �ضون تر�ث �ململكة �لعربية 

�ل�ضعودية �لوطني وحمايته ب�ضتى �ل�ضبل، وعلينا �القتد�ء به، وقد 

ت�ضرفت جائزة �الإجناز مدى �حلياة بقبول �ضيدي خادم �حلرمني 

�ل�ضريفني جلل �أعماله يف �حلفاظ على تر�ث �لوطن عام 14٣٣هـ 

) 2012م(.

�أ�ضبحت جائزة �لرت�ث �لعمر�ين حا�ضنًة لكل مبدع يحافظ على 

تر�ث وطنه، وي�ضتلهم منه روؤى �الإبد�ع �لعمر�ين، وال �ضك يف �أن 

�لعمر�ين  �لرت�ث  تر�ضيخ  عنا�ضر  �أهم  �أحد  هو  �ملعماري  �لتعليم 

�أن  يوؤمل  �لذين  و�لطالب-  -�ملهنيني  من  �ملقبلة  �الأجيال  لدى 

�أعمق  فهم  �إىل  متطلعني  بالدنا،  عمارة  يف  م�ضتقباًل  ي�ضاهمو� 

من  ــرت�ث  �ل ذلــك  يحويه  ومــا  �ملتنوع،  �لغني  �لعمر�ين  برت�ثها 

عنا�ضر �بد�عية جمالية وتقنية، وحلول عملية التز�ل �ضاحلة �إىل 

هذ� �ليوم، كما �أن هناك جهودً� كبرية تقوم بها موؤ�ض�ضة �لرت�ث 

�خلريية من خالل �جلائزة �إ�ضافة �إىل �لدور�ت �لتدريبية د�خل 

�أعمال  على  �أثر  لها  و�لتي  وخارجها،  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة 

ن�ضاطات �جلائزة على م�ضتوى  �ت�ضاع  �أن  �ملهنيني و�لطالب، كما 

جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �ل�ضقيقة، قد �أعطى �لتجربة 

�ملنطقة  بــرت�ث  وثريًا  متنوعًا  وح�ضاريًا  وثقافيًا  جغر�فيًا  بعدً� 

�لز�خر باالأ�ضالة، وبذلك تكون �جلائزة قد حققت ما ت�ضبو �إليه 

من  يحمله  وما  �لــرت�ث  ثقافة  ن�ضر  يف  كبرية  �الأمنيات  وماز�لت 

هوية نحتفظ بها  عرب �ل�ضنني جليل يرث تر�ثه الأجيال �آتية.

�شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة الرتاث اخلريية

رئي�س اللجنة العليا للجائزة
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المـقـدمــــة:

�إليه �لدول؛  �أ�ضبحت �لعناية بالرت�ث �لعمر�ين هدفًا ت�ضعى 

حفاظًا على هويتها �ملميزة، وتوظيفًا لهذ� �لــرت�ث؛ ليندمج 

ويتمازج باأ�ضلوب �ضهل مع �إيقاع �حلياة �لع�ضرية، مكت�ضبًا -�إىل 

جانب بعده �حل�ضاري- بعدً� �قت�ضاديًا، �أ�ضهم يف تنامي �لوعي 

باأهميته، و�ضرورة تلم�ص �ل�ضبل لالهتمام به، و�ملحافظة عليه؛ 

الرتباطه �ملبا�ضر بحياة �لنا�ص. 

وتتميز �ململكة �لعربية �ل�ضعودية بحركة عمر�نية مت�ضارعة 

�خلطا، حتى �أ�ضبح �لتكهن بحدود �المتد�د �لعمر�ين الأية مدينة 

من مدنها �ضربًا من �خليال، مهما كانت كفاءة �ملخططني لها 

وخرب�تهم.

وهذه �حليوية �لتي تت�ضم بها �حلركة �لعمر�نية �أ�ضهمت يف بروز 

بع�ص �لتجاوز�ت �لتي باعدت -�إىل حد ما- بينها وبني �لرت�ث 

�لعمر�ين �ملميز لبالدنا، �لذي -على تنوعه- يتميز مب�ضرتك 

عام من �لعنا�ضر و�ملفرد�ت �لعمر�نية، �لتي ت�ضكل لغة معمارية 

لها تفردها، و�أ�ضباب ثر�ئها، وخ�ضو�ضيتها.

ومن منطلق ��ضتقر�ء هذ� �لو�قع تبلورت لدى �ضاحب �ل�ضمو 

�مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود فكرة 

�إطالق جائزة للرت�ث �لعمر�ين تعنى باالإ�ضهام يف تر�ضيخ �لوعي 

�لوطني و�أهمية هذ� �لــرت�ث، وت�ضجيع �لباحثني و�ملعماريني 

على ��ضتلهامه يف بحوثهم وم�ضروعاتهم؛ لينعتق من حدوده 

�ل�ضيقة، ولي�ضبح جزءً� �أ�ضياًل من �لو�قع، �إىل جانب �الإ�ضهام 

يف تطوير �لتعليم �لعمر�ين يف �جلامعات، وربط طالب كليات 

�لعمارة و�لتخطيط �لذين �ضري�ضمون مالمح �لعمارة يف �مل�ضتقبل 

برت�ثهم �لعمر�ين؛ لينهلو� من معينه، وي�ضتلهمو� منه �أفكارهم 

وت�ضور�تهم، فيمزجو� بينه وبني ما يكت�ضبونه من علوم حديثة، 

وتقنيات متطورة من و�قع �الطالع على جتارب �الأمم �الأخرى، 

و�النفتاح �لو�عي على �ملد�ر�ص �ملعمارية �لعاملية �ملتنوعة، مما 

يك�ضب �حلركة �لعمر�نية عنفو�نًا ومتيزً�.

وقد هدفت �جلائزة �إىل حفز �الإبد�ع يف جماالت �لعناية بالرت�ث 

�لعمر�ين، و�إبر�ز �لنماذج �لعمر�نية �حلديثة ذ�ت �الأبعاد �لرت�ثية.
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�الأمري ت�ضارلز يلقى كلمة يف حفل توزيع جو�ئز �لدورة �الأوىل مبركز �مللك عبد �لعزيز �لتاريخي يف مدينة �لريا�ص يف 25 �ضفر 1427هـ )25 مار�ص 2006م(

الدورة الأوىل: �سنة1425- 1427هـ

)2005-2006م(

�ختريت مدينة �لريا�ص لتكون مقرً� للجائزة �لتي �أعلن عنها يف 

�للقاء �ل�ضنوي �لتا�ضع للجمعية �ل�ضعودية لعلوم �لعمر�ن �لذي 

عقد يف 2٣ من �ملحرم �ضنة 1420هـ مبدينة �لريا�ص، برعاية 

خادم �حلرمني �ل�ضريفني �مللك �ضـلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود 

-�أمري منطقة �لريا�ص �آنذ�ك- وبناًء على ما رفعه �ضعادة رئي�ص 

جمل�ص �إد�رة �جلمعية �ل�ضعودية لعلوم �لعمر�ن، نيابة عن �أع�ضاء 

�جلمعية، فقد متت �ملو�فقة على �أن يكون م�ضمى �جلائزة »جائزة 

�الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرت�ث �لعمر�ين«.

وقد �أعلن �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن 

عبد�لعزيز �آل �ضعود -رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة- عن �نطالق 

جــائـــزة �الأمــيــر �ضلـطــان بن �ضلمان للرت�ث �لعمر�نــي يف 

موؤمتر �ضحفي عقد بتاريخ 20 من ذي �لقعدة �ضنة 1425هـ )1 

يناير 2005م(.
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 و�أقيم حفل توزيع جو�ئز �لدورة �الأوىل للجائزة يف �ضاحة مركز 

�مللك عبد�لعزيز �لتاريخي يف م�ضاء يوم 25 �ضفر �ضنة 1427هـ 

2006م(، برعاية �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري  )25 مار�ص 

ت�ضارلز -ويل عهد بريطانيا، �أمري ويلز- و�ضاحب �ل�ضمو �مللكي 

�آل �ضعود -موؤ�ض�ص  �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز 

ورئي�ص موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية، ورئي�ص �للجنة �لعليا جلائزة 

�الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرت�ث �لعمر�ين- وبح�ضور عدد كبري 

من �ملخت�ضني و�ملهتمني بالرت�ث �لعمر�ين. 

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

عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:

�أمامكم مع �ضمو �الأمريت�ضارلز، �أمري  �أن �أقف  ي�ضرين �ليوم 

ويلز و�ل�ضيوف �لكر�م و�ضعيدً� بح�ضوركم �ليوم لهذ� �حلفل 

�ملخت�ضر لتقدمي هذه �جلائزة �العتبارية، �لتي يف معناها قد 

تكون قليلة ولكن يف �عتقادنا ويف �لو�قع -�إن �ضاء �هلل- هي 

�نطالقة لوعي �أو�ضع لق�ضية �لرت�ث وق�ضية �لرت�ث �لعمر�ين 

�لوطني ب�ضكل عام.

�إن �ململكة �لعربية �ل�ضعودية هذه �لدولة �لوثابة �لناه�ضة قد 

�أبعاد كثرية فيما يتعلق بالتطوير  �نطلقت -وهلل �حلمد- يف 

�أننا يف �ل�ضنو�ت  �إال  �حل�ضري وتطوير مدنها وتطوير �لب�ضر، 

�ملا�ضية، قد �أخفقنا -�إىل حد كبري- يف �أن نعطي �عتبارً� �أ�ضا�ضيًا 

لرت�ثنا �لعمر�ين، ومعنى هذ� �لــرت�ث يف م�ضتقبل منو هذه 

�الأمة، فلذلك ن�ضاأت هذه �جلائزة من هذ� �ملنظور؛ الأن �لرت�ث 

�لعمر�ين ال يعني بقايا �ملا�ضي، و�حلفاظ عليه ال يعني دعوة 

�إىل �لتخلف، بل هي �لعك�ص من ذلك، فعندما نرى �ليوم �لدول 

�ملتح�ضرة ومنها بريطانيا، �لدولة �ملتح�ضرة �لتي يجل�ص معنا 

�ضيوفنا �لكر�م يف هذه �جلائزة �ليوم و�لدول �الأوربية �الأخرى، 

و�لدول �لتي تنظر �إليها متح�ضرة نرى هذه �لدول مع ��ضتباقها 

للزمن يف جمال �لتقنية ويف جمال �لف�ضاء و�ملجاالت �لطبية، 

و�ملجاالت �حل�ضرية �ملختلفة، �إال �أنها تعطي عناية خا�ضة بالقرى 

و�ملدن و�ملباين �لتي تنطلق من تر�ث هذه �الأمم، وتعرب عن جانب 

�أ�ضا�ضي عميق من ح�ضارتها، فاالأمة �لتي تتطلع �إىل �مل�ضتقبل 

كما تتطلع هذه �لبالد منذ ن�ضاأتها، -وهلل �حلمد- ال بد �أن تكون 

من �الأمم �ملتم�ضكة برت�ثها وح�ضارتها، وكما �أننا �ليوم نعي�ص 

يف هذ� �لع�ضر �لذي �أ�ضبح ي�ضمى بع�ضر �لعوملة، فقد �أ�ضبح 

من �ل�ضروري لنا �أن ن�ضارك يف عملية �لعوملة ونوؤثر يف �لقر�ر 

�الإن�ضاين يف �مل�ضتقبل �ملقبل، ون�ضارك لي�ص بعلمنا �أو مبالنا �أو 

�قت�ضادنا ولكن ن�ضارك �أي�ضًا ببعدنا �حل�ضاري، و�الأمة �لتي ال 

تعتني ببعدها �حل�ضاري �لثقايف �لرت�ثي تبقى مهي�ضة �جلناح، 

وهي تطري بجناح و�حد �إن �ضمي جناح �القت�ضاد �أو �ضمي جناح 

�لقوة �أو �ضمي جناح �لتقنية، و�أنا �ضعيد �أن �أقول �ليوم وبكل معنى 

�لكلمة: �إنني �أمل�ص يف �ل�ضنو�ت �لقليلة �ملا�ضية وبعد �أن عا�ضرت 

عملية �لرت�ث من خالل موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية �لتي ت�ضرفت 

باإن�ضائها وتاأ�ضي�ضها، ومبو�زنة غري ربحية منذ �أكرث من 17 عامًا، 

�أمل�ص حقًا بعد �لتمنع �لكبري جدً� �ضو�ء يف �جلامعات �لوطنية �أو 

على م�ضتوى �لبلديات �أو على م�ضتوى �ملجتمعات �ملحلية، �أمل�ص 

تغريً� وحتواًل جذريًا نحو �لعناية بالرت�ث �لوطني ب�ضكل عام، 

و�لعناية بالرت�ث �لعمر�ين ب�ضكل خا�ص، وهذ� �لتحول مل ياأت من 

عمل قامت به موؤ�ض�ضة �لرت�ث �أو قامت به موؤ�ض�ضات منفردة، بل 

�أتى �أ�ضا�ضًا من توجه �لقيادة �حلكيمة، فما عناية خادم �حلرمني 

�ل�ضريفني باجلنادرية، وبتطوير �ملناطق �لتاريخية يف هذه �لبالد، 

وما عناية �ضيدي ويل �لعهد مبا �ضاكل هذ� �ملو�ضوع وتربعه 

وتقدميه كثريً� من �لدعم مل�ضروعات من هذ� �جلانب، ومنها 
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برنامج �الأمري �ضلطان للعناية بامل�ضاجد �لتاريخية، �إال فقر�ت 

مهمة للتحول باملجتمع �ل�ضعودي نحو �الهتمام بالرت�ث �لوطني. 

فهـــذه �لبـــالد لي�ضت بـــالدً� مفرغة مـــن تـــر�ث وال مفرغة من 

ح�ضـــارة كما يريد بع�ضهم �أن يعتقـــد �لنا�ص ولي�ضت بالد نفط 

فقط، بل هي بالد �حل�ضـــارة تقاطعت عليها ح�ضار�ت �لدنيا، 

وتعاقبـــت عليها �حلقـــب �لتاريخية وفيها خمـــزون من �لرت�ث 

�حل�ضاري و�لعمر�ين �لذي قلمـــا يوجد مثله يف عاملنا �ملحيط؛ 

ولذلـــك وجب علـــى �أهل هذه �لبالد �أن يكـــون لهم �لدور �الأكرب 

الإعطـــاء �لق�ضيـــة عناية �أكـــرب، و�أنـــا �أ�ضتطيع �أن �أقـــول �ليوم: 

كب�ضـــرى -�إن �ضاء �هلل - �إن �لعنايـــة �ملوؤ�ض�ضية بق�ضايا �لرت�ث 

بد�أت تنطلـــق بعمق وبعد كبريين جدً�، فهنـــاك عناية �أ�ضا�ضية 

من �لهيئـــة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار بتوجيه من �ضمو �ضيدي ويل 

�لعهـــد رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ل�ضياحة �ضابقـــًا، �ضمو �الأمري نايف 

-وزير �لد�خلية-، رئي�ص �لهيئة �لعامة لل�ضياحة حاليًا- وبدعم 

كبـــري من �لــــ)11( وزيـــرً� �مل�ضاركـــني يف جمل�ـــص �إد�رة �لهيئة 

باإ�ضـــد�ر �لهيئـــة قـــر�ر�ت �أ�ضا�ضيـــة باأمر من �ضمـــو �ضيدي ويل 

�لعهد، ودعمت بقر�ر�ت من �ضمو �ضيدي وزير �لبلديات، وقر�ر 

مـــن �ضمو وزير �لد�خليـــة مينع �أي هدم الأي تـــر�ث عمر�ين يف 

�ململكـــة بحجة �أنه �آيل �إىل �ل�ضقوط، وقـــد مت تنفيذ هذ� �لقر�ر 

منذ ثـــالث �ضنو�ت تقريبًا، ويتابع �الآن مع �لبلديات و�لد�خلية، 

وتقـــوم �لهيئة بفح�ص هذه �ملو�قع قبـــل �ل�ضماح للتعدي عليها. 

كما �أن �لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار قد ��ضتثمرت جياًل جديدً� 

مـــن روؤ�ضاء �لبلديات، و�ضوف تقـــوم بتدريب ما ال يقل عن 150 

رئي�ص بلدية وم�ضـــوؤواًل يف �لبلديات �لوطنية باأن تبعثهم ببعثات 

�إىل دول متقدمـــة، وقـــد ذهبـــو� �إىل �إيطاليا وفرن�ضـــا وم�ضر، 

و�ضـــوف يذهبـــون �الآن �إىل تون�ـــص وماليزيا علـــى دفعات كبرية 

لالطالع على جتارب هذه �لدول يف �الأبعاد �ل�ضياحية �ملختلفة، 

وباالأ�ضا�ص منها �ملحافظة على �لرت�ث �لعمر�ين. 

و�أنـــا �ضعيد �أن �أقول: وقد ُقّدر يل �أن �أجتمع مع روؤ�ضاء �لبلديات 

�لذيـــن ذهبـــو� وبع�ص منهـــم �أتـــى �إيّل وقال: نحـــن كنا نخطئ 

ونرتكـــب جرمية يف حق تر�ثنا �لوطني باأن نهدمه بحجة �إن�ضاء 

�ضارع �أو بناء من�ضاأة حديثة، فلذلك نحن �أي�ضًا ن�ضتثمر يف �جليل 

�لقادم من رو�د �لعمل �لتنموي يف �ململكة وهو روؤ�ضاء �لبلديات، 

وكنت �أ�ضتبق �لزمن �ليوم ولكن بح�ضور �ضمو ويل �لعهد �الأمري 

�ضارلـــز حر�ضـــت على �أن �أعلـــن �أنه يف هذ� �ليـــوم �ضوف نن�ضئ 

�ضندوقـــًا الإحياء �لقرى �لرت�ثيـــة، ت�ضرتك فيـــه وز�رة �ل�ضوؤون 

�الجتماعيـــة ووز�رة �لبلديـــة، وقد متت در��ضـــة هذ� �ل�ضندوق 

و�ملو�فقـــة عليه، و�ضـــوف ينطلق هذ� �ل�ضنـــدوق يف ترميم �أول 

قريـــة تر�ثيـــة يف �ململكـــة بعد 15 يومـــًا مـــن �الآن، ويهدف هذ� 

�ل�ضندوق �إىل �إحياء �لقرى �لرت�ثية يف �ململكة بحفز �ملو�طنني 

�إىل تقدمي �لدعم ودعـــم �لدولة مت�ضامنًا مع ذلك الإحياء هذه 

�لقرى، الأن تكون وعاء لكي ميار�ص �لنا�ص فيها حياتهم، وتكون 

موردً� �قت�ضاديًا. فالعناية بالـــرت�ث ال تعني �لعناية �لعاطفية، 

و�إمنـــا تعنـــي �أي�ضًا �أن هذ� �لـــرت�ث هو مورد �قت�ضـــادي �أي�ضًا، 

و�أ�ضا�ضي لل�ضكان �ملحليني -�إن �ضاء �هلل-. 

تقوم �لهيئة �لعامة لل�ضياحة �الآن ب�ضكل موؤ�ض�ضي للعناية بالرت�ث 

�لوطنـــي، كمـــا �أن وز�رة �ل�ضـــوؤون �لبلديـــة و�لقرويـــة تت�ضامن 

�أي�ضـــًا مع �لهيئة �ليـــوم يف عدد من �مل�ضروعـــات، منها: تطوير 

و�ضـــط �ملدن �لقدمية، وحتت يدنا �الآن �ضتة م�ضروعات للتطوير 

و�أعمـــال تطويرية، وهي تقوم بت�ضجيل مو�قع مبنظمة �ليون�ضكو 

-�إن �ضـــاء �هلل-، بو�ضفهـــا تر�ثـــًا عامليًا. ولذلك تـــرون �أمامكم 

جمموعة مـــن �ل�ضكان �ملحليـــني �لذين �لتقيتهـــم، وقد �لتقيت 
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�ملئات منهم يف �أنحـــاء �ململكة �ملرت�مية، ووجدت حقًا �هتمامًا 

كبريً� منقطع �لنظري من هـــوؤالء لتبني هذه �لق�ضايا، ليقينهم 

�ليـــوم �أن تر�ثهـــم �لوطني �لعمـــر�ين يف مو�قعهـــم هو مك�ضب 

لهم، وهو جائزة لهم يجـــب �ملحافظة عليها؛ ولذلك تاأتي هذه 

�جلائـــزة تقديرً� لهذه �الأعمال �لبحثيـــة و�الإن�ضائية و�ملوؤ�ض�ضية 

و�أعمـــال �ل�ضـــكان �ملحليني، كمـــا �ضوف تتو�ضـــع -�إن �ضاء �هلل- 

�أعمال �جلائزة يف �لدورة �لقادمة �إىل جماالت �أرحب.

ويف �خلتام ي�ضعدين �أن �أعلن عن �جلانب �جلديد من �جلائزة 

وهو �جلانب �لوحيد �لذي يغطي �جلزء �لعاملي، �إذ �إن �جلو�ئز 

كلها تقدم للرت�ث �لعمر�ين �لوطني و�مل�ضاركة يف ذلك، وهذه 

�جلائزة ذ�ت �لبعد �لعاملي )جائزة �الإجنــاز مدى �حلياة(، 

�أو جائزة �لعمل مدى �حلياة، وقد قررت جلنة �جلائزة ذلك، 

وي�ضرفني �أن �أعلن تر�ضيح �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �أمري ويلز لهذه 

�جلائزة. على ما قدمه طو�ل حياته من جمهود خارق يف ظل 

ممانعة ومعار�ضة �ضديدتني �ضو�ء على �مل�ضتوى �الإعالمي �أو على 

�مل�ضتوى �ملهني لق�ضية �لرت�ث �لعمر�ين و�أهميته �حل�ضارية يف 

بناء �الأمم، ولذلك �ليوم ي�ضرين وي�ضرفني �أن �أدعو �ضموه �لكرمي 

�إىل ��ضتالم جائزة �الإجناز مدى �حلياة للرت�ث �لعمر�ين.

�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان و�الأمري ت�ضارلز ي�ضلمان جائزة �حلفاظ علـى �لرت�ث �لعمر�ين لتجربة رجال �أملع يف حفل توزيع جو�ئز �لدورة �الأوىل للجائزة 
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الدورة الثانية: �سنة 1427-1429هـ

)2006-2008م(

و�أقيم حفل توزيع جائزة �الأمــري �ضلطان بن �ضلمان للرت�ث 

�لعمر�ين يف دورتها �لثانية يف 20 جمادى �الآخرة �ضنة 1429هـ 

)24 يونيو 2008م(، وذلك مبركز �مللك عبد �لعزيز �لثقايف 

باأبرق �لرغامة يف جدة، برعاية �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري 

خالد �لفي�ضل -�أمري منطقة مكة �ملكرمة -�آنذ�ك- و�ضاحب 

�ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد �لعزيز - رئي�ص 

�للجنة �لعليا للجائزة- وبح�ضور عدد من �أ�ضحاب �ل�ضمو و�ملعايل 

و�ل�ضعادة من د�خل �ململكة وخارجها.

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

عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لثانية باأبرق �لرغامة يف مدينة جدة برعاية �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري خالد �لفي�ضل -�أمري منطقة مكة �ملكرمة-

يف 20جمادى �الآخرة 1429هـ )24 يونيو 2008م(
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�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري خالد �لفي�ضل -�أمريمنطقة مكة 

�ملكرمة- �أ�ضحاب �ل�ضمو �حل�ضور �لكر�م، �ل�ضالم عليكم ورحمة 

�أرحــب ب�ضموكم �لكرمي و�حل�ضور �لكرمي  �أواًل  �هلل وبركاته. 

�لثانية للجائزة �ضاكرً� لكم ح�ضوركم  يف حفل ختام �لــدورة 

�لذي يعد دعماً ملا يبذل من جهود يف جمال �لرت�ث �لعمر�ين 

لعل منها هذه جائزتي �لتي �أعدها م�ضاهمة وطنية لرد بع�ص 

�جلميل ورد بع�ص من ف�ضل هذ� �لوطن علينا جميعًا. لقد �أن�ضاأت 

1417هـ، ومع  موؤ�ض�ضة �لرت�ث كموؤ�ض�ضة خريية ال ربحية �ضنة 

تعدد �هتماماتها بجو�نب �لرت�ث �ملختلفة جاءت فكرة �إن�ضاء 

�جلائزة هذه �جلائزة �لتي �أن�ضئت �ضنة 1420 هـ، بهدف ت�ضجيع 

�لعناية بالرت�ث �لعمر�ين، وتر�ضيخ �لوعي باأهميته كمورد ثقايف 

و�قت�ضادي، وتاأكيد ما يت�ضم به �لرت�ث �لعمر�ين يف �ململكة 

�ل�ضعودية من متيز وتنوع و�إبر�ز �لتجارب �لعمر�نية  �لعربية 

�حلديثة �لتي تنطلق من ��ضتلهام تر�ثنا �لوطني، و�هتمامنا 

باحلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين كجزء من هويتنا و�ضاهد على 

ح�ضارتنا بجزئه �ملرئي من �لتاريخ، وتطور هذ� �الهتمام �إىل 

تقدمي جدو�ه كمورد �قت�ضادي لهذ� �لوقت، ولقد تظافرت جهود 

كثرية للعناية يف �لرت�ث �لعمر�ين.

مـــن �أبرزها وز�رة �ل�ضـــوؤون �لبلدية و�لقرويـــة ووز�رة �لد�خلية 

ممثلـــة يف �الإمـــار�ت، ويف �ملهرجـــان �لوطنـــي يف �جلنادريـــة، 

و�جلمعية �ل�ضعودية لعلوم �لعمر�ن وهيئات �أخرى لها �إ�ضهامها 

يف دعم جهود �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين.

�لهيئـــة �لعامـــة لل�ضياحـــة و�الآثـــار مـــن �هتماماتهـــا �لـــرت�ث 

�لعمـــر�ين و�ضموكـــم �لكرمي مـــن �ملهتمني بهذ� �لـــرت�ث منذ 

50 �ضنـــة �إذ كنتم تدركون �أهمية �لعنايـــة بالرت�ث �لعمر�ين، 

برنامـــج  �إىل  ودعـــوة  �لعمر�نيـــة،  �لهويـــة  علـــى  و�حلفـــاظ 

�حلفا�ـــص علـــى �لـــرت�ث ودوره يف �لتنميـــة �حل�ضريـــة وكنت 

مـــع �ضاحـــب �ل�ضمو مـــن �أكـــرث �ملتفاعلني مع هـــذه �لقيم لقد 

بـــرزت �هتماماتكم جليـــًا يف عدد من �خلطـــط و�مل�ضروعات 

يف منطقـــة ع�ضري �جلميلـــة، و�أجد �أنها �ضتـــربز ب�ضكل و��ضح 

يف هـــذه �ملنطقة �لغالية مـــن بالدنا �إن �ضاء �هلل، و��ضت�ضهدت 

علـــى ثقتـــي هذه مبـــا ذكرمتوه قبـــل �أيام من خـــالل طرحكم 

�لطموح بخطة �لــــ 20 لتنمية منطقة مكة �ملكرمة و�هتمامكم 

بتطويـــر �لهويـــة �لعمر�نيـــة ملـــدن وح�ضـــار�ت �ملنطقة وحني 

قلتـــم مللنـــا مللنا مللنـــا �لبقاء يف �لعـــامل �لثالـــث، وال بد لنا 

�أن نتقـــدم، ونتحـــول لنح�ضل علـــى ن�ضيبنا مـــن �لعامل �الأول 

ويف �لعـــامل �الأول، وتذكرون- حفظكـــم �هلل- ما كان يف حفل 

تد�ضينكـــم م�ضروع تطوير قرية رجال �أملع يف تهامة ع�ضري قبل 

مـــا يقارب من �ضنتـــني �ضمن مـــز�ر�ت بر�مج �لهيئـــة �لعامة 

لل�ضياحـــة و�الآثـــار لتطويـــر �لقـــرى �لرت�ثيـــة �لتي يتـــم تنفيذ 

�لعمـــل فيهـــا �الآن يف 5 منها. تذكـــرون تد�فع �الأهـــايل كبارً� 

و�ضغـــارً� �ضيبـــًا و�ضبابـــًا �لذين عـــربو� عن رغبتهـــم بحما�ص 

منقطع �لنظري �أمامكم كل ح�ضـــب قدرته بامل�ضاهمة و �أ�ضرته 

يف �لربنامـــج مبظهر بديع يعد عالمة مـــن عالمات �لتح�ضر 

�لـــذي تدعون �إليه، ولعلكم يا �ضمو �الأمـــري تو�فقون معي على 

�أن حت�ضـــر �الإن�ضان هـــو �أبرز �هتمامات �لعـــامل �الأول قبل �أن 

يكـــون حت�ضره يف �لبنيـــان و�القت�ضاد، وكلمـــا تقدمت �لدول 

يف �قت�ضادهـــا و�إجناز�تها �لعلميـــة و�لتنموية الحظنا �هتمام 

�ضكانها برت�ثهـــم وح�ضارتهم، و�ل�ضو�هـــد على ذلك و��ضحة 

للعيـــان يف �لـــدول �لتي نعدهـــا �ليوم تقود �لعـــامل �الأول �لذي 

تطمحـــون �إليـــه ونحـــن يف من�ضـــاأ �الإ�ضـــالم �أوىل بـــاأن نكـــون 

متح�ضريـــن وال مكان لنـــا �إال يف �ل�ضـــف �الأول �إن �ضـــاء �هلل.

15



لعلكم ترون �أيها �حل�ضور �لكر�م مما �ضبق ومما �أمامكم من 

مطبوعات فيها �لرب�مج �ملختلفة للهيئة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار 

ووز�ر�ت �لدولة و�لقطاع �خلا�ص و�ملوؤ�ض�ضات �خلريية، لعلكم 

ترون �أن كثريً� من �لطموح �لذي عانينا بالدفاع عنه بد�أ يوؤتي 

ثماره على �ضكل منجز�ت وت�ضريعات وم�ضروعات ت�ضب نحو 

�ملحافظة على �لرت�ث �لعمر�ين وتنميته يف بالدنا، و�حلمد هلل، 

وهي تعي�ص مرحلة ��ضتثنائية من �لتنمية �القت�ضادية و�لعمر�نية، 

ويحدث بها �الآن نقالت كبرية يف جماالت �لتنمية �الجتماعية 

و�لتعليم و�لبحث �لعلمي وتطوير �لتقنية وقيادتنا �حلكيمة ت�ضع 

عينًا على �لعناية بالقيم بالرت�ث �لوطني �لعريق، وعينًا �أخرى 

على �لتخطيط و�لتقدم و�لتنمية يف يقني �أن كاًل منهما مكمل 

لالآخر. ول�ضيدي خادم �حلرمني �ل�ضريفني، و�ضمو �ضيدي ويل 

عهده �الأمني -حفظهم �هلل- مبادر�ت �ضخ�ضية ر�ئدة يف جمال 

�لعناية بالرت�ث �لوطني لعلني �أ�ضتغل هذ� �حلفل �ملبارك الأ�ضري 

هنا �أي�ضا �إىل �أنني مع جمموعة من �ملهتمني بالرت�ث �لوطني 

ب�ضدد �إن�ضاء �جلمعية �لوطنية للمحافظة على �لرت�ث �لوطني 

-�إن �ضاء �هلل- يف وقت قريب، كما �أكرر هنا �ضكري ل�ضموكم 

�لكرمي على ت�ضريفكم، وللح�ضور �لكر�م، وللرعاة ب�ضكل خا�ص، 

و�أمانة مدينة جدة و�أ�ضكر ل�ضموكم �لكرمي ح�ضوركم هذ� �حلفل. 

و�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل.

لقاء �ضمو�الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز-رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة- مع جمهور �مللتقى �لثقايف يف �لدورة �لثانية للجائزة
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الدورة الثالثة - ال�سنة الأوىل- لطالب كليات 

العمارة والتخطيط: �سنة 1430هـ )2009م(

وبد�أت �لدورة �لثالثة جلائزة �الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرت�ث 

�لعمر�ين يف تاريخ 15 �ضفر �ضنة 14٣0هـ )11 فرب�ير 2009م(، 

و��ضتمرت عامني.

قدمت فيها ثالث جو�ئز، ففي �ل�ضنة �الأوىل منحت �جلائزة 

لطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط، ويف �ل�ضنة �لثانية منحت 

للمهنيني و�لهيئات �حلكومية و�ملكاتب �ملعمارية. و�جلائزة �لثالثة 

لطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط مرة �أخرى.

و�أقيم �حلفل �خلتامي �الأول لل�ضنة �الأوىل من �لدورة �لثالثة 

للجائزة يف مدينة �لريا�ص، بجامعة �مللك �ضعود، يف م�ضاء يوم 

�لثالثاء 26 من �ملحرم �ضنة 14٣1هـ )12 يناير 2010م(، �ضمن 

�تفاقية تعاون مربمة بني جامعة �مللك �ضعود، وجائزة �الأمري 

�ضلطان بن �ضلمان للرت�ث �لعمر�ين، الحت�ضان جائزة طالب 

كليات �لعمارة و�لتخطيط، يف دورة �جلائزة �لثالثة. 

ورعى هذ� �حلفل �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان 

�بن عبد�لعزيز- رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة- ومعايل �الأ�ضتاذ 

�لدكتور عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لعثمان - مدير جامعة �مللك 

�ضعود. 

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لثالثة لل�ضنة �الأوىل لطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط يف جامعة �ملك �ضعود يف 26 من �ملحرم 14٣1هـ )12 يناير 2010م(
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واألقى �ساحب ال�سم� امللكي الأمييري �سلطان بن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:

ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم

معـــايل مديـــر �جلامعـــة وزمالئـــه �لكـــر�م و �الإخـــوة �الأعز�ء، 

�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته 

�أواًل: نعتـــذر عـــن �لتاأخـــري، و كان ذلـــك ب�ضبـــب �إ�ضـــر�ر مدير 

�جلامعة على �أن نذهـــب �إىل م�ضروع و�دي �لتقنية وم�ضروعات 

�جلامعـــة، وحقيقة كانت رحلة مـــن �أجمل �لرحالت، هي رحلة 

ق�ضـــرية جدً� بق�ضر �لزمن �لذي متت فيـــه �إعادة تطوير هذه 

�جلامعـــة. جامعتنا �لغالية، �لتي يجـــب �أن تكون �أف�ضل جامعة 

يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية.

ثانيًا: �أنا �أ�ضكر هذه �جلامعة الحت�ضانها �جلائزة يف هذ� �لعام، 

ولكن قبل ذلك �حت�ضـــان معايل مدير �جلامعة وزميلي �لدكتور 

عبـــد �لعزيز �ملقرن يف كلية �لعمـــارة ومن�ضوبي �جلامعة يف هذه 

�ملرحلة ق�ضية �لرت�ث �لعمر�ين يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية. 

مل حتدث نقالت بالبناء يف �جلامعة ونقالت بامل�ضروعات فقط، 

ولكـــن حدثت نقـــالت بالعقول، فـــرتة من �لزمن مـــرت، عندما 

�نطلقنـــا يف برنامج �لـــرت�ث �لعمر�ين يف �لتعليـــم �جلامعي قبل 

عدة �ضنـــو�ت، كان هناك نوع من �لتمنـــع، �أقول هذ� الأخفف من 

�لـــذي ح�ضل يف ق�ضية �النخر�ط يف �الهتمام بالرت�ث �لعمر�ين 

�لوطني، و�عتبـــار �لرت�ث �لعمر�ين �لوطنـــي نقطة �نطالق نحو 

�لعمارة �جلديدة، ونحو �لق�ضايا �جلديدة �لتي ن�ضمع عنها خارج 

بالدنا، وحقيقة �أنها �نطلقت من عمارتنا ومن �أ�ضول عمارتنا.

ثقافـــة �جلامعـــة يف هذه �ملرحلـــة �ضمحت بالتحـــوالت �لكبرية 

�لتـــي ت�ضهدها �جلامعة يف جماالت كثـــرية، ومن �أهمها جمال 

�لعمارة، و�لعناية بالرت�ث �لعمر�ين �لوطني.

وال يوجـــد �ضـــك �أن �ململكـــة �لعربيـــة �ل�ضعوديـــة متـــّر مبرحلة 

�نتقالية كبرية يف ق�ضية �لرت�ث �لعمر�ين، فنحن �ليوم �نتقلنا 

مـــن مرحلة �لهدم و�لتدمري - عـــن طريق �جلهل �أو عن طريق 

�لق�ضـــد - للـــرت�ث �لعمـــر�ين �لوطنـــي �إىل مرحلـــة �العتز�ز، 

ومرحلة �لعناية �القت�ضادية، ومرحلـــة �لتنمية، فاليوم �ملباين 

�الآيلة �إىل �ل�ضقوط �أ�ضبحت �ملباين �لقابلة للنمو ولالزدهار.

�ليـــوم ن�ضهد مرحلة تاريخية يف �نتقال �ململكة كدولة، و-�الآن- 

كمو�طنني، وهذ� هو�الأهم يف �لعناية بالرت�ث �لعمر�ين باأبعاد 

مل نكن نحلم بها قبل �ضنو�ت قليلة.

مر�حل �جلهـــاد �الأوىل �لتـــي كانت تقوم بهـــة موؤ�ض�ضة �لرت�ث 

و�ضركاوؤهـــا ومـــن �لنا�ـــص �ملوجودين �ليوم �نتقلـــت �إىل مرحلة 

حتول عميق جدً�، �ضوف يتوج -�إن �ضاء �هلل- يف �ملوؤمتر �لدويل 

للرت�ث �لعمر�ين يف �لعامل �الإ�ضالمي �لذي �ضوف يكون برعاية 

كرمية مـــن خادم �حلرمـــني �ل�ضريفني -يحفظـــه �هلل - �لذي 

و�فـــق يف �أقل من 48 �ضاعـــة على رعاية هـــذ� �ملوؤمتر يف �إبريل 

�ملقبل يف �لريا�ص. 

نحـــن �ضـــوف نعر�ص يف هـــذ� �ملوؤمتـــر �لنقـــالت �لهائلـــة �لتي 

عر�ضتهـــا �لعـــام �ملا�ضـــي يف �الأردن، ويف بع�ـــص �لـــدول، ومل 

ي�ضـــدق �لنا�ـــص �أن هنـــاك دولـــة متّر بـــكل هذه �ملحـــاور، وكل 

هذه �لنقـــالت يف وقت و�حد، من ناحيـــة �الأنظمة، ومن ناحية 

�لتحـــول �لذهني لدى روؤ�ضاء �لبلديـــات، ولدى �ملو�طنني ولدى 

�ملجتمعات �ملحلية. �لذين �لتقيت منهم �أكرث من 60 – 70 من 

روؤ�ضـــاء �لبلديات يف �ل�ضنو�ت �ملا�ضية، و�لهيئة �لتقت �أكرث من 

600 منهم يف جوالت م�ضتمرة.

�نتقلنـــا مـــن مرحلة من يقـــول يل : ملاذ� ال تزيلـــون هذه �لقرى 

�لرت�ثية �لتي حترجنـــا �أمام زمالء �أبنائنا �لذين در�ضو� معهم 
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يف �خلـــارج، و �لذيـــن يعتقدون �أننـــا نعي�ص هكـــذ�، �نتقلنا �إىل 

مرحلـــة �أ�ضحاب هذه �لقـــرى �لرت�ثية �لذيـــن جتمعو� �الآن يف 

م�ضروعـــات �جلمعيـــات �لتعاونيـــة �لتي �نطلقت منهـــا �إن �ضاء 

�هلل ٣ اأو 4 مـــن �الآن، وتبـــد�أ يف خـــالل �الأ�ضبوعني �ملقبلني -�إن 

�ضاء �هلل- �الإقر��ص من �ضندوق �لت�ضليف للجمعيات �لتعاونية 

الإن�ضاء �لفنادق �لرت�ثية و�مل�ضروعات �ال�ضتثمارية.

�نتقلنا من بلدوزر�ت �لبلديات �لتي تعمل ليل نهار، وبخا�ضًة يف 

�لليـــل، وهي تق�ضي على �ملو�قع �لرت�ثيـــة، �إىل روؤ�ضاء �لبلديات 

�لذيـــن ذهبـــو� �إىل دول �لعـــامل. �أكـــرث مـــن ٣00 رئي�ـــص بلدية 

وحمافظ حتى �الآن، وهـــذه �جلوالت م�ضتمرة. وقد حتولو� �إىل 

حماة ورعاة وبنائني للرت�ث �لعمر�ين.

�نتقلنـــا من ميز�نيات للهدم �إىل روؤ�ضـــاء �لبلديات يف �أكرث من 

50 – 60 بلدية بدءً� من �لعام �ملا�ضي حتى هذ� �لعام. �حلمد 

هلل يعملـــون معنـــا بت�ضامن الإعـــادة تهيئـــة �ل�ضاحـــات ومو�قع 

�لرت�ث �لعمر�ين.

�نتقلنا من �لنظرة �إىل �لـــرت�ث �لعمر�ين بازدر�ء، كاأنه ج�ضم 

غريـــب، كاأنـــه �أقل مـــن م�ضتو�نـــا، �إىل م�ضتوى �حـــرت�م تر�ثنا 

�لعمـــر�ين؛ الأن �حرت�م �لرت�ث ب�ضـــكل عام، و�لرت�ث �لعمر�ين 

ب�ضـــكل خا�ـــص، يف �أي دولـــة �ليـــوم حقيقًة هو عالمـــة حت�ضر، 

و�لـــذي ح�ضل �أننا نحن - حقيقًة - �رتقينا �إىل م�ضتوى �لعناية 

برت�ثنـــا �لعمـــر�ين، ومل ينـــزل م�ضتـــوى تر�ثنا �لعمـــر�ين �إىل 

م�ضتو�نـــا، هذه ممكن نقطة �أول مـــرة �أوردها، ولكن حقيقًة �أنا 

�ضمو �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز -رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة- يف �أثناء �فتتاح �ملعر�ص �مل�ضاحب للجائزة
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�أوؤمن بها؛ الأنه عندما ذهب روؤ�ضاء �لبلديات و�ملحافظون كانو� 

مثلنـــا منبهريـــن بالثقافات �الآخـــرى. ذهبنا بهـــم �إىل ثقافات 

�أعلى من حيث �لتح�ضر �القت�ضـــادي و�ل�ضناعي و�لثقايف �إىل 

حد كبري، ذهبو� و ر�أو� هذه �لدول �لتي �نبهرنا بها، و�خرتعت 

لنـــا كل �ضـــيء ناأكله �ليـــوم وكل �ضـــيء نعي�ص فيه �ليـــوم، ور�أو� 

عنايـــة هذه �لدول بالرت�ث �لعمـــر�ين، وكيف حولته �إىل مو�رد 

�قت�ضادية وثقافية ومو�رد جذب و�عتز�ز وطني. 

كانـــت رغبتي ورغبـــة معايل مدير �جلامعـــة �أن يكون �أول حفل 

للجامعات يف كلية �لعمارة يف فرتة �لنهار بح�ضور �لطلبة ورو�د 

�مل�ضتقبـــل، وحقيقـــًة �عتـــز�زي �عتز�ز خا�ص مب�ضـــريف �لطلبة 

�لذين ر�أيتهم �ليوم وهم يجب �أن يكرمو� تكرميًا خا�ضًا.

 حقيقـــة �أنا �ضعيـــد بهذ� �حل�ضـــور �لكرمي و�لعزيـــز، و �الإخو�ن 

�لذين �أ�ضوفهم �ليوم كلهم من �لذين عا�ضو� ق�ضة هذه �لق�ضية. 

و�ضـــوف يكـــون -�إن �ضاء �هلل- حفـــل قريب لتكـــرمي �لطلبة يف 

كلياتهـــم �لذيـــن �أتو� منها، جامعة �مللك عبـــد �لعزيز ح�ضدت 

كثـــريً� مـــن �جلو�ئـــز، ولكن �ضـــوف يكون هناك حفـــل تكرميي 

يف كليـــة �لعمارة برعايـــة �لدكتور عبد �لعزيـــز، ومعايل مدير 

�جلامعـــة، و -�إن �ضـــاء �هلل- �أكـــون مـــن �حل�ضـــور، حتى يرى 

زمالوؤهم ذلك. 

ثانيـــًا: زميلي و�ضديقـــي �لدكتـــور �أ�ضامة، �أنا ك�ضبـــت �لدكتور 

�أ�ضامـــة يف هـــذه �جلائزة؛ الأين �أنا كنـــت و مازلت من �ملعتزين 

بكتاباته، و �أعماله، فنحن �الآن منّر مبرحلة نقلة كبرية يف هذه 

�جلائزة. 

وثالثًا: �ضوف نعلن قريبًا عن تطوير كامل لهذه �جلائزة، والأول 

مرة هذ� �لعام ذهبنـــا بطلبة متميزين بجامعة �مللك �ضعود مع 

روؤ�ضاء �لبلديات، ومع �ملحافظني �إىل تون�ص.

�أقرتح �ليوم �أن تكون �لرحلة �ملقبلة ت�ضمل �لفائزين باجلائزة، 

ونعّد هـــذ� تقليدً� �أن ت�ضمـــل �لرحالت �ل�ضنويـــة �لتي تقوم بها 

�لهيئة لروؤ�ضـــاء �لبلديات �أنها ت�ضمـــل �لفائزين باجلائزة حتى 

يكون هناك تالٍق باجلانب �الأكادميي و�لتعليمي. 

نحن نتطلع �إىل �أن �جلامعات �الآن تقوم بدورها يف تطوير مو�د 

�لبناء و�لعمل، ونحن يف موؤ�ض�ضة �لرت�ث �الآن نقوم بتطوير ملو�د 

�لبناء �لطينية، مع �ضركات متطورة.

يعيب علينا �ليوم �أن فرن�ضا تعّد قاعدة يف تطوير �لبناء بالطني، 

ونحـــن نعي�ص يف بلد يجب �أن يتطـــور فيه �لبناء باملو�د �لرت�ثية 

�ملحليـــة ليكون قاباًل للبنـــاء، وهو قليل �ل�ضيانـــة، و �أف�ضل من 

�ملو�د �مل�ضنعة. 

يعيـــب علينا �ليوم �أال نكـــون �لدولـــة �الأوىل �ملتقدمة يف تطوير 

تقنيـــات �لبناء �ملحلية، ونحن �ليـــوم نعّد من �لدول �ملهمة على 

م�ضتوى �لعامل �لعربي يف تنوع تر�ثها �لعمر�ين.

يعيـــب علينـــا �أن جامعاتنـــا ال تكـــون �مل�ضـــدر �الأ�ضا�ضـــي �الأول 

للمعلومات عن �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني.

و�أي�ضًا ال يليق �أن تكون جامعة �مللك �ضعود، وهي موجودة يف �لدرعية، 

وال ت�ضـــارك يف برنامج تطويـــر �لدرعية �لتاريخيـــة، �لربنامج �الآن 

مقـــدم لليون�ضكو، و �أنا �ضعيد بوجـــود �لدكتور علي �لزميل �لذي �أكد 

يل �أن نبد�أ مع برنامج �جلامعة �إن �ضاء �هلل. لي�ضارك طلبة �جلامعة 

بعمل �أيديهم يف م�ضروع تطوير �لدرعية �لتاريخية.

�أنا كنت �أبني بنف�ضي يف م�ضروع مزرعتي يف �لعذيبات، و ك�ضبت 

مـــن مل�ص �ملادة و�لعمل مع �لبنائـــني �أكرث مما يك�ضبه �أي �إن�ضان 

يف �ملكاتب �لكبرية،�إذً� نحن نحتاج �إىل خلق �ملهند�ص �ملعماري 

�ملتو��ضـــع، ولي�ص �ملهند�ص �ملعماري �لـــذي يريد �أن ي�ضع ��ضمه 

على �ملبنى قبل �أن ي�ضع فكره وقلبه يف قلب �ملبنى. 

20



�أي�ضـــًا ما �أبوح به من �ضـــر �أننا نعمل مع �جلامعة �الآن -�إن �ضاء 

�هلل-، وهـــذ� لي�ص �إعالن عن م�ضروع، ولكن �إعالن عن مبادرة 

مهمة الإن�ضاء مركز �لبنـــاء بالطني مركز تطوير �لبناء بالطني 

يف �لدرعية �لتاريخية.

�أب�ضركـــم �أن منظمة �ليون�ضكو بتن�ضيق مـــع �ضمو �الأمري في�ضل 

�بن عبد �هلل مع جامعة ح�ضرموت، وموؤ�ض�ضة �لرت�ث خ�ض�ضنا 

حيـــًا بالكامـــل يف �لدرعية الإن�ضـــاء مركز �لبنـــاء لتطوير مباٍن 

حملية بالتعاون مع جامعة �مللك �ضعود.

لذلـــك نحـــن �ليوم نريد �أن نذهـــب �إىل �ملرحلـــة �ملقبلة، ونرتقي 

بعملنا �لعمر�ين باأن نحت�ضنه، وكلمة نحت�ضن �أكرب كلمة �أ�ضتطيع 

�ن �أعرب بها �ليوم عن تر�ثنا �لعمر�ين �ملميز �لر�ئع.نحن مقبلون 

على مرحلة �نتقالية يف جمال �لعمارة يف جمال �لتمكني. 

معر�ص �مل�ضاريع �لفائزة يف �لدورة �لثالثة لل�ضنة �الأوىل لطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط بجامعة �مللك �ضعود يف 26 من �ملحرم 14٣1هـ )12 يناير 2010م(
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وهيئـــة �ل�ضياحة حت�ضر برنامج متكـــني �الآن، وهو ي�ضمل تاأهيًل 

جديـــدً� بالتعـــاون مـــع وز�رت �لبلديـــات للمكاتـــب �لهند�ضيـــة 

�لتـــي �ضـــوف نعطيهـــا تاأهياًل وترخي�ضـــًا جديديـــن على نطاق 

�لبلديـــات وت�ضنيفـــًا جديدً�، فهـــذه �ملكاتـــب �لهند�ضية موؤهلة 

للعمـــل يف �ملو�قع �لتاريخية و�لرت�ثيـــة، ولكن حقيقة �الآن يكون 

هنـــاك تاأهيل جديد للمقاولني، و�ضـــوف تبد�أ هيئة �ل�ضياحة مع 

�لبلديات بربنامج تدريبي متكامل ل�ضركات �ملقاوالت باأن تكون 

م�ضنفة ت�ضنيفًا جديدً� للعمل يف �ملو�قع �لتاريخية.

و�ضـــوف نبـــد�أ �الآن مع �ملجتمعـــات �ملحلية �لتي ميكـــن �أن يكون 

فيهـــا »جممـــع«، �أول وحدة فيهـــا لربنامج تدريبـــي للمو�طنني 

�لذين يريـــدون �إن�ضاء �ضـــركات ترميم، ويعملـــون يف مو�قعهم 

الإد�رة وتطوير مو�قع �لرت�ث �لعمر�ين وترميمه وتطويره.

»�ملجمع« �نطلق بربنامج ��ضمه »ال يطيح«، ونحن �ضوف ن�ضتخدم 

هذ� �مل�ضمون يف برنامج �لتدريب �ملحلي لتطوير قدر�ت �ل�ضكان 

�ملحليـــني ليبنـــو� باأنف�ضهـــم وين�ضئو� �ضـــركات �لتطويـــر؛ فلذلك 

�ليـــوم هذ� جزء �ضغـــري مما �أنا �أدعو �إليـــه. �جلامعات حتت�ضن 

�لـــرت�ث �لعمـــر�ين �لوطنـــي وتنطلق منـــه، لي�ضبح هـــو �أ�ضا�ص 

�نطالق عمارتنا �حلديثـــة، ون�ضتوعب لي�ص فقط رموزً� ومثلثات 

�أ�ضيـــاء مثل هـــذه للعمارة �ملحلية، بل ن�ضتوعـــب روحها وتفوقها، 

ون�ضع خطـــًا حتت كلمة تفـــوق �لعمارة �ملحليـــة، وعندما ندر�ص 

ق�ضيـــة �ال�ضتد�مة ننظر �إىل �لعمارة �ملحليـــة؛ الأنا ندر�ص ق�ضية 

�ل�ضيانة، وننظر �إىل �لعمارة �حللية عندما ندر�ص روح �لبناء.

�أنـــا �أقول �ضيئـــًا، وهو �أنني �أتطلع �إىل �مل�ضتقبـــل �لذي تكون فيه 

�ملكاتب �لهند�ضية و�ملهند�ضون �ملعماريون هم �لذين ي�ضتطيعون 

�أن ي�ضتوعبـــو� رغبـــة �ملو�طـــن �لذي حتـــول �الآن نحـــو �لعمارة 

�لرت�ثيـــة، و��ضتيعابها كم�ضكن ومـــكان حياة، و�لبلد مقبلة �الآن 

على م�ضروعات �ضخمـــة مل�ضروعات �لرت�ث �لعمر�ين يف و�ضط 

�لريا�ص، وو�ضط جدة، وو�ضط �لطائف.

�أب�ضركـــم م�ضـــروع تطوير و�ضـــط �لطائف هذه �ل�ضنـــة ر�ضدت له 

ميز�نيـــة، وبد�أ حجر �الأ�ضا�ص يو�ضع الإعادة تطوير و�ضط �لطائف 

�لتاريخـــي كمـــا كان. بد�أنا �الآن بتطوير و�ضـــط �ملدينة �لتاريخي، 

لذلـــك يجـــب �أن ت�ضتجيب �جلامعـــات لالأمر �لو�قـــع، فنحن ناأتي 

�جلامعات بتمنيات وطموحـــات. �الآن �أ�ضبح �الأمر و�قعًا، �ملكاتب 

�لهند�ضية يجب �أن ت�ضتجيب لالأمر �لو�قع؛ الأن �الآن �لطلب �ضيكون 

عاليًا جـــدً� على تطويـــر �مل�ضروعات و�لفنـــادق �لرت�ثية، وتطوير 

�ملو�قع �ل�ضياحية �لكبرية من منظور �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني.

فهذ� هو �لتحـــدي �الآن، �نتقلنا من متنيات تر�ث وعاطفة نحو 

�لـــرت�ث، �إىل منظور �قت�ضـــادي تنموي. م�ضار جديد، يجب �أن 

حتت�ضنه كليات �لعمارة، حتى ال تعي�ص كليات �لعمارة يف كوكب 

�آخـــر كما كانت تعي�ـــص. �ليوم �ملعمـــاري �ل�ضعـــودي �ملميز، هو 

�ملعماري �لذي يلقن �لعامل �ضيئًا جديدً�، ويناف�ص �لعامل �لغربي 

و�ل�ضرقي على �ضيء، هو يفهم فيه ك�ضنعة �أكرب منه، ولن ُيلحق 

فيه، يجب عليه هـــو �أن ينطلق من �لرت�ث �لعمر�ين حتى يعزز 

هذه �لقيمة �مل�ضافة.

�أ�ضكر معاليكم على �حت�ضان هذه �جلائزة، و�أ�ضكر �حل�ضور، و�أ�ضكر 

زميلي �لدكتور �أ�ضامة �جلوهري، و�لدكتور ز�هر عثمان -�ملدير 

�لعام ملوؤ�ض�ضة �لرت�ث- و�ضعيد بهذه �لليلة �ملباركة -و�إن �ضاء �هلل- 

نتطلع �إىل �أن تعر�ص م�ضروعات �لفائزين، وينطلق �حلفل �ملقبل يف 

كلية �لعمارة. و�أن ننطلق للحفل �لقادم يف �جلائزة �لرئي�ضة �لتي 

تكون هذ� �لعام بالهفوف يف �ضهر �إبريل من هذه �ل�ضنة. �حلفل 

�لرئي�ص يكون كل �ضنتني لت�ضليم �جلو�ئز. �لتي نتمنى �أي�ضًا ح�ضور 

�جلامعة فيها وبهذه �جلائزة -�إن �ضاء �هلل-.
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حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لثالثة لل�ضنة �لثانية يف �لهفوف مبحافظة �الأح�ضاء يف 4 جمادى �الآخرة 14٣1هـ )18 مايو 2010م(

الدورة الثالثة - ال�سنة الثانية- للمهنيني:

1431 هـ )2010 م(

�أما �حلفل �خلتامي لل�ضنة �لثانية من �لدورة �لثالثة، فقد �أقيم 

يف مدينة �لهفوف، مبقر �أمانة �الأح�ضاء م�ضاء يوم �لثالثاء 4 

جمادى �الآخرة �ضنة 14٣1هـ )18 مايو 2010م(، وذلك حتت 

رعاية �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري حممد بن فهد �بن عبد�لعزيز 

�آل �ضعود -�أمري �ملنطقة �ل�ضرقية- و�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري 

�ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود -رئي�ص �للجنة �لعليا 

للجائزة- وبح�ضور كّل من �ضاحب �ل�ضمو �الأمــري جلوي بن 

�آل �ضعود -نائب �أمري �ملنطقة �ل�ضرقية  عبد�لعزيز بن جلوي 

�آل  -�آنذ�ك- و�ضاحب �ل�ضمو �الأمري بدر بن حممد بن جلوي 

�ضعود -حمافظ حمافظة �الأح�ضاء- �إىل جانب عدد كبري من 

�أ�ضحاب �ل�ضمو و�ملعايل و�ل�ضعادة، ومن �ملخت�ضني و�ملهتمني 

بالرت�ث �لعمر�ين.

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

عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:

�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل
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�ضاحب �ل�ضمو �أخي �الأمري جلوي- �ضلمه �هلل- ر�عي هذه �لليلة 

نيابة عن �ضاحب �ل�ضمـــو �مللكي �أخي �الأمري حممد بن فهد بن 

عبد�لعزيـــز �آل �ضعـــود - �أمـــري �ملنطقة - �أخـــي �ضاحب �ل�ضمو 

�الأمـــري بدر، معـــايل �الأمر�ء �ل�ضادة �حل�ضـــور، �ل�ضالم عليكم 

ورحمة �هلل وبركاته 

نحـــن جئنا نقدم جو�ئز، وت�ضلمنا جو�ئـــز منذ �ل�ضباح �لباكر 

لهـــذ� �ليوم، ونحـــن نتلقى �جلو�ئـــز جائزة تلـــو �الأخرى، �أوىل 

هـــذه �جلو�ئز هي �ال�ضتقبـــال �حلافل �لـــذي وجدناه وهو غري 

م�ضتغـــرب من �أهايل هذ� �لبلد �ملبارك �لذي �ضكل طو�ل تاريخ 

هـــذه �لدولـــة �ملباركة عن�ضرً� مهمـــًا �أ�ضا�ضيـــًا يف تكوين وحدة 

هـــذ� �لوطن، ويف متكني وحـــدة هذ� �لوطن، و�أي�ضـــًا ما ر�أيناه 

من �هتمام كبري جدً� بالرت�ث �لعمر�ين ي�ضاوي جميع �جلو�ئز 

يف �لعامل.

فالعالقـــة عالقة �ضخ�ضية باالأح�ضاء و�أهلهـــا و �أمانتها �ملميزة 

بـــكل �ملقايي�ص وعالقة �لهيئة �لعامـــة لل�ضياحة و�الآثار، وعالقة 

موؤ�ض�ضة �لرت�ث �لتي عملت هنا �أي�ضًا يف بع�ص �مل�ضروعات هي 

عالقـــة ��ضتثنائية، فطو�ل هذ� �ليـــوم ومبعية �أخي �ضمو �الأمري 

من�ضـــور بـــن متعب بـــن عبـــد �لعزيز- وزيـــر �ل�ضـــوؤون �لبلدية 

و�لقرويـــة، و�ضموه �لكرمي و �أ�ضحـــاب �ل�ضمو �الأمر�ء و �الإخو�ن 

ونحـــن نـــرتدد بني م�ضـــروع مميز وم�ضـــروع �أميز، ومـــا يك�ضبه 

�جلميع �ليوم �أننا ر�أينا �أي�ضًا ثمرة هذ� �لتد�ول وهذ� �الهتمام 

بق�ضية �لرت�ث، و �نطالقته حمليًا.

�الهتمـــام بالرت�ث �لعمر�ين مل ي�ضبح ق�ضيـــة عبث، �أو ق�ضية 

�ضياحـــة، �أو ق�ضية جماليات، �أو ق�ضية �أ�ضكال ورموز، �الهتمام 

بالـــرت�ث �لعمر�ين هـــي ق�ضية م�ضتقبـــل، وق�ضية تـــر�ث �أمة، 

و�لـــرت�ث �لعمر�ين هو �ل�ضاهد �لذي ير�ه �الإن�ضان، ويعي�ضه كل 

يـــوم ويعي�ص فيه جزء مـــن حياته ومن حياة �أطفالـــه و �أ�ضرته، 

و�هتمـــام �لدولـــة ممثلـــة بالهيئـــة �أو �ملوؤ�ض�ضات، مثـــل موؤ�ض�ضة 

�لـــرت�ث �أو �ل�ضباقني يف هذه �لق�ضية، مثل مهرجان �جلنادرية 

هو �هتمـــام �أ�ضيل مبني على تكوين هذه �لدولـــة �أ�ضا�ضًا، و�ضر 

��ضتمـــر�ر هذه �لوحـــدة �ملباركة �إن �ضـــاء �هلل �إىل �الأبد وقوتها 

�ملتز�يـــدة يومـــًا ور�ء يوم هـــو مت�ضك �أهل هذه �لبـــالد بدينهم 

وعقيدتهم وقيمهم �لتي ي�ضتمدونها من هذه �لعقيدة �ل�ضافية، 

ومـــن هذه �الأخـــالق �لعربية �حلميدة، فاملعادلـــة �لتي حققتها 

�ململكة، وحتققهـــا كل يوم، وترددها ويرددها قائد هذه �لبالد 

هـــذ� �لقائد �ال�ضتثنائي بكل �ملقايي�ص �لذي يعمل �ليوم ب�ضرعة 

تتعـــدى �ضرعـــة �ل�ضوت، و�أنـــا �أعرف �ضرعة �ل�ضـــوت �إىل حد 

مـــا، لنقل هذه �لبـــالد �إىل مر�تب �أعلى و�أعلـــى، ومن حال �إىل 

حـــال، لتكون حقيقة يف م�ضاف دول �لعامل �الأول، ولكنه يف كل 

يـــوم، ويف كل حلظة يردد ويوؤكد مـــا �أكده �ملوؤ�ض�ص و�لد �جلميع 

�مللـــك عبد �لعزيز- رحمه �هلل- �لذي قاد مرحلة �لتاأ�ضي�ص مع 

�لرجال �لذين ترون �أحفادهم �أمامكم �الآن، هو �أن هذه �لبالد 

م�ضتقبلها مرتبط د�ئمـــًا برت�ثها وبقيمها ومرتبط با�ضتلهامها 

للتاريـــخ، ووقوفهـــا على �أر�ـــص �ضلبة، فاليوم ال ميكـــن الأمة �أن 

تنه�ـــص �إال بالوقوف على �أر�ص �ضلبـــة، و �الأر�ص �ل�ضلبة �ليوم 

هي معرفـــة �الإن�ضان تاريخه، ودينه، ومكانـــه يف �لعامل ومكانه 

يف �ملجتمعـــات �لدوليـــة �لتي تت�ضابـــق �ليـــوم �إىل تاأكيد هويتها 

و�ضخ�ضيتها 

مل يعـــد �ليـــوم �الهتمام بالـــرت�ث �لعمر�ين مـــن �لرتف، ومن 

�لذكريات،�أومـــن ق�ضيـــة �حلنـــني �إىل �ملا�ضـــي، �أو حتى ق�ضية 

�لهويـــة0 �أ�ضبـــح �ليوم �ضيئـــًا معي�ضًا يف حياتنـــا، و �أ�ضبح �ليوم 

�ضيئـــًا ميـــول من �لبنـــوك، ومتوله �لدولـــة من بنـــك �لت�ضليف، 
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و�أ�ضبحـــت �ليوم �لقـــرى �لرت�ثية �لتي متنع �أهلهـــا يف يوم من 

�الأيـــام )لي�ـــص كل �أهلها( من �لهدم مثـــل �أ�ضيقر. وهي حقيقة 

�أحد �لبلد�ن �ل�ضباقة، فبينما كان �لنا�ص يهدمون كانت �أ�ضيقر 

تبنـــي وبينما كان �لنا�ص يتجاهلون بلد�نهـــم �لرت�ثية كان �أهل 

�أ�ضيقر يجتمعون وي�ضعون �أمولهم �خلا�ضة يف �لتطوير 0 �ليوم 

تغـــري هذ� �الأمر- بحمد �هلل تعـــاىل- هذه �حلالة �النتقالية �أنا 

عا�ضرتها 25 �ضنة، وبامل�ضادفة مع �لدكتور م�ضاري �لنعيم،هذ� 

�لكاتـــب �ملهنـــي �ملميز خربين �ليـــوم �أنه ال جمـــال يل ملر�جعة 

�لكتاب، �أريد �أن �أدخله �ملطبعة على �أ�ضا�ص �أال �أر�جعه زيادة.

ق�ضـــة �لرت�ث هي ق�ضـــة عجيبـــة، ويل ذكريات كثـــرية فيها، 

�ضي�ضـــدر جزء منها يف هذ� �لكتـــاب و�جلزء �الأكرب يف �لكتاب 

�الأكرب بعد �ل�ضيف -�إن �ضـــاء �هلل-، و�لذي ماكنت �أر�ه بعيني 

و �أنـــا �أتنقل بني قـــرى �ململكـــة وحو��ضرها، و�أدخـــل يف بيوتها 

�ل�ضغرية و�لكبرية. 

�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز -رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة-، و �ضمو �الأمري جلوي بن عبد�لعزيز بن م�ضاعد -نائب �أمري �ملنطقة �ل�ضرقية، �آنذ�ك-

يف �أثناء جولتهم يف معر�ص �مل�ضروعات �لفائزة باجلائزة حافظة �الأح�ضاء يف 4 جمادى �الآخرة 14٣1هـ )18 مايو 2010م(
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حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لثالثة - �ل�ضنة �لثانية - جامعة �مللك �ضعود يف 28 ربيع �الآخر 14٣2هـ )٣0 �إبريل 2011م(

ال��دورة الثالثة - ال�س��نة الثانية- لطالب كليات 

العمارة والتخطيط: 1431 هـ )2010 م(

�آخــر جلائزة طــالب كليات �لعمارة  �أقيم حفل ختامي  كما 

و�لتخطيط، لل�ضنة �لثانية من �لدورة �لثالثة، يف كلية �لعمارة 

و�لتخطيط بجامعة �مللك �ضعود، �ضباح يوم �ل�ضبت 26 جمادى 

�الأوىل )٣0 �إبريل 2011م(، وذلك حتت رعاية �ضاحب �ل�ضمو 

�مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود -رئي�ص 

�لعليا للجائزة- ومعايل �الأ�ضتاذ �لدكتور عبد�هلل بن  �للجنة 

عبد�لرحمن �لعثمان -مدير جامعة �مللك �ضعود- على غر�ر 

�حلفل �الأول جلائزة �لطالب، و�ضمن �تفاقية �لتعاون نف�ضها 

بني �جلامعة و�جلــائــزة، وبح�ضور عــدد كبري من �الأ�ضاتذة 

و�الأكادمييني �ملخت�ضني و�ملهتمني بالرت�ث �لعمر�ين. 

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

عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:

هـــذه �لطريقة هـــي �لطريقة �ملثلـــى �لتي بها يكـــرم من ي�ضتحق 

�لتكـــرمي، و�جلميع - حقيقة - ي�ضتحقون �لتكرمي �ليوم، لكن متَّ 

�ختيار جمموعة من �ملكرمـــني باأعمال مميزة، �لذين كرمو� يف 
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هذه �لكلية وكلية �لعمارة. �ليوم جنل�ص - وهلل �حلمد - ون�ضت�ضعر 

هذه �النطالقة �لعظيمة للعناية بالرت�ث �لوطني، ويف رحم هذه 

�جلامعة جامعة �مللك �ضعـــود يف �لدرعية، ومن �خلطاأ �أن يقال: 

جامعة �مللك �ضعود بالريا�ص؛ الأنها من �ضكان �لدرعية.

�أنا �أنظـــر �ليوم �إىل �أنه تكـــرمي للجائزة، ولي�ـــص لهم، �لدكتور 

ح�ضـــني، و�لدكتـــور �جلديـــد، و�لدكتـــور يو�ضـــف فـــاد�ن مـــن 

�جلامعـــة، وعندمـــا ذكـــرت �أعتقـــد �ضنـــة 1417هــــ، ونحن يف 

طريقنا �إىل �لدرعية، وهذه كلها �أ�ضر�ر موجودة يف كتاب �ضرية 

مـــن �لرت�ث �لعمر�ين، �إن �ضـــاء �هلل، ي�ضدر �جلزء �لثاين منه 

قريبـــًا، ذكرت حول حتقيق �لدرعية هل يعقل يا �ضمو �الأمري �أن 

تبقـــى �لدرعية �لتاريخية، وهي مقر �لدولـــة �ل�ضعودية �الأوىل، 

�لتـــي جمعت �ضمـــل �ضتات �لنا�ـــص حتت مظلة �خلـــري و�لربكة 

و�لنمـــو، هـــذه �جلزيرة �الآمنة �لـــذي يعي�ص �لعـــامل يف بر�كني 

وزالزل، ونحن نعي�ص يف كنـــف هذه �لدولة �الآمنة �مل�ضتقرة هل 

يعقـــل تبقى هذه خر�بة، فقال يل هل عندك ��ضتعد�د تقدم يل 

در��ضـــة، قلت �حلقيقـــة �أنا حا�ضر، وعندمـــا �أتينا �إىل حمافظ 

�لدرعيـــة، وتبقى هذه �لذكريـــات مهمة ن�ضتذكر بحيث ال يكون 

�حلديـــث مكررً� و�ضكـــرً� وتقديـــرً� وت�ضييدً�، فجل�ـــص وفاجاأين 

وكان �ضـــكان �لدرعيـــة موجودين، وقال: نحـــن نق�ضد �أن يكون 

م�ضروع تطوير �لدرعية، ومن �ضمنه �لدرعية �لتاريخية، لتكون 

موقـــع تر�ث عامليـــًا، هذ� �لـــكالم قبـــل �إن�ضـــاء �ل�ضياحة ب�ضت 

�ضنـــو�ت، و�أعلـــن �أنـــه كلفنـــي - �هلل ي�ضلمه - ورئي�ـــص �لبلدية، 

و�أمـــري �لريا�ـــص. وقمنـــا بدر��ضـــة، و�أول من ��ضتنجـــدت به - 

كمـــا �أ�ضتنجـــد �ليوم - هـــذه �جلامعة �لعظيمة وهـــوؤالء �الإخوة 

�ملوجودين يف �جلامعة و�لدكتور يو�ضف موجود، و�ملهند�ص علي 

�ل�ضعيبـــي وجمموعة خرية من �لنا�ص. وعملنا مدة �ضتة �أ�ضهر، 

وقدمنـــا برنامج تطويـــر �لدرعية، وو�فق عليه �ملقـــام �ل�ضامي 

�لكرمي، و�نطلـــق على �أ�ض�ص تطوير �لدرعيـــة، �لتي ت�ضهد �الآن 

هذ� �مل�ضـــروع، �لذي - بحمد �هلل - �نطلق بهذ� �ل�ضكل �لقوي. 

جنـــز و�دي حنيفـــة، و�ضتنجز �لدرعية �لتاريخيـــة - �إن �ضاء 
ُ
فاأ

�هلل - خالل �ضنة �أو �ضنة ون�ضف، وهذه كلها �أحالم تتحقق. 

مـــا نقوم به �ليوم هـــو حقيقة، �إعادة تكويـــن وح�ضور جديد ملا 

ي�ضمى �لبعد �حل�ضاري للمملكة �لعربية �ل�ضعودية، و�أنا �تفقت 

مع �جلامعة على �أن نعر�ص هذ� �لبعد �حل�ضاري على �مل�ضتوى 

�خلارجي. 

وعر�ـــص �لبعـــد �حل�ضاري يف جـــوالت متحف �ململكـــة �لعربية 

�ل�ضعوديـــة، و�آثـــار �جلزيرة �لعربيـــة، وطرق �لتجـــارة، بد�أ يف 

�للوفـــر، ثـــم يف �إ�ضبانيا، و�نتقـــل �إىل رو�ضيا، وعـــدد من �لدول 

بتوجيه من خادم �حلرمني �ل�ضريفني، -حفظه �هلل-. 

ولكن �الآن - �إن �ضاء �هلل - ينطلق مركز �لبناء بالطني بجامعة 

�مللك �ضعود، ونحن يف �لهيئة �ضنوفر له موقعًا تدريبيًا يف حي 

�لطريف، ونريد لهذ� �ملركز �أن ينطلق يف مطلع �لعام �لدر��ضي 

�أنا ب�ضر�كتي مع �جلامعة بالكر�ضي �لذي تكرم  �ملقبل. و�أعتز 

به عليَّ �الإخو�ن، و�أنا ل�ضت من �أ�ضحاب روؤو�ص �الأمو�ل، فاأنا 

من �أ�ضحاب روؤو�ص �الأعمال، و�أنا م�ضتعد �أعمل بجهدي، ولكن 

�أي�ضًا �ضوف ن�ضاهم مع �جلامعة ماليًا -�إن �ضاء �هلل- يف كل 

هذه �لرب�مج، كما ن�ضاهم يف عمل موؤ�ض�ضة �لرت�ث، ون�ضيف 

جائزة �أخرى، -�إن �ضاء �هلل-، وهو �لربنامج �لذي يكرم �ضنويًا 

باجلامعات هو �لربنامج �لتعليمي. �أعتقد �أن هذ� تكرمي م�ضتحق 

للجامعات نف�ضها �لتي تعمل على بر�مج تعليمية، وللخرب�ء �لذين 

يعملون يف هذه �جلامعات، و�ضوف ن�ضاعف قيمة �جلائزة -�إن 

�ضاء �هلل- يف �لدورة �ملقبلة.
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الدورة الرابعة - ال�سنة الأوىل- لطالب كليات 

العمارة والتخطيط: 1432هـ )2011م(

كما �أقيم �حلفل �خلتامي للدورة �لر�بعة �ل�ضنة �الأوىل لطالب 

كليات �لعمارة و�لتخطيط مبدينة جدة يوم �الثنني بتاريخ 18 

ذي �حلجة )14 نوفمرب2011م(، وذلك حتت رعاية �ضاحب 

�ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد �لعزيز - رئي�ص 

�للجنة �لعليا للجائزة - و ومعايل �الأ�ضتاذ �لدكتور �أ�ضامة بن 

�ضادق طيب -مدير جامعة �مللك عبد �لعزيز- حفل توزيع جو�ئز 

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لر�بعة لل�ضنة �الأوىل بقاعة �لندو�ت مبركز �مللك فهد �لطبي لالأبحاث مبدينة جدة يف 18 ذي �حلجة )14 نوفمرب 2011م(

�لدورة �لر�بعة للجائزة )�ل�ضنة �الأوىل - لطالب كليات �لعمارة 

و�لتخطيط(، بقاعة �لندو�ت مبركز �مللك فهد �لطبي، وبح�ضور 

عــدد كبري من �الأ�ضاتذة و�الأكادمييني �ملخت�ضني و�ملهتمني 

بالرت�ث �لعمر�ين.

وحظيت �جلائزة مبكانة كبرية على �مل�ضتوى �لوطني، مع �هتمام 

عربي و�إقليمي ودويل، ملا �أحدثته من تاأثري يف جماالت �لرت�ث 

�لعمر�ين �لوطني، مع �لت�ضجيع على �النفتاح �لو�عي و�ملقنن 

على �ملد�ر�ص �ملعمارية �لعاملية.
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الدورة الرابعة - ال�سنة الثانية- للمهنيني 
والطالب: 1433هـ )2012م(

جائزة الإجناز مدى احلياة:

ت�ضرفت موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية يف يوم 5 �ضفر 14٣4هـ )18 

دي�ضمرب 2012م( بقبول خادم �حلرمني �ل�ضريفني �مللك �ضلمان 

بن عبد�لعزيز �آل �ضعود - عندما كان وليًا للعهد نائب رئي�ص 

�إد�رة د�رة �مللك  جمل�ص �لــوزر�ء ووزير �لدفاع رئي�ص جمل�ص 

عبد�لعزيز -�آنذ�ك، حفظه �هلل -جائزة �الإجناز مدى �حلياة- 

يف جمال �لرت�ث �لعمر�ين، يف �حلفل �لذي �حت�ضنه ق�ضر �ملربع 

�لذي ميثل ذ�كرة حية لق�ضة بناء �ململكة �لعربية �ل�ضعودية على 

�آل �ضعود -طيب  يد �ملوؤ�ض�ص �مللك عبالعزيز بن عبد�لرحمن 

�هلل ثر�ه-. 

وقد تف�ضل �ضموه �لكرمي بت�ضلمها من �ضاحب �ل�ضمو �مللكي 

�آل �ضعود- رئي�ص  �الأمــري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز 

�لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار، وموؤ�ض�ص ورئي�ص موؤ�ض�ضة �لرت�ث 

�خلريية، ورئي�ص �للجنة �لعليا جلائزة �الأمري �ضلطان بن �ضلمان 

للرت�ث �لعمر�ين.

�ألقى �ضمو ويل �لعهد –حفظه �هلل- كلمة يف �حلفل موؤكدً� �أن ما 

قام به من �أعمال يف جمال �لعناية بالرت�ث �لعمر�ين �أتت بتوفيق 

من �هلل، ثم بتوجيه من ملوك �ململكة �لعربية �ل�ضعودية �لذين 

عمل معهم، وبجهود �مللك �ملوؤ�ض�ص عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن �آل 

خادم �حلرمني �ل�ضريفني �مللك �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود مع كبار �ضيوف �حلفل
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�ضعود -طيب �هلل ثر�ه– وبتعاون كثري من �الأ�ضخا�ص و�جلهات 

يف �ملنطقة.

واألقى �سم� الأمري �سلطان بن �سلمان كلمة بهذا الت�سريف الذي 

»يعدُّ قبول �ضمو  حظيت به م�ؤ�س�سة الرتاث اخلريية، فقال: 

ويل �لعهد هذه �جلائزة حافزً� وت�ضجيعًا كبريً� جلميع �ملوؤ�ض�ضات 

بالدولة و�جلهات ذ�ت �لعالقة بق�ضايا �لرت�ث؛ مل�ضاعفة جهودها 

وتوظيف قدر�تها يف �ملحافظة على �لرت�ث و�العتناء به.

�إن خادم �حلرمني �ل�ضريفني هو من رعى �لعناية بالرت�ث و�ضبق 

غريه يف ذلك �ضو�ء من خالل مهرجان �جلنادرية �أو من خالل 

جهوده �لر�ئدة يف �لتعريف بالرت�ث وربط �ملو�طنني به.

 و�إذ� كانت موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية متنح جائزتها للم�ضروعات 

�جلديدة �لتي تعك�ص جناحًا يف ��ضتلهام �لرت�ث، و�حلفاظ عليه 

وبحوث �لرت�ث �لعمر�ين، ومتنحها تقديرً� لالإجناز �ملتو��ضل 

مــدى �حلــيــاة، فــاإن ويل �لعهد �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمــري 

�ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود، بقبوله لهذه �جلائزة، مينحها 

بعدها �حلقيقي يف �العتز�ز بالرت�ث، ويقدم �ضموه بت�ضريفه 

للجائزة �إ�ضهامًا نوعيًا �آخر ي�ضاف �إىل �ضجله �حلافل بالعطاء 

يف �ملحافظة �ملوروث �حل�ضاري و�الحتفاء به«.

ت�ضلم خادم �حلرميني �ل�ضريفني �مللك �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود -حفظه �هلل – �ضهادة جائزة �الإجناز مدى �حلياة
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ت�ضلم خادم �حلرمني �ل�ضريفني �مللك �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود-عندما كان وليًا للعهد، نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، ووزير �لدفاع، �آنذ�ك- جائزة �الإجناز مدى �حلياة

من �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود -موؤ�ض�ص ورئي�ص جمل�ص �أمناء موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية، رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة

31يف �حلفل �ملقام على �ضرف �ضموه بق�ضر �ملربع، يف 5 �ضفر 14٣4هـ )18دي�ضمرب 2012م(



�آل �ضعود  وكان �ضمو �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز 

قد رعى بح�ضور معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد �لربي�ص 

14٣4هـ )10  26 من �ملحرم  -مدير جامعة �لدمام- يف يوم 

دي�ضمرب2012م( حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لر�بعة لل�ضنة �لثانية 

)14٣4هــــ/2012م(، �لذي نظمته موؤ�ض�ضة �لــرت�ث �خلريية 

بالتعاون مع جامعة �لــدمــام �ضمن فعاليات ملتقى �لــرت�ث 

�لعمر�ين �لثاين باملنطقة �ل�ضرقية. 

و�أعرب �ضموه عن �عتز�ز موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية باإقامة حفل 

توزيع �جلائزة هذ� �لعام يف �ملنطقة �ل�ضرقية، ملا لها من تر�ث 

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لر�بعة - �ل�ضنة �لثانية - جامعة �لدمام يف 26 من �ملحرم 14٣4هـ )10 دي�ضمرب2012م(

عريق، له مكانته �ملتميزة و�لبارزة يف �لرت�ث �لوطني، م�ضيدً� 

بدور �جلامعات يف تاأ�ضيل تعليم �لرت�ث، و�الهتمام به.

و�أعـــرب �لــدكــتــور عــبــد�هلل بــن حممد �لربي�ص عــن �عــتــز�زه 

با�ضت�ضافة �جلامعة لهذه �جلائزة �لر�ئدة، وقــال: »�إن هذه 

�جلائزة �لتي �أطلقها �الأمري �ضلطان بن �ضلمان للحفاظ على 

�لرت�ث �لعمر�ين تعرّب عن روؤية �ضموه الأهمية �لرت�ث �لعمر�ين 

بو�ضفه عن�ضًر� �أ�ضياًل من عنا�ضر هوية بالدنا وملمًحا مهًما 

من مالمح ح�ضارتنا �لعربية و�الإ�ضالمية، ونتطلع �إىل ��ضتمر�ر 

جهود �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين من �ملهنيني و�لطالب«.
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ونّوه �لدكتور �أ�ضامة بن حممد نور �جلوهري �الأمني �لعام للجائزة 

باإقامة حفل توزيع جائزة �الأمــري �ضلطان بن �ضلمان للرت�ث 

�لعمر�ين يف �إطار ملتقى �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني باملنطقة 

�ل�ضرقية، م�ضرًي� �إىل �أن ذلك ي�ضيف �إىل �جلائزة �أبعاًد� عميقة.

وقد قام �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بتوزيع 

�جلو�ئز على �لفائزين، فنال جو�ئز �ملهنيني عدد من �مل�ضروعات 

�ملتميزة يف خمتلف مناطق �ململكة، ونال جائزة �حلفاظ على 

�لرت�ث �لعمر�ين منا�ضفة كل من م�ضروع بيت �لبيعة بالهفوف 

وم�ضروع قرية �آل عليان بالنما�ص مبنطقة ع�ضري، وفاز بجائزة 

بحوث �لرت�ث �لعمر�ين �لبحث �ملعنون »�إمكانية �ال�ضتفادة من 

�ل�ضمات �لفنية لقرية ذي عني �الأثرية يف تنمية بع�ص �حلرف 

و�ل�ضناعات �لبيئية �ل�ضغرية«، ونال جائزة �لُبعد �الإن�ضاين 

م�ضروع تطوير قلب مدينة �لهفوف، وح�ضل على جائزة �مل�ضروع 

�القت�ضادي �لرت�ثي م�ضروع جممع تاروت �لرت�ثي.

ومتثلت �مل�ضروعات �لفائزة بجو�ئز �لطالب يف م�ضروع �ضوق 

�الأوىل مل�ضروع �لرت�ث  نال �جلائزة  �لذي  �ل�ضعبي،  �لدمام 

�لنبوية  �ل�ضوق  �لثانية منا�ضفة  وفــاز باجلائزة  �لعمر�ين، 

حلي  �لعمر�ين  �ملحيط  تطوير  وم�ضروع  �ملناخة(،  )�ضوق 

�ل�ضهد�ء، وفاز بجائزة م�ضروع �حلفاظ على �لرت�ث  �ضيد 

�لقدمي )�حلوزة( يف  �إحياء وتطوير �حلي  �لعمر�ين م�ضروع 

�لعمر�ين بحث  ظهر�ن �جلنوب، ونال جائزة بحوث �لرت�ث 

ر�ضد وتوثيق )درب حنني(.

واألقى �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان كلمة 

يف هذه املنا�سبة، قال فيها:

�أكــون معكم �ليوم، يف هذه �ملوؤ�ض�ضة  �أ�ضعد باأن  بال �ضك �إين 

�لعلمية �ملرموقة، �لتي وقفت من ق�ضية �لرت�ث موقفًا م�ضرفًا 

منذ �ضنو�ت طويلة، ويف �حلقيقة �أن ق�ضية �الهتمام بالرت�ث 

�لوطني �لعمر�ين مل تبد�أ يف هذه �ل�ضنة، ومل تبد�أ قبل ع�ضر 

�ضنو�ت، بل بد�أت منذ �أكرث من 25 �ضنة.

 وهذه �لق�ضة رويتها يف كتاب مع د. م�ضاري �لنعيم، وهو موزع 

يف هذ� �مللتقى، ويف حفل �فتتاح �لليلة.

�أذكــر بالتحديد ملاذ� نحن مهتمون بق�ضية �لرت�ث  �أن   و�أود 

�لعمر�ين �لوطني، وقبل ذلك �أوجه �ل�ضكر و�لتقدير �إىل خادم 

�حلرمني �ل�ضريفني، و�ضمو ويل عهده �الأمني -حفظهما �هلل- 

�للذين وقفا مو�قف م�ضّرفة، بع�ضها معروف للنا�ص، وبع�ضها غري 

معروف يف ق�ضية حماية �لرت�ث �لعمر�ين من �الندثار، و�لعمل 

مع �ملوؤ�ض�ضات �ضو�ء موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية �لتي بد�أت منذ 

�ضنو�ت طويلة، �أم – الحقًا– مع �لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار.

ونحن �ليوم ننظر �إىل ق�ضية �لرت�ث �لعمر�ين على �أنها ق�ضية 

وطنية، بال �ضك، ولي�ضت ق�ضية عمر�نية �أو معمارية فح�ضب؛ الأنه 

من �خلطاأ �أن تكون عنايتنا بالرت�ث �لعمر�ين �لعناية باالأ�ضكال 

�أو باالأمور �لهند�ضية �أو حتى بالتطوير �حل�ضري �ملتعلق بالرت�ث 

�لعمر�ين �لوطني �مل�ضتوحى من ذلك، فهذه ق�ضية مهمة، وق�ضية 

�أنتم تخدمونها -كما ر�أيت �ليوم– ب�ضكل مميز و�أنا �أود �أن �أ�ضجل 

�إعجابي مبا ر�أيته �ليوم من نقالت كبرية جدً� ومقارنة ب�ضنو�ت 

م�ضت يف �أعمال �لطالب.

�إن �لذي يعرفني يعرف �أنني ال �أجامل �إىل حد ما، �أقول �حلقيقة 

�أو �أ�ضمت، وما ح�ضل �أن د. وليد �حلميدي -نائب رئي�ص هيئة 

�أن �إحدى  �ل�ضياحة لقطاع �ملناطق- يف بد�يات �لهيئة ذكر 

�أ�ضتعر�ص  �جلامعات عر�ضت م�ضروعات �لطالب، ودخلت 

تلك �مل�ضروعات، فوجدت �ملباين �ملتناثرة و�لزجاجية و�ملباين 

�مل�ضتوحاة من ال �ضيء، و�ملن�ضوخة من معماريني عامليني، بطريقة 
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�لن�ضخ و�لنقل، ولي�ضت طريقة �الإيحاء �لذي له عالقة ببيئتنا �أو 

جمتمعنا، ولي�ص له عالقة حتى بحاجاتنا، و�أذكر �أنني جتولت 

يف ربع �ملعر�ص و�عتذرت، وهذه �لق�ضة �أقولها �أول مرة.

وقلت لـ د. وليد: رجاء ال تدعوين �أن �أطلع على �أعمال �لطالب 

مرة �أخرى؛ الأين حزنت مبا ر�أيت، و�أعتقد �أن هذ� هو �الحتقار 

�أتو�  غري �ملق�ضود و�مل�ضبب من بع�ص هيئات �لتدري�ص �لذين 

من دول خمتلفة، �أو من بالدنا – مع �الأ�ضف – ونقلو� معرفة ال 

تنتمي �إىل معرفتهم �ملحلية، و�حتقرو� تر�ثنا، �ضو�ء �ملعماري �أو 

غريه يف كثري من �الأحيان، و�عتقدو� �أن تر�ثنا متخلف و�ضعيف 

ورجعي كما �ُضمينا يف كثري من �الأوقات يف �ل�ضتينيات.

 وهذ� �لرجل �جلال�ص معنا �الآن د. �أحمد �ل�ضيف، كان ير�أ�ص 

ق�ضم �لعمارة يف جامعة �مللك �ضعود، وقدمنا يف �ضنة 1416هـ 

م�ضروعًا متكاماًل ��ضمه �لرت�ث �لعمر�ين يف �لتعليم �جلامعي، 

ووجد تاأييدً� من معايل وزير �لتعليم �لعايل، ثم ُعقد �جتماع 

لعمد�ء كليات �لعمارة، وكنت -�آنذ�ك- رئي�ضًا فخريًا جلمعية 

علوم �لعمر�ن يف جامعة �مللك �ضعود، وكان لقاء كارثيًا؛ الأن �أكرثه 

كان مديحًا وجماملة ل�ضخ�ضي ولبع�ص �حل�ضور. ومل يكن هناك 

حما�ص قط كما ر�أيت يف هذه �جلامعات و�حل�ضور لتلقف هذه 

�لفر�ضة �لتاريخية باأن نعيد �الحرت�م �إىل تر�ثنا �لعميق و�لقوي 

و�لثقيل �لوزن �ملحرتم و�ملتنوع، و�نتهى �للقاء مبناق�ضات حادة 

وقتلت هذه �ملبادرة، �إال ما قّل.

 وقد تبنى هذه �ملبادرة �ضخ�ضان فقط، وهذ� �لرجل �جلال�ص 

�أمامنا �الآن هو د. �أحمد �ل�ضيف �أول و�حد تلقى هذه �ملبادرة 

وكلمني قائاًل: ال تهتم مبوقف �جلامعة وكلية �لعمارة، وقد جهزت 

برناجمًا متكاماًل حول ذلك، و�ضوف �أتبناه، وهذ� �لربنامج �الآن 

هو �أ�ضا�ص برنامج مهم يف جامعة �مللك �ضعود، ثم �نتقل بعدها 

�إىل حائل، ونقل معه �لربنامج ب�ضكل قوي، وهو �الآن ع�ضو يف 

�لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار يف مركز �لرت�ث �لوطني.

ــرت�ث �لعمر�ين �لوطني من حالة �الزدر�ء  �ل ق�ضة �نتقال 

و�الحتقار �لتي كنا نعي�ضها مع �لبلديات و�جلامعات و�ملو�طنني، 

هي ق�ضة عجيبة، وقد جاءت يف كتاب �لرت�ث �لعمر�ين، وهذ� 

�لكتاب ال يعلمكم �ضيئًا، �إمنا هو ق�ضة، وقد حتولت �إىل �مل�ضار 

�ل�ضحيح.

منذ �ضنو�ت يف �لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار ذهبنا بروؤ�ضاء 

�لبلديات وروؤ�ضاء �ملحافظات يف رحالت ��ضتك�ضافية �إىل مو�قع 

للرت�ث كانت مهملة ومدمرة يف بالدنا، وحتولت �إىل �آبار نفط، 

وخ�ضو�ضًا يف �ملنطقة �ل�ضرقية، وحتولت �إىل مو�قع �نطلق منها 

�القت�ضاد �ملحلي وفر�ص �لعمل، وجمعت �ضمل �الأ�ضر �لتي ت�ضتت 

�أبناوؤها يف �ملدن �لكربى لطلب �لعي�ص، وذهبنا بهم �إىل دول 

متح�ضرة، وذ�ت �قت�ضاديات �ضخمة وكبرية وقوية، ولي�ضت 

دول �حتاجت �إىل �أن تلجاأ �إىل �ضيء مثل �لرت�ث �لعمر�ين بحكم 

�أن �قت�ضادياتها �ضعيفة، حيث ذهبنا بهم �إىل �إيطاليا وفرن�ضا 

وبع�ص �لدول �لغربية و�ل�ضرقية، وهي موجودة على موقع �لرت�ث 

�لعمر�ين، وال بد لكم �أن تقروؤو� ر�ضائل روؤ�ضاء �لبلديات �لتي 

كتبوها وهم يتجولون يف تلك �ملناطق �لتي �نبهرو� بها، وكيف 

حتولت �إىل مو�رد �قت�ضادية، ومو�قع يجتمع بها �ضمل �لنا�ص، 

ويعرفون بلدهم، ويعي�ضون وطنهم.

هذ� �لتحول �لكبري �نعك�ص �أي�ضًا على �أمانات �ملناطق، و�أحيي 

�الأخ �لعزيز �ضيف �هلل على هذه �ملبادر�ت �لر�ئعة، وكنا يف 

بد�يات �لعمل نعمل بنوع من �الحتكاك و�حل�ضا�ضيات، وكان 

�لنا�ص ي�ضتكون من م�ضكالتهم مع �لبلديات، وخ�ضو�ضًا �ل�ضرقية، 

وكنت �أحاول �أن �أقنعهم و�أعرفهم هذه �لق�ضية �جلديدة، وفعاًل 
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�أحيي �أمانة �ملنطقة �ل�ضرقية، و�أمانة �لدمام، و�أمانة �الأح�ضاء 

بكل �ضدق على هذه �ملبادر�ت �لر�ئعة و�لهائلة �لتي �أ�ضبحنا 

فيها �الآن �ضريكًا مهمًا، و�ليوم �أعلنت عن مو�فقة وزير �ل�ضوؤون 

�لبلدية و�لقروية على �إن�ضاء �إد�رة متخ�ض�ضة يف �إد�رة �لبلديات 

��ضمها �إد�رة �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني، وهذ� مك�ضب تاريخي؛ 

الأن �لرت�ث �لعمر�ين �أ�ضبح �ليوم �ضريكًا على �مل�ضتوى �لوطني 

للهيئة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار، و�ليوم �لهيئة يف تنظيمها كلفت 

باالإ�ضر�ف و�ملحافظة على �لرت�ث �لوطني و�لعمل مع �ضركائنا 

و�أع�ضاء جمل�ص �لهيئة �أي�ضًا من روؤو�ضاء �لبلديات و�لوز�ر�ت 

�الأخرى، ولذلك والأول مرة ي�ضبح للرت�ث �لعمر�ن جهة حكومية 

خمت�ضة تعمل على تطويره، ونظام �الآثار �جلديد �أ�ضبح ��ضمه 

نظام �الآثار و�لرت�ث �لعمر�ين �لوطني، وهذه نقلة تاريخية وهو 

يف طريقه �إىل �الإقر�ر دون م�ضكالت، �إن �ضاء �هلل، و�ضوف يعطي 

�لرت�ث �لعمر�ين بعدً� جديدً� يف �لت�ضجيل و�حلماية... �إلخ.

 ق�ضية �لرت�ث �لعمر�ين �ليوم �عرتفت بها �لدولة، وتلقفها 

�ملو�طنون بعد متنعهم يف وقت �ضابق، وعملنا نحن معهم يف 

قر�هم، و�أنا �أ�ضعد بالذهاب �إىل �لقرى �ل�ضغرية، و�أتكلم مع 

�أهلها، وهم رجال خمل�ضون وكرماء وحمبون لوطنهم، وكان 

َ ال تزيلون هذه �لقرية حتى نبني  بع�ص �لنا�ص يقولون يل: ملمِ

فيها م�ضاكن للفقر�ء؟ كما قال يل �ل�ضيخ �ملنيع -ع�ضو هيئة كبار 

�لعلماء- �أو بع�ص �ضكان �لقرى، مثل: رجال �أملع، وقرية ذي عني 

و�لغاط وقرى �أخرى، وكان يقولون: نحن نخجل �أن �لنا�ص تزورنا 

وترى هذه �ملباين �لطينية و�حلجرية �ملتهدمة، فاأقول لهم: �إن 

�لر�ضول -�ضلى �هلل عليه و�ضّلم- �ضكن يف بيت من �لطني، و�ضلى 

يف م�ضجد من �لطني، وال �أقارن طبعًا، ولكن �أتكلم عن جتربتي 

�ل�ضخ�ضية فاأنا �أ�ضكن �الآن يف بيت من �لطني، ور�أيت �ل�ضباب 

�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود

موؤ�ض�ص ورئي�ص جمل�ص �أمناء موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية و رئي�ص �لهيئة �لعليا 

للجائزة يلقي كلمة �الفتتاح حلفل توزيع جو�ئز

�لدورة �لر�بعة - �ل�ضنة �لثانية للمهنيني و�لطالب
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�لذين يبنون بيوتهم بالطني، ومتنيت �أن يكونو� معنا �ليوم، وكنت 

�أبني مع �أطفايل وما زلت �أبني �الآن، وعندنا �الآن مقر موؤ�ض�ضة 

�لرت�ث �لذي �ضوف يبنى بالطني، ويتعاون معهم معلمي �الأ�ضتاذ 

�لدكتور �ضالح ملعي �لذي �لتقيته منذ �أكرث من ع�ضرين عامًا يف 

بناء بيت �لعذيبات، وكانت جتربة جميلة جد�ً، وتعلمت منه، ومن 

�ملهند�ص عبد �لو�حد �لوكيل، وغريهما، وعملنا معًا، وكنا نبني 

باأيدينا وما زلت و�أنا �أجد متعة يف هذ� �ل�ضيء.

�أقول للنا�ص �إن جتربة �ل�ضكن يف �لبيت �لطيني تخرتق  و�أنا 

�إن�ضان عا�ص  ــا وكــل  �أن �أكــون  �أن  �لزمن و�لــتــاريــخ، وال ميكن 

�أنا  بال�ضعودية متخلفًا، فاأنا ال �أهرب من �لتقنية، فالبارحة 

جئت بطائرة، وعندي رخ�ضة قيادتها، وهيئة �ل�ضياحة من 

�أوىل �لدو�ئر �حلكومية يف جمال توظيف �لتقنيات �حلديثة، 

�لتي ن�ضتخدمها ليل نهار، و�أر�أ�ــص جمعيات �لتقنية، ونظمنا 

�أننا  موؤمتر رو�د �لف�ضاء من قبل، وهذ� ال عالقة له بق�ضية 

�أننا متخلفون، بل بالعك�ص، و�أريد  نحب تر�ثنا، فهذ� ال يعني 

�أن �أكرر هذه �لعبارة �لتي �أقولها د�ئمًا للطلبة، وهو �أنه تزد�د 

�أن �هتمام �لنا�ص برت�ثهم وبتاريخهم  –وباالإثبات-  قناعتي 

يزد�د مع حت�ضر �لنا�ص، و�رتفاع م�ضتو�هم �القت�ضادي، وقد 

ذكرت مثااًل على �لدول �ملتقدمة: �إيطاليا، وفرن�ضا، و�ليابان، 

و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وبريطانيا، فهذه �لــدول �أكرث 

تقدمًا يف حماية تر�ثها، ويف �إعادة �ملو�قع �إىل طبيعتها، وفتحها 

للنا�ص. وق�ضية �لرت�ث هي ق�ضية �قت�ضادية، وق�ضية فر�ص 

عمل، وق�ضية توطني �ملو�طنني، وهذ� �ضوف ترونه قريبًا -�إن 

�ضاء �هلل- يف �ملو�قع �لرت�ثية كيف يعود �ملو�طنون، وخ�ضو�ضًا يف 

جمال �ل�ضياحة و�لرت�ث، �إىلتقدمي �خلدمات لل�ضكن يف قر�هم 

�جلملية وب�ضاتينهم، و�لبنك �لزر�عي يف �تفاقية مع �لهيئة مّول 

�أول م�ضروع ريادي يف �لق�ضيم من �ضمن ت�ضعة م�ضروعات لبناء 

�إعادة تركيبة �قت�ضادية  �ال�ضرت�حات �لريفية، ونالحظ �الآن 

 %90 القت�ضاد�ت �ملحلية يف �ململكة، �لتي تعتمد �ليوم بن�ضبة 

تقريبًا على �لدولة يف �لرو�تب و�مل�ضاريف، وغريها.

وهذ� خلل �قت�ضادي جدً�، و�الآن جاء �لوقت ليتحول �إىل قيمة 

م�ضافة، ونحن نعمل �الآن مع وز�رة �لد�خلية، وز�رة �القت�ضاد، 

ووز�رة �لعمل، ومنظمة �لعمل �لدولية، و�ل�ضياحة �لدولية يف 

در��ضة طلبتها وز�رة �القت�ضاد لالأثر �القت�ضادي للم�ضروعات 

�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة.

�لرت�ث �لعمر�ين هو جزء ال يتجز�أ من هذه �لرتكيبة �القت�ضادية 

يف �إعادة تطويرها، و�أمتنى من جامعة �مللك في�ضل، وي�ضعدنا يف 

�لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار، �أن نرتب زيارة لهيئة �لتدري�ص، 

وطلبة كلية �لعمارة لبع�ص �مل�ضروعات يف بالدنا، فنحن كنا 

خر فيما م�ضى، ونريهم عمل غرينا، ونحن �الآن 
ُ
نذهب �إىل بالد �أ

نذهب بهم �إىل بالدنا -و�حلمد هلل- فهناك فنادق �الآن تبنى يف 

بيوت تر�ثية، فقد كنت يف حمافظة �لغاط �جلميلة يف منطقة 

جند، وجل�ضت مع �ملاّلك، وكنت �أ�ضعد بهم، ومل نكن ن�ضرتط �أن 

يكون �ملالك من �أ�ضحاب �ل�ضهاد�ت، فكانو� ياأتون رجااًل ون�ضاء 

وجنل�ص معهم، وعندما بد�أنا، كان �ملالك متمنعني متامًا عن 

فكرة دخول بيوتهم و�إرثهم �ضمن جمعية و�إن�ضاء فندق تر�ثي، 

و�لدولة تقدم �لتمويل �الآن عن طريق بنك �لت�ضليف �لذي ميول 

�الآن �لقرى �لرت�ثية، وميول �أ�ضحاب �لبيوت �لرت�ثية.

 ق�ضينا نحو �ضاعتني يف �إقناعهم، ويف نهاية �للقاء قلت لهم: 

فكرو� جيدً�، وبعدها قررو�، فطلبو� �لرتيث، وجاءين جماعة 

منهم وعددهم �ضبعون �ضخ�ضًا دخلو� ذلك �مل�ضروع يف تلك 

�للحظة، ومثل هذ� حدث يف ذي عني، ويف قرى �أخرى �ضمن 
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�ملناطق �ملنت�ضرة يف �ململكة، و�لقرية �الآن فيها نحو �أربعني �أو 

خم�ضة و�أربعني بيتًا، وميكن لطالب كلية �لعمارة روؤية ذلك 

�مل�ضروع، حيث مّول مع قرى �أخرى يف �ململكة بـ 7ماليني ريال، 

وو�ضع �أي�ضًا �ملالك مبلغًا �إ�ضافيًا، ودخلت �ل�ضركة لتطوير �لفندق 

وت�ضغيله، و�الآن �لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار �أقرت -بالتعاون مع 

�ضندوق �ال�ضتثمار�ت �لعامة - �إن�ضاء �ضركة �لفنادق و�ل�ضيافة 

�أربع مناطق يف  �لرت�ثية، و�ضوف تكون باكورة م�ضروعاتها يف 

�ململكة مببلغ ٣50 مليون ريال.

 و�الآن �كتملت منظومة �لتمويل، و�أي�ضًا منظومة �ل�ضركات 

�لر�ئدة، مثل �ضركة �لرت�ث �لعمر�ين، و�ل�ضيافة �لرت�ثية �لتي 

�ضوف تن�ضئها �لهيئة مع �ضركات من �لقطاع �خلا�ص، و�أي�ضًا 

�أن ت�ضمل �لدعوة زيارة  �أي�ضًا  �أننا مالك �الآن، و�أمتنى  نلحظ 

�لريا�ص، وتــزورو� و�دي حنيفة مثاًل، فهو م�ضروع ر�ئد، و�أنا 

�أ�ضتغرب ملاذ� مل يقرروه يف �ملناهج؟ �إىل جانب زيارة م�ضروع 

تطوير �لدرعية �لتاريخية، فهذه �مل�ضروعات فازت بجو�ئز عاملية، 

و�عرتف بها �لنا�ص، ولكن مو�طنيها مل يروها بعد.

بد�أ �ملالك يف هذ� �لو�دي و�أنا قابلت �أربعة منهم يف ت�ضميم 

و�إن�ضاء فنادق تر�ثية مبنية من �لطني، و�أي�ضًا على �ضاحل �لبحر 

�الأحمر، ويف مناطق �أخرى، ففي �لطائف و�لهفوف ومناطق 

�أخرى يف و�ضط جدة ويف و�ضط �لريا�ص ويف �أو��ضط ت�ضع مدن، 

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �لر�بعة - �ل�ضنة �لثانية - جامعة �لدمام يف 26 من �ملحرم 14٣4هـ )10 دي�ضمرب2012م(

37



بد�أت �لبلديات معنا، وهي �ضريك ر�ئد، ونحن ��ضتثمرنا يف 

�لبلديات ��ضتثمار�ت كبرية، ونعمل مع �لبلديات على تنظيم 

رحالت لروؤ�ضاء �لبلديات و�ملهند�ضني �إىل دول �أخرى متقدمة 

يف جمال �لرت�ث �لعمر�ين، و�أن�ضئت �إد�رة متخ�ض�ضة، و�ضتكون 

وكالة م�ضتقباًل -�إن �ضاء �هلل-.

 ونعمل مع �لبلديات يف ت�ضميم �مل�ضروعات �ل�ضياحية، وقد 

�نطلقت �الآن يف بلدية تبوك على �ضاطئ �لبحر �الأحمر، وبلدية 

ع�ضري، و�أمانة �الأح�ضاء �لتي قمنا معها بت�ضميم �ضوق �لقي�ضرية 

ت�ضميمًا جديدً�، ووقفنا موقفًا قويًا نحن و�لبلدية �ضد �أي 

�أو ما�ضابه، و�أنا تفاجاأت بتطوير  حماوالت حتويلها �إىل مول 

معظم عنا�ضر و�ضط �لهفوف، و�أنا �أوجه �لدعوة �إىل جميع �لطلبة 

لزيارته، و�أمتنى من �جلامعة �أن ت�ضمه �إىل موقعها باالإنرتنت.

 يف جامعة �مللك عبد�لعزيز، ملا ذهبنا يف �لعام �ملا�ضي كان 

هناك ملتقى �ل�ضباب، وهذه �ل�ضنة ملتقى �ل�ضباب نظمناه يف 

�الأح�ضاء، و�إذ� رغب �الإخو�ن يف �ملعرفة فعليهم �أن يذهبو� �إىل 

»�لر�بط«، وهناك مو�ضوعات كثرية تهم �الأح�ضاء ومن ذلك 

حو�ر جميل جدً� �أمتنى �أنكم ت�ضاركون فيه.

�أيام يف �الأ�ضو�ق �لتي   وعندما ذهبت �إىل جدة ق�ضيت ثالثة 

جرت فيها �لفعاليات، مثل �ضوق �لعثيم، وحني تزورونه ت�ضاهدون 

�لفعاليات و�ملعر�ص و�لقي�ضرية، وت�ضاهدون �الأطفال وهم يبنون، 

ويعملون مع �حلرفيني و�لبنائيني فنلم�ص �لرت�ث.

 ويف جدة كنت �أذهب �إىل �مللتقيات يوميًا، و�أجل�ص يف �خللف 

خلف �ملنطقة �لتي فيها �لربنامج �لعلمي و�ملحا�ضر�ت، ومل 

�أ�ضدق عدد �لطلبة �لذين ح�ضرو�، وهذه �لفعاليات كانت من 

�ل�ضباح �إىل �مل�ضاء، و�جلامعة �ضمحت لهم بالذهاب حل�ضور 

�مللتقى، و�لقاعات مل تتحمل كرثة �لنا�ص �مل�ضاركني، و�أنا �أوؤكد 

�أن هذ� �مللتقى لي�ص ملتقى للعمارة، �إمنا هو للرت�ث �لعمر�ين 

�لوطني باأبعاده �الجتماعية و�القت�ضادية و�لوطنية و�ل�ضيا�ضية، 

ثم �أبعاده �لعمر�نية.

�أوؤمــن   ونحن نقول لالأمانات د�ئمًا: �عملو� مع �لنا�ص، و�أنــا 

�أن يت�ضامن معك �لنا�ص، ففي  �أكــرب مك�ضب  بامل�ضاركة؛ الأن 

�لطائف مثاًل عندما جمع �الأمني �ملاّلك، قالو�: نحن ال نريد 

مبالغ مالية، بل نريد �أن نعيد و�جهات مبانينا، ونتيح �ضاحات 

�أمامية فاملو�طن �ل�ضعودي عندما تعطيه قــدره من �لتقدير 

و�الحرت�م وبناء �ل�ضر�كة فاإنه يتجاوب معك، فلذلك �أوؤمن �أن 

�ملو�طن �ل�ضعودي بنى هذه �لدولة، وهذه �لوحدة �لكبرية جدً� قبل 

�لبرتول و�لرثوة؛ الأنه تلقى هذه �ملبادرة �لتاريخية بتوحيد بالد 

�الإ�ضالم حتت مظلة �الإ�ضالم باحرت�م وتقدير، و�ملحافظة على 

�لقيم �لتي جتمع �ضمل �لنا�ص على �خلري وتعاونهم بع�ضهم مع 

بع�ص، وهذه مو�ضوعات �أ�ضا�ضية يجب �أاّل نن�ضاها، فلذلك �ليوم، 

فاإن �الأعمال �لتي تقوم بها �لبلديات بالت�ضامن مع �ملالك مثل 

ما حدث يف �لهفوف، وكل �ملناطق �الأخرى �أدت �إىل �أن �ملالك 

�أ�ضبحو� ميلكون هذه �ملبادر�ت، ويحافظون عليها، وينعمون، 

وي�ضعدون بها؛ فلذلك ق�ضية �لرت�ث �لعمر�ين ق�ضية وطنية مهمة 

�أخرى، فكيف �ليوم نحن مو�طنون -وبخا�ضة �ل�ضباب- ال نعرف 

�إال �جلزء �لي�ضري من تاريخ هذه �لبالد: كيف تكونت، وكيف 

�آباوؤكم و�أجد�كم، ومل يبنها  حتققت هذه �ملعجزة، لقد بناها 

�ضخ�ص وال جمموعة وال فئة، وحافظ عليها �آباوؤكم و�أجد�دكم.

 وهذه �ملو�قع �لتاريخية �ملنت�ضرة يف بالدنا هي كتب مهملة 

�أن يعرف �ملو�طن هذه  �أن نحييها، وال بد  وق�ض�ص، وال بد 

�ملو�قع �لتي ح�ضلت فيها هذه �لق�ضة �لعجيبة، وهذه �ملعجزة 

�لكبرية �لهائلة.
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 �لواليات �ملتحدة ��ضتثمرت يف �ل�ضتينيات �مليالدية �ملو�قع 

�أكــرث يف �ملو�قع  �أيــام كان �ملد �ل�ضيوعي، وركــزت  �لتاريخية 

�أمريكا، و�ليوم  �لتي ح�ضلت فيها م�ضار�ت توحيد  �لتاريخية 

�ملو�طن �الأمريكي جتده يعرف ق�ضة بالده من �أولها �إىل �آخرها، 

بل جتد عنده نوعًا من �العتز�ز. 

�أما بالدنا، فاإنها ت�ضبه �ملعجزة، ومل �أر �إن�ضانًا �ضرقيًا �أو غربيًا 

�أتي �إىل هنا �إال و�نبهر من �آثار �ململكة، ولكن �ملوؤ�ضف �أن مو�طنينا 

-وبخا�ضة �ل�ضباب- ال يعرفونها؛ فال�ضياحة متاأخرة، و�لطرق 

�ل�ضريعة غري خمدمة، وخطوط �لطري�ن تعطل �لنا�ص عن 

�لذهاب �إىل �ملو�قع، و�ملو�طن �ليوم غري حمفز �إىل �أن يذهب 

�إن �ضاء �هلل؛ الأننا نرى  ليتمتع، وهــذ� نــر�ه �الآن يف �نح�ضار 

�إقبااًل كبريً� من �ملو�طنني و�الأ�ضر و�ل�ضباب على تر�ث بالدهم، 

وحر�ضًا على �لتمتع بهذ� �لتاريخ �لعظيم لبالدهم، و�لتم�ضك 

بهذه �ملكا�ضب �لكبرية.

�أنا مل �أ�ضدق هذ� �لتو�ضع �لعمر�ين يف �ملنطقة �ل�ضرقية، فهو 

من دالئل �لنعمة �لكبرية �لتي نعي�ص بها، وما تتمتع به بالدنا 

من ��ضتقر�ر و�طمئنان، وال �ضك، �أننا -مثل بقية �لدول- لدينا 

م�ضكالت، ولكننا -و�حلمد هلل- يف و�ضع مطمئن، وقيادة �ململكة 

تعمل وت�ضمع �لنا�ص، و�الخرت�ق �لذي يحاول بع�ضهم �لقيام به 

مردود، ومل ينجح، على �لرغم من �ملحاوالت يف كل مر�حل هذه 

�لبالد منذ تاأ�ضي�ضها حتى �ليوم. وبالدنا �ليوم يف و�ضع �قت�ضادي 

قوي، و�ملو�طن �أ�ضبح متعلمًا، ويعرف هذ� �ملك�ضب �لكبري لبالده 

ويعيه ب�ضكل قوي؛ ولذلك نحن هذ� �ليوم نريد �أن يوؤدي �لرت�ث 

�لعمر�ين دورً� يف �إحد�ث نقلة حم�ضو�ضة لدى �ملو�طنني، و�أحيي 

جامعة �لدمام، و�مللتقى �لقادم �ضيكون -�إن �ضاء �هلل- يف �ملدينة 

�ملنورة مبنا�ضبة �أنها عا�ضمة �لثقافة �الإ�ضالمية.

موؤ�ض�ضة �لــرت�ث �خلريية موؤ�ض�ضة بــد�أت �ضغرية، وهي �ليوم 

موؤ�ض�ضة بذرت بــذورً� جيدة، وخرج منها، ومن جمعية علوم 

�لعمر�ن كثري من �ملبادر�ت �لكبرية �لتي �أ�ضبحت على �مل�ضتوى 

�لوطني، و�ضعدت �أي�ضًا بوز�رة �لتعليم �لعايل، وهي �ضريك قوي 

�إلينا، و�ضوف نعلن �ليوم عن تد�ضني كتاب تقوم به  بالن�ضبة 

�لوز�رة عن �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني. و�أبلغني معايل �لوزير 

�أن �لــوز�رة �لتزمت دعم �لبحوث �لعلمية للطالب يف جمال 

�أن نعمل معهم يف مركز �لرت�ث  �لــرت�ث �لعمر�ين، ون�ضتطع 

�لعمر�ين �لوطني، و�إر�ضال جمموعات �لطلبة �ملتميزين �إىل 

�ملوؤمتر�ت �لدولية. ونحن بد�أنا به يف �لو�قع باإر�ضال �لطلبة 

�ملتفوقني مع روؤ�ضاء �لبلديات و�ملحافظني �إىل دول كثرية، مثل: 

�إيطاليا، وتون�ص، ودول �أخرى، و�ملو�ضوع يحتاج �إىل وقت، ولكنني 

متفائل كثريً� ومتفاجئ باعتقاد �لنا�ص �أنهم �ضوف ينفرون من 

تر�ثهم، و�أن كبار �ل�ضن هم من يتلقفون تر�ثهم، ولكن �لعك�ص 

هو �ل�ضحيح، فاأنا وجدت �ل�ضباب هم �أكرث �لذين يتوقون، 

ويتلقفون هذ� �لرت�ث، وحو�رهم �لبارحة كان حو�رً� غنيًا وثريًا 

جدً�، وعندنا �الآن 600 �ضاب و�ضابة م�ضجلون �ليوم عندنا يف 

�للجان �ال�ضت�ضارية للرت�ث �لوطني، ومتوزعون يف �أنحاء �ململكة، 

و�أنا قلت يوم �أم�ص يف جامعة �مللك في�ضل، وجتاوبت مع �الإخوة 

و�الأخو�ت يف �إن�ضاء جمعية �أ�ضدقاء �لرت�ث، و�أمتنى من جامعة 

�لدمام �ليوم �أن تو�فق على �إن�ضاء جمعية �أ�ضدقاء �لرت�ث يف 

جامعة �لدمام، وم�ضتعدون نحن يف دعم هذ� �لتوجه، ونهيئ له 

كل �لو�ضائل حتى ينجح، �إن �ضاء �هلل.

 �أنا �ضاكر لكم ومقدر، و�أنا ال �أهنئ �لفائزين �ليوم، فاجلميع 

�ليوم فائزون، ونحن نهنئ �أنف�ضنا، و�أنا بو�ضفي موؤ�ض�ضًا ملوؤ�ض�ضة 

�لرت�ث �خلريية �أعتز بهذه �مل�ضاركات �لكبرية �لتي و�ضلتنا يف 
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هذه �جلائزة �ملخ�ض�ضة للمهنيني و�لطلبة، وعندنا �جلائزة 

�لكربى �لتي تخ�ض�ص للمالك والأ�ضحاب �ملبادر�ت �لكبرية 

يف جمال �لرت�ث، وهذه �ضوف متنح يف �لعام �لقادم، وعندنا 

�أي�ضًا جائزة �الإجناز مدى �حلياة، �لتي فاز بها �ضابقًا �الأمري 

�أتى �إىل �لريا�ص، وحتدث طوياًل عن ق�ضية  ت�ضارلز، �لذي 

�لرت�ث �لعمر�ين، وموؤ�ض�ضة �الآغا خان �ملتميزة، كما فاز بها 

جمموعة من �لرو�د، و�الآن برت�ضيح من جمعية علوم �لعمر�ن فاز 

بها �ضيدي �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلمان بن عبد�لعزيز، 

و�ضوف يت�ضلمها -�إن �ضاء �هلل- يوم �لثالثاء �ملقبل يف ق�ضر 

�أحــد �مل�ضروعات �لر�ئدة �لتي قام  �ملربع يف �لريا�ص، وهو 

بها، وموقع موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية �ضوف ين�ضر معلومات عن 

م�ضوغات هذه �جلائزة، و�ضوف يكرم، حفظه �هلل، ويكرم معه 

ع�ضر�ت �الأ�ضخا�ص �لذين عملو� على �إحد�ث معجزة تاريخية 

يف منطقة �لريا�ص.

و�الآن �لريا�ص مقبلة على تطوير منطقة م�ضاحتها 15 كيلومرت 

مربع ب�ضكل متكامل، وهي �ملنطقة �لقدمية يف �لريا�ص، وباكورتها 

م�ضروع تطوير �لظهرية �لــذي يعدُّ يف و�ضط �لريا�ص وفيها 

400 بيت تاريخي، ومنطقة �ضكنية ومنطقة متاحف،  نحو�يل 

وفيها متحف )تعي�ص �ل�ضعودية(.

�أي�ضًا �لرت�كم  بالدنا غنية برت�كم �لــرت�ث �لعمر�ين، ولكن 

�لتاريخي على مدى �آالف �ل�ضنني، فالنا�ص يف �أمريكا منبهرون، 

ويعرفون �أن هذه �لبالد من �لبالد ذ�ت �لوزن �لثقيل تاريخيًا 

وح�ضاريًا وقيمًا و�أخالقًا، وما يقوم به ملك هذه �لبالد -يحفظه 

�إطــفــاء �الحتقان  �هلل- مــن مــبــادر�ت تاريخية يف جمــاالت 

�ل�ضيا�ضي، و�لتدخل يف �ل�ضالم وحو�ر �الأديان وحو�ر �حل�ضار�ت، 

لي�ص �ضيئًا مبتدعًا �أو فقاعة �إعالمية �إمنا هو �ضيء موروث، و�أنتم 

�أن  –وباعتقادي- مربجمون جينيًا  مو�طنو �ململكة �ل�ضعودية 

تكون لكم �لريادة، فاأنتم ورثتم هذ� �لدين �لعظيم، وتعي�ضون يف 

بلد �الإ�ضالم، فال منا�ص من �أن يكون �ملو�طن �ل�ضعودي ذ� �أخالق 

ووفاء وعزم؛ الأن من خرجو� من هذه �جلزيرة �لعربية ون�ضرو� 

هذ� �لدين هم �أبناء هذ� �لوطن، و�إذ� نظرت يف �لتاريخ، ونظرت 

�إىل هجرة �الإن�ضان من بد�ياته من �إفريقية ف�ضتجد �أنه مّر من 

�جلزيرة �لعربية، و�إذ� نظرت �إىل �حل�ضار�ت �ل�ضخمة جتدها 

تد�ولت يف �جلزيرة �لعربية، و��ضتقرت، وهذ� ما ن�ضتك�ضفه 

من �الآثار، ومن �لطبقات �لتاريخية. وهذه �ملنطقة �جلزيرة 

�لعربية كان يد�ر منها �قت�ضاد �لعامل من تيماء، ومن مو�قع 

�أخرى، و�أنتم �ليوم ورثتم هذ� �لتد�ول �حل�ضاري �لعجيب من 

�حل�ضار�ت �ملتعاقبة، وبالدنا لي�ضت حالة طارئة على �لتاريخ، 

و�ملو�طن �ل�ضعودي لي�ص مو�طنًا هام�ضيًا يحتاج �إىل من يقول له: 

ماذ� يعمل؛ فهو مثل �لبذرة �لطيبة �لتي تعطيها قلياًل من �ملاء.

 ومن جتربتي خالل ثالثني �ضنة �أعمل مع �ملو�طنني، وعملي �ليوم 

�أمتع عمل يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية؛  �ضعب ومتعب، ولكنه 

�أتنقل يوميًا بني �لقرى و�ملدن، بني و�الأمناء  �أن  الأنه يتاح يل 

و�أمر�ء �ملناطق، و�أت�ضرف مبقابلة �ضمو �ضيدي رئي�ص جمل�ص 

�لوزر�ء و�ضمو ويل �لعهد، حفظهما �هلل، و�لوزر�ء، و�أعمل معهم 

يف حل م�ضكالت و��ضتباكات يومية، وجند �حللول، ولذلك �أنا 

�أجزم �ليوم �أننا يف بالدنا يف مرحلة �نتقالية تاريخية، و�ملو�طن 

�أن يكون ر�أ�ــص �حلربة، فاملو�طن �ملخل�ص �لذي  �ليوم البد 

يعرف وطنه، ويقدر هذ� �لوطن، وهذه �ملكا�ضب �لكبرية جدً� 

�ضوف يكون -�إن �ضاء �هلل- �ل�ضد �ملنيع �أمام حماوالت �الخرت�ق 

�لبائ�ضة �لتي �ضهدتها �لبالد عرب �لتاريخ، وكلها �ندثرت، فكل 

من حاول �خرت�ق بالدنا، وحاول �أن ي�ضبب خلاًل �أمنيًا، �أو يفرق 
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�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز يف �أثناء �الطالع على معر�ص �مل�ضاريع �لفائزة يف �لدورة �لر�بعة - �ل�ضنة �لثانية -

جامعة �لدمام يف 26 من �ملحرم 14٣4هـ )10 دي�ضمرب2012م(

بني �لنا�ص �ندثر، وبقيت هذه �لبالد على مبادئ ثابتة مل تتغري 

منذ تاأ�ضي�ضها، فهي �لتزمت �ملبادئ نف�ضها، فال تتلون باالألو�ن 

�جلديدة، وال تطلق قناة ف�ضائية جديدة بحثًا عن �ضمعة، فبالدنا 

ال حتتاج �إىل دعاية، بل حتتاج �إىل �إظهار �حلقائق فقط. 

وكل و�حد منكم هو جزء من �إظهار هذه �حلقائق، وقد قابلت 

�ليوم �أحد �لظالب، و��ضمه عبد�لرحمن �لغامدي )من جامعة 

�لدمام(، وقد عمل م�ضروعًا يف جنر�ن �أو يف تبوك، فهذه معجزة 

تاريخية حتدث يف بالد ملت �ل�ضمل، وجمعت �الأمة.

�أ�ضكركم على ح�ضوركم �ليوم، وعلى ��ضت�ضافة هذه �جلائزة 

�لتي هي جائزتكم.

و�ل�ضالم عليكم.
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الدورة اخلام�سة - ال�سنة الأوىل- لطالب كليات العمارة 

والتخطيط وال�سياحة والآثار باململكة العربية ال�سعودية، 

ـ )2013م( وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية: 1434ه

يوم  �الأوىل،  �ل�ضنة  للدورة �خلام�ضة  �أقيم �حلفل �خلتامي 

�الأحد 5 �ضفر 14٣5هـ )8 دي�ضمرب 201٣م(، يف مبنى قاعة 

�ملنورة، حتت  �ملدينة  �الحتفاالت بجامعة طيبة يف منطقة 

�الأمــري �ضلطان بن �ضلمان بن  �مللكي  �ل�ضمو  رعاية �ضاحب 

عبد�لعزيز �آل �ضعود -رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة-، و�ضاحب 

�ل�ضمو �مللكي �الأمري في�ضل بن �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود 

-�أمري منطقة �ملدينة �ملنورة، ورئي�ص جمل�ص �لتنمية �ل�ضياحية 

باملنطقة-، وبح�ضور معايل �الأ�ضتاذ �لدكتور �أحمد بن حممد 

�ل�ضيف -نائب وزير �لتعليم-، ومعايل �الأ�ضتاذ �لدكتور عدنان 

�ملــزروع -مدير جامعة طيبة-، وبح�ضور عدد  بن عبد�هلل 

كبري من �الأ�ضاتذة و�الأكادمييني �ملخت�ضني و�ملهتمني بالرت�ث 

�لعمر�ين.

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

عبدالعزيز اآل �سع�د كلمة قال فيها:

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �خلام�ضة - �ل�ضنة �الأوىل لطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط - جامعة طيبة يف 5 �ضفر 14٣5هـ )8 دي�ضمرب 201٣م(
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�ل�ضالم عليك، ورحمه �هلل وبركاته، و�حلمد هلل رب �لعاملني 

– يف هذه  �ملــنــورة  -�ملدينة  �ملــبــارك  �ملكان  هــذ�  ناأتي  �أن 

�إحــدى  �ليوم  لتنطلق  طيبة،  �ملتميزة...جامعة  �جلامعة 

برت�ثنا  تتعلق  �هلل-  �ضاء  – �إن  متو��ضلة  �ضل�ضلة  حلقات 

متاأ�ضل يف  �الأمر  �لذي هو يف حقيقة  �لرت�ث  وهو  �لوطني 

والدته. منذ  �ملو�طن 

وكان على �لكل �ليوم – موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية وهيئة �ل�ضياحة 

–، فتح �لنو�فذ و�الأبو�ب حتى  و�الآثــار،ووز�رة �لتعليم �لعايل 

نريه نور �لطريق م�ضيئا كي يتوجه �إىل مو�قع �لرت�ث، وي�ضتلهم 

منها هذ� �لطريق �لعظيم لهذه �لبالد �لتي توحدت �أر�ضها حتت 

ر�ية �الإ�ضالم و��ضتمرت – وهلل �حلمد – بالد �آمنة م�ضتقرة 

– يف ظل �لقيم �لتي  – وهلل �حلمد  مزدهرة وب�ضبب تطوره 

�إن�ضانًا خمل�ضًا يف �ملحافظة  �إن�ضان هذ� �لبلد وجعلته  �ضكلت 

على وطنه و�ملحافظة على �إرثه و�ملحافظة على مكوناته، و�أي�ضا 

موؤمتن على م�ضتقبله – �إن �ضاء �هلل- �أود �ليوم �أن �أتوجه بال�ضكر 

الأخي �الأمري في�ضل بن �ضلمان على رعايته هذ� �ملوؤمتر، كما �أود 

�أن �أحتفي بهوؤالء �لذين تو��ضلو� معنا �ليوم �لدكتور �ل�ضيف، 

و�لدكتور مزروع و�إعالن هذ� �ليوم بد�ية النطالق مركز �لرت�ث 

�لعمر�ين �الإ�ضالمي من �ملكان �لذي �نطلق منه �الإ�ضالم �إىل 

�لعامل �أال وهو �ملدينة �ملنورة.

�إن �حلديث عن �جلامعات حديث مهم جدً�، وقد �ضاألني �لدكتور 

مزروع منذ قليل �ضوؤ�اًل مفاده.. هل جائزة �لرت�ث �لعمر�ين تتبع 

هيئة �ل�ضياحة؟ فقلت له: ال بل يف �لو�قع تتبع ملوؤ�ض�ضة �لرت�ث 

�خلريية �لتي تاأ�ض�ضت قبل �أكرث من ع�ضرين عاما �أي قبل هيئة 

�ل�ضياحة، وكانت فكرة �جلائزة �أننا نود �الحتفاء بالنا�ص �لذين 

يحبون �لرت�ث ويحافظون عليه.

يف بد�ية �الهتمام بالرت�ث �لعمر�ين، كنا نعي�ص فرتة �لتنمية 

و�أبعاد �لتطوير و�لتحديث يف �ململكة، فكان �لنظر �إىل للرت�ث 

�لعمر�ين كاأنه �أمر ثانوي و�لنظر �إليه كاأنه �أمر ميكن �للحاق به 

يف وقت الحق و�لرتكيز �الآن – حينئذ - على �أمر �أهم،�أي�ضًا كان 

هناك نظرة- �إىل حد ما -،�أو جتاهل �أو جهل باأهمية �لرت�ث 

–تعاىل- قمت بتاأ�ضي�ص موؤ�ض�ضة  �لعمر�ين، وبتوفيق من �هلل 

�لرت�ث �خلريية وكنت قبل ذلك �أي�ضا �لرئي�ص �لفخري جلمعية 

علوم �لعمر�ن �ل�ضعودية، فقلت للدكتور مزروع: �هتمامي بهذه 

�لق�ضية بد�أ من �ضنة 1407هـ تقريبا ب�ضبب �أنني كنت �أبحث يف 

ق�ضية ترميم وبناء منزل �أ�ضكن فيه،مبني بالطني يف مزرعة 

نخيل يف و�دي حنيفة بجو�ر �لدرعية،وعندما ذهبت �إىل �لدرعية 

�أن �أعي�ص يف منطقة لها �رتباط  باحثًا عن موقع كنت �أق�ضد 

تاريخي مع وطني وباأ�ضرتنا من ثالثمائة عاٍم،عند �نطالق 

1945م،يف منطقة و�حة تكون  �لدولة �ل�ضعودية �الأوىل عام 

مفتوحة، فاأنا - بطبيعتي- �أحب �لنظر �إىل �ل�ضماء وال �أحب 

�لغرفة �ملغلقة كثريً�، فوجدت هذ� �لبيت بجو�ر مزرعة كبرية 

كان ميتلكها �مللك في�ضل – يرحمه �هلل – ومتلكت �ملزرعة، 

)وقال �ضموه م�ضتطردً�: �أ�ضعد �ليوم باأن يجل�ص معنا جمموعة 

من �ملميزين: دكتور �ضالح ملعي، دكتور �ضالح لو �ضمحت �أن تقف 

با�ضم �ملجموعة و�ل�ضيد علي �لقبان، والحقا �لدكتورخالد عز�م، 

�لدكتور �ضالح: �أود �أن نفتح �ملجال للحو�ر(.

كان هناك حو�ر حول هذ� �لبيت �لطيني، ون�ضر عنه كتاب با�ضم 

)Back to Earth( و�لكتاب �الآن �ضيطبع هذه �ل�ضنة، وت�ضدر 

منه ن�ضخة باللغة �لعربية، وميكن ت�ضجيله على موقع موؤ�ض�ضة 

�أ�ضامة عنده �ملعلومات حول  �لرت�ث �خلريية، �عتقد �لدكتور 

هذا الكتاب.
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�أريــد بيتًا، وبد�أنا  كانت زيارتي للمزرعة بال�ضدفة، )كنت 

�أو ��ضرتيه وهكذ�( وملا ما وفقنا يف  نبحث عن بيت ��ضتاأجره 

ذلك،قلت: �أمت�ضى يف �لطريق مع �ملهند�ص عبد �هلل �لدغيرث- 

�عتقد �نه كان موجود هنا- ودخلنا هذه �ملزرعة وكانت مفتوحة 

فوجدنا )�لوقاف - �أي �حلار�ص( �مل�ضوؤول وهو رجل ب�ضيط 

ن�ضميه �لوقاف، كانت �ملزرعة متهدمة و�لبيت �لطيني متهالك، 

�أي�ضا �لدكتور  فا�ضتقطبت �ملهند�ص ر��ضم بدر�ن و��ضتقطبت 

�ملهند�ص عبد �لو�حد �لوكيل – عبد �لو�حد �لوكيل تعرفونه طبعا 

وهو من �ملتميزين يف جمال �لعمارة و�ضادفه �ليوم ظرف ب�ضيط 

- �إن �ضاء �هلل – �ضياأتي �ليوم �أو باكر وقد بنى �لدكتور �لوكيل 

م�ضاجد كثرية يف �ململكة، وح�ضل معنا على جو�ئز عاملية،منها 

م�ضاجد يف �ملدينة �ملنورة ويف �لقبلتني، و�مليقات و�أعتقد قباء.

��ضتقطبت �لدكتور عبد �لو�حد- يف هذ� �لوقت- وبد�أنا نعمل 

على هــذ� �حلـــو�ر، هل نهدم هــذ� �لبيت؟ هل نرممه؟ �إىل 

�آخره....،وتو�ضلنا �إىل �أن نعيد ترميم هذ� �لبيت ولذلك هناك 

ورقة مهمة �ضيقدمها �ملهند�ص علي �لقبالين،وهو رجل مميز بكل 

�ملقايي�ص �ليوم �عتقد �أو يوم �لثالثاء...يوم �لثالثاء، �أمتنى �أن 

حت�ضروها، تتعلق بق�ضة كينونة هذ� �ملكان!!وكيف كان �لتعاون 

مع �ل�ضخ�ضيات؟! 

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �خلام�ضة - �ل�ضنة �الأوىل لطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط - جامعة طيبة يف 5 �ضفر 14٣5هـ )8 دي�ضمرب 201٣م(
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معر�ص �مل�ضاريع �لفائزة بجو�ئز �لدورة �خلام�ضة - �ل�ضنة �الأوىل لطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط - جامعة طيبة يف 5 �ضفر 14٣5هـ )8 دي�ضمرب 201٣م(
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الدورة اخلام�سة - ال�سنة الثانية- للمهنيني وطالب 

والآث��ار  وال�سياحة  والتخطيط  العمارة  كليات 

باململكة العربية ال�سعودية، وجمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية: 1435هـ )2014م(

�أقيم �حلفل �خلتامي للدورة �خلام�ضة �ل�ضنة �لثانية، يوم �الإثنني 

2014م(، يف �مل�ضرح �لرئي�ص  14٣5هـــ )1 دي�ضمرب  9 �ضفر 

�أبها مبنطقة ع�ضري،  برعاية  بجامعة �مللك خالد يف مدينة 

�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد �لعزيز 

رئي�ص �لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�لرت�ث و�لوطني، موؤ�ض�ص ورئي�ص 

�أمناء موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية، رئي�ص �للجنة �لعليا  جمل�ص 

جلائزة �الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرت�ث �لعمر�ين، وبح�ضور 

معايل �الأ�ضتاذ �لدكتور �أحمد بن حممد �ل�ضيف نائب وزير 

�لتعليم �لعايل، ومعايل �الأ�ضتاذ �لدكتور عبد�لرحمن بن حمد 

�لد�وود مدير جامعة �مللك خالد.

حفل توزيع جو�ئز �لدورة �خلام�ضة - �ل�ضنة �لثانية - مهنيني وطالب كليات �لعمارة و�لتخطيط و�ل�ضياحة و�الآثار باململكة �لعربية �ل�ضعودية، وجمل�ص �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية، يف جامعة �مللك خالد مبدينة �أبها، يوم �الإثنني 9 �ضفر 14٣6هـ )1 دي�ضمرب 2014م(
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بامل�ضروعات  �خلا�ص  �ملعر�ص  بافتتاح  �حلفل  �نطلق  وقــد 

�لفائزة بجائزة �الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرت�ث �لعمر�ين يف 

دورتها �خلام�ضة لل�ضنة �لثانية، مهنيني وطالب كليات �لعمارة 

�ل�ضعودية،  �لعربية  باململكة  ــار  و�الآث و�ل�ضياحة  و�لتخطيط 

وجمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

�أمني عام موؤ�ض�ضة  �أ�ضامة �جلوهري  �لدكتور  و�إثر ذلك تال 

بيان �جلائزة، ومن ثم  �أمني عام �جلائزة  �لرت�ث �خلريية 

�ألقى �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد 

�لعزيز رئي�ص �لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�الآثار، موؤ�ض�ص ورئي�ص 

موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية، رئي�ص �للجنة �لعليا جلائزة �الأمري 

�ضلطان بن �ضلمان للرت�ث �لعمر�ين كلمة �أكد فيها �ن �ململكة 

متر مبرحلة �نتقالية يف �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين، خا�ضة 

�إعالن م�ضروع �مللك عبد�هلل للرت�ث �حل�ضاري -يرحمه   مع 

�هلل- �لذي ميثل م�ضروعا مهما ور�ئد� للحا�ضر و�مل�ضتقبل.

»نحن نعتز باأن هذه �جلائزة ت�ضاحب ملتقى �لرت�ث �لعمر�ين 

�لوطني يف ع�ضري، ونعتز بهذ� �لتو�ضع يف ن�ضاط �جلائزة وباأننا 

�هتممنا باأهمية �لرت�ث �لعمر�ين لي�ص كمكون عمر�ين فقط 

بل ومكون ثقايف و�قت�ضادي.

�لعمر�ين �لوطني، يف منطقة  ونرحب بكم يف ملتقى �لرت�ث 

ع�ضري ونحن نعتز باأن هذه �جلائزة ت�ضاحب هذ� �مللتقى �لهام 

بهذ� �ل�ضكل بهذه �جلامعة �لعريقة جامعة �مللك خالد ونعتز 

نر�ه  �لذي  �أعمال �جلائزة  و�لتو�ضع يف  �لكبري  �لن�ضاط  بهذ� 

و��ضحا للعيان ونرى هذه �حلركة �لكبرية جد� يف عاملنا �لعربي 

ويف �خلليج خا�ضة و�ململكة �لعربية �ل�ضعودية باأننا �نتبهنا يف 

�لفرتة �الأخرية �ىل �أهمية �لرت�ث �لوطني لي�ص كمكون عمر�ين 

فقط ولكن كمكون حلياتنا و�قت�ضادنا وتاريخنا ول�ضخ�ضيتنا 

�أركز  �أن  �أود  باإخت�ضار  نتكلم عن مو�ضوع �جلائزة  �أن  وقبل 

�نتقالية على  �ل�ضعودية منر مبرحلة  �لعربية  �ململكة  �أننا يف 

روؤ�ضاء �ملنظمات  �لعربي وهذ� ما �ضمعته من  �لعامل  م�ضتوى 

�أخرى. �ليون�ضيكو ومنظمات  �لدولية 

�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز �آل �ضعود -موؤ�ض�ص ورئي�ص 

جمل�ص �أمناء موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية، ورئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة- �أثناء �إلقاء كلمته 

�خلا�ضة بحفل �جلائزة يف دورتها �خلام�ضة �ل�ضنة �لثانية
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�لرت�ث  �ل�ضعودية يف جمال  �لعربية  �ململكة  به  �أن ماتقوم 

�لر�ئد م�ضروع  �مل�ضروع  �لعمر�ين من جهود هي حتت مظلة 

�مللك عبد�هلل -يرحمه �هلل- للعناية بالرت�ث �حل�ضاري هذ� 

�مل�ضروع �ل�ضمويل �لذي ميثل حركة �إنتقال كبرية جد� يف �ململكة 

للعامل  و�إظهاره  و��ضتثماره  �لوطني وتطويره  البر�ز �لرت�ث 

�لعربية مهد �حل�ضار�ت  �ململكة �جلزيرة  بتاريخ  و�لتعريف 

وهي �ملكان �لذي تلقت فيه �لر�ضالة �الإن�ضانية �الأوىل �نتقلت 

تاأ�ض�ضت فيه وت�ضكلت  �لذي  �ملكان  �لعامل وهي  �نحاء  �إىل  به 

فيه ح�ضار�ت عريقة .

و�لــرت�ث حدثت على  بالتاريخ  منطقة ع�ضري منطقة غنية 

�أر�ضها و�نتقلت ح�ضار�ت كثرية وح�ضلت فيها تبادل وتد�ول 

كبري جدً� -بال �ضك- منطقة ع�ضري �أي�ضا فيها من �مل�ضاهمني 

�الأو�ئل يف توحيد هذه �لدولة �ملباركة .

هذه �جلائزة جاءت لتحفيز �جلميع ليت�ضامنو� يف �لنظر يف 

ق�ضية تطوير �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني على �نها ق�ضية لي�ضت 

فقط ق�ضية تاريخ وحنني للما�ضي �أو عماره وترميم �أو ق�ضية 

�ل�ضخ�ضية. ��ضتعادة  هند�ضية ولكنها ق�ضية 

�أحث �لدول �ملتقدمة و�ملتح�ضرة �أن جتعل هناك جو�ئز خا�ضة 

بالرت�ث �لعمر�ين لقد تولد عندي �نطباع �أن كلما �رتقا م�ضتوى 

�لتح�ضر كلما �رتفع �هتمام �لنا�ص بالعناية برت�ثهم.

 نحن يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية �ملجتمع �لتح�ضر �ل�ضمويل 

�لبالد �ضيدي خــادم �حلرمني  �إليه قائد هذه  ي�ضعى  �لــذي 

�ل�ضريفني �لذي �أقر م�ضروع �مللك عبد�هلل -رحمه �هلل- للعناية 

بالرت�ث �حل�ضاري يف وقت �ضريع و��ضتثنائي و�نه يرى يف هذ� 

�مل�ضروع م�ضروعًا تاريخيًا ��ضتعاد تاريخ و�ضخ�ضية هذ� �لوطن .

�زد�د �هتمام  �لتح�ضر كلما  �زد�د م�ضتوى  �أنه كلما  ولفت 

�لكلمة عن جائزة  �ضموه خالل  �علن  وقد  �لنا�ص برت�ثهم 

بامل�ضاريع �حلكومية وقال  �لعمر�ين خا�ضة  جديدة للرت�ث 

�ضموه » �أحث فيها �جلميع �إىل �مل�ضاهمة يف �لرت�ث �لعمر�ين .

و�الأ�ضا�ضي هو -وبعد فلم ق�ضري-  �ملهم  �ليوم  �إعــالن  لعل 

�أردت من هذ� �ملوقع �لتاريخي �أن �أعلن ت�ضرف �جلائزة وهي 

تقدم جائزة ��ضتثنائية ��ضمها »جائزة �الإجناز مدى �حلياة« 

با�ضتالمها وقبولها يف حفل  ت�ضرفت �جلائزة  �آخر من  كان 

�ضيدي خــادم �حلرمني  بالريا�ص، هو  �ملربع  بق�ضر  بهيج 

و�أي�ضًا  �مللك �ضلمان بن عبد�لعزيز ب�ضفته هذه،  �ل�ضريفني 

ب�ضفته �أ�ضا�ضًا �أمري ملنطقة �لريا�ص -�آنذ�ك-، ورئي�ص جمل�ص 

�لعليا لتطوير  �لهيئة  �مللك عبد�لعزيز، ورئي�ص  �إد�رة د�رة 

�لتطوير -حقيقة  يــده  �لتي �ضهدت على  �لريا�ص،   مدينة 

نقالت تاريخية �ضخمة جدً�-، و�أعادت و�ضط �لريا�ص �ملركز 

�لتاريخي، و�لريا�ص �ليوم �ضوف ت�ضهد -�إن �ضاء �هلل- ومن 

�ضمن �أكرث من �ضتة ع�ضر م�ضروعًا لتطوير و�ضط �ملدن منها 

�أبها، وهذ� هو �حللم �لذي نعمل عليه مع �ضمو  و�ضط مدينة 

�أمري �ملنطقة -جاز�ه �هلل كل خري- و�أي�ضًا مع �لرجل �الأمني  

�أمني منطقة ع�ضري �لقادر �لقوي �لذي -�إن �ضاء �هلل- �ضوف 

يجعل هذه �لب�ضمة �لتاريخية با�ضتعادة و�ضط �أبها �لتاريخية،  

و�إعادتها �إىل مكانها �لطبيعي،  و�أود �أن �أنوه �إىل �أن �لريا�ص 

�الآن �ضت�ضهد م�ضروعًا مب�ضاحة خم�ضة ع�ضر كيلومرت، ولكن 

�الإعالن �ليوم هو �أي�ضًا عن �ل�ضخ�ص �لذي ت�ضرفت �جلائزة 

�لكلمة  لها بحما�ص كبري، وقد يعك�ص هذ� �حلما�ص  بقبوله 

�الآن عن »جائزة �الإجناز مدى �حلياة«  �لتي �ضيلقيها �ضموه 

�أمري  �لفي�ضل  �مللكي �الأمري خالد  �ل�ضمو  وقد قبلها �ضاحب 

�ل�ضابق«. منطقة ع�ضري 
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�سم� الأمري خالد الفي�سل مع الري�سة والل�ن يف ع�سري
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ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد و�ل�ضالة و�ل�ضالم على ر�ضول �هلل

�ضلمان  بن  �ضلطان  �الأمري  جائزة  �أ�ضكر  �أن  �أود  �لبد�ية  يف 

على �ختياري جلائزة �الإجناز مدى �حلياة، و�إذ� كان يل من 

�متنان  بكل  و�أقبلها  �جلائزة  �أ�ضتلم هذه  و�أنا  �أنني  فهي  كلمة 

وتقدير ل�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان �أواًل، 

�جلائزة،  لهذه  وتر�ضيحي  باختياري  و�ضاهم  �ضارك  ملن  ثم 

�ملجال؛  هذ�  يف  ذكرها  من  بد  ال  حقيقة  �أذكر  �أن  �أود  فاأنني 

�لبالد،  هذه  يف  �ملو�طنني  زمالئي  من  �لكثري  هناك  �أن  وهي 

�أجدر مني لهذه �جلائزة، فبا�ضمهم  و�إن مل يكونو� مثلي فهم 

جميعًا وبا�ضم كل مو�طن وكل م�ضوؤول �ضاهم وي�ضاهم يف �إحياء 

�لرت�ث �لوطني يف جميع �ملجاالت. ومن �أهم �ملجاالت �لرت�ث 

�الإ�ضالمية  �لعربية  �ل�ضعودية  �لهوية  �أنه  �أعتقد  �لعمر�ين، 

كل  ويف  جميعًا،  �أعمالنا  يف  �الأوىل  �الأهمية  تعطى  �أن  يجب 

�لتنمية يف  وبالذ�ت يف م�ضروعات  جمال من جماالت �حلياة 

يف  �ملو�طنني  �إخو�ين  مع  �ضاهمت  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة 

ع�ضري ويف مكة، و�الآن �أ�ضاهم يف هذ� �ملجال يف وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم -�آنذ�ك-، ال بد من �حلفاظ على هذه �لهوية، وال بد 

�أ�ضاليب  من �حلفاظ على �النتماء لهذ� �لوطن �لعظيم، ومن 

�إحياء هذه �لهوية و�العتز�ز بهذ� �النتماء هو �الهتمام بالرت�ث 

�إىل  �ململكة  �إذ� دخلت من خارج  �أنني  �لعمر�ين، يهمني جدً� 

د�خل هذه �ململكة من �أي ميناء من �ملو�نئ �ضو�ء �ملو�نئ �لربية 

�أو �لبحرية �أو �جلوية �أن �أ�ضعر باأنني دخلت يف دولة �الإ�ضالم 

رمز  متثل  �لتي  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  ويف  �لعروبة،  دولة 

�لعروبة ورمز �حلياة �الإ�ضالمية يف �ملجتمع �الإ�ضالمي يف جميع 

�أنحاء �لعامل، �أنا �أعرف �أنني قدمت جهدً� �ملقل ولكن �أرى �أن 

هذ� �جلهد مني ومن غريي �ضوف يثمر -�إن �ضاء �هلل- و�ضوف 

ن�ضتمر يف هذ� �ملجال �لوطني �مل�ضرف لكل مو�طن، و�أعاهدكم 

باأنني �ضوف ��ضتمر كذلك يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم -�آنذ�ك-، 

ت�ضكل  �لتي  �لوز�ر�ت  �أهم  من  وهي  �لوز�رة  هذه  تكون  باأن 

�لوطنية  �لهوية  بهذه  تهتم  �أن  �ل�ضعودي،  لالإن�ضان  �مل�ضتقبل 

يف  �لهو�يات  يف  �لرتبية،  يف  �ملناهج،  يف  جماالتها،  جميع  يف 

�أن ينعك�ص ذلك حتى يف  �أرجو  �لن�ضاطات ويف �ملباين، كذلك 

مباين �ملد�ر�ص،  الأن �ل�ضعور باأنك تدخل يف بيت ويف حي ويف 

وهذه  �حلي  وهذ�  �لبيت  هذ�  باأن  �لر�أ�ص  ر�فع  و�أنت  مدينة، 

و�لهوية  �لهوية  لها خ�ضو�ضية، وخ�ضو�ضيتها هي  �ملدينة هي 

هي �ل�ضعودية �لعربية �الإ�ضالمية و�ضكرً� للجميع.

كلمة قبول �صـاحب ال�صــمو امللكي الأمري خالد بن في�صل بن عبدالعزيز جـائزة الإجناز مدى الـحياة 

فـي دورتهـا الـخامــ�صة-ال�صنة الثانية 1435هـ )2014م(
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�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري خالد �لفي�ضل �أثناء �إلقاء كلمته بحفل �جلائزة يف دورتها �خلام�ضة - �ل�ضنة �لثانية
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�سعادة الدكت�ر اأ�سامة بن حممد ن�ر اجل�هري

�الأمني �لعام ملوؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية

�الأمني �لعام للجائزة

�سعادة املهند�س طارق علي ر�سا

�ملدير �لعام ملكتب طارق علي ر�ضا

لال�ضت�ضار�ت �لهند�ضية

�ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سع�د

موؤ�ض�ص ورئي�ص جمل�ص �أمناء موؤ�ض�ضة �لرت�ث �خلريية

ورئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة

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

�ملدير �لعام ملكتب معمار

لال�ضت�ضار�ت �لهند�ضية

�سعادة الأ�ستاذ الدكت�ر �سعيد بن فايز ال�سعيد

عميد كلية �ل�ضياحة و�الآثار

يف جامعة �مللك �ضعود )�ضابقًا(

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

�مل�ضرف على مركز �لرت�ث �لعمر�ين �لوطني بالهيئة 

�لعامة لل�ضياحة و�لرت�ث �لوطني

�سعادة الدكت�ر ي��سف عبدالكبري حممد نيازي

عميد كلية ت�ضاميم �لبيئة )�ضابقًاً(

بجامعة �مللك عبد�لعزيز

�سعادة الدكت�ر عبدالعزيز بن نا�سر الدو�سري

رئي�ص جمل�ص �إد�رة

�جلمعية �ل�ضعودية لعلوم �لعمر�ن

أعضاء اللجنة العليا
ير�أ�ص �للجنة �لعليا للجائزة �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان 

�بن �ضلمان بن عبد �لعزيز �آل �ضعود، وت�ضم يف ع�ضويتها عدًد� 

من �ل�ضخ�ضيات �لتي تعنى بالرت�ث �لعمر�ين، ويتغري ن�ضف 

�أع�ضاء �للجنـة على �الأقل كل ثالث �ضنو�ت، وتقوم هذه �للجنة 

باالإ�ضر�ف على �أعمال �جلائزة، و�إقر�ر �لرت�ضيح �لنهائي للجان 

�لتحكيم. وت�ضم �للجنة �لعليا يف ع�ضويتها �أع�ضاء من �ململكة 

�لعربية �ل�ضعودية، ودول �أخرى.
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األمانة العامة

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

به مبا�ضرة.

وتقوم �الأمانة �لعامة للجائزة باالآتي:

1 - �الإعد�د الجتماعات �للجنة �لعليا، و�لتن�ضيق بني �أع�ضائها.

2 - �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لالإعالن عن �جلائزة، مبا يف 

ذلك �لدعوة �إىل �لرت�ضيح، وتنظيم عملية �الإعد�د �الأويل 

للتحكيم.

٣ - تنظيم �جتماعات جلنة �لتحكيـم.

4 - تنظيم �حتفال �جلائزة و�الأن�ضطة �مل�ضاحبة له و�إعالن 

�لفائزين. 

5 - �إعد�د خطة �لعمل و�آليته باجلائزة.

6 - �إعد�د �لتو�ضيات �ملتعلقة باأمور �جلائزة، ورفعها �إىل �للجنة 

�لعليا لالإقر�ر.

7 - رفع تقارير دوريــة �إىل �للجنة �لعليا عن �ضري �لعمل يف 

�جلائزة.

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

9 - تفعيل �لربنامج �لثقايف.

أهداف الجائزة

تهدف جائزة �الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرت�ث �لعمر�ين �إىل 

�إيجاد وعي جمتمعي مبفهوم �لعناية بالرت�ث �لعمر�ين �ملحلي 

و�حلفاظ عليه وتطويره، وت�ضجيع �لتعامل معه بو�ضفه منطلقًا 

لعمر�ن م�ضتقبلي �أف�ضل ينبع من ثو�بت �لعمر�ن �الأ�ضيل، �ضو�ء 

يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية للجائزة حمليًا �أم يف دول جمل�ص 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية. 

وميكن تف�ضيل ذلك على �لنحو �الآتي:

حفز الهتمام بالرتاث العمراين:

ــرت�ث �مــتــد�د و�أ�ضا�ص للتطور  �أن �ل وذلــك من خــالل تاأكيد 

�مل�ضتقبلي، و�أن �لرت�ث �لعمر�ين كلمة عامة ت�ضمل �لعمر�ن 

بجميع جو�نبه، مبا يف ذلك توجهاته ومد�ر�ضه �ملعا�ضرة. وتعنى 

�جلائزة بالعمر�ن �ملعا�ضر �ملرتبط بالرت�ث �لعمر�ين ب�ضكل 

�ضحيح.

اأب��ع��اد وطنية وبيئية  ت���راث ع��م��راين ذي  ن�شوء 

واجتماعية:

وذلك بتطوير �أبعاد �لفكر �لعمر�ين، وتاأكيد عنا�ضره و�ضماته 

�لرت�ثية �خلا�ضة، ليمثل مدر�ضة لها ��ضتقالليتها وخ�ضو�ضيتها، 

ومثااًل متفردً� ي�ضتحق �الحتذ�ء به.
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فروع الجائزة 

جائزة المهنيين: 

�ملتميزة يف جمال �لرت�ث  �ملهنيني  متنح �جلائزة مل�ضروعات 

�لتعاون لدول  �ل�ضعودية وجمل�ص  �لعربية  باململكة  �لعمر�ين 

�خلليج �لعربية، �ضو�ء �أكانت م�ضروعات معمارية �أم تخطيطية 

�أم يف �أحد �ملجاالت �لعمر�نية �الأخرى، ومتنح جائزة �ملهنيني 

يف �لفروع �الآتية: 

اأوًل: جائزة الإجناز مدى احلياة:

�لــرت�ث  على  للمحافظة  �أعــمــااًل جليلة  يقدمون  ملــن  متنح 

�أو  �ملوؤ�ض�ضات  �أو  �أن متنح لالأ�ضخا�ص  �لعمر�ين، كما ميكن 

�ل�ضركات.

ثانيًا: جائزة العناية بامل�شاجد التاريخية:

متنح للم�ضروعات �ملتميزة يف ترميم �مل�ضاجد، �لتي ��ضتطاعت 

�لقيمة  �إمتام عملية �لرتميم باحرت�فية عالية حافظت على 

�ملو�د  للم�ضاجد �ملرممة، مع توظيف  �ملعمارية و�حل�ضارية 

�ملحلية يف عملية �لرتميم. �ضمن ��ضرت�طات �ملو�ثيق �لدولية.

ثالثًاً: جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

مُتنح مل�ضروعات �إعادة تاأهيل مناطق عمر�نية، �أو مبان تر�ثية 

��ضتخد�م  �إعــادة  �أو مل�ضروعات  للحفاظ عليها،  �أو  �أثرية  �أو 

��ضتمر�رها  يوؤكد  ب�ضكل  �أثــريــة  �أو  تر�ثية  مبان  �أو  مناطق 

يف  متميزً�  ــّيــًا  ــَرفمِ وحمِ تقنيًا  بعدً�  تعك�ص  �أن  على  وفائدتها، 

�أو  �لعمر�ين  �لفائز بعده  للم�ضروع  �أن يكون  �لرتميم، ويجب 

�القت�ضادي �أو �الجتماعي �أو �لثقايف. وميكن �أن متنح �جلائزة 

اء  للمطور �أو �ملخطط �أو �مل�ضمم �لعمر�ين �أو �ملعماري �أو �لَبنَّ

�لرت�ثية وتطويرها و�حلفاظ  �لبناء  َرف  �أو من له عالقة بحمِ

ي�ضاهم بدور يف دعم خطط  �أن متنح ملن  عليها، كما ميكن 

�ملحافظة و�لعناية بالرت�ث �لعمر�ين وبر�جمها.

رابعًا: جائزة م�شروع الرتاث العمراين:

��ضتلهام  �لتي تعك�ص جناحًا يف  للم�ضروعات �جلديدة  متنح 

�أن يكون  ن  كمِ ومُيْ ��ضتلهامًا حقيقيًا وفاعاًل،  �لعمر�ين  �لرت�ث 

�مل�ضروع معماريًا، �أو تخطيطيًا، �أو يف �أحد �ملجاالت �لعمر�نية 

�أو  �ملــو�قــع،  تن�ضيق  �أو  �لعمر�ين،  �لت�ضميم  �الأخـــرى، مثل 

�لت�ضميم �لد�خلي، �أو ��ضتخد�م �ملو�د �لبيئية. و�ضيتم �لرتكيز 

يف مدى �لعمق �لفكري للتجربة �ملَُقدمة، وتاأثريها �لعمر�ين 

�مل�ضروع. ومتنح �جلائزة  �لنظر عن حجم  و�ملجتمعي، بغ�ص 

للمعماري �أو �ملخطط، كما ميكن �أن متنح ل�ضاحب �لعمل �أو 

ر �إذ� مَتّيز دوره وتاأثريه يف �مل�ضروع. �ملطوِّ

خام�شًا: جائزة البعد الإن�شاين:

باالإن�ضان  �لعناية  تاأخذ يف ح�ضبانها  �لتي  للم�ضروعات  ومتنح 

�أو  �حلكومية  �لهيئات  �أو  للموؤ�ض�ضات  ومتنح  ومتطلباته، 

�ل�ضركات.

�شاد�شًا: جائزة امل�شروع القت�شادي الرتاثي:

يف  �ال�ضتثمار  ح�ضبانها  يف  تاأخذ  �لتي  للم�ضروعات  ومتنح 

�أو  �أو تخطيطيًا،  �مل�ضروع معماريًا،  �أن يكون  ن  كمِ ومُيْ �لرت�ث، 
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يف �أحد �ملجاالت �لعمر�نية �الأخرى، مثل �لت�ضميم �لعمر�ين، 

�ملو�د  ��ضتخد�م  �أو  �لد�خلي،  �لت�ضميم  �أو  �ملو�قع،  تن�ضيق  �أو 

للتجربة  �لفكري  �لعمق  مــدى  يف  �لرتكيز  و�ضيتم  �لبيئية، 

�لنظر عن  �لعمر�ين و�ملجتمعي، بغ�ص  وتاأثريها  �ملَُقدمة، 

�أو �ملخطط، كما  للمعماري  �مل�ضروع. ومتنح �جلائزة  حجم 

ر �إذ� مَتّيز دوره وتاأثريه  ميكن �أن متنح ل�ضاحب �لعمل �أو �ملطوِّ

يف �مل�ضروع.

�شابعًا: جائزة بحوث الرتاث العمراين: 

و�أ�ض�ضه،  �لعمر�ين  �لــرت�ث  �ملعنية بدر��ضة  متنح لالأبحاث 

�لعمر�ين،  �لتوثيق  �لتقليدية، وم�ضروعات  �الأمناط  وخلفيات 

كما متنح لالأبحاث �لتي تعنى بتطوير �ملو�د �ملحلية، وتطويع 

�لتقنيات �ملعا�ضرة خلدمة �لرت�ث �لعمـر�ين وتطويره، ومتنح 

�أ�ضاتذة وطالب �لعمر�ن و�حلرفيني  �جلائزة للمتميزين من 

و�الأفر�د. و�ل�ضركات 

جائزة طالب كليات العمارة والتخطيط: 

و�لتخطيط  �لعمارة  متنح �جلائزة مل�ضروعات طالب كليات 

�ملتميزة يف جمال �لرت�ث �لعمر�ين باململكة �لعربية �ل�ضعودية 

وجمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية�ضو�ء �أكانت م�ضروعات 

معمارية �أم تخطيطية �أم يف �أحد �ملجاالت �لعمر�نية �الأخرى. 

�لفروع  و�لتخطيط يف  �لعمارة  ومتنح جائزة طالب كليات 

�الآتية: 

اأوًل: جائزة م�شروع الرتاث العمراين:

��ضتلهام  �لتي تظهر جناحًا يف  للم�ضروعات �جلديدة  متنح 

�أن يكون  ��ضتلهامًا حقيقيًا وفاعاًل، وميكن  �لعمر�ين  �لرت�ث 

�مل�ضروع معماريًا، �أو تخطيطيًا، �أو يف �أحد �ملجاالت �لعمر�نية 

�أو  �ملــو�قــع،  تن�ضيق  �أو  �لعمر�ين،  �لت�ضميم  �الأخـــرى، مثل 

�لبيئية، مع �لرتكيز  �ملو�د  ��ضتخد�م  �أو  �لد�خلي،  �لت�ضميم 

يف مدى �لعمق �لفكري للتجربة �ملَُقدمة، وتاأثريها �لعمر�ين 

و�ملجتمعي، بغ�ص �لنظر عن حجم �مل�ضروع. 

ثانيًا: جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

مُتنح مل�ضروعات �إعادة تاأهيل مناطق عمر�نية، �أو مبان تر�ثية 

��ضتخد�م  �إعــادة  �أو مل�ضروعات  للحفاظ عليها،  �أو  �أثرية  �أو 

��ضتمر�رها  يوؤكد  ب�ضكل  �أثــريــة  �أو  تر�ثية  مبان  �أو  مناطق 

يف  متميزً�  ــّيــًا  ــَرفمِ وحمِ تقنيًا  بعدً�  تعك�ص  �أن  على  وفائدتها، 

�أو  �لعمر�ين  �لفائز بعده  للم�ضروع  �أن يكون  �لرتميم، ويجب 

�القت�ضادي �أو �الجتماعي �أو �لثقايف.

ثالثًا: جائزة بحوث الرتاث العمراين: 

و�أ�ض�ضه،  �لعمر�ين  �لــرت�ث  �ملعنية بدر��ضة  متنح لالأبحاث 

�لعمر�ين،  �لتوثيق  �لتقليدية، وم�ضروعات  �الأمناط  وخلفيات 

كما متنح لالأبحاث �لتي تعنى بتطوير �ملو�د �ملحلية، وتطويع 

�لتقنيات �ملعا�ضرة خلدمة �لرت�ث �لعمـر�ين وتطويره.

رابعًا: جائزة برنامج تعليم الرتاث العمراين:

بنو�حي  �لتي تهتم  و�لتخطيط  �لعمارة  ومتنح لرب�مج كليات 

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

ي�ضرتط يف �الأعمال �ملقدمة �إىل �لرت�ضيح لطالب كليات �لعمارة 

و�لتخطيط و�ل�ضياحة و�الآثار، باململكة �لعربية �ل�ضعودية وجملـ�ص 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية، �ضو�ء �أكانت يف مرحلة �لبكالوريو�ص 

�أم يف مرحلة �ملاج�ضتري �أو �لدكتور�ه، ما ياأتي:

�أن يكون موقع م�ضروع �لــرت�ث �لعمر�ين يف دول جمل�ص   - 1

�لتعاون �خلليج �لعربية.

2 - �أن يكون موقع م�ضروع �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين يف 

دول جمل�ص �لتعاون �خلليج �لعربية.

�أن تكون �مل�ضروعات و�لبحوث �ملتقدمة �إىل �جلائزة من   - ٣

نتاج �ملقرر�ت �لدر��ضية يف كليات �لعمارة و�لتخطيط يف 

دول جمل�ص �لتعاون �خلليج �لعربية.

4 - �أن تكون بحوث �لرت�ث �لعمر�ين ذ�ت عالقة بدول جمل�ص 

�لتعاون �خلليج �لعربية، وملر�حل �ملاج�ضتري و�لدكتور�ه يف 

كليات �لعمارة و�لتخطيط.

5 - �أن يكون برنامج تعليم �لرت�ث �لعمر�ين �ملقدم �إىل �لرت�ضيح 

�ضمن �خلطة �لدر��ضية �ملحدثة للكلية.

6 - ال يحق �لتقدم �إىل �لرت�ضيح للجائزة من �أحد �أع�ضاء �للجنة 

�لعليا �أو جلنة �لتحكيم �أو �إعد�ده، يف �لدورة �مل�ضارك فيها، 

�أو من قبل موظفي �الأمانة �لعامة للجائزة.

�ملــحــددة ال�ضتقبال  �ملــدة  �مل�ضروعات خــالل  �أن تقدم   - 7

�لرت�ضيح.

8 - �أن تقدم �مل�ضروعات خالل �ملدة �ملحددة ال�ضتقبال �لرت�ضيح.

�إفتتاح �ملعر�ص �ملر�فق حلفل �جلائزة - �لدورة �لر�بعة - �ل�ضنة �لثانية بجامعة �لدمام، يف 26 من �ملحرم 14٣4هـ )10 دي�ضمرب2012م(

56



شروط التقديم ومتطلباته
للتقدمي �إىل م�ضروع �لرت�ث �لعمر�ين و�لتقدمي �إىل �حلفاظ 

على �لرت�ث �لعمر�ين، يطلب �الآتي:

- �إرفاق ��ضتمارة �لرت�ضيح �ملنا�ضبة لفرع �جلائزة، ويرجى �لتقيد 

مبلء جميع �ملعلومات �ملطلوبة.

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

�ألو�ح فلني،  )Landscape(. وتكون مطبوعة ومثبتة على 

و�إرفاق ن�ضخة �إلكرتونية منها.

- كتابة معلومات �ال�ضم و�لكلية خلف �للوحات، ويبقى ��ضم 

�مل�ضروع فقط.

- �ختيار مقيا�ص �لر�ضم �ملنا�ضب.

- تقرير A4، باللغة �لعربية �أو باللغة �الإجنليزية.

�أو  - عر�ص لل�ضر�ئح على )Power Point(، باللغة �لعربية 

باللغة �الإجنليزية.

للتقدمي اإىل اأبحاث الرتاث العمراين، يطلب الآتي:

- �إرفاق ��ضتمارة �لرت�ضيح �ملنا�ضبة لفرع �جلائزة، ويرجى �لتقيد 

مبلء جميع �ملعلومات �ملطلوبة.

- تقرير A4 اأو A٣، باللغة �لعربية �أو باللغة �الإجنليزية.

- �إرفاق ن�ضخة ملونة من �لبحث ون�ضختني م�ضورتني.

- عر�ص لل�ضر�ئح على )Power Point CD(، باللغة �لعربية 

�أو باللغة �الإجنليزية.

للتقدمي �إىل �أف�ضل برنامج لتعليم �لرت�ث �لعمر�ين، يطلب �الآتي:

- �إرفاق ��ضتمارة �لرت�ضيح �ملنا�ضبة لفرع �جلائزة، ويرجى �لتقيد 

مبلء جميع �ملعلومات �ملطلوبة.

جانب من �حل�ضور يف حفل جائزة �الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرت�ث �لعمر�ين

�لدورة �لر�بعة - �ل�ضنة �لثانية - جامعة �لدمام

يف 26 من �ملحرم 14٣4هـ )10 دي�ضمرب2012م(

- ن�ضخة من كتيب �لكلية، مو�ضح فيه �خلطة �لدر��ضية �ملتبعة، 

وموقع مقرر�ت �لرت�ث �لعمر�ين يف �خلطة، ونبذة من هذه 

�ملقرر�ت.

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

- يف�ضل �إر�ضال ن�ضخ �إلكرتونية من �ملعلومات �ملطلوبة �آنفًا يف 

حال تو�فرها.
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تقرير لجنة التحكيم

تقرير لجنة تحكيم جائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني
الدورة السادسة - السنة األولى - 1436 هـ )2015 م(.

�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد�لعزيز  �آل �ضعود - رئي�ص �للجنة �لعليا للجائزة-

�أثناء لقائه باأع�ضاء جلنة حتكيم �لدورة �ل�ضاد�ضة �ل�ضنة �الأوىل 14٣6هـ )2015م(
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5-6 من �ضهر حمرم �ضنة  مت يف يومي �الأحد و�الإثنني بتاريخ 

14٣7هـ )18-19 �أكتوبر 2015م( حتكيم �مل�ضروعات �ملر�ضحة 

جلائزة �الأمري �ضلطان بن �ضلمان للرت�ث �لعمر�ين لطالب كليات 

�لعمارة و�لتخطيط و�ل�ضياحة و�الآثار، باململكة �لعربية �ل�ضعودية 

وجمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية  للدورة �ل�ضاد�ضة – �ل�ضنة 

�الأوىل ، من قبل �أع�ضاء هيئة �لتحكيم �ملكونة من : 

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور اأمري با�شيك

مركز �الأبحاث للتاريخ و�لفنون و�لثقافة �الإ�ضالمية )�إر�ضيكا(

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور اإ�شالم حمدي الغنيمي

ق�ضم �لعمارة و�لت�ضميم �لد�خلي - كلية �لهند�ضة - جامعة �لبحرين 

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور عبدالعزيز بن �شعد املقرن 

م�ضت�ضار �لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�لرت�ث �لوطني

�شعادة الدكتور عبدالعزيز بن مهدي اأبو �شليمان

رئي�ص ق�ضم �لعمارة وعلوم �لبناء - كلية �لعمارة و�لتخطيط - 

جامعة �مللك �ضعود

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور حممد بن عاي�س املروعي 

عميد كلية �لعمارة و�لتخطيط و�لت�ضميم - جامعة �لق�ضيم

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور ه�شام بن علي مرت�شي

ق�ضم �لعمارة، كلية ت�ضاميم �لبيئة - جامعة �مللك عبد �لعزيز

اإ�شراف: �شعادة الدكتور عماد الدين اأوطه با�شي

كلية �لعمارة و�لتخطيط - جامعة �مللك �ضعود

بح�شور: �شعادة الدكتور اأ�شامة بن حممد نور اجلوهري

�الأمني �لعام للجائزة
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تقرير لجنة التحكيم

�أع�ضاء جلنة �لتحكم )من �ليمني(: �أ. د �إ�ضالم حمدي �لغنيمي، د. عماد �لدين �أوطه با�ضي، د. عبد�لعزيز بن مهدي �أبو�ضليمان،

�أ. د. عبد�لعزيز بن �ضعد �ملقرن، �أ. د. ه�ضام علي مرت�ضي، �أ. د. �أمري با�ضيك، �أ. د. حممد بن عاي�ص �ملروعي
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ت�شنيف امل�شروعات ح�شب فروعها:

مت ت�ضنيف �مل�ضروعات ح�ضب فروعها �لثالثة �الأ�ضا�ضية �ملختلفة 

�أ�ضماء �لطالب  للجائزة، وقامت �للجنة �لتح�ضريية بحجب 

وكلياتهم؛ يف �مل�ضروعات �ملر�ضحة وذلك من مبد�أ �ل�ضفافية 

و�حليادية عند تقييم �مل�ضاريع و�الأبحاث �لتي تتو�فق مع حماور 

�جلائزة وهي كالتايل:

1- جائزة م�شروع الرتاث العمراين:

مت تر�ضيح عدد ٣0 م�ضروعًا يف فرع »م�ضروع �لرت�ث �لعمر�ين« 

وهي كاالآتي:

- م�ضروع رقم )1( باز�ر �لريا�ص )كلية �لعمارة و�لتخطيط - 

جامعة �مللك �ضعود(.

�لعمارة  �القليمي )كلية  �لعال  رقــم )2( متحف  - م�ضروع 

و�لتخطيط - جامعة �مللك �ضعود(.

- م�ضروع رقم )٣( مركز �الأبحاث و �لرتميم - �لدرعية حي 

�ضمحان )كلية �لعمارة و�لتخطيط - جامعة �مللك �ضعود(. 

�أبحاث و �لرتميم - �لدرعية حي  - م�ضروع رقم )4( مركز 

�ضمحان )كلية �لعمارة و�لتخطيط - جامعة �مللك �ضعود(. 

- م�ضروع رقم )5( متحف جــاز�ن �القليمي )كلية �لعمارة 

و�لتخطيط - جامعة �مللك �ضعود(.

- م�ضروع رقم )6( مركز �لــرت�ث �لعمر�ين )كلية �لعمارة 

و�لتخطيط - جامعة �مللك �ضعود(.

- م�ضروع رقم )7( مبنى مكتبي يف �ضياق تاريخي -جدة- 

�ملنطقة �لتاريخية )كلية ت�ضاميم �لبيئة - جامعة �مللك 

عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )8( مبنى مكتبي يف �ضياق تاريخي -جدة- �ملنطقة 

�لتاريخية )كلية ت�ضاميم �لبيئة - جامعة �مللك عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )9( تطوير فريج �ملحرق )كلية �لهند�ضة - جامعة 

�لبحرين(.

- م�ضروع رقم )10( در��ضة نخطيطية بيئية لتطوير قرية �ضدو�ص 

و �ضعيب �حلي�ضية وحد طويق )كلية ت�ضاميم �لبيئة - جامعة 

�مللك عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )11( �ملتحف �لوطني للحرف �ليدوية )كلية 

�لعمارة و�لتخطيط - جامعة �لدمام(.

كم للموؤمتر�ت و�ملعار�ص -  - م�ضروع رقــم )12( مركز حمِ

�لظهر�ن )كلية �لت�ضاميم - جامعة �لدمام(.

- م�ضروع رقم )1٣( �ملركز �لوطني للموؤمتر�ت و �ملعار�ص - 

�لدمام )كلية �لت�ضاميم - جامعة �لدمام(.

- م�ضروع رقم )14( مركز �لباحة �لدويل للموؤمتر�ت و �ملعار�ص 

)كلية �لت�ضاميم - جامعة �لدمام(.

- م�ضروع رقم )15( مركز �ل�ضيفة �لدويل للموؤمتر�ت و �ملعار�ص 

مبدينة �لهفوف )كلية �لت�ضاميم - جامعة �لدمام(.

- م�ضروع رقم )16( بريق - مركز موؤمتر�ت ومعار�ص مبدينة 

�لهفوف )كلية �لت�ضاميم - جامعة �لدمام(.

- م�ضروع رقم )17( مركز جند�ر للموؤمتر�ت و �ملعار�ص - 

�لدمام )كلية �لت�ضاميم - جامعة �لدمام(.

- م�ضروع رقم )18( مركز موؤمتر�ت ومعار�ص ذي عني - �لباحة 

)كلية �لت�ضاميم - جامعة �لدمام(.

- م�ضروع رقم )19( نزل �لق�ضيم �لرت�ثي باملليد�ء -بريدة 

)كلية �لعمارة و�لتخطيط - جامعة �لق�ضيم(.



64

تقرير لجنة التحكيم

- م�ضروع رقم )20( نزل �لق�ضيم �لرت�ثي - بريدة )كلية 

�لعمارة و�لتخطيط - جامعة �لق�ضيم(.

- م�ضروع رقم )21( م�ضروع تطوير و ت�ضميم مركز �خلدمات 

لطريق �ملدينة �ملنورة - جدة منطقتي �ملو�ريد و �ليتمة )كلية 

�القت�ضاد �ملنزيل - جامعة �مللك عبد�لعزيز(.

 - م�ضروع رقم )22( مركز �لتدريب �لدبلوما�ضي يف �لبحرين 

)كلية �لهند�ضة - جامعة �لبحرين(.

- م�ضروع رقم )2٣( مركز م�ضقط لل�ضناعات �حلرفية )كلية 

�لهند�ضة - جامعة �لبحرين(.

- م�ضروع رقم )24( متحف �لتاريخ �لطبيعي يف �ملدينة �ملنورة 

)كلية �القت�ضاد �ملنزيل - جامعة �مللك عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )25( �إعادة تاأهيل و تطوير منطقة �لبنقلة )�ضوق 

�ل�ضمك �ملركزي( بجدة )كلية �القت�ضاد �ملنزيل - جامعة 

�مللك عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )26( مركز �لرت�ث �لثقايف مبحطة �ضكة �حلديد 

�حلجاز باملدينة �ملنورة )كلية �لهند�ضة �ملعمارية - جامعة 

د�ر �لعلوم(.

- م�ضروع رقم )27( حي جدة للفن و�لت�ضميم -جدة )كلية 

�لعمارة و�لت�ضميم -جامعة عفت(.

- م�ضروع رقم )28( �ملركز �حلريف للرت�ث �حلجازي - جدة 

)كلية �لعمارة و�لت�ضميم -جامعة عفت(.

- م�ضروع رقم )29( مركز �لتوعية و�الر�ضاد وتوعية �جلاليات 

- �لق�ضيم -  عنيزة )كلية �لعمارة و�لتخطيط - جامعة 

�لق�ضيم(. 

- م�ضروع رقم )٣0( �إعادة �أحياء بلدة عيون �جلو�ء �لرت�ثية 

- مكتبة عيون �جلو�ء �لرت�ثية - عيون �جلو�ء )كلية �لعمارة 

و�لتخطيط - جامعة �لق�ضيم(.
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2- جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

19 م�ضروعًا يف فرع »�حلفاظ على �لرت�ث  مت تر�ضيح عدد 

�لعمر�ين« وهي كاالآتي:

- م�ضروع رقم )٣1( م�ضروع تر�ث ع�ضري بجدة)كلية �لت�ضميم 

و�لعمارة - جامعة د�ر �حلكمة(.

- م�ضروع رقــم )٣2( �الأمــل للعالج �لتاأهيلي بجدة )كلية 

�لت�ضميم و�لعمارة - جامعة د�ر �حلكمة(.

- م�ضروع رقم )٣٣( مركز د�ر �ل�ضالم �لتعليمي يف قرية �لعكا�ص 

- منطقة ع�ضري )كلية �لت�ضميم و�لعمارة - جامعة د�ر 

�حلكمة(.

 Gentrification Metigation Albalad )٣4( م�ضروع رقم -

بجدة )كلية �لت�ضميم و�لعمارة - جامعة د�ر �حلكمة(.

- م�ضروع رقم )٣5( م�ضكن �ملجد بقرية عكا�ص - ع�ضري )كلية 

�لت�ضميم و�لعمارة - جامعة د�ر �حلكمة(.

- م�ضروع رقم )٣6( در��ضة �حلفاظ على موقع �ضلح �حلديبية 

�مللك  جامعة   - �لبيئة  ت�ضاميم  )كلية  �لر�ضو�ن  بيعة   -

عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )٣7( �إعادة �أحياء بيت �ل�ضربتلي  مبنطقة جدة 

�لتاريخية )كلية ت�ضاميم �لبيئة - جامعة �مللك عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )٣8( �حلفاظ على مقومات �لرت�ثية و�لطبيعية 

لو�جهة �لريا�ص �لغربية )كلية ت�ضاميم �لبيئة - جامعة �مللك 

عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )٣9( رفع م�ضاحي ومقرتح تطوير بيت �جلمجوم 

)كلية ت�ضاميم �لبيئة - جامعة �مللك عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )40( م�ضروع توثيق و�إعادة توظيف و تاأهيل ق�ضر 

�لكاتب مبدينة �لطائف )كلية �القت�ضاد �ملنزيل - جامعة 

�مللك عبد�لعزيز(.
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- م�ضروع رقم )41( م�ضروع توثيق و�إعادة �أحياء بيت �ل�ضربتلي 

باملنطقة �لتاريخية  بجدة )كلية �القت�ضاد �ملنزيل - جامعة 

�مللك عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )42( م�ضروع حفاظ وتطوير حي �لديرة �ل�ضكني 

-جزيرة تاروت- )كلية �لعمارة و�لتخطيط - جامعة �لدمام(.

- م�ضروع رقم )4٣( �إعادة �أحياء و ترميم منطقة �لكوت )كلية 

�لعمارة و�لتخطيط - جامعة �لدمام(.

- م�ضروع رقم )44( ترميم قلعة حممد بن عبد�لوهاب �لفيحاين 

»قلعة د�رين« )كلية �لعمارة و�لتخطيط - جامعة �لدمام(.

- م�ضروع رقم )45( مبنى مكتبي يف �ضياق تاريخي بجدة )كلية 

ت�ضاميم �لبيئة - جامعة �مللك عبد�لعزيز(.

- م�ضروع رقم )46( �أحياء �ضوق �ملحرق )كلية �لهند�ضة - 

جامعة �لبحرين(.

- م�ضروع رقم )47( م�ضروع تطوير و�إعادة تاأهيل حي �ضمحان 

كفندق تر�ثي - �لدرعية - �لريا�ص )كلية �لهند�ضة �ملعمارية 

- جامعة �المري �ضلطان(. 

- م�ضروع رقم )48( م�ضروع تطوير و�إعــادة �أحياء �لرت�ث 

�لعمر�ين - عيون �جلو�ء )كلية �لعمارة و�لتخطيط - جامعة 

�لق�ضيم(.

- م�ضروع رقم )49( بلدة �خلــرب�ء �لرت�ثية - بريدة )كلية 

�لعمارة و�لتخطيط - جامعة �لق�ضيم(.

3- جائزة بحوث الرتاث العمراين:

16 بحثًا  يف فرع »بحوث �لرت�ث �لعمر�نيى«  مت تر�ضيح عدد 

وهي كاالآتي:

- بحث رقم )50( �ضيا�ضات �لتنمية �ل�ضياحة �مل�ضتد�مة يف 

حمافظة �لقطيف حتى عام 1450هـ  )كلية �لعمارة و�لتخطيط 

- جامعة �لدمام(.

- بحث رقم )51( مبادى �لت�ضميم �لعمر�ين �لناجح الإعادة 

تطوير �لو�جهات �لبحرية �لتاريخية �ل�ضعودية �ضمال �لبحر 

�الحمر )كلية �ل�ضياحة و�الثار - جامعة �مللك �ضعود(.

- بحث رقم )52( �إعادة تاأهيل  وحفظ قرية �جلهمة - ع�ضري 

)كلية �لت�ضميم و �لعمارة - جامعة د�ر �حلكمة(.

- بحث رقم )5٣( �إعادة تاأهيل  وحفظ قرية �جلهمة - ع�ضري 

)كلية �لت�ضميم و �لعمارة - جامعة د�ر �حلكمة(.

�إحياء �لرت�ث يف ع�ضري )كلية �لت�ضميم  - بحث رقم )54( 

و�لعمارة - جامعة د�ر �حلكمة(.

- بحث رقم )55( �إعادة �أحياء قرية �جلهمة - ع�ضري )كلية 

�لت�ضميم و �لعمارة - جامعة د�ر �حلكمة(.

- بحث رقم )56( توثيق و�إعادة �أحياء بيت �ل�ضربتلي يف �ملنطقة 

�لتاريخية بجده ت�ضميم د�خلي ملتحف »بيت �حلرف« متحف 

»�لفنون �حلجازية« )كلية �القت�ضاد �ملنزيل - جامعة �مللك 

عبد�لعزيز(.

- بحث رقم )57( �إعادة تطوير و تاأهيل منطقة �لبنقلة »�ضوق 

�ل�ضمك �ملركزي« )كلية �القت�ضاد �ملنزيل - جامعة �مللك 

عبد�لعزيز(.

- بحث رقم )58( متحف �لتاريخ �لطبيعي يف �ملدينة �لنورة 
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)كلية �القت�ضاد �ملنزيل - جامعة �مللك عبد�لعزيز(.

- بحث رقم )59( م�ضروع تطوير و ت�ضميم مركز �خلدمات 

لطريق �ملدينة �ملنورة - جدة منطقتي �ملو�ريد و �ليتمة )كلية 

�القت�ضاد �ملنزيل - جامعة �مللك عبد�لعزيز(.

- بحث رقم )60( توثيق و�أحياء وت�ضميم مو�قع �لر�ضول �ضلى 

�هلل علية و�ضلم مبكة �ملكرمة )كلية ت�ضاميم �لبيئة - جامعة 

�مللك عبد�لعزيز(.

- بحث رقم )61( �لتاأهيل �لعمر�ين و �لتنمية �مل�ضتد�مة بالقرى 

�لرت�ثية يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية »بلدة ��ضيقر �لرت�ثية« 

)كلية �لعمارة و�لتخطيط - جامعة �لدمام(.

- بحث رقم )62( تقييم مدى مالئمة �خل�ضائ�ص �الجتماعية 

يف �لفناء �لد�خلي للم�ضكن �ملعا�ضر يف دول �خلليج )كلية 

�لعمارة و�لتخطيط - جامعة �لدمام(.

- بحث رقم )6٣( توثيق و�إعادة توظيف وتاهيل ق�ضر �لكاتب 

�لرت�ثي مبحافظة �لطائف )كلية �القت�ضاد �ملنزيل - جامعة 

�مللك عبد�لعزيز(.

- بحث رقم )64( مقارنة ��ضرت�تيجيات �حلفاظ على �ملوروث 

�لعمر�ين يف �ملدن �ال�ضالمية »حالة در��ضية موؤ�ض�ضات �حلفاظ 

�حلكومية يف جدة و ��ضطنبول« )كلية �لعمارة و�لتخطيط - 

جامعة �مللك �ضعود(.

- بحث رقم )65( قرية �لعقر بوالية نزوى �لعمانية در��ضة 

1680م( )كلية  تاريخية عمر�نية خالل �لفرتة )1276م - 

�الآد�ب و �لعلوم �الجتماعية - جامعة �ل�ضلطان قابو�ص(.



68

تقرير لجنة التحكيم



69

و�شع معايري التحكيم وقيمها:

ناق�ــــص �أع�ضــــاء جلنــــة �لتحكيم جمموعة مــــن �ملعايــــري �لتي على 

�ضوئها �ضــــوف يتم �ختيار �مل�ضروعات �لتــــي �ضوف حتظى بجائزة 

�لرت�ث �لعمر�ين، كما �تفقــــت جلنة �لتحكيم على �الأوز�ن و�لقيم 

�لتي �ضوف يتم تطبيقها على حد �ضو�ء على �مل�ضروعات كافة �ضمن 

فرعــــي م�ضروع �لرت�ث �لعمر�ين و�حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين، 

وكذلك معايري بحوث �لرت�ث �لعمر�ين كما ياأتي:

1- معايري جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين وجائزة 

م�شروع الرتاث العمراين، وهي كالآتي:

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

ويعنى بها مدى �رتبــــاط �مل�ضروع �ملقدم وعالقته برت�ث موقعه يف 

دول جمل�ــــص �لتعــــاون لدول �خلليــــج �لعربي، �لــــذي ي�ضمل �لرت�ث 

�لديني، و�لرت�ث �الجتماعي، و�لرت�ث �حل�ضري، و�لرت�ث �لبيئي، 

و�لــــرت�ث �لثقايف، ومدى تطابق �مل�ضروع مــــع هذ� �ملعيار وحتقيقه 

�لهدف �ملعلن من �لطالب.
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فهم الفكر الرتاثي وتوظيفه:

مــــدى ��ضتيعــــاب �لطالب مفهــــوم �لــــرت�ث وتوظيفــــه يف �الأفكار- 

وطروحات �مل�ضروع.

الت�شكي��ل الرتاث العم��راين واملفردات واللغ��ة املعمارية 

الرتاثية:

قـــدرة �لطالب على ��ضتخد�م �لرت�ث �لعمر�ين ومفرد�ت �للغة 

�ملعماريـــة �لرت�ثية، مبالحمها �لهند�ضية، وجت�ضيدها ماديًا يف 

�لت�ضكيل.

الواقعية:

�إمكانيـــة تنفيذ طروحـــات �مل�ضروع على �أر�ص �لو�قـــع، و�أبعاده 

�القت�ضادية و�الجتماعية و�ل�ضياحية، وتطوير �ملنطقة.

الإبداع:

�لقدرة �الإبد�عية لدى �لطالب من خالل طرح حلول ع�ضرية تهتم 

باملكان- وتنا�ضب �لزمان.

ا�شتخدام مواد البناء وتقنياته وو�شائله وال�شتدامة:

خيار�ت �لطالب ال�ضتخد�م مو�د �لبناء �لرت�ثية وطر�ئقه، وحتقيق 

قيم �الإ�ضتد�مة.

الإخراج وا�شتكمال امل�شروع:

جــــودة �إخــــر�ج �مل�ضــــروع ونوعيتــــه، وم�ضتــــوى ��ضتكمــــال ت�ضاميم 

مكونات �مل�ضروع.

2- معايري بحوث الرتاث العمراين:

اأهمية مو�شوع الدرا�شة:

�أهميــــة �لدر��ضة وعالقتهــــا برت�ث موقعــــه يف دول جمل�ص �لتعاون 

لــــدول �خلليــــج �لعربــــي، �لــــذي ي�ضمل �لــــرت�ث �لدينــــي، و�لرت�ث 

�الجتماعي، و�لرت�ث �حل�ضري، و�لرت�ث �لبيئي، و�لرت�ث �لثقايف.

املنهجية العلمية للدرا�شة:

�تباع �لدر��ضة �ملنهج �لعلمى يف �لبحث.

�شمولية الدرا�شة:

بال�ضــــور  �لعلميــــة  �ملــــادة  و�لتوثيق،وتدعيــــم  �لت�ضجيــــل  تكامــــل 

و�لر�ضومات �لتو�ضيحية و�مل�ضوحات.

فهم الفكر الرتاثي واإعادة ا�شتخدامه:

مــــدى ��ضتيعــــاب �لباحــــث مفهوم �لــــرت�ث �لعمــــر�ين و��ضتخد�مه 

ودجمه فى �حلياة �ليومية �ملعا�ضرة.

التزام مبادىء احلفاظ على الرتاث العمراين:

مدى ��ضتيعاب �لباحث مبادىء �حلفاظ على �لرت�ث وقو�نينه �لتى 

�أقرتها �ملنظمات و�ملو�ثيق �لدولية من خالل �أطروحات �لبحث.

حتكيم امل�شروعات وتقوميها: 

مت تقــــومي �مل�ضروعــــات ومناق�ضتها و�الطالع علــــى تفا�ضليها، ودر��ضة 

�لتقاريــــر �ملرفقة بها من قبل �أع�ضــــاء جلنة �لتحكيم جمتمعني، وبعد 

مر�جعة متاأنية لبع�ص �مل�ضروعات �ملميزة، بهدف �لتو�ضل �إىل �لنتائج 

باأكــــرث ما ميكن من �لدقــــة، قام كل ع�ضو منفــــردً� بتقومي كل م�ضروع 

على حدة، وو�ضع �لدرجات �ملنا�ضبة وفقًا للمعايري �ل�ضابقة �لذكر.

ومت بعد ذلك �حت�ضاب �لقيمة �ملتو�ضطة ملجموع درجات �ملحكمني، 

وترتيب �الأعمال وفق ت�ضل�ضل �لدرجات من �الأعلى �إىل �الأقل.
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تقرير لجنة التحكيم

تو�شيات جلنة التحكيم:

بعد مد�والت مطولة حـــول منح �جلائزة، وجماالتها، و�ملعايري 

�ملتفـــق عليها، وطبقًا لنتائج ترتيب درجات  تقومي �مل�ضروعات، 

وكيفية �ال�ضتفادة من مفرز�ت �جلائزة، تو�ضلت جلنة �لتحكيم 

�إىل �لتو�ضيات �الآتية:

جائزة م�شروع الرتاث العمراين:

قّرر �أع�ضاء �للجنة باإجماعهم حتديد �مل�ضروعات �لفائزة �لتي 

تتو�فق مع �أهد�ف �جلائزة و�جلديرة بالفوز، �لتي جنح �ملتقدم 

بها يف حتقيق �ملعايري �ملو�ضوعة من قبل جلنة �لتحكيم بجد�رة، 

و�تفقت �للجنة على منح �مل�ضروعات �الآتية �جلو�ئز:

- امل�سروع الفائز باجلائزة الول:

م�ضروع رقم )10(: در��ضة تخطيطية بيئية لتطوير قرية 

�ضدو�ص و �ضعيب �حلي�ضية وحد طويق.

- امل�سروعان الفائزان باجلائزة الثانية )منا�سفة(:

- م�ضروع رقم )16(: بريق »مركز موؤمتر�ت ومعار�ص بالهفوف«

- م�ضروع رقم )27(: حي جدة للفن و�لت�ضميم

- امل�سروع الفائز باجلائزة الثالثة:

م�ضروع رقم )11(: �ملتحف �لوطني للحرف �ليدوية.

جائزة احلفاظ على الرتاث العمراين:

بعد تطبيق �ملعايري و�الأ�ض�ص �لتي تخدم �جلائزة على جميع �مل�ضروعات 

�ملر�ضحة، �تفقت �للجنة على منح �مل�ضروعات �الآتية �جلو�ئز:

- امل�سروع الفائز باجلائزة الأويل: 

م�ضروع رقم )42(: م�ضروع حفاظ وتطوير حي �لديرة �ل�ضكني 

»جزيرة تاروت«.

- امل�سروع الفائز باجلائزة الثانية:

م�ضروع رقم )٣6(: در��ضة �حلفاظ على موقع �ضلح �حلديبية 

- بيعة �لر�ضو�ن.

- امل�سروع الفائز باجلائزة الثالثة:

�إعــادة �أحياء و ترميم منطقة �لكوت  م�ضروع رقم )4٣(: 

»�الأح�ضاء«.

جائزة بحوث الرتاث العمراين:

مت تطبيق �ملعايري �خلا�ضة على بحوث �لرت�ث �لعمر�ين، وقررت 

�للجنة �ختيار �لبحوث �الآتية للح�ضول على �جلائزة:

- البحث الفائز باجلائزة الأويل:

بحث رقم )61(: �لتاأهيل �لعمر�ين و �لتنمية �مل�ضتد�مة بالقرى 

�لرت�ثية يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية »بلدة �أ�ضيقر �لرت�ثية«.

- البحث الفائز باجلائزة الثانية:

بحث رقم )64(: مقارنة ��ضرت�تيجيات �حلفاظ على �ملوروث 

�لعمر�ين يف �ملدن �ال�ضالمية »حالة در��ضية موؤ�ض�ضات �حلفاظ 

�حلكومية يف جدة و ��ضطنبول«.

- البحثان الفائزان باجلائزة الثالثة )منا�سفة(:

- بحث رقم )62(: تقييم مدى مالئمة �خل�ضائ�ص �الجتماعية 

يف �لفناء �لد�خلي للم�ضكن �ملعا�ضر يف دول �خلليج.

- بحث رقم )6٣(: م�ضروع توثيق و�إعادة توظيف وتاأهيل ق�ضر 

�لكاتب �لرت�ثي مبحافظة �لطائف.
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جائزة فرع: 
مشروع التراث العمراني

- المشروع الفائز بالجائزة األولى:
دراسة نخطيطية بيئية لتطوير قرية سدوس 

وشعيب الحيسية وحد طويق

- المشروعان الفائزان بالجائزة الثانية )مناصفة(:
- بيرق -مركز مؤتمرات ومعارض بالهفوف

- حي جدة للفن والتصميم

- المشروع الفائز بالجائزة الثالثة:
المتحف الوطني للحرف اليدوية
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جائزة مشروع التراث العمراني

المشروع الفائز بالجائزة األولى:
المملكة   - الرياض   - طويق  وحد  الحيسية  وشعيب  سدوس  قرية  لتطوير  بيئية  تخطيطية  دراسة 

العربية السعودية
الطالب: سعيد سالم الشهري، سعيد محمد البركاتي، سلطان سالم باصيبع، عبداهلل جاسم زاهري، 

فوزي حميد الفايدي، محمد صالح دبيس
إشراف: أ.د. عبدالمحسن فرحات، د. عماد رفعت، د. رجب خليل، د. عبداهلل غزال، م. أحمد مغربي

)كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية(
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قيا�شات امل�شروع: 

- �مل�ضاحة �الإجمالية الأر�ص �مل�ضروع: ٣80 كم2

- �مل�ضاحة �ملغطاة باملباين: حو�يل 5% من م�ضاحة �الأر�ص ما 

يعادل 16 كم2 تقريبًا

- جمموع �مل�ضاحات �مل�ضطحة: حو�يل 20% من م�ضاحة �الأر�ص 

ما يعادل 66 كم2 تقريبًا

- �أعلى �رتفاع يف �مل�ضروع: 960 م عن م�ضتوى �لبحر

- �أخف�ص �رتفاع يف �مل�ضروع: 588 م عن م�ضتوى �لبحر
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جائزة مشروع التراث العمراني

الفكرة الت�شميمية للم�شروع: 

طريق  عن  �ملنطقة  �إحياء  باإعادة  �لت�ضميمية  �لفكرة  تكمن 

رئي�ص يحكي  �ضياحي  و�لثقافية مب�ضار  �لتاريخية  �ملو�قع  ربط 

�ملوقع  تق�ضيم  مت  وقد  وبيئيًا.  وثقافيًا  تاريخيًا  �ملنطقة  ق�ضة 

�الأثر  �لثقايف؛ ومناطق  �الأثر �لرت�ثي  �إىل ق�ضمني هما مناطق 

ق�ضم  كل  من  متيزً�  �الأكرث  مناطق  ثالث  و�ختيار  �لطبيعي. 

وعمل �لت�ضاميم عليها؛ الإدخال �ملنطقة �ضمن قائمة �لرت�ث 

�لعاملي.

م�شادر مواد البناء: 

تتنوع بني م�ضتوردة وحملية لكن �الأغلب حملية.

تعريف موجز بامل�شروع: 

�لقيام بدر��ضة تخطيطية بيئية ملو�قع تعترب من �أكرث �ملو�قع 

�ضدو�ص  قرية  وهي  �ململكة،  م�ضتوى  على  وتفردً�  متيزً� 

فيها  �أ�ضتوطن  �لتي  �لبلد�ن  �أقدم  من  تعد  �لتي  �لتاريخية، 

بطريق  �رتبطاتها  حيث  من  �جلزيرة،  �ضبه  يف  �لب�ضر 

�ليمامة قدميًا. 
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جائزة مشروع التراث العمراني
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و�ضعيب �حلي�ضية و�لذي يعترب �أثر طبيعي وهو ي�ضنف كمحمية، 

ملا ميتاز به من طبيعة خالبة و�أي�ضًا ملرور درب �ليمامة �لقدمية 

به، و�لذي مر به جي�ص خالد بن �لوليد - ر�ضي �هلل عنه- يف 

حروب �لردة و�لذي حدثت فيه معركة �ليمامة �ل�ضهرية و�أي�ضًا 

��ضتهر �ل�ضعيب بثنية �الإحي�ضي و�لتي تعترب باأنها �ملدخل �الأول 

�ضلكه  حيث  �لغربية،  �لناحية  من  �لريا�ص  ملدينة  لل�ضيار�ت 

�مللك عبد�لعزيز- طيب �هلل ثر�ه -. 

طبيعي  كاأثر  تعترب  و�لتي  �ملنطقة  متيز  �لتي  �ملو�قع  ومن 

��ضتهر مب�ضمى  باملوقع و�لذي  �ملت�ضل  �أي�ضًا حد جبل طويق 

عن  يزيد  �لذي  �ل�ضاهق  بعلوه  متيز  حيث  �لعامل،  نهاية 

200م عما حوله.

العم��راين  وتاأث��ريه  للم�ش��روع،  الفك��ري  العم��ق 

واملجتمعي، ومدى ا�شتلهام الرتاث العمراين فيه: 

بال�ضكل  و�لتعامل معه  �إعطاء كل موقع حقه  �لفكرة يف  تكمن 

�الأمثل، فقرية �ضدو�ص �ضيعاد �إحيائها من جديد لي�ص ظاهريًا 

متطلبات  مع  تتو�فق  �جتماعية  كحياة  �أي�ضًا  بل  كمباٍن  فقط 

�لع�ضر وربط �لنا�ص مبا�ضيهم - ب�ضكل وثيق - و�أقرتح �أي�ضًا 

�أن ُيعاد �إحياء جزء من �الأثر �لرت�ثي ويبقى جزء منه �أطالاًل، 

لتكون هناك ر�ضالة و��ضحة للمجتمع »باإنه �إن مل يحافظ على 

تر�ثه وثقافته فاإنها �ضتزول«.

�لعمق  فيكمن  طويق،  وحد  �حلي�ضية  ل�ضعيب  بالن�ضبة  و�أما 

كمناطق  و�عتبارهما  بح�ضا�ضية  معهما  بالتعامل  �لفكري 

حفاظ، مع و�ضع �إمكانية لو�ضول �لنا�ص، وو�ضع بع�ص �الأن�ضطة 

ر�ضالة  وتو�ضل  �ملكان  طبيعة  على  توؤثر  ال  �لتي  و�خلدمات 

يف  �ل�ضدو�ضية  �لعمارة  من  رمزيات  ��ضتلهام  مع  باأهميتها، 

�لعنا�ضر �مل�ضتخدمة يف �لبناء.
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جائزة مشروع التراث العمراني

م�شوغات نيل اجلائزة: 

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف: 

بيئية  منطقة  وت�ضميم  لتخطيط  �لروؤية  �ملت�ضابقون  قدم 

للمجتمع  و�لثقايف  �لرت�ثي  �لوعي  من  تزيد  تاريخية  �ضياحية 

يف �لنو�حي �لطبيعية و�لرت�ثية، وتكون نقطة جذب لل�ضياح من 

خالل �ملحافظة على �ملو�رد �لبيئية:

- حتقيق �لتو�زن بني �لبيئة و�حتياجات �مل�ضتخدمني. 

- �إدخال �ملوقع �ضمن قائمة �لرت�ث �لعاملي

- �إعادة �إحياء �ملناطق �لرت�ثية.

- �ال�ضتفادة من مياه �الأمطار و�ل�ضيول يف تطوير �ملنطقة.

- �ال�ضتفادة من �لو�دي كمتنف�ص للزو�ر و�ل�ضياح.

- تو�ضيع �لنطاق �لزر�عي يف �ملنطقة. 

فهم الفكر الرتاثي: 

و�لتاريخي،  �لرت�ثي  �لبعد  ذ�ت  �ملعمارية  باملفرد�ت  م�ضتعينا 

�إحياء  الإعادة  �لت�ضميمية  �لفكرة  �ملت�ضابقون  تناول  متيز 

مب�ضار  و�لثقافية  �لتاريخية  �ملو�قع  ربط  طريق  عن  �ملنطقة 

�ضياحي رئي�ص يحكي ق�ضة �ملنطقة تاريخيًا وثقافيًا وبيئيًا. وقد 

مت تق�ضيم �ملوقع �إىل ق�ضمني هما مناطق �الأثر �لرت�ثي �لثقايف، 

ومناطق �الأثر �لطبيعي، و�ختيار ثالث مناطق �الأكرث متيزً� من 

كل ق�ضم وعمل �لت�ضاميم عليها الإدخال �ملنطقة �ضمن قائمة 

�لرت�ث �لعاملي. 

ا�شتخدام مواد البناء: 

قام �ملت�ضابقون باقرت�ح مو�د �لبناء �ملحلية �ملتم�ضية مع �ملنطقة 

�لتاريخية، مع ��ضتعمال �حلو�ئط �ل�ضميكة من �ملو�د �ملحلية.
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جائزة مشروع التراث العمراني

الإبداع: 

و�لبيئية  �الجتماعية  در��ضاتهم  خالل  من  �لطالب  ��ضتمد 

�لبيئة  مع  ليتناغم  �لت�ضميم  �ال�ضتد�مة،  مبد�أ  و��ضتعمال 

�لرت�ثية، وحتقيق �لهدف �لت�ضميمي باإبد�ع من خالل �الآتي:.

يف  ذلك  من  و�ال�ضتفادة  �مل�ضابهة  �مل�ضاريع  �أد�ء  در��ضة   -

حت�ضني تخطيط �مل�ضروع. 

- تن�ضيق جهود تطوير �ملوقع مع �لرب�مج �لتي مت �إعد�دها من 

قبل �جلهات �ملنفذة. 

- �لعمل على ترميم �لقرية �لرت�ثية. 

�ملهرجانات  الإقامة  �ل�ضنة  يف  معينة  فرت�ت  تخ�ضي�ص   -

و�لفعاليات �لرت�ثية د�خل �ملوقع. 

من  م�ضتوحاة  تكون  بحيث  �ل�ضياحية،  �ملر�فق  بناء  يجب   -

�لرت�ث �لعمر�ين باملنطقة ومتو�فقة مع �لبيئة. 

بنائها  طريقة  وعلى  �الأ�ضلية  بحجارتها  �لقرية  ترميم   -

�لقدمية، من �أجل �ملحافظة على طابعها وتر�ثها. 

�ملنتجات  �ضنع  يف  �ملحليني  �ل�ضكان  مهار�ت  ��ضتثمار   -

�لتقليدية. 

- م�ضاركة �ل�ضباب �ملحليني �ملتطوعني يف عملية �لبحث ودر��ضة 

�ملنطقة، وم�ضاركة �ل�ضكان �ملحليني يف �أعمال �لرتميم. 

- �ملحافظة على �ملو�قع �لتاريخية وعدم �لتعدي عليها نهائيًا. 

الواقعية: 

بدءً� من فكرة �مل�ضروع و�ختيار �لربنامج �خلا�ص به ومر�عاة 

يف  �لطالب  جنح  و�أهد�فه،  �مل�ضروع  موقع  الختيار  �لطالب 

�إبر�ز و�قعية تنفيذ �مل�ضروع، ف�ضال عن �لت�ضميم �لب�ضيط �إىل 

جانب �ختيار مو�د تنفيذ حملية ت�ضهل من و�قعية �لتنفيذ.
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راأي جلنة التحكيم: 

عليها  �حلا�ضل  للدرجات  طبقًا  �لتحكيم  جلنة  �آر�ء  باإجماع 

�مل�ضروع يف �لتقومي، مت �ختيار م�ضروع در��ضة تخطيطية بيئية 

لتطوير قرية �ضدو�ص و�ضعيب �حلي�ضية وحد طويق رقم )10( 

ومن خالل �لر�ضومات �لتي �ضملت در��ضات عن �لبعد �لرت�ثي 

وتو�ضيح �همية �ملحيط �لعمر�ين مبا يحتويه من بيئة تر�ثية.

8 لوحات و�فية ومتميزة، �ضملت �ضرحا الأهمية  قدم �لطالب 

�مل�ضروع و�أهد�فه وخطو�ت �لعمل يف �مل�ضروع، وبد�ئل �الأفكار 

للقيمة  �لتي تظهر يف �ملخططات تفهم �ملت�ضابقون  �لتطويرية 

�لتاريخية و�لرت�ثية للموقع.

وبعد �طالع �أع�ضاء فريق �لتحكيم على �مل�ضروع، �تفق �أع�ضاء 

�للجنة على ما ياأتي: 

- �أظهر �مل�ضروع �لقيمة �لرت�ثية وحتقيق �لهدف مع فهم �لفكر 

�لرت�ثي. 

- و��ضح من �لر�ضومات �إدر�ك �ملت�ضابقون ملبد�أ ��ضتخد�م مو�د 

بناء منا�ضبة للموقع.

- متيز �لعمل باإبد�ع يف �لعمل مع �لو�قعية.

و�الجتماعي  �لثقايف  �لبعدين  بتحقيق  �ملت�ضابقون  �هتمام   -

و�حرت�م مبد�أ �ال�ضتد�مة.

�لرت�ثية  �لقيمة  معايري  من  عالية  درجة  �مل�ضروع  حقق   -

و�لتاريخية.

وبذلك فقد �تفق �أع�ضاء جلنة �لتحكيم على �أن مينح �مل�ضروع 

�جلائزة �الأوىل و�ملخ�ض�ضة مل�ضروع �لرت�ث �لعمر�ين للطالب.
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المشروع الفائز بالجائزة الثانية )مناصفة(:
بيرق - مركز مؤتمرات ومعارض - الهفوف - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الطالبة: حنان عبداهلل عبدالعزيز السنيدي
إشراف: د. زينب أحمد المغازي

)كلية التصاميم - جامعة الدمام - المملكة العربية السعودية(
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قيا�شات امل�شروع: 

- �مل�ضاحة �الإجمالية الأر�ص �مل�ضروع: 12148 م2

- �مل�ضاحة �ملغطاة باملباين: 4647 م2 

- جمموع �مل�ضاحات �مل�ضطحة: 7501 م2

- �أعلى �رتفاع يف �مل�ضروع: 14 مرت

- عدد �لطو�بق: طابقني �ثنني

- عدد �ملباين: مبنى و�حد
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الفكرة الت�شميمية للم�شروع: 

خلف  يقبع  حيث  �مل�ضروع.  موقع  من  ��ضتوحى  بريق  �مل�ضمى 

�ملركز علم تاريخي مهم وهو ق�ضر �إبر�هيم با�ضا �الأثري، يف 

ت�ضميته  علينا  حق  حد�ثة  رغم  تاريخًا  �ملركز  هذ�  ميثل  حني 

»بريق« ليكون علًما بني �أعالم �ملنطقة.

يهدف �ملركز ليكون رمًز� ُيعرف بذ�ك �ملا�ضي وذ�ك �لزمان 

ودجمه مع وظيفة م�ضتحدثة. فيحمل بني كيفية ر�ضالة عبارة 

عن منظومة توجد للز�ئر �ضورة تقريبية للمدينة �لقدمية ويهيج 

�الأحياء  هذه  ت�ضكن  كانت  و�لتي  �لرو�بط،  تلك  جتاه  �مل�ضاعر 

يف وقٍت ما. فنبعت �لفكرة من حرف �ملنطقة ذ�تها �إذ كانت 

ت�ضتهر ب�ضيد �الأ�ضماك و��ضتخر�ج �للوؤلوؤ. فكان لكتاب �ل�ضفن 

�لعربية دور كبري، حيث �قتب�ضت منه �لعبارة  »�ل�ضفينة، رمز 

بالذ�ت،  �خلليج  الأهل  �أنها  غري  و�لتطور،  و�النتقال  �ملـــعرفة 

�لعبارة  هذه  �تخاذ  فتم  لوجودهم«.  مر�دفة  وجودية  حقيقة 

مم على �أ�ضا�ضه نظام �ملبنى �أجمع. كفكر �ضُ

م�شادر مواد البناء: 

و�الآخر  �ملحلية  �ملو�د  ي�ضتخدم  �ملبنى  من  فجزء  خمتلفة 

م�ضتورد.

تعريف موجز بامل�شروع: 

منطقة  يف  قائم  مبنى  لتحويل  د�خلية  عمارة  م�ضروع  هو 

كاأي مركز موؤمتر�ت  ومعار�ص،  �إىل مركز موؤمتر�ت  �لهفوف 

ومعار�ص فهو مهيئ الإقامة موؤمتر�ت وي�ضم عدد من �ملعار�ص. 

ي�ضتقبل �ملركز �أعد�ًد� متفاوتة من �ل�ضياح كل عام مما يجعله 

وتقاليد  عاد�ت  در��ضة  فتمت  ملنطقة.  مهمة  �ضياحية  و�جهة 

هذه �ملنطقة و�لت�ضميم على �أ�ضا�ضها
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تاأثريه العمراين واملجتمعي: 

مت حتقيق �لفكرة عرب تق�ضيم �ملبنى �إىل ثالث �أق�ضام رئي�ضية 

كل منهم يعرب عن �أحد هذه �ملفاهيم.

�ملفهوم  هذ�  ترجمة  ويتمثل  �ملعرفة  برمز  �ملتمثلة  �لكتلة   -

�لتي تكون هذه  �لفر�غات، فجميع �حليز�ت  بطريقة توزيع 

�لكتلة تعطي معرفة ب�ضكل ما �إما بتجربة �أو عرب �لت�ضميم �أو 

�الأثاث و�الك�ض�ضو�ر�ت. فال�ضري يف هذه �لكتلة يوحي باملدينة 

�لقدمية وميكن �لتعرف على �حلرف �لتقليدية فيها. 

رمز  متثل  و�لتي  �الأ�ضا�ضيتني  �لكتلتني  بني  �لر�بطة  �لكتلة   -

ترتجم  �الأ�ضا�ضية  وظيفتها  لتكون  �ضممت  وقد  �النتقال 

�لرمز، حيث ينتقل �لز�ئر من كتلة �ملعرفة �إىل كتلة �لتطور 

ومن �لدور �الأر�ضي �إىل �لدور �لذي يليه وبهذ� يتحقق �ملعنى 

و�لوظيفة على حٍد �ضو�ء. 

العمق الفكري للم�شروع وتاأثريه العمراين واملجتمعي، 

ومدى ا�شتلهام الرتاث العمراين فيه: 

كل من بحث يف تاريخ منطقة �الأح�ضاء يجد فيها تنوعا ملحوظا 

يف �لن�ضاطات �حلرفية حيث ��ضتهرت بحياكة �لن�ضيج و�خلو�ص 

�للوؤلوؤ.  ل�ضيد  و�لغو�ص  �ل�ضفن  ب�ضناعة  متيزت  �ل�ضاحل  والأهل 

للكاتبان  �لعربية«  »�ل�ضفن  كتاب  من  �لت�ضميمية  �لفكرة  نبعت 

حممد بوح�ضن ومي�ضاء �الأن�ضاري �ملعد من قبل �ضركة �لور�ق يف 

�ملجتمع  نظرة  ت�ضف  �لكتاب جملة  �ضدين يف مقدمة  �لبحرين. 

�ملـــعرفة  رمز  »�ل�ضفينة  باأنها  فو�ضـفها  �ل�ضفن  نحو  �خلليجي 

و�النتقال و�لتطور، غري �أنها الأهل �خلليج بالذ�ت، حقيقة وجودية 

�لرموز  هذه  خالل  من  كانت  �النطالقة  لوجودهم«  مر�دفة 

�لد�خلية  �لفرغات  �لتطور.ف�ضكلت  �النتقال،  �ملعرفة،  �لثالث: 

تبعًا لذلك. غري �أن للعميل فر�ضة �الإبحار خالل هذه �ملعاين. 
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- �لكتلة �ملتمثلة برمز �لتطور ومتت ترجمة هذ� �لرمز بت�ضميم 

�لنقو�ضات  ��ضتخدمت  حيث  ع�ضرية  �أكرث  ب�ضكل  �حليز�ت 

�لب�ضيطة يف �لعمارة �لتقليدية ب�ضكل �أكرب و�أكرث ��ضتمر�رية 

لقاعات  �لتابعة  �لفر�غات  وزعت  �لبناء.  مو�د  حيث  من 

وثيق  �رتباط  فيهم من  ملا  �الجتماعات  �ملحا�ضر�ت وغرف 

بفكرة �لتطور. 

ثالث  بني  �جلمع  هذ�  يف  يكمن  �لعبارة  هذه  �ختيار  �ضبب   -

وثيقا  ر�بطا  �أن  �إال  خمتلف  معنى  يت�ضمن  منها  كل  كلمات 

يربط بني �لتاريخ و�حلا�ضر و�مل�ضتقبل يالم�ص روح �الإن�ضان 

�ضو�ء كانت هذه �حل�ضارة متت له ب�ضلة �أو غري ذلك. فبهذ� 

�ملبنى ي�ضتطيع �أن يحقق هدفه بالكامل �ضامال �ل�ضياح حيث 

�أن هذ� �مل�ضروع بو�بة للوجود باملعرفة. 

ا�شتلهام الرتاث العمراين: 

�ملعرفة،  �لثالث:  �لرموز  هذه  خالل  من  كانت  �النطالقة 

�النتقال، �لتطور. ف�ضكلت �لفرغات �لد�خلية تبعًا لذلك. غري �أن 

للعميل فر�ضة �الإبحار خالل هذه �ملعاين. 

م�شوغات نيل اجلائزة: 

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

قدمت �لطالبة م�ضروع �ملركز ليكون رمًز� ُيعرف بذ�ك �ملا�ضي 

وذ�ك �لزمان ودجمه مع وظيفة م�ضتحدثة. فيحمل بني كيفية 

ر�ضالة عبارة عن منظومة تخلق للز�ئر �ضورة تقريبية للمدينة 

�لقدمية ويهيج �مل�ضاعر جتاه تلك �لرو�بط و�لتي كانت ت�ضكن 

هذه �الأحياء يف وقٍت ما. 
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للجزيرة  �لرت�ثية  �لقيمة  من  م�ضتمدة  متميزة  ع�ضرية  فكرة 

متحف  ت�ضميم  بتقدمي  �لهدف  حتقيق  بحرفية  ��ضتطاع  حيث 

لالآثار بفهم متميز للفكر �لرت�ثي يف �جلزيرة، 

فهم الفكر الرتاثي: 

تناولت �لطالبة �لفكرة �لت�ضميمية ملركز موؤمتر�ت ومعار�ص بتاأكيد 

�ملنطقة �لتاريخية باإتباع مبد�أ �لتجان�ص �الإيجابي مع �ملنطقة �لتاريخية 

�لبيئة  من  وم�ضتمد  للرت�ث  و�عي  بفهم  �لعام(  �لطابع  )�حرت�م 

�لطالبة  »�ل�ضفينة«،  وقد قدمت  بامل�ضروع  �ملحيطة  �لبيئية  �لرت�ثية 

رمز �ملعرفة و�النتقال و�لتطور، غري �أنها الأهل �خلليج بالذ�ت، حقيقة 

وجودية مر�دفة لوجودهم »�ملعرفة- �النتقال - �لتطور«، باالإ�ضافة 

تاأثريه  �إبر�ز  للم�ضروع من خالل  �لفكري  �لعمق  مفهوم  تقدمي  �إيل 

�إيل  �أبر�ز �حلاجة  ��ضتلهام �لرت�ث من  �لعمر�ين و�ملجتمعي ومدي 

�مل�ضروع و�لهدف �ملتوقع حتقيقه بعد �النتهاء من تنفيذ �مل�ضروع.

ا�شتخدام مواد البناء: 

باخل�ضب  �حلد�ثة  ب�ضاطة  دمج  فيه  يبني  باقرت�ح  �ملت�ضابق  قام 

مع  ولتندمج  �لثالث  �ملبنى  كتل  يف  حتديًد�  و�مل�ضتخدم  �لعتيق 

�ملنطقة ب�ضريا.

الإبداع: 

�مل�ضروع عما فني معماري متميز وله ح�ص فني مبدع وقام �مل�ضمم 

�ل�ضالمني  من  م�ضتوحى  �ملدخل  مييز  رو�ق  ��ضتخد�م  بنجاح 

)�أ�ضالع �ل�ضفن �لعربية( وت�ضل�ضل �رتفاعاته من �ل�ضغري �إىل 

�لكبري. مت ��ضتغالله كرمز للمدخل �لرئي�ضي وكحامل ل�ضالالت 

كما  باملياه،  �ل�ضفن  بارتباط  �الإح�ضا�ص  تعطي  و�لتي  �ملياه  من 

يظهر خالل حتليل �مل�ضروع �حلر�ص �لعايل على �أدق �لتفا�ضيل 

وكيفية  باملعرو�ضات  ح�ضر  �ملثال  �ضبيل  على  �ضمنها  ومن 

�إبر�زها وعمل ح�ضابات �الإ�ضاءة �خلا�ضة بها.
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الواقعية:

يت�ضم �مل�ضروع له �ضفة �لو�قعية و�مكانية �لتنفيذ و�لتي تخدم 

للملكة  �لثقايف  بامل�ضتوي  وترتقي  و�لوطني  �ملحلي  �ملجتمع 

كالتايل: 

�ملفهوم  هذ�  ترجمة  ويتمثل  �ملعرفة  برمز  �ملتمثلة  �لكتلة   -

�لتي تكون هذه  �لفر�غات، فجميع �حليز�ت  بطريقة توزيع 

�لكتلة تعطي معرفة ب�ضكل ما �إما بتجربة �أو عرب �لت�ضميم �أو 

�الأثاث و�الإك�ض�ضو�ر�ت. فال�ضري يف هذه �لكتلة يوحي باملدينة 

�لقدمية وميكن �لتعرف على �حلرف �لتقليدية فيها. 

رمز  متثل  و�لتي  �الأ�ضا�ضيتني  �لكتلتني  بني  �لر�بطة  �لكتلة   -

ترتجم  �الأ�ضا�ضية  وظيفتها  لتكون  �ضممت  وقد  �النتقال 

�لرمز، حيث ينتقل �لز�ئر من كتلة �ملعرفة �إىل كتلة �لتطور 

ومن �لدور �الأر�ضي �إىل �لدور �لذي يليه وبهذ� يتحقق �ملعنى 

و�لوظيفة على حٍد �ضو�ء. 

�لرمز  هذ�  ترجمة  ومتت  �لتطور  برمز  �ملتمثلة  �لكتلة   -

��ضتخدمت  حيث  ع�ضرية  �أكرث  ب�ضكل  �حليز�ت  بت�ضميم 

�لنقو�ضات �لب�ضيطة يف �لعمارة �لتقليدية ب�ضكل �أكرب و�أكرث 

��ضتمر�رية من حيث مو�د �لبناء. 

وغرف  �ملحا�ضر�ت  لقاعات  �لتابعة  �لفر�غات  وزعت   -

�الجتماعات ملا فيهم من �رتباط وثيق بفكرة �لتطور.

راأي جلنة التحكيم: 

يف  قدمت  �لتي  �ملعلومات  �إيل  و��ضتناد�  مطوله  مد�والت  بعد 

ومعار�ص  موؤمتر�ت  مركز   - بريق  مل�ضروع  �لرت�ضيح  ��ضتمارة 
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�لهفوف ومن خالل �لر�ضومات �لتي �ضملت در��ضات عن �لبعد 

�لرت�ثي وتو�ضيح �أهمية �ملحيط �لعمر�ين مبا يحتويه من بيئة 

و�أهد�فه  �مل�ضروع  �أهمية  حتديد  مت  فقد  عليه  وبناء  تر�ثية 

موؤمتر�ت  مركز  لت�ضميم  و�خلطو�ت  �الإجر�ء�ت  و�هم 

ومعار�ضباملنطقة.

�ضمل  مف�ضل  وتقرير  لوحات   8 مبقا�ص  بو�ضرت  �مل�ضارك  قدم 

�مل�ضروع  يف  �لعمل  وخطو�ت  و�أهد�فه  �مل�ضروع  الأهمية  �ضرحا 

تفهم  �ملخططات  يف  تظهر  �لتي  �لتطويرية  �الأفكار  وبد�ئل 

�ملت�ضابق للقيمة �لتاريخية و�لرت�ثية للموقع.

وبعد �طالع �أع�ضاء فريق �لتحكيم على �مل�ضروع، و�لدرجات �لتي 

ح�ضل عليه �مل�ضروع يف �لتقومي �تفق �أع�ضاء �للجنة على �الآتي: 

- حقق �مل�ضروع درجة عالية من معايري �لقيمة �لرت�ثية و�لتاريخية.

�لعمر�ين  �لرت�ث  للفكر  �مل�ضارك  تفهم  �مل�ضروع  �أظهر   -

و�إمكانية توظيفه من خالل �مل�ضروع �ملقرتح.

- ر�عى �مل�ضروع طريقة عر�ص �لقطع �الأثرية وتقنيات عر�ضها 

ب�ضكل منا�ضب.

- حقق �مل�ضروع درجة عالية من معايري �لقيمة �لرت�ثية و�الجتماعية.

و�الجتماعي  �لثقايف  �لبعدين  بتحقيق  �لطالب  -�هتمام 

للم�ضروع

- و�قعية تنفيذ �مل�ضروع وحتقيق �لبعدين �لثقايف و�الجتماعي.

�جلائزة  مينح  �أن  على  �لتحكيم  جلنة  �أع�ضاء  �تفق  فقد  وبذلك 

�لثانية )منا�ضفة(. و�ملخ�ض�ضة مل�ضروع �لرت�ث �لعمر�ين للطالب.
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خلفية عن امل�شروع: 

قيا�شات امل�شروع: 

لكامل  1٣5.000م2  �مل�ضروع:  الأر�ص  �الإجمالية  �مل�ضاحة   -

منطقة �مل�ضروع.

- �مل�ضاحة �ملغطاة باملباين: 21،560 م2.

�لفندق  برج  مع  م2   67،640 �مل�ضطحة:  �مل�ضاحات  جمموع   -

برج  غري  من  م2   50،840 طو�بق(:   10( مكانه  �ملقرتح 

�لفندق )10 طو�بق(.

و�ملكاتب،  )�الإد�رة  للمباين  16م  �مل�ضروع:  يف  �رتفاع  �أعلى   -

 ، �ملوؤمتر�ت  �لتعليمي،  �ملعهد  �لعامة،  و�الأماكن  �لتجارية 

�ملتحف �لتاريخي( و42م ملبنى �لفندق و�ل�ضوق �لقدمي. 

- عدد �لطو�بق: يرت�وح عدد �لطو�بق من 2 �إىل 4 طو�بق و10 

طو�بق ملبنى �لفندق �ملقرتح.

- عدد �ملباين: 7 مباٍن م�ضممة.

الفكرة الت�شميمية للم�شروع: 

بد�أت �لفكرة �لت�ضميمية للم�ضروع يف �لبحث يف مناطق جدة 

�ملميزة وغري �ملطورة ومت �ختيار �ملوقع؛ لكونه من �أهم �ملناطق 

�الإ�ضرت�تيجية و�ملميزة يف جده .

�لتوجه �أو �لطابع �ملعماري للمباين يف �مل�ضروع م�ضتلهم ومبني 

يف  �لتاريخية  جلدة  �لعمر�ين  و�لن�ضيج  �ملعمارية  �لهوية  من 

و�لظالل،  �لظل  �خل�ضو�ضية،  �لبيئية،  �ملعاجلات  )�ملمر�ت، 

و�لقيمة  و�حلياة  �لتجمع،  و�ضاحات  �ملعمارية،  و�لتفا�ضيل 

�الجتماعية، و�أ�ضلوب �حلياة، وظائف و�إنتاج �حلرف �ليدوية( 

�لطريقة  بهذه  َبلمِهم  قمِ من  �ضنعت  �لعنا�ضر  هذه  �أن  حيث 

و�حلرفية، لتالءم �لبيئة ولتخدم �ل�ضكان يف كل �لزمان.

�لرت�ث  لهذ�  �لفكري  �لعمق  �العتبار  عني  يف  �أخذت  فقد 

�حلايل  �لع�ضر  تنا�ضب  بطريقة  بتطويرهما  و�حل�ضارة، 

وحتافظ على �لهوية نف�ضها وتعطي �إح�ضا�ضًا م�ضابهًا كما يوجد 

مبنطقة �لبلد فقد ��ضتخدمت ما يخدم �حتياجات زمننا من 

كانت  �لتي  �ليدوية  و�حلرف  و�جلمالية  �ملعمارية  �لعنا�ضر 

و�لنجارين  �لنحاتني  �لتاريخية من  �ضكان جدة  باأيدي  ت�ضنع 

�إىل �أن �أ�ضبحت هوية لهم كامل�ضربيات و�لرو��ضني و�ل�ضاحات 

�ملظللة  و�ملمر�ت  و�الأبو�ب،  و�ملظالت،  و�خلارجية،  �لد�خلية 

�إىل  وباالإ�ضافة  �خل�ضبية.  و�الأعمال  و�لزخارف  �ملباين،  من 

�لزمن و�ملق�ضود منه  �لفكري عرب  �لنقل  �أ�ضيفت فكرة  ذلك 

�لتاريخية  �لعمارة  من  �مل�ضتلهم  �ملنطقة  من  �لزو�ر  �بتد�ء 

للمنطقة �لتاريخية �لقدمية لتو�ضل ر�ضالة كيفية �حلفاظ على 

مع  حتى  �ملعمارية  �لهوية  على  و�حلفاظ  �لتاريخية  �ملناطق 

ذلك  من  و�ملتوقع  �ضحيح  و�لعك�ص  للمدينة  �ملعا�ضر  �لتطوير 

�إعطاء فكرة ورحلة مميزة للزو�ر عن مدينة جدة.

م�شادر مواد البناء: 

مو�د بناء �الأغلب منها حملية وم�ضتوردة مثل: )خ�ضب، حجر، 

�أملنيوم، خر�ضانة، زجاج(
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تعريف موجز بامل�شروع: 

بد�أت �لفكرة �لت�ضميمية للم�ضروع يف �لبحث يف مناطق جدة 

�ملميزة وغري �ملطورة، ومت �ختيار �ملوقع لكونه من �أهم �ملناطق 

�الإ�ضرت�تيجية و�ملميزة يف جده لعدة �أ�ضباب ومنها: 

- كونه نقطة �لبد�ية لتطور مدينة جدة �لعمر�ين نحو �ل�ضمال 

ووقوعها �ملبا�ضر على �لو�جهة �لبحرية )وبحرية �الأربعني( 

�أو )بحرية �لطني( �ل�ضهرية و�لتي تكونت منذ �آالف �ل�ضنني 

جدة  الأهايل  مهمة  و�جتماعية  ترفيهية  منطقه  و�أ�ضبحت 

مهمًا  م�ضدرً�  �أي�ضًا  تعترب  ذلك  �إىل  وباالإ�ضافة  قدميًا، 

ال�ضتخر�ج مو�د �لبناء لل�ضكان. 

ي�ضفي  وذلك  �لتاريخية  �ملنطقة  بحدود  �ملبا�ضر  �ت�ضالها   -

�أهمية للمنطقة كر�بط متني بني �ملنطقة �لتاريخية)خ�ضو�ضًا 

بعد �ن�ضمام �ملنطقة �لتاريخية ملنظمة �ليوني�ضكو( و�ملنطقة 

�جلديدة )�لبغد�دية �لغربيه( وما يليها، فلذلك يعترب هذ� 

�ملوقع كنقطة و�ضل قوية بني �ملا�ضي و�حلا�ضر ونقطة جذب 

�ضياحية مهمة و�أي�ضًا �رتباط �مل�ضروع مب�ضروع تطوير �لبلد 

�أهمية  �أخذت  جدة.)لذلك  منطقة  �أمانة  قبل  من  �ملقرتح 

�ملنطقة �لفل�ضفية و�لروحانية و�لعمر�نية يف �العتبار الإيجاد 

�لوظيفة �ملالءمة �لتي تربز حيوية �ملكان وهويته(.

- وجود مبنى تاريخي قدمي يف �ملوقع يدعى )بيت �أمري �لبحر( 

ي�ضتخدم  كان  و�لذي  �ل�ضيافة(  )بيت  �آخر  م�ضمى  ويف 

الإ�ضت�ضافة �لنا�ص �لقادمني من �مليناء كانت �لد�فع �الأ�ضا�ضي 

�ملبنى يف  ويعترب هذ�  �الأربعني.  �ملبا�ضر على بحرية  وقوعه 

حالة جيده ت�ضتجيب للرتميم و�ملحافظة عليه. 

- وجود م�ضجد �جلفايل و�لذي يعترب من �أهم معامل �ملنطقة 

نظرً� لت�ضميمه �لفريد وموقعه �ال�ضرت�تيجي وحجمه.

- ميد�ن �لبيعة و�لذي يعترب نقطه تاريخيه مهمة ملدينه جده 

والبد من �حلفاظ على مكانتها و�أهميتها. 

- مبنى وز�رة �خلارجية و�لذي يعترب مبنى مهم للمنطقة.

- بو�بة جدة �لتاريخية وبد�ية حدود �ملنطقة �لتاريخية. 

�الأ�ضا�ضي  كانت  غريه  عن  �ملوقع  متيز  �لتي  �الأ�ضباب  تعدد 

لتطوير و�إعادة تهيئته لي�ضبح نقطة جذب هامه لل�ضياح و�لزو�ر 

خ�ضو�ضا الت�ضاله باملنطقة �لتاريخية و�لتي تعترب غاية لل�ضياح 

و�لزو�ر ولذلك فر�ضة جناح �مل�ضروع عاليه بن�ضبه كبريه.

و�حلرف  بالعمارة  و�هتمامهم  بحبهم  قدميًا  جدة  �أهل  ��ضتهر 

�ليدوية و�لفن و�لزخرفة كثريً� مما �أثر ذلك على �لتطور �حل�ضاري 

و�لعمر�ين و�ملجتمع وكما نرى �ليوم �هتمام �أهايل جدة حتديدً� 

بتطور �لفن و�ملجاالت �الأخرى خ�ضو�ضَا كما نالحظ حركة �لفن 

�لقوية و�ملهرجانات �لتي تقام موؤخر� يف �ملنطقة �لتاريخية �لتي 

نظمت من خالل �أهايل جدة، وذلك يديل باهتمامهم �لو��ضح يف 

و�لدر��ضات  �لبحث  وبعد  لهم.  يعتربونه هوية  و�لذي  �ملجال  هذ� 

وجدت باأن حي �لت�ضميم و�لفن ر�بط مالئم وقوي الإبر�ز لهوية 

جدة و�ملنطقة و�نتعا�ضها بجميع �خلدمات و�الأماكن �لعامة �لتي 

تخدم �ملنطقة وخ�ضو�ضًا �أهمية وجود مقر د�ئم لعر�ص تاريخ �لفن 

و�لعمارة يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية وجدة حتديد� نظرّ� لكونها 

وتقدمها  جدة  ح�ضارة  �إظهار  فن�ضتطيع  حيوية  �ضياحية  منطقة 

كالعمارة،�لر�ضم،  مبجاالته  �لفن  طريق  عن  وتر�ثها  وثقافتها 

�لنحت، �مل�ضرح، �لت�ضوير، �خلط و�لفن �حلديث.
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الفكرة الت�شميمية: 

�نق�ضمت �لفكرة �لت�ضميمية �إىل ق�ضمني: 

عدة  على  يعتمد  و�لذي  للمنطقة  �حل�ضاري  �لتطوير  �الأول: 

معايري ت�ضميمية: 

�لبلد وم�ضروع  �ملوقع مع منطقة  �ملبا�ضر يف كامل  - �الت�ضال 

�أمانة  من  �ملقرتح  �لتاريخية  و�ملنطقة  �لبيعة  دو�ر  تطوير 

جدة �لعامة، بحكم �إن هذه �ملنطقة �أ�ضبحت تابعة للمنظمة 

�ملوقع يف قلب جدة  يعترب  و�أي�ضًا   ،)UNESCO( لعاملية�

الأنه يربط بني جدة �لقدمية و�جلديدة.

�أو �لبحرية )بحرية �الأربعني( من �لرت�ضبات  - تنظيف �خلور 

و�إعادة فلرتة �ملياه وتنظيف حدودها وهي ثاين �أهم نقطة يجب 

معاجلتها يف �ملوقع؛ جلعل �ملنطقة حية ومنتع�ضة كال�ضابق.
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- و�ضع م�ضار�ت للم�ضاة و�لدر�جات ومعاجلة �ل�ضو�رع، وتوفري 

لل�ضيار�ت الأهمية �ملوقع �القت�ضادية، و�الجتماعية،  مو�قف 

الأنها تعترب كمقدمه للمنطقة �لقدمية وكونها عن�ضرً� جذبًا 

مهمًا لل�ضياح و�لزو�ر.

�ملرئي  �ملنظور  لتح�ضني  وحد�ئق  خ�ضر�ء  م�ضاحات  و�ضع   -

ومناطق جتمع للزو�ر لتتيح عمل ن�ضاطات للزو�ر فيها.

�لتاريخية و�ملعامل �ملهمة يف �ملوقع  �لعنا�ضر  - �ملحافظة على 

�لبيعة، م�ضجد  ميد�ن  �لبلد،  بو�بة  �لبحر،  �أمري  مثل )بيت 

�جلفايل( من ناحية �لبناء و�لبيئة �ملحيطة.

ينق�ضم �مل�ضروع �إىل ق�ضمني رئي�ضيني هما: 

- �لق�ضم �الأول: �إعادة تاأهيل وتطوير جزء من جنوب �لبغد�دية 

ر�بطًا  تعترب  و�لتي  �لتاريخية  باملنطقة  �ملت�ضلة  �لغربية 

�أ�ضا�ضيًا يربط �ملدينة �لقدمية و�جلديدة. 

- �لق�ضم �لثاين: �إن�ضاء حي جدة للفن و�لت�ضميم و�لذي يعك�ص 

�ضورة �لثقافة و�حل�ضارة يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية وجدة 

خالل  من  �ملعا�ضر  باحلا�ضر  وربطها  وتاريخها  حتديدً� 

�إن�ضاء �ملتحف �لد�ئم لعر�ص تاريخ �لفن و�ل�ضناعات وتطوره 

عرب �لزمن يف جدة و�الأعمال �ليدوية �لرت�ثية وحمالت لبيع 

�ملبنى  يف  �ملفتوح  �لرت�ثي  �ملتحف  و�إىل  �لرت�ثية  �لتذكار�ت 

�ملفتوح  �لفن  و�ضارع  �ملتعددة  �لفنية  و�ل�ضاحات  �لتاريخي 

�إىل وجود �ضاالت عر�ص للفن �ملعا�ضر وخدمات  باالإ�ضافة 

�إد�رية وتعليمية وجتارية وم�ضرحية �أخرى.

العم��راين  وتاأث��ريه  للم�ش��روع،  الفك��ري  العم��ق 

واملجتمعي، ومدى ا�شتلهام الرتاث العمراين فيه: 

فكرة �مل�ضروع و��ضتلهامه ومفهومه ذو �رتباط قوي بالن�ضاطات 

ذلك  فكان  وحرفهم،  �لنا�ص  وعاد�ت  �لتاريخية  �الجتماعية 

�أهل جدة وحياتهم،  لتاريخ  �ال�ضتلهام ذو عمق ومفهوم فكري 

ولي�ص فقط من �جلانب �لعمر�ين و�ملعماري �أو �ل�ضكل �خلارجي 

من  قوي  �أ�ضا�ص  على  قائمه  �مل�ضروع  فكرة  �أن  حيث  للمنطقة 

�لثقافية  و�لقيم  وتعامالتهم  �لنا�ص  و�الإطالع يف حياة  �لبحث 

و�لفنية و�حلرفية لديهم و�لتي تعترب �ملوؤثر �الأ�ضا�ص يف �ضلوك 

�ضتهر 
ُ
�أ حيث  �ملحيطة.  �لبيئة  وبالتايل  ومنتاجهم  حياتهم 

و��ضح  ب�ضكل  و�لفن  و�حلرف  بالعمارة  باهتمامهم  جدة  �أهل 

�ليدوية  باحلرف  يهتمون  كانو�  حيث  هذ�،  يومنا  حتى  وكبري 

�ملزخرفة،  و�الأبو�ب  �ل�ضغرية،  �خل�ضبية  �ل�ضفن  �ضناعة  مثل 

و�لنقو�ص،  �جلد�رية،  و�لر�ضومات  و�الأثاث  و�لرو��ضني، 

كبري  تاأثري  له  وذلك  �مل�ضاجد...�إلخ،  يف  �لعربية  و�لكتابات 

و�لتعليمية  و�لنف�ضية،  �القت�ضادية،  �لناحية  من  �لنا�ص  على 

و�لثقافية. ومع تطور جده ونه�ضتها ال يز�ل هذ� �حل�ص �لفني 

�الأخرية  �ل�ضنو�ت  يف  نرى  كما  �أرجائها  ويف  �أهلها  يف  متو�جد 

�حلركة �لفنية �ل�ضنوية �لقوية �ملنظمة من عدة جهات ومعظمها 

مدعمه من �أهايل جدة، كاأ�ضبوع جدة للفن و�لت�ضميم، و�أ�ضبوع 

وكما  �ملنظمة  �لفعاليات  من  و�لعديد  للت�ضميم  �ل�ضعودية 

�لفعاليات �ملهمة و�لتي تعترب  نالحظ ال يوجد مقر د�ئم لهذه 

من معامل �ملدينة لذ� فاأن حي جدة للفن و�لت�ضميم يوفر جميع 
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�خلدمات و�مل�ضاحات �لتي تخدم مثل هذه �لفعاليات �لثقافية 

من  �ملنظمة  جدة  فن  يف  �لفعاليات  تلك  على  وكمثال  و�لفنية 

�ملجل�ص �ل�ضعودي �لفني و�لذي يهدف �إىل ت�ضجيع �لفن و�لثقافة 

بامل�ضاهمة يف �ملجتمع �ملحلي و�لذي كان له جناح كبري  بجدة 

�لطاقات  و��ضتغالل  وم�ضاركاتهم  �الإيجابي  �لنا�ص  تفاعل  يف 

�ل�ضبابية بطريقه ع�ضريه وممتعة. 

�ختلف تفاعل �لنا�ص وجتمعاتهم يف �لع�ضر �حلايل عن �ل�ضابق 

حيث قلة توفر �لبيئات �لتي حتفز على ذلك، كال�ضاحات �خلارجية 

و�ل�ضوق �لقدمي، ولهذ� فقد و�ضعت يف عني �العتبار يف �لت�ضميم 

�لنا�ص  وحتفيز  �ملحيطة  �ملنطقة  مع  متنا�ضب  بيئي  جو  الإيجاد 

على �مل�ضي و�لتفاعل من خالل �لت�ضميم، و�ضع �أماكن وفر�غات 

مفتوحة خم�ض�ضة ملمار�ضة خمتلف �لن�ضاطات �لفنية و�لثقافية.
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وباالإ�ضافة �إىل عمق �مل�ضروع �لفكري و�لروحاين فاإن �إنعكا�ص 

هوية  الإبر�ز  مهمان  عن�ضر�ن  و�حل�ضري  �ملعماري  �جلمال 

�أ�ض�ص  على  مبني  فالت�ضميم  �لت�ضميم.  روح  وجمال  �ملكان 

فنية، هند�ضية وترميمية تعزز من �أهمية �لرت�ث يف �ملنطقة. 

��ضتلهمت �لفكرة �لت�ضميمية من طريقة َتكٌون �لكتل �ملعمارية 

�الأطو�ل  �ملتفاوت يف  �ل�ضماء  �لقدمي وخط  �لعمر�ين  و�لن�ضيج 

�أي�ضًا  �ملباين  بني  �ملظللة  �لطبيعية  �ملمر�ت  تعبيد  وكيفيه 

�ال�ضتلهام من �لعنا�ضر �ملعمارية مثل )�مل�ضربيات �أو �لرو��ضني، 

وع�ضرية  جمردة  بطريقه  و�لزخارف(  و�لنو�فذ،  و�الأبو�ب، 

�لعنا�ضر  من  �ال�ضتلهام  هذ�  �أن  كما  �حلايل  ع�ضرنا  تالءم 

�ملعمارية لي�ص فقط ��ضتلهامًا �ضكليًا وجماليًا بل �أي�ضًا م�ضمونًا 

ووظيفيًا. 
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وكما مت ذكره م�ضبقًا يف �لفكرة �لت�ضميمية فاإن توزيع �ملباين 

على �ملوقع مبني على حتاليل ودر��ضات معينه ال ترتبط بحركة 

�لنا�ص و�ملعامل �ملحيطة فالتحدي يف توظيف �ملباين ومو�قعها 

�إىل  و�أ�ضيف  �ملوقع  يف  �ملحدد�ت  لكرثة  نظرً�  جدً�  عايل  كان 

ذلك توزيع �لوظائف ح�ضب خ�ضو�ضيتها يف �ملباين م�ضتوحى 

�لتوزيع يف �مل�ضروع عن  من �ملنازل �لقدمية فقد عك�ضت هذ� 

�ملحالت  مثل  �الأر�ضي  �لدور  يف  �لعامة  �لعنا�ضر  و�ضع  طريق 

�لتجارية، �ملقاهي، �ملطاعم ووور�ص �لعمل �لتفاعلية مع �لزو�ر 

يف  عامه  �ل�ضبه  و�لعنا�ضر  �لتذكار�ت  بيع  حمالت  و�أي�ضًا 

�الأدو�ر �ملتو�ضطة �لتي حتتاج �إىل �لهدوء يف مد�خلها وحركتها 

و�ملكتبة  �لعمل،  ور�ص  �لدر��ضية،  )�لف�ضول  مثل:  �خلا�ضة 

�لعامة( و�لعنا�ضر �خلا�ضة يف �جلزء �لعلوي من �ملباين مثل 

م�ضاكن �لفنانني وور�ص �لعمل �خلا�ضة بهم. 

هذ� �مل�ضروع �ضيوؤثر على �ملجتمع بطريقة �إيجابية قويه لكونه 

مكان يجمع �لهوية و�حل�ضارة و�لفن و�ملتعة �لعائلية يف مكان 

و�حد وذو طابع �أ�ضيل الأنه يعمل على تعزيز �لهوية يف �ملجتمع 

و�لنا�ص وباأهمية تر�ث جدة وح�ضارتها.

اأهداف امل�شروع: 

و�ململكة  جدة  مدينة  تر�ث  على  �حلفاظ  تراثيه:  اأهداف   -

�ملا�ضي  ربط  وحماولة  وتوثيقه  و�حلريف  �لفني  ومفهومها 

باحلا�ضر و�ضمان ح�ضول تبادل ثقايف بني �ملدينة و�لزو�ر.

�ملنطقة  تربط  قوية  عالقة  �إيجاد  اقت�سادية:  اأهداف   -

�لتاريخية باحلي �لفني �لرتفيهي و�لتعليمي و�لثقايف لنهو�ص 
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م�ضتوى �القت�ضاد عن طريق �ل�ضياحة �خلارجية و�لد�خلية 

لتوفر  �ملبدع  �ل�ضعودي  �ل�ضباب  لدى  �الإنتاج  و�زدهار عملية 

م�ضاحات وور�ص عمل مهياأة لهم. 

- اأهداف اجتماعية: �الرتقاء باحلالة �الجتماعية و�لثقافية 

�إىل  باالإ�ضافة  و�لفعاليات  �لفن  طريق  عن  �لنا�ص  وتو��ضل 

توفر فر�ص عمل جديدة لل�ضباب و�لتقلي�ص من �لبطالة. 

�ملنطقة  و��ضتغالل  تاأهيل  و�إعادة  حت�ضني  بيئيه:  اأهداف   -

لل�ضياحة و�الإنتاج و��ضتد�مة مو�ردها و�حلفاظ على �أهميتها 

و�الهتمام باحلد�ئق و�ملر�فق �لعامة كحديقة �جلفايل.

الأهايل  نوعه  من  جديد  متنف�ص  توفري  �سياحية:  اأهداف   -

مارينا  مم�ضى  �أطول  ت�ضميم  خالل  من  و�ل�ضياح  �ملنطقة 

و�مل�ضرح و�ملتحف �ملفتوح وباالإ�ضافة �إىل �لرحالت �لبحرية 

�لبيعة  حلديقة  �لفنية  �ملدينة  من  تو�ضل  و�لتي  �لرتفيهية 

و�ت�ضالها  مفتوحة  فنية  �أن�ضطه  فيها  تقام  و�لتي  �ل�ضخمة 

�خل�ضبية  �ل�ضفن  طريق  عن  وذلك  �لتاريخي  �لفن  ب�ضارع 

على  ي�ضاعد  ذلك  و  �ملاء.  يف  �ملعلق  �ملم�ضى  �أو  �ل�ضغرية 

�لفنية  و�ملو��ضم  �الأعياد  �أثناء  خ�ضو�ضًا  �ل�ضياحة  حتفيز 

وربط �ملهرجانات �لتي تقام يف �ملنطقة �لتاريخية.

م�شوغات نيل اجلائزة: 

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف: 

�لرت�ثية  �لفنون  لت�ضميم  �حلريف  جدة  �ضوق  �لطالبة  قدمت 

مت  باملنطقة.حيث  �لتاريخية  �لتقليدية  للحرف  و�فيًا  حتلياًل 

تقدمي �لفكرة �لوظيفية كالتايل: 

- ��ضتلهام توزيع �لوظائف �لفر�غية يف �مل�ضروع بنف�ص طريقة 

�لوظائف  توزع  و�لتي كانت  �لقدمية  �لتوزيع يف مباين جدة 

ح�ضب �حتياج �لنا�ص و�أ�ضلوب حياتهم مثال: �لدور �الأر�ضي 

و�ال�ضتقبال. فقد  �لعامة  و�الأماكن  �لتجارية  لال�ضتخد�مات 

ُوٍظَفت �ملحالت �لتجارية و�ملر�فق �لعامة يف �لدور �الأر�ضي 

نظرً� لكرثة حركة �لنا�ص فيها.

- �ملنطقة �ملتو�ضطة: و�لتي تعترب �ضبه عامه فهي ل�ضاالت ور�ص 

�لعمل و�لف�ضول �لدر��ضية �لتي حتتاج هدوًء �أكرث باالإ�ضافة 

�إىل �ملكتبة �لعامة.

ال�ضتوديوهات  مكان  �خل�ضو�ضي  �جلزء  �لعلوية:  �ملنطقة   -

�لفنانني �خلا�ضة و�ضكنهم

فهم الفكر الرتاثي: 

�لرت�ثي  �لبعد  ذ�ت  �ملعمارية  �ملفرد�ت  حتليل  خالل  ومن 

و�لتاريخي قدمت �لطالبة قاعدة بيانات بفهم و��ضح يبني �لفكرة 

�لت�ضميمية، لبناء مركز جدة �حلريف لت�ضميم �لفنون �لرت�ثية 

�ملحيطة  �لبيئية  �لرت�ثية  �لبيئة  وم�ضتمد من  للرت�ث  و�ٍع  وبفهم 

بامل�ضروع، ويظهر ذلك بو�ضوح من خالل ت�ضميم �مل�ضروع د�خل 

�أنو�ع  �إبر�ز  يف  بو�ضوح  ويظهر  للم�ضروع،  �لفكري  �لعمق  �إطار 

�لت�ضاميم �ملختلفة و��ضتعمال �لعنا�ضر �ملعمارية �لرت�ثية.
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ا�شتخدام مواد البناء: 

مثل:  وم�ضتوردة  حملية  منها  �الأغلب  بناء  مو�د  ��ضتخد�م 

مفهوم  خالل  من  زجاج(  خر�ضانة،  �أملنيوم،  حجر،  )خ�ضب، 

مو�د �لبناء �ملنا�ضبة للم�ضروع قامت �لطالبة بتقدمي ت�ضور عن 

مو�د �لبناء �ملحلية �ملتم�ضية مع �ملنطقة �لتاريخية �لتي حتقق 

�لهدف �ملرجو من �مل�ضروع.

الإبداع: 

تناوله  يف  و�لر�قي  �ملتميز  بامل�ضتوي  تتميز  �مل�ضروع  فل�ضفة 

الأ�ضلوب �لت�ضميم، لتحقيق �الإبد�ع �ملعماري �ضو�ء يف �لت�ضميم 

�ملعماري �أو �لت�ضميم �لد�خلي، حيث ��ضتمدت �لطالبة �أ�ضلوبها 

من خالل در��ضاتها عن �حلرف �لتقليدية و�أ�ضلوب �لت�ضنيع، 

يف  �الإبد�ع  �ال�ضتد�مة،  مبد�أ  و��ضتعمال  �لبيئية،  و�لدر��ضات 

�ملعمارية  �لعنا�ضر  وخمتلف  �لرت�ثية  للبيئة  حمرتمًا  ت�ضميم 

�لتقليدية، ونتج ت�ضميم ب�ضكل عمل فني معماري مبدع.

نهو�ص  »نحو  فكر  على  مبني  مبدع  م�ضروع  �لطالبة  وقدمت 

يطرح  و�لت�ضميم  للفن  جدة  حي  جديدة«،  ثقافية  خارطة 

مدينة  �إليها  تفتقر  �لتي  و�لرتفيه  �ل�ضياحة  من  جديدً�  نوعًا 

�ملنطقة  و�إحياء  بتطوير  ُيعنى  �إذ  عامًة،  �لغربية  و�ملنطقة  جدة 

�لتاريخية و�ملناطق �ملحيطة و�إيجاد حي ح�ضاري منوذجي ميثل 

�إىل  باالإ�ضافة  و�لبيئي.  �لفني  �ملعماري،  �لعمر�ين،  جدة  تر�ث 

�لو�جهة  و�نتعا�ص  �إحياء  �إعادة  على  �ضيعمل  �مل�ضروع  هذ�  �أن 

ومق�ضد  جدة  قلب  تعترب  و�لتي  جدة  ملدينة  �لقدمية  �لبحرية 

مر�كز  من  فيها  ملا  و�ل�ضياح  و�لتجار  �الأعمال  رجال  من  �لكل 

جتارية �ضخمه ووجود ميناء جدة �الإ�ضالمي وذلك ي�ضاعد على 

�زدهار �لثقافة و�حل�ضارة �لتي متثل جدة بال�ضكل �ملطلوب. كما 

مهم  جزء  وجعله  جدة  يف  �لفن  تطوير  �إىل  يهدف  �مل�ضروع  �أن 

من فعاليات �ملدينة ومثل هذه �مل�ضاريع ت�ضاعد وحتفز �ل�ضياحة 

يعد  وذلك  و�لرتفيهية،  و�لبيئية  و�لدينية،  و�لرت�ثية،  �لثقافية، 

�لتعليم  وتطوير  باملنطقة  �القت�ضاد  لتحريك  مهمًا  م�ضدرً� 

و�ملجتمع و�أي�ضًا عاماًل مهمًا يف �حلفاظ على �لرت�ث �ملحلي.
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الواقعية

�لقوية  �مل�ضاريع  �ضمن  نف�ضه  �مل�ضروع  فر�ص  ر�ضني،  بفكر 

و�لتي تتميز باإمكانية تنفيذه و�قعيًا وخدمة �ملجتمع، و�الرتقاء 

ف�ضال  للمنطقة،  و�لثقايف  و�القت�ضادي  �الجتماعي  بامل�ضتوى 

عن عر�ص نظم �لتنفيذ �ملنا�ضبة.

راأي جلنة التحكيم: 

�آر�ء جلنة �لتحكيم مت �ختيار م�ضروع حي جدة للفن  باإجماع 

عن  در��ضات  �ضملت  �لتي  �لر�ضومات  خالل  ومن  و�لت�ضميم، 

�لبعد �لرت�ثي وتو�ضيح �أهمية �ملحيط �لعمر�ين مبا يحتويه من 

بيئة تر�ثية.

�ضرحًا  �ضملت  ومتميزة  و�فية  لوحات   8 �لطالبة  قدمت  فقد 

وبد�ئل  �مل�ضروع  يف  �لعمل  وخطو�ت  و�أهد�فه  �مل�ضروع  الأهمية 

�لطالبة  لتفهم  �ملخططات  يف  تظهر  �لتي  �لتطويرية  �الأفكار 

للقيمة �لتاريخية و�لرت�ثية للموقع.

و�لدرجات  �مل�ضروع  على  �لتحكيم  فريق  �أع�ضاء  �طالع  وبعد 

�لتي ح�ضل عليه �مل�ضروع يف �لتقومي، �تفق �أع�ضاء �للجنة على 

ما ياأتي: 

- �أظهر �مل�ضروع �لقيمة �لرت�ثية وحتقيق �لهدف مع فهم �لفكر 

�لرت�ثي. 

��ضتخد�م مو�د  ملبد�أ  �لطالبة  �إدر�ك  �لر�ضومات  و��ضح من   -

بناء منا�ضبة للموقع.

- متيز �لعمل باإبد�ع يف �لعمل مع �لو�قعية.

و�الجتماعي  �لثقايف  �لبعدين  بتحقيق  �لطالبة  �هتمام   -

و�حرت�م مبد�أ �ال�ضتد�مة.

�لرت�ثية  �لقيمة  معايري  من  عالية  درجة  �مل�ضروع  حقق   -

و�لتاريخية.

وبذلك فقد �تفق �أع�ضاء جلنة �لتحكيم على �أن مينح �مل�ضروع 

�لرت�ث  مل�ضروع  و�ملخ�ض�ضة  )منا�ضفة(  �لثانية  �جلائزة 

�لعمر�ين.
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المشروع الفائز بالجائزة الثالثة:
المتحف الوطني للحرف اليدوية - الدرعية -  المملكة العربية السعودية

الطالب: أحمد مشاري عبداهلل النعيم
إشراف: د. عقال بن خلف الجوفي

)كلية العمارة والتخطيط - جامعة الدمام - المملكة العربية السعودية(
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خلفية عن امل�شروع: 

قيا�شات امل�شروع: 

- �مل�ضاحة �الإجمالية الأر�ص �مل�ضروع: 4000م

- �مل�ضاحة �ملغطاة باملباين: 12800م

- جمموع �مل�ضاحات �مل�ضطحة: 16500م

- �أعلى �رتفاع يف �مل�ضروع: 15م

- عدد �لطو�بق: 2

- عدد �ملباين: 1
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الفكرة الت�شميمية للم�شروع: 

متحف تر�ثي يهتم باحلرف �ليدوية ومت �إن�ضاوؤه ليالم�ص �لبيئة 

�ملحيطة ومرتبط بها ب�ضكل مبا�ضر.

م�شادر مواد البناء: 

حملية وم�ضتوردة.

تعريف موجز بامل�شروع: 

حفظها  يتم  �لتي  �لتقليدية  �لرت�ثية  �لعنا�ضر  من  جمموعة 

على  �حلرف  وتطوير  �حلرف  �أ�ضحاب  وتوطني  ودر��ضتها 

�مل�ضتوى �لفني و�القت�ضادي.
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العم��راين  وتاأث��ريه  للم�ش��روع،  الفك��ري  العم��ق 

واملجتمعي، ومدى ا�شتلهام الرتاث العمراين فيه: 

من  كبري  عدد  يوجد  �نه  رغم  مماثل  م�ضروع  وجود  عدم 

�حلرف  يف  خمت�ضة  �أ�ضخا�ص  ميلكها  �لتي  �خلا�ضة  �مل�ضاريع 

�ليدوية �إال �أنه مل يتم حتى �الآن جمع هذه �حلرف يف م�ضروع 

و�حد على �مل�ضتوى �لوطني.

فنون  لتعلم  ومدر�ضة  عملية  تربوية  و�ضيلة  للمتحف  �أن  كما 

للمجتمعات  �لفئات  كل  من  و�لفكر  �لوعي  تن�ضر  �الأ�ضالف 

�لتي ال  و�لعلمية  �لثقافية  باأرفع �مل�ضامني  وتقوي �حتياجاتهم 

ميكن �ال�ضتغناء عنها يف وقتنا �حلا�ضر.
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م�شوغات نيل اجلائزة: 

القيمة الرتاثية وحتقيق الهدف:

قدم �ملت�ضابق م�ضروع �ملتحف �لوطني للحرف �ليدوية، م�ضتمدً� 

�لفكرة من �لقيمة �لرت�ثية وجنح يف حتقيق �لهدف �ملرجو منه 

وهو �إعد�د متحف بفهم متميز للفكر �لرت�ثي باملنطقة، وقدم 

وحمتويات  �لعام  للموقع  حتليل  مع  تاريخية  خلفية  �ملت�ضابق 

�ملنطقة. تناول �ملت�ضابق �أي�ضًا حتليل كامل للمنطقة.

فهم الفكر الرتاثي: 

للرت�ث  و�عي  بفهم  �لت�ضميمية  �لفكرة  �ملت�ضابق  تناول 

بطريقة  بامل�ضروع  �ملحيطة  �لرت�ثية  �لبيئة  من  وم�ضتمد 

�لطابع  على  حفظ  وذلك  للمتحف  �خلارجية  �لبيئة  حتاكي 

�الأثري و�ملحيط باملوقع.
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ا�شتخدام مواد البناء: 

قام �ملت�ضابق باقرت�ح خليط من مو�د �لبنا �ملحلي و�مل�ضتوردة 

و�لتي تتم�ضي مع طبيعة �مل�ضروع.

الإبداع: 

قام �ملت�ضابق بنجاح عن �إخفاء �لذ�ت و�إبر�ز �لقيمة �لتاريخية 

باحرت�م  �لتاريخية  �ملنطقة  مع  �اليجابي  بالتجان�ص  لالآثار 

�لطابع �لعام و��ضتخد�م �لت�ضاد يف بع�ص �الأجز�ء

الواقعية

قدم �ملت�ضابق م�ضروع له �ضفة �لو�قعية و�إمكانية �لتنفيذ و�لتي 

�لثقايف  بامل�ضتوي  وترتقي  و�لوطني  �ملحلي  �ملجتمع  تخدم 

للملكة.
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جائزة مشروع التراث العمراني

راأي جلنة التحكيم: 

يف  قدمت  �لتي  �ملعلومات  �إيل  و��ضتناد�  مطوله  مد�والت  بعد 

مر�حل  للجائزة  �ملر�ضح  فيها  �أو�ضح  و�لتي  �لرت�ضيح  ��ضتمارة 

تنفيذ خطط �لعمل وبر�جمه يف م�ضروع �ملتحف �لوطني للحرف 

�أهمية  وتو�ضيح  �لرت�ثي  �لبعد  در��ضات  �ضملت  و�لتي  �ليدوية 

فقد  عليه  وبناء  تر�ثية  بيئة  من  يحتويه  مبا  �لعمر�ين  �ملحيط 

مت حتديد �أهمية �مل�ضروع و�أهد�فه و�هم �الإجر�ء�ت و�خلطو�ت 

لت�ضميم متحف باملنطقة.

الأهمية  �ضرحا  �ضمل  مف�ضل  وتقرير  لوحات   8 �لطالب  قدم 

�الأفكار  وبد�ئل  �مل�ضروع  يف  �لعمل  وخطو�ت  و�أهد�فه  �مل�ضروع 

للقيمة  �ملت�ضابق  تفهم  �ملخططات  يف  تظهر  �لتي  �لتطويرية 

�لتاريخية و�لرت�ثية للموقع.



117

وعلى  �مل�ضروع،  على  �لتحكيم  فريق  �أع�ضاء  �طالع  وبعد 

�للجنة  �أع�ضاء  �تفق  �لتقومي،  �لتي ح�ضل عليها يف  �لدرجات 

على �الآتي: 

- �أظهر �مل�ضروع �لقيمة �لرت�ثية وحتقيق �لهدف مع فهم �لفكر 

�لرت�ثي. 

��ضتخد�م مو�د  ملبد�أ  �لطالب  �إدر�ك  �لر�ضومات  و��ضح من   -

بناء منا�ضبة للموقع.

- متيز �لعمل باإبد�ع يف �لعمل مع �لو�قعية.

و�الجتماعي  �لثقايف  �لبعدين  بتحقيق  �لطالب  �هتمام   -

و�حرت�م مبد�أ �ال�ضتد�مة.

- حقق �مل�ضروع درجة عالية من معايري �لقيمة �لرت�ثية و�لتاريخية.

وبذلك فقد �تفق �أع�ضاء جلنة �لتحكيم على �أن مينح �مل�ضروع 

�جلائزة �لثالثة و�ملخ�ض�ضة مل�ضروع �لرت�ث �لعمر�ين.





جائزة فرع: 
مشروع  الحفاظ على التراث العمراني

- المشروع الفائز بالجائزة األولى:
مشروع حفاظ وتطوير حي الديرة السكني »جزيرة 

تاروت«.

- المشروع الفائز بالجائزة الثانية:
دراسة الحفاظ على موقع صلح الحديبية - بيعة 

الرضوان.

- المشروع الفائز بالجائزة الثالثة:
إعادة أحياء و ترميم منطقة الكوت »األحساء«
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جائزة مشروع الحفاظ على التراث العمراني

المشروع الفائز بالجائزة األولى:
مشروع حفظ وتطوير حي الديرة السكني »جزيرة تاروت« المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الطالب: عبد الرحمن عامر لرضي، عبداهلل حسين الشمري، علي سرور العيثان
إشراف: د. رفيق الحسين

)كلية العمارة والتخطيط - جامعة الدمام - المملكة العربية السعودية(
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قيا�شات امل�شروع: 

- �مل�ضاحة �الإجمالية الأر�ص �مل�ضروع: 194٣00 مرت مربع.

- �مل�ضاحة �ملغطاة باملباين: 180000مرت مربع 90% م�ضتهلكة 

10 % فارغة جمموع.

- �أعلى �رتفاع يف �مل�ضروع: 17 مرت من �ضطح �لبحر )�لقلعة(.

-عدد �لطو�بق يوجد مبنى طابق /طابقان / ثالث طو�بق

�جلزء  متثل  �لتي  �لرت�ثية  �لبيوت  وهي   50 �ملباين:  عدد   -

�ملتبقي من �لبلدة �لقدمية.
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جائزة مشروع الحفاظ على التراث العمراني

م�شادر البناء: 

حملية تتكون من �لطني  و�الأخ�ضاب و�الأحجار. 

نبذة تعريفية: 

هي جزيرة يف �خلليج �لعربي ويرتبط تاريخ �جلزيرة بتاريخ 

مملكة  مر�كز  �أهم  هي  تاروت  جزيرة  �إن  �لبحرين،  منطقة 

�أو  �أوع�ضروت  �أ�ضتار  �أو  ع�ضتار  من  ��ضمها  �أخذ  وقد  دملون، 

قلعة  وتقع  و�حلرب،  و�جلمال  �حلب  �آلهة  وهي  ع�ضتاروت 

تاروت �لتاريخية يف حي �لديرة و�لتي مت در��ضة �مل�ضروع يف 

�حلي ذ�ته. 
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م�شوغات نيل اجلائزة: 

فهم الفكر الرتاث��ي وا�شتخدامه وتطبيقه على فكرة 

امل�شروع: 

من خالل عر�ص �لطالب الإ�ضرت�تيجية �لعمل، بد� و��ضحًا فهم 

�لفكر �لرت�ثي و��ضتخد�مه وتطبيقه على فكرة حفظ وتطوير 

حي �لديرة �ل�ضكني، حيث قام بتوثيق �لعمر�ن بامل�ضروع ح�ضب 

منهجية قوية )��ضتعماالت �الأر��ضي - �الرتفاعات - �حلاالت 

- عمر �ملباين - حماور �حلركة �لرئي�ضة و�لفرعية - ودر��ضات 

�لفر�غات و�حليز�ت �ملفتوحة و�ملغلفة( و�لقلعة.

�لتحليلية  �لدر��ضات  ثم  �لرت�ثية  �لعنا�ضر  توثيق  وتتبعها 
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جائزة مشروع الحفاظ على التراث العمراني

كما  و�لتهديد�ت(  و�لفر�ص  و�لتحديات  )�ملقومات  للم�ضروع 

��ضتعر�ص بع�ص من �حلاالت �لدر��ضية ذ�ت �لعالقة بالبحرين 

و�حلالة  �ملو��ضفات  يف  �مل�ضروع،  مع  و�ملت�ضابهة  وتون�ص  وقطر 

�لعمر�نية، وذلك للخروج بالدرو�ص �مل�ضتفادة و�ملوؤ�ضر�ت �لتي 

ميكن �ال�ضتعانة بها عند ت�ضميم �مل�ضروع، ثم قامت �ملجموعة 

�مل�ضممة باخلروج بالروؤى و�الأهد�ف للم�ضروع، من ثم �قرت�ح 

�إ�ضرت�تيجية �حلفاظ و�لتطوير ملنطقة �لدر��ضة.

مت ترميم �ملنطقة بناًء على �أنو�ع �ملناطق و�ملباين يف �حلي، ومت 

مالحظة وجود بع�ص �ملناطق �لهامة يف �حلي وهي كما ياأتي: 

- �لقلعة وهي �أهم منطقة يف �حلي و�أعالها �رتفاعا ويحيطه 

مناطقة خ�ضر�ء ع�ضو�ئية.

- �ل�ضوق �لقدمي )�ضوق �حلرف �ل�ضعبية( ويوجد د�خل �حلي 

�ل�ضكني ناق�ضًا �ملر�فق متهالكًا �لو�جهات.

- �ل�ضوق �جلديد ويوجد خارج �حلي �ل�ضكني مكون من ثالثة 

مباين متهالكة.

- �ملناطق غري �ملوؤهلة. 

عدم  �أو  بها  �ل�ضيار�ت  �إيقاف  يتم  فارغة  �ضاحات  وجود   -

�ال�ضتفادة منها.

- مناطق خالية من �ملباين.

م��دى التزام مب��ادئ احلف��اظ على ال��رتاث العمراين 

وتوظيف الرتاث: 

جنح �لطالب يف �إظهار مدى �لتز�م مبادئ �حلفاظ على �لرت�ث 

�لعمر�ين وتوظيف �لرت�ث، حيث مت تق�ضيم نطاق �لدر��ضة بحي 

�لديرة �ل�ضكني، �إىل عدة مناطق در��ضة تف�ضيلية بعد �الهتمام 

بتقدمي خمطط عام �ضامل للمنطقة وقامو� بتقدمي در��ضة وحتليل 

�الأفقية  �مل�ضاقط  م�ضتوي  على  �ضوى  به  �ملوجودة  �مل�ضاكل  جميع 

وتكامل فر�غاتها �أو على �لو�جهات وما تعانيه من م�ضاكل.

القيم الرتاثية: 

بعد  قام  للقرية،  �لرت�ثية  للقيم  �لطالب  فهم  من  �نطالقًا 

�ل�ضكني،  �لديرة  حلي  �لعمر�ين  للنطاق  وحتليله  در��ضاته 

�لعنا�ضر  على  معتمدة  �حللول  بو�ضع  �ملوجودة،  وللمباين 

�ملعمارية حلي �لديرة �ل�ضكني، كل حالة على ما تنا�ضبها.

الإبداع

�أنه ال  فكر �الإبد�ع لدى �لطالب �نطلقت من فهمهم للرت�ث، 

يتوقف على �حلفاظ فقط بل ميتد الإحياء ��ضتعمال حي �لديرة 

لها  ت�ضتخدم  �لتي كانت  باملباين �ملوجودة بوظائفها،  �ل�ضكني 

�ضوق  من  �لتطوير  فكرة  م�ضتمدً�  �ملوجود  �ل�ضوق  تطوير  مثل: 

و�قف بقطر، م�ضتخدمًا �ملقومات و�لعنا�ضر �لعمر�نية �ملتاحة، 

مع مر�عاة مقومات �حلياة �حلديثة، وحتويل عدد من �ملباين 

ومنزل  و��ضتقبال  ومقهي  مطعم  من  �لنزل  يحتاجه  ما  �إىل 

عر�ص، حيث حر�ص �لطالب على مر�عاة عنا�ضر حي �لديرة 

�ل�ضكني �ملعمارية بها وكذلك �ملناطق �ملفتوحة بها، و�لفر�غات 

�لعمر�نية باأ�ضلوب تر�ثي يتم�ضى مع �لذوق �لرت�ثي �لعميق. 

الواقعية: 

م�ضاحي  برفع  �لطالب  بقيام  �مل�ضروع  يف  �لو�قعية  بد�ية 

وعلي  �أيام،  عدة  �لبقاء  ��ضتوجب  مما  �ل�ضكني،  �لديرة  حلي 

على  للوقوف  باملوقع؛  زمنية  وفرت�ت  خمتلفة،  منا�ضبات  عدة 
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�حلي  معطيات  جمع  �لدر��ضات  خالل  ومن  �حلي.  طبيعة 

وفهم �مل�ضروع و�ملنطقة بطريقة جيدة، جاءت �حللول و�قعية 

وباأ�ضلوب ممنهج قوي.

وقد مت �إعد�د ترميم و�إعادة تطوير �ملنطقة وتق�ضيمها �إىل �ضت 

مناطق: 

ليو�كب  وت�ضميمه  توجيهه  �إعادة  مت  وقد  �جلديد  1-�ل�ضوق 

�خلليجية  و�لتقاليد  �الأعر�ف  مع  ليتما�ضى  �لقدمي  �لطابع 

ويتالءم مع �مل�ضاحة �ملبنية.

2 -�لقلعة وهي �أهم معلم يف �ملنطقة ومت �حلفاظ عليها مع مر�عاة 

ت�ضميم �ملنطقة �خل�ضر�ء �لتي حولها جلذب �ل�ضكان و�لزو�ر. 
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جائزة مشروع الحفاظ على التراث العمراني

�إعادة  مت  وقد  �ل�ضعبية(  �حلرف  )�ضوق  �لقدمي  �ل�ضوق   -٣

ترميمه، و�إ�ضافة �ضاحة خ�ضر�ء و�أماكن للجلو�ص.

و�إ�ضافة  �ملباين  و�جهات  ترميم  مت  وقد  �لر�بعة  �ملنطقة   -4

�لنخيل يف �ل�ضاحة لت�ضبح �ضاحة �لنخيل. 

مت  وقد  للتطوير  و�لثانية  �الأوىل  �ملقرتحة  �ملنطقة   -5

بيوت  من  �لرت�ثية  �ملنطقة  مع  يتما�ضى  مبا  ت�ضميمها 

وممر�ت و�أزقة.

ومت تخ�ضي�ص بع�ص �الأر��ضي لت�ضبح مو�قف لل�ضيار�ت وتقليل 

ممر�ت �ل�ضيار�ت د�خل �حلي وجعله خا�ص بامل�ضاة. 
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ا�شتخ��دام م��واد البن��اء والتقني��ات وو�شائ��ل البن��اء 

وحتقيق ال�شتدامة: 

و�لرتميم  �لبناء  جمال  يف  �ملحلية  باملو�د  �لطالب  ��ضتعان 

و�حلفاظ.

دور ال�شكان يف الرتميم والإحياء العمراين: 

حينما نتحدث عن دور �ل�ضكان، فاإننا نتحدث من و�قع جتربة 

قام بها �لطالب �مل�ضاركني بامل�ضروع، و�أثناء زيارتهم �ملتكررة 

لدر��ضة �ملنطقة، مت مالحظة بع�ص �لنقاط: 

�ملفتوحة  �لعمر�نية  وبالفر�غات  �جتماعيني  �ملنطقة  �ضكان   -
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جائزة مشروع الحفاظ على التراث العمراني

يالحظ وجود �أماكن للجلو�ص يف �أماكن عّدة.

�أهل �لقرية �لكرم، حيث قامو� با�ضت�ضافة  - من �ضيم �ضكان 

�لطالب يف بيوتهم وجمال�ضهم عدة مر�ت.

- �ضكان �ملنطقة يعرفون تاريخها، وهم متقبلون لالأفكار �لتي 

مت �إعطاءهم �إياها من قبل هيئة �ل�ضياحة.

�ملنطقة،  �أهل  وتقاليد  عاد�ت  �أن  �إىل  �لطالب  خل�ص  وقد   -

�ضت�ضاهم يف ترميم و�إعادة �إحياء �ملنطقة وتطويرها. 

تفعيل  على  للحي،  ت�ضميمهم  تقدمي  يف  �لطالب  حر�ص  لذ� 

به دون  قام  �لذي  �لتطوير  �ملجتمعية من خالل  �مل�ضاركة  دور 

��ضتعمال مفاهيم دخيلة على حي �لديرة �ل�ضكني، وينفر �أهل 
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�حلي �أو �ملجتمع من ��ضتعماالتها، حيث قامو� مبر�عاة تطوير 

�ضاحات و�ضوق حي �لديرة �لرئي�ص بتوفري �مل�ضاحات �ملنا�ضبة 

جلعل �مل�ضتخدمني ميار�ضون ما ينا�ضبهم من وظائف خمتلفة، 

ولكي  �لقدمية،  و�الأ�ضو�ق  �ل�ضاحات  جميع  يف  �حلال  هو  كما 

�ملنتج  يكون  وهنا  �حلي،  �إليه  و�ضل  ملا  مكماًل  عن�ضرً�  تكون 

�لنهائي يف �ضكل ن�ضيج معماري متناغم ملا كان عليه �حلي على 

جميع �أوجهه �ضابقا.

الأخذ يف العتبار للبعد القت�شادي: 

ي�ضتتبعها  وما  �ملحلية  �خلامات  ��ضتخد�م  �لطاالب  فكرة  من 

�ال�ضتعانة بالعمالة �ملحلية كذلك عند تن�ضيط، و�إحياء �الأن�ضطة 

لي�ص  �إيجابي  مردود  ذو  �قت�ضادي  ن�ضاط  �ضي�ضاحبها  باحلي 

فقط على م�ضتوي �حلي، ولكن على �ملحيط �لعمر�ين �ملتاخم له.

تاأثري امل�شروع على البعد ال�شياحي التنموي: 

و��ضح من فكرة �لطالب �أن �إحياء حي �لديرة �ل�ضكني �ضي�ضعه 

على �خلريطة �ل�ضياحية للمملكة.

الفهم لق�شايا التنمية امل�شتدامة: 

�إن �لتعامل مع حي �لديرة �ل�ضكني مبنطلق �الإحياء با�ضتعمال 

مع  �لتعامل  �إ�ضرت�تيجية  خالل  من  يت�ضح  �ال�ضتد�مة  فهم 

مكونات �حلي، وتق�ضيمها لنطاقات تفاعل.

مراعاة البعد الجتماعي: 

كبار  م�ضاعر  �ل�ضكنية  و�ملناطق  و�ل�ضوق  �ل�ضاحات  تد�عب 

�حلي  و�إحياء  ثقافتهم،  تاأ�ضيل  عن  �لباحثني  و�ل�ضباب  �ل�ضن 

ي�ضفي بعدً� مهمًا و�يجابيًا �ضديدً� على �لعالقات �الجتماعية 

�ملفقودة، ويعمل على تن�ضيطها باأ�ضكالها �ملتعددة.

واللغ��ة  واملف��ردات  العم��راين  الرتاث��ي  الت�شكي��ل 

املعمارية: 

ودر��ضة  حالتها  وت�ضنيف  �ملباين  جميع  بح�ضر  �لطالب  قام 

�رتفاعاتها و��ضتخد�ماتها، وح�ضر - �أي�ضًا - جميع �لعنا�ضر 

�ملعمارية �لتي مُتيز بها �لقرية وتدل على هويتها.

الإخراج العام: 

�ملتميز  و�لعر�ص  و�لو�ضوح  باالتز�ن  �مل�ضروع  الإخر�ج  متيز 

و�لو�يف للمعلومة وو�ضوح منهج �لعمل.

راأي جلنة التحكيم

�لديرة  »حي  لـ  و�حلفاظ  �لتطوير  فكرة  �لطالب  تناول  �إن 

�ل�ضكني« وما ح�ضل عليه �مل�ضروع من درجات يف �لتقومي منحته 

�جلائزة �الأوىل؛ ملا للحي من قيمة تر�ثية باملنطقة �ل�ضرقية.

�لعامة  لل�ضروط  �لطالب  مر�عاة  بعناية  �للجنة  وقد فح�ضت 

للجائزة من تطبيق �ال�ضرت�طات �ملوؤهلة للتقدمي.

تابعت �للجنة مر�جعة تطبيق �لطالب لتطبيق �لهدف �لعام من 

�جلائزة، ومر�عاة �لتز�مه باملعايري �لتي و�ضعتها �للجنة حيث 

وبحرفية  �ملطلوبة  �لنقاط  �أغلب  حقق  قد  �مل�ضروع  �أن  وجدت 

متميزة وفهم �لهدف �لعام للجائزة، ومنحته �جلائزة �الأوىل 

مل�ضروع �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين.
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المشروع الفائز بالجائزة الثانية:
المشروع الفائز بالجائزة الثانية: دراسة الحفاظ على موقع صلح الحديبية - بيعة الرضوان

- شمال غرب الحرم المكي  بجوار مسجد الشميسي- المملكة العربية السعودية
الطالب: محمد عمرو عبدالجبار، بهاء إسماعيل إسماعيل، عبداإلله نعيم آغا، عبدالعزيز محمد الغامدي

إشراف: د أحمد الجيالني، د. عماد رفعت، د. رجب خليل، د.عبداهلل غزال، م. فهد الغامدي، م. أحمد 
مغربي

)كلية تصاميم البيئة - جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية(
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قيا�س امل�شروع: 

- �مل�ضاحة �الإجمالية الأر�ص �مل�ضروع: 900 كم مربع

- �مل�ضاحة �الإجمالية الأر�ص �مل�ضروع: 900 كم مربع

- �مل�ضاحة �ملغطاة باملباين: 50 كم2

- جمموع �مل�ضاحات �مل�ضطحة: 600 كم2

- �أعلى �رتفاع يف �مل�ضروع: 6 م م�ضجد �ل�ضمي�ضي

- عدد �لطو�بق: 1

الفكرة الت�شميمية للم�شروع: 

بيانات  تكوين  �ضملت  �ملوقع  م�ضتفي�ضة �ضمن  در��ضة  مت عمل 

رقمية، وذلك لتحليل �ملظاهر �لطبيعية و�الإن�ضانية لال�ضتخد�م 

�أنظمة  بو��ضطة بر�مج  �الأر��ضي  ��ضتخد�م  يف در��ضة مالءمة 

�ملوؤثرة  للعو�مل  ن�ضبية  قيم  �إعطاء  ومت  �جلغر�فية  �ملعلومات 

جد�ول  خالل  من  ت�ضتخدم  و�لتي   )BPMSG( با�ضتخد�م 

و�عتمدت  �لقر�ر�ت  التخاذ  كو�ضيلة  �الإح�ضائي  �لتحليل 

مبد�أ  على  �ملرتكز   )ianmcharg( �أ�ضلوب  على  �ملنهجية 

 human ecological(  - �الإن�ضاين  �لبيئي  �لتخطيط 

بني  �ملالئمات  �أف�ضل  �إيجاد  �إىل  يهدف  و�لذي   )planning

�لعو�مل �لبيئية و�الإن�ضانية و��ضتخد�مات �الأر��ضي.

ُوّجهت �لدر��ضة الإعطاء درجات �ملالءمات لثالث ��ضتخد�مات 

رئي�ضية كل على حدة كمرحلة �أوىل: 

1- �لن�ضاط �لزر�عي 

2- �ل�ضياحة �لتاريخية 

٣- �لتو�ضع �لعمر�ين 

�ملالءمة  خريطة  على  للح�ضول  �ملرحلة؛  هذه  نتائج  دمج  ثم 

�لنهائية  �إنتاج خريطة �ملالئمة �ملركبة  �الأولية، تالها  �ملركبة 

�الأر��ضي  ال�ضتخد�مات  �الأ�ضا�ضية  �لنطاقات  حددت  �لتي 

و�الأن�ضطة �ملالئمة.

م�شادر مواد البناء: 

 حملية: من �حلجر و�لطني و�الأخ�ضاب

تعريف امل�شروع: 

تقع �حلديبية يف �ملنطقة �لغربية من �حلرم �ملكي وتوجد على 

م�ضافة 2كم من حد �حلرم، وتعترب ميقات الأهل مكة يف �حلج، 

وهي �أحدى �ملو�قيت �الأربعة لهم، وتكمن �الأهمية �الأوىل للموقع 

حلدوث �ضلح �حلديبية �لذي مت بني ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم و�ضحابته �لكر�م وعلى �لطرف �الآخر قبيلة قري�ص وكان 

مقدمة لفتوحات ربانية على �الإ�ضالم ور�ضالته �ل�ضمحاء، فد�ن 

من �مللوك للدعوة من د�ن، رغم �إ�ضر�رهم على ما هم عليه، 

معظم  يقارب  ما  �لعرب  من  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  له  ود�ن 

�آخر مثل بدر يف قوتها ومتكينها  �لعرب.. فكان فتحًا  جزيرة 

ل�ضوكة �مل�ضلمني. 

مر�حل  �إحدى  يف  حدوثه  يف  �حلديبية  �ضلح  �أهمية  تكمن  ال 

�ملر�حل  �إحدى  �أنه  و�إمنا يف  �لنبوية �ملطهرة فح�ضب،  �ل�ضرية 

�لفا�ضلة يف حياة �الأمة، �الإ�ضالمية، مما جعلها ال تقل �أهمية 

هذ�  ومن  �مل�ضريية  �لقر�ر�ت  و�إحدى  �لفا�ضلة  �ملعارك  عن 

�ملنطلق متت در��ضة �ملوقع وتكوين روؤية يتم من خاللها �لعناية 

يف  �ضو�ء  الحقة  مر�حل  يف  ُبنيت  �لتي  و�الآثار  �لق�ضة  مبو�قع 
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�حلديبية  مب�ضار  و�لعناية  لها،  جماورة  كانت  �لتي  �أو  مكانها 

�اللتقاء  نقطة  وتاأكيد  �ملوقع  بجو�ر  �لذي مير  �لهجرة  وم�ضار 

تاريخية حتمل عبقًا من  بينهما الإك�ضاب �جليل �حلايل رحلة 

�ملر�جع  على  �عتمادً�  �حلديبية  م�ضار  حتديد  فتم  �ملا�ضي، 

�لعلمية وفر�ص جمال حلركة �لقافلة من �ملدينة �إىل �حلديبية، 

وما  عددهم،  بح�ضاب  �ل�ضحابة  تخييم  منطقة  و�فرت��ص 

يحتاجون من دو�ب وعمل قطر د�ئري ي�ضتوعب �لعدد بالقرب 

من مورد �ملاء كما هي عادة �لعرب منذ �لقدم، وحتديد منطقة 

بيعة �لر�ضو�ن بناء على ��ضتقر�ء�ت جمموعة من �ملتخ�ض�ضني 

يف �لبحث �لتاريخي، وفر�ص هذه �ملناطق كحرم تاريخي يتم 

خالله ت�ضميم ما يتنا�ضب مع �لروؤى و�ل�ضيا�ضات وتخ�ضي�ص 

�مل�ضروع يف حماولة  يتم من خاللها تعزيز ر�ضالة  ��ضرت�طات 

الإحياء مو�طن �ل�ضرية �لنبوية.

املوقع امل�شمم: 

�لر�ضو�ن - �ضمال غرب �حلرم  بيعة  موقع �ضلح �حلديبية - 

�ملكي - �ململكة �لعربية �ل�ضعودية

اإ�شافة اأن�شطة على املوقع: 

�رتكزت خطط و�ضيا�ضات تطوير �ملنطقة، على نتائج خر�ئط 

ومت  و�ملعوقات  �لفر�ص  حددت  �لتي  �لتحليل  وعملية  �ملالءمة 

حتديد ثالثة حماور لل�ضيا�ضات. 

١- ال�سيا�سات البيئية: 

- توجيه �جلهات �ملخت�ضة لزر�عة نبات �ل�ضمر كنبات حملي

- در��ضة �الآثار �ملرتتبة على وجود �مل�ضانع و�مل�ضتودعات.

�لناجم يف  �لتلوث  لتقليل  بالبيئة  �لنا�ص  لتوعية  - و�ضع جلنة 

�ملنطقة

 - توجيه �جلهات �ملخت�ضة للحد من �إز�لة �جلبال و�لعبث بها. 

2- ال�سيا�سات التاريخية: 

- حتديد منطقة �حلديبية كحرم تاريخي. 

 - �الهتمام بالبيئة �لتاريخية للمكان و�إعد�د خطة لتكون هي 

�لبيئة �ل�ضائدة.

�لتي  �لدخول و�خلروج يف �ملنطقة  �إد�رة م�ضوؤولة عن  - و�ضع 

يوجد بها �الآثار. 

- ��ضتخد�م �لدليل �ل�ضياحي لربط �لزو�ر بالق�ض�ص �لتاريخية 

للموقع.

- حتويل م�ضار �لتيار�ت �لتي متر يف �ملنطقة �لتاريخية نتيجة 

�لتلوث �ل�ضو�ضائي �لناجم عنها. 

 - و�ضع لوحات �إر�ضادية توؤكد �الأهمية �لثقافية للمكان. 

- �إز�لة �الأ�ضجار �لغازية للموقع و�ملحافظة على �لنبات �ملحلي 

كجزء من �لبيئة �لتاريخية �ملوروثة. 

 - �لتو��ضل مع �لهيئة �لعامة لل�ضياحة و�لرت�ث �لوطني. 

- �إن�ضاء مركز ثقايف ل�ضرح وتدريب �لنا�ص على و�ضائل �لبناء 

�لقدمية و�حلياة �الإن�ضانية الأهميتها. 

 - �إعادة ترميم �الآثار �لتاريخية و�حلفاظ على قيمتها.

٣- ال�سيا�سات القت�سادية والزراعية

�أهل �ملنطقة يف �لتنمية �لزر�عية للموقع وتكوين  �إ�ضتخد�م   -

جلنة منهم الإد�رة �الأر��ضي �لزر�عية. 

 - عمل در��ضة جدوى للمردود �ملايل من �ملز�رع. 
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وحتديد  باملوقع  �ملنطقة  مقومات  لدر��ضة  جلنة  ت�ضكيل   -

�ملنتجات �لزر�عية �الأمثل. 

 - ت�ضغيل �أهل �ملنطقة يف �ل�ضياحة لك�ضب مردود مادي لهم.

�ملحلي  �ملردود  ��ضتخد�م  يف  �ملحلي  �القت�ضاد  �نتعا�ص   -

كاأوقاف لتطوير�ملنطقة. 

و��ضتخد�مها  �ملوقع  يف  �ملائية  �ملو�رد  الإد�رة  خطة  و�ضع   -

بال�ضكل �الأمثل.

٤- ال�سيا�سات العمرانية

- و�ضع مناطق اللتقاء �حلجاج مع �أهل �ملنطقة.

�لو�جهة  وتكون  �حلرم  حدود  د�خل  للحجاج  م�ضاكن  و�ضع   -

تر�ثية.

- ��ضتخد�م �ملو�رد �ملحلية للبناء كحجر �ل�ضمي�ضي يف �ملنطقة 

�لتاريخية و�ملناطق �ملوقعة على �مل�ضار�ت �لتاريخية.
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العم��راين  وتاأث��ريه  للم�ش��روع،  الفك��ري  العم��ق 

واملجتمعي، ومدى ا�شتلهام الرتاث العمراين فيه: 

�ل�ضرية  مو�قع  على  للمحافظة  �ملقرتحة  �ل�ضيا�ضات  �رتكزت 

�ملف�ضلة  �الأ�ضا�ضية  �ملحاور  على  �لرت�ثية  �ل�ضريفة  �لنبوية 

�ضابقا: 

- �ل�ضيا�ضات �لبيئية 

- �ل�ضيا�ضات �لتاريخية 

- �ل�ضيا�ضات �القت�ضادية و�لزر�عية

- �ل�ضيا�ضات �لعمر�نية

ال�ضت�ضعار  �ملالءمة  �لبيئة   ، �ملقرتح  �حلديبية  م�ضار  ي�ضكل 

وما  �ل�ضلح  �أيام  خالل  �لوقائع  وت�ضل�ضل  �لتاريخي  �حلدث 

قبله ، و�إعطاء جرعة تثقيفية للز�ئرين باالإ�ضافة �إىل �لوقوف 

�لذي  �لر�ضو�ن  بيعة  حدث  و��ضت�ضعار  �لنبوي  �لتخييم  مبوقع 

�إمِْذ  نَي  نمِ �مْلُوؤْممِ َعنمِ   
ُ َّ
َي �هلل َر�ضمِ َقْد  �أ�ضحابه: )لَّ قال �هلل تعايل يف 

يَنَة  كمِ �ل�ضَّ نَزَل 
َ
َفاأ ْم  همِ ُقُلوبمِ يفمِ  َما  َم  َفَعلمِ َجَرةمِ  �ل�ضَّ َت  حَتْ ُعوَنَك  ُيَبايمِ

يًبا( �ضورة �لفتح �الآية 18. َثاَبُهْم َفْتًحا َقرمِ
َ
ْم َو�أ َعَلْيهمِ

ق�ضوى  �أولوية  �إعطاء  �لدر��ضة،  عند  �لتوجهات  �أهم  ومن 

للمحافظة على و�إحياء مو�قع �ل�ضرية �لنبوية �ل�ضريفة؛ لربط 

�الأجيال مب�ضرية �ضيد �خللق �لهادي �لب�ضري - �ضلو�ت �هلل عليه 

بامل�ضاركة  �أولوية  �إعطاء  �أن  كما   ،- و�ضلم  و�ضحبه  �آله  وعلى 

وجذب �ل�ضكان �ملحليني؛ ليكونو� جزءً� من هذه �لروؤية عامل 

مهم يف �لنجاح و�ملحافظة و�إحياء هذ� �لهدف.

م�شوغات نيل اجلائزة: 

مل�ضت �للجنة عند مر�جعتها ملحتويات وتقرير م�ضروع �ملحافظة 

على مو�قع �ل�ضرية �لنبوية �ل�ضريفة، بجديته و�ملجهود �ملبذول 

�لطالب يف  و�أظهر جيدة  و�لثناء عليه،  بالتقدير  ب�ضكل جدير 

جمع �ملعلومة و�لتحليل �ل�ضامل للم�ضروع )�لفر�ص و�الإمكانات( 

وكرب  �مل�ضروع  �ت�ضاع  من  وبالرغم  �لنبوي،  و�لتاريخ  و�ل�ضرية 

قدرتهم  يف  ومتيز  بر�عة  �ظهرو�  قد  �لطالب  �أن  �إاّل  حجمه 

على تنظيم �ملعلومات �لتي قامو� بجمعها، و�قرت�ح �ل�ضيا�ضات 

�لالزمة و�ل�ضابط و�ملعايري الإجناح �مل�ضروع.

فهم الفكر الرتاث��ي وا�شتخدامه وتطبيقه على فكرة 

امل�شروع: 

ي�ضكل مبد�أ �ملحافظة على مو�قع �ل�ضرية �لنبوية �ل�ضريفة وتوعية 

�مل�ضتقاة  و�لدرو�ص  �لنبوية  �حلو�دث  بق�ض�ص  �الأجيال  وربط 

حمور �الإحياء �لعمر�ين للموقع حيث مت حتديد منطقة �حلرم 

 - �هلل  ر�ضول  �ضيدنا  تخييم  مو�قع  على  للمحافظة  �لتاريخي؛ 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم و�ضحابته �لكر�م - ومنطقة توقيع �ل�ضلح 

�لتقاء  ومنطقة  �حلديبية  بئر  وموقع  �لر�ضو�ن  بيعة  وموقع 

)�لعثمانية  �حلديثة  و�الآثار  �حلديبية  مب�ضار  �لهجرة  م�ضار 

و�ل�ضعودية( و�لتي ال حتظى حاليا باأي نوع من �حلماية. 

�ملوقع  لربط  مهمًا  بعدً�  ت�ضفي  �ملقرتحة  �لعنا�ضر  �أن  كما 

�ل�ضالم ومتحف  �إن مركز  �ملعا�ضر، حيث  �لو�قع  و�حلدث مع 

للتعريف  �لر�ضمية؛  �ملبادر�ت  �ضمن  يندرج  �لعاملي  �حلو�ر 

باالإ�ضالم و�لتو��ضل مع �حل�ضار�ت �ملختلفة.
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�ملوقع،  بها  �رتبط  �لتي  �لتاريخية  �ملناطق  على  و�حلفاظ   

و�حلفاظ على �ل�ضورة �لذهنية �ل�ضحيحة للمكان، ومت حتديد 

نقاط جتمع ح�ضري وربطها بالن�ضيج �حل�ضري ملكة �ملكرمة، 

كما مت ت�ضميم هذه �لنقاط بعنا�ضر �لعمارة �ملعمارية �ملحلية، 

و��ضتخد�م مو�د حملية تتم�ضي مع �لطابع �ملعماري �لرت�ثي.

م��دي التزام مب��ادئ احلف��اظ على ال��رتاث العمراين 

وتوظيف الرتاث: 

تاأتي �لروؤية من �مل�ضروع »الإحياء موقع �ضلح �حلديبية وبيعة 

�لر�ضو�ن؛ لي�ضبح منوذجًا ال�ضت�ضعار ومعاينة مو�قع �ل�ضرية 

�لنبوية �ل�ضريفة على �ضاحبها - �ضلو�ت ربي و�ضالمه عليه- 

�حلايل  �جليل  »ربط  وهي  �الأ�ضا�ضية  �لر�ضالة  لتحقق  وذلك 

مبو�قع �ل�ضرية �لنبوية �ل�ضريفة ودر��ضتها على �أر�ص �لو�قع«.

قام �لطالب باقرت�ح حلول يف �أعمال تن�ضيق �ملو�قع �لتي ت�ضهم 

يف �إحياء �ملوقع تاريخيًا وبيئيًا وعمر�نيًا و�جتماعيًا مبا �ضوف 

يكون لها �أثر يف �لرفع من قيمتها ثقافيًا وبيئيًا و�قت�ضاديًا لدي 

�أهايل �ملنطقة وزو�رها. 

القيم الرتاثية: 

عبارة  وهو  جدً�،  عالية  دينية  تر�ثيه  قيمة  له  �مل�ضمم  �ملوقع 

�إىل  وحتويلها  �لتاريخية،  �حلديبية  �ضلح  موقع  منطقة  عن 

ل عن طريق �أعمال تن�ضيق �ملوقع و�حلفاظ  موقع �ضياحي مفعَّ

�لرت�ث  وخدمية، حتاكي  عنا�ضر جمالية  و�إ�ضافة  �ملوقع  على 

و�لطابع �لعمر�ين للمنطقة.

الإبداع: 

�لتعامل مع نوعية هذ� �مل�ضروع له �ضفة �إبد�عية يف فكرتها وكونها 

�الأ�ضا�ضي، ومتيز �لت�ضميم يف �لتعامل مع �مل�ضروع ومفرد�ته ب�ضكل 
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قوي، و�حرت�مه للمقومات �لبيئية مبختلف مناحيها، باالإ�ضافة 

�إىل �حرت�م رمزية �ملوقع �لدينية و�لتاريخية و�الجتماعية.

الواقعية: 

�مل�ضروع له �ضفة �لو�قعية و�الحتياج �ل�ضديد ملثل هذه �لنوعيات 

من �مل�ضاريع.

ا�شتخ��دام م��واد البن��اء والتقني��ات وو�شائ��ل البن��اء 

وحتقيق ال�شتدامة: 

�لعمارة  عنا�ضر  با�ضتخد�م  �مل�ضروع  بت�ضميم  �لطالب  قام 

غري  �أو  حملية  مو�د  و��ضتخد�م  �ملوجودة،  و�ملقومات  �ملحلية، 

للمنطقة  �لرت�ثي  �ملعماري  �لطابع  مع  تتم�ضي  ولكن  حملية، 

و�لقرى �ملوجودة، والإجناح مبد�أ �ال�ضتد�مة، ��ضتخدم �لطالب 
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وتعي�ص  �ملنطقة  مع  تتالءم  حملية،  نباتات  ��ضتعمال  �أفكار 

فرت�ت �أطول، وبا�ضتهالك مياه �قل.

تفعيل دور امل�شاركة املجتمعية: 

�حلديبية،  �ضلح  موقع  على  �ملحافظة  در��ضة  م�ضروع  �ختيار 

معني  من  �لو�دي  لهذ�  ملا  ناجح  �ختيار  ذ�ته  �لر�ضو�ن  وبيعة 

�أهل مكة ب�ضفة  و�ضكان  للم�ضلمني ب�ضفة عامة  ديني وذهني 

خا�ضة؛ مما �ضيكون له كبري �الأثر �إيجابًا يف تفاعل �ل�ضكان مع 

دور  وتفعيل  لل�ضكان  �الجتماعية  �لفعاليات  وتن�ضيط  �مل�ضروع، 

�مل�ضاركة �ملجتمعية.

�عتمدت �لدر��ضات على مبد�أ �لتخطيط �لبيئي �الإن�ضاين، �لذي 

يعطي �أهمية كبرية للجانب �الإن�ضاين و�ملجتمع �ملحلي، و��ضتمر 

هذ� �ملبد�أ يف مرحلة �خلطط �ملقرتحة حيث �أعطي دورً� رئي�ضًا 

لل�ضكان �ملحليني للم�ضاركة يف تنفيذ و�إد�رة �خلطط �الإن�ضانية، 

فعلى �ضبيل �ملثال: 

�ملحلية  �لنباتات  من  �ل�ضمر  �أ�ضجار  ت�ضجري  �إعادة  برنامج 

و�لعمل  �مل�ضاركة  دور  �ملنطقة  ل�ضكان  يكون  �أن  يقرتح  حيث 

على  �ملحافظة  باأهمية  �لتوعية  �إىل  باالإ�ضافة  �لربنامج،  يف 

يف  �ملنطقة  �ضكان  عن  ممثلني  وي�ضارك  �لنباتي،  �لغطاء 

ووز�رة  �لوطني  و�لرت�ث  �ل�ضياحة  هيئة  مع  �ملوقع  �إد�رة  جلنة 

�لزر�عة و�أمانة �لعا�ضمة �ملقد�ضة، كما مت �قرت�ح عمل دور�ت 

تدريبية لل�ضكان يف جمال �الإر�ضاد �ل�ضياحي �لتاريخي، و�لبناء 

�حلكومية  �جلهات  تعمل  �أن  على  �لبيئية،  و�لتوعية  �لتقليدي 

م�ضاركتهم  على  وت�ضجيعهم  �ل�ضكان  م�ضاركة  متابعة  على 

ال ومبا�ضر، و�إعطاء �أولوية ق�ضوى لتوظيف �ضكان  باأ�ضلوب فعَّ

�ملنطقة يف جمال �الإر�ضاد �ل�ضياحي وتوجيه مو�رد �ال�ضتثمار؛ 

لتطوير �ملوقع لفائدة �ل�ضكان �ملحليني ب�ضكل مبا�ضر.

الأخذ يف العتبار للبعد القت�شادي: 

�أن�ضطه على �ملوقع وتطوير للقرى، و�مل�ضار�ت و�ملو�قع  �إ�ضافة 

�الأنام - �ضلي  �ضيد  لقاء�ت  و�لتي مت فيها  �ملميزة،  �لتاريخية 

و�لرعي  �لربي  �لتخييم  ن�ضاط  وكذلك   - و�ضلم  عليه  �هلل 

و�ملر�كز �ل�ضياحية وبعدها �لرت�ثي، ومركز ثقايف �جتماعي ذو 

�إطالله على جبال �حلمو�ت �لتاريخية من ناحية، وعلي و�دي 

�لعقيق وق�ضر عروة من ناحية �أخري.

تاأثري امل�شروع على البعد ال�شياحي التنموي: 

�إن �مل�ضروع - بحد ذ�ته - عن�ضر جذب �ضياحي قوي، و�أي�ضًا 

يقل  ال  عمق  ذي  �لتنموي  �ل�ضياحي  �لبعد  على  �مل�ضروع  تاأثري 

�ل�ضياحية،  �ململكة  خريطة  على  �مل�ضار  هذ�  ي�ضع  حيث  قوة، 

وتاأثريها  �ملتميزة،  �ل�ضياحية  �ملقومات  على  �ل�ضوء  و�إلقاء 

و�لباز�ر  �لعاملي  �حلو�ر  متحف  و�إ�ضافة  فاعل  ب�ضكل  �لتنموي 

�لرت�ثي �أي�ضًا ي�ضهم يف �إثر�ء �لن�ضاط �ل�ضياحي.

الفهم لق�شايا التنمية امل�شتدامة: 

�ملناطق  على  �ل�ضوء  �إلقاء  يف  قوي  �إيجابي  تاأثري  للم�ضروع 

�حل�ضري،  �لعمر�ين  بالن�ضيج  وربطها  �لتاريخية  �لطبيعية 

�لذي يف�ضل �ملنطقة عن مكة �ملكرمة باعتباره م�ضارً� �ضياحيًا 

�لرثوة  على  و�حلفاظ  و�لزو�ر؛  لل�ضكان  طبيعيٍا  ومتنف�ضًا 

و�آبار  ومز�رع  مبان  من  �الأجد�د  عليها  عا�ص  �لتي  �لتاريخية 

على �ضفاف �ملنطقة.
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مراعاة البعد الجتماعي: 

للم�ضروع تاأثري �إيجابي قوي على �لبعد �الجتماعي، وتاأثري ي�ضهم 

�أهايل  وتثقيف  تذكري  حيث  وجمتمعيًا  عمر�نيًا  ال  فعَّ ب�ضكل 

�ملنطقة وز�ئريها باأهمية �ملنطقة �لدينية و�لرت�ثية و�لتاريخية.

الت�شكيل الرتاثي العمراين واملفردات واللغة املعمارية: 

 - �حلديبية  �ضلح  موقع  لتاريخ  �لذهنية  �ل�ضورة  تكتمل  لكي 

جل�ضات  من  �ملوقع  تن�ضيق  عنا�ضر  �إ�ضافة  مت  �لر�ضو�ن  بيعة 

وزر�عة  طبيعية  وم�ضار�ت  �لرت�ث  من  ت�ضميمها  م�ضتوحى 

�لنباتات �ملحلية وج�ضور ومتحف وباز�ر.

الإخراج العام: 

با�ضتخد�م  فكرتهم  تو�ضيل  متميزة يف  ب�ضورة  �لطالب  جنح 

قر�ءة  �لتحكيم  للجنة  �ضهل  مما  برب�عة،  �الإظهار  تقنيات 

عمل  لعنا�ضر  غمو�ص  دون  عليها  و�حلكم  ب�ضهوله،  �مل�ضروع 

�ملعلومة  عر�ص  يف  بر�عة  �لطالب  �أظهر  حيث  �لطالب، 

معلومات  تنوع  من  وبالرغم  للم�ضروع،  �ل�ضامل  و�لتحليل 

يف  متيزو�  �لطالب  �أن  �إال  حجمها،  وكرب  وت�ضعبها  �مل�ضروع 

تنظيم �ملعلومات �لتي قامو� بجمعها وعر�ضها بو�ضوح.

راأي جلنة التحكيم: 

تناول �لطالب فكرة متميزة، حيث تناولو� منطقة »موقع �ضلح 

�حلديبية - بيعة �لر�ضو�ن«؛ ملا له من قيمة دينية وتر�ثية و�لتي 

فح�ضت  باملنطقة.وقد  �لعمر�ن  تطوير  على  بظاللها  �ألقت 

-�للجنة بعناية- مر�عاة �لطالب لل�ضروط �لعامة للجائزة من 

تطبيق �ال�ضرت�طات �ملوؤهلة للتقدمي.

�لعامة  لالأهد�ف  �ملت�ضابق  تطبيق  مر�جعة  �للجنة  تابعت 

�للجنة،  و�ضعتها  �لتي  باملعايري  �لتز�مه  ومر�عاة  للجائزة، 

وكذلك �لدرجات �لتي ح�ضل عليها �مل�ضروع يف �لتقومي، حيث 

وبحرفية  �ملطلوبة  �لنقاط  �أغلب  حقق  قد  �مل�ضروع  �أن  وجدت 

متميزة، وفهم �لهدف �لعام للجائزة، ومنحته �جلائزة �لثانية 

مل�ضروع �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين.
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المشروع الفائز بالجائزة الثالثة:
إعادة إحياء وترميم منطقة الكوت- مدينة األحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الطالب: عبدالرحمن إبراهيم المهباش، محمد خالد الفريدة، حمد أحمد العبدالرزاق
إشراف: د. رفيق الحسين، د. محمد استانبولي

)كلية العمارة والتخطيط - جامعة الدمام - المملكة العربية السعودية(
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قيا�س امل�شروع: 

- �مل�ضاحة �الإجمالية الأر�ص �مل�ضروع: 1٣1،1٣8م2

- �مل�ضاحة �ملغطاة باملباين: 95،100م2

- جمموع �مل�ضاحات �مل�ضطحة: ٣1،٣8م2

- �أعلى �رتفاع يف �مل�ضروع: 14م

- عدد �لطو�بق: 8 طو�بق

الفكرة الت�شميمية للم�شروع: 

�لقدمية  �ملباين  ��ضتعادة  �إىل  و�الإحياء  �لرتميم  هذ�  يهدف 

تلك  من  �مل�ضتخدمني  �حتياجات  وتوفري  �ملختلفة،  بطرزها 

�أ�ض�ص  خالل  من  معها  للتعاي�ص  �لالزم  �جلو  وتوفري  �ملباين، 

ت�ضميمية ذ�ت معايري دقيقة.
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م�شادر مواد البناء: 

 حملية من �لطني و�حلجر و�الأخ�ضاب.

تعريف امل�شروع: 

مدينة �الأح�ضاء، منطقة �لكوت باالأخ�ص �لتي يقع فيها ق�ضر 

�إبر�هيم، وتعترب بو�بة �الأح�ضاء قدميًا وت�ضمى بو�بة �لفتح.

املوقع امل�شمم: 

�لقدمية  �ملباين  ��ضتعادة  �إىل  و�الإحياء  �لرتميم  هذ�  يهدف 

�إبر�هيم،  ق�ضر  فيها  يقع  �لتي  باالأخ�ص  �ملختلفة  بطرزها 

�جلو  وتوفري  �ملباين  تلك  من  �مل�ضتخدمني  �حتياجات  وتوفري 

�أ�ض�ص ت�ضميمية ذ�ت معايري  �لالزم للتعاي�ص معها من خالل 

دقيقة، ومن هذه �الأهد�ف: 
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- �إ�ضافة �أن�ضطة على �ملوقع

- �إعادة �ملنطقة �لقدمية كما كانت بُطُرزها.

- جعلها معلمًا �ضياحيًا وتر�ثيًا.

- توفري خدمات للم�ضتخدمني وتلبية رغباتهم.

- �حلفاظ على �ملنطقة تر�ثيًا من خالل �ملو�د و�لت�ضميم.

�إ�ضافة  �ملنطقة مت  لتاريخ هذه  �لذهنية  �ل�ضورة  تكتمل  ولكي 

طبيعية  وم�ضار�ت  تر�ثية  جل�ضات  من  �ملوقع  تن�ضيق  عنا�ضر 

وزر�عة �لنباتات �ملحلية.

العمق الفكري للم�شروع، وتاأثريه العمراين واملجتمعي، 

ومدى ا�شتلهام الرتاث العمراين فيه: 

يف  و�هميته  �مل�ضروع  تاأثري  يكمن  �لعمر�ين  �لنطاق  علي 

و�إلقاء  �ملنطقة  تاريخ  باأهمية  �ملنطقة  �أهايل  وتثقيف  تذكري 

بالن�ضيج  وربطها  �لتاريخية  �لطبيعية  �ملناطق  على  �ل�ضوء 

�لتي  �لتاريخية  �لرثوة  على  و�حلفاظ  �حل�ضري  �لعمر�ين 

عا�ص عليها �الأجد�د.

م�شوغات نيل اجلائزة: 

مل�ضت �للجنة عند مر�جعتها ملحتويات وتقرير �مل�ضروع بجدية 

عليه  و�لثناء  بالتقدير  ب�ضكل جدير  �ملبذول  و�ملجهود  �مل�ضروع 

وتبويبها  �ملعلومات  جمع  يف  �مل�ضاركني  �لطالب  قوة  و�أظهر 

وجرد �ملوقع و�لتحليل �ل�ضامل للم�ضروع، وبالرغم من �ختالف 

�لتحديات  و�ضعوبة  �ملدينة  مبركز  ووقوعها  �مل�ضروع  مكونات 

�لطالب  �أن  �إال  حجمه  وكرب  �مل�ضروع  توثيق  يف  جابهوها  �لتي 

�لتي  �ملعلومات  تنظيم  على  قدرتهم  يف  ومتيز  بر�عة  �أظهرو� 

مت جمعها.

فهم الفكر الرتاث��ي وا�شتخدامه وتطبيقه على فكرة 

امل�شروع: 

�إعادة �إحياء وترميم منطقة �لكوت / مدينة �الأح�ضاء و�حلفاظ 

على �ملناطق �لتاريخية �لتي �رتبط بهذه �ملنطقة و�حلفاظ على 

�ل�ضورة �لذهنية �ل�ضحيحة منطقة �لكوت / مدينة �الأح�ضاء، 

وتوثيق عنا�ضر �لعمارة �ملحلية و��ضتخد�م مو�د حملية تتم�ضي 

مناحي  �أهم  من  يعترب  للمنطقة  �لرت�ثي  �ملعماري  �لطابع  مع 

فهم �لطالب للم�ضروع.

م��دي التزام مب��ادئ احلف��اظ على ال��رتاث العمراين 

وتوظيف الرتاث: 

قام �لطالب باقرت�ح حلول يف �أعمال تن�ضيق �ملو�قع �لتي ت�ضهم 

تاريخيًا  �الأح�ضاء  مدينة   / �لكوت  منطقة  وترميم  �إحياء  يف 

ثقافيًا  قيمتها  من  �لرفع  يف  �أثر  لها  يكون  �ضوف  مبا  وبيئيًا، 

وبيئيًا و�قت�ضاديًا لدي �أهايل �ملنطقة وزو�رها. 
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القيم الرتاثية: 

�ملو�قع  له قيمة تر�ثيه عالية، وهو عبارة عن  �ملوقع �مل�ضمم 

وكذلك  �لوقت  مبرور  وتغريت  تاريخية  �أحد�ثًا  �ضهدت  �لتي 

�لوقت  �إىل  �لتاريخية  �ملنطقة  يف  �لعمر�ين  �لنمط  تطور 

طريق  عن  ل  مفعَّ �ضياحي  موقع  �إيل  حتويله  ثم  ومن  �حلايل 

و�إ�ضافة  �إبر�هيم  ق�ضر  على  و�حلفاظ  �ملوقع  تن�ضيق  �أعمال 

�لعمر�ين  و�لطابع  �لرت�ث  حتاكي  وخدمية  جمالية  عنا�ضر 

للمنطقة.

الإبداع: 

ت�ضميم متحف يعك�ص طابع �الأح�ضاء وتر�ثها، ومركز ثقايف 

يدل �لزو�ر ويعرفهم باملنطقة، و�ضوف يخدم �مل�ضتخدمني 

للمنطقة ويلبي �حتياجاتهم، ويكون مثل �لت�ضغيل �لوظيفي 



147

�أخرى،  و�ضاحات  ومناطق  مباٍن  �إحياء  ومت  لل�ضكان، 

يعك�ص  �لذي  و�لت�ضميم  للمنطقة  �ملنا�ضبة  �ملو�د  باختيار 

�ملنطقة. طابع 

الواقعية: 

�مل�ضروع له �ضفة �لو�قعية و�مكانية �لتطبيق و�الحتياج �ل�ضديد 

ملثل هذه �لنوعيات من �مل�ضاريع �لتي ميكن تطبيقها.

ا�شتخ��دام م��واد البن��اء والتقني��ات وو�شائ��ل البن��اء 

وحتقيق ال�شتدامة: 

�لطرز  على  للتعرف  كاملة  للمنطقة  تاريخية  ملحة  عمل  مت 

وطرق  �ملنطقة،  هذه  يف  �مل�ضتخدمة  و�ملو�د  لها،  �ملعمارية 

�لبناء فيها و�أي�ضًا �لتعرف على �لن�ضب يف �الأعمدة و�لفتحات 

عملية  يف  بحيث  و�أنو�عها  �الأعمدة  ون�ضب  ونو�فذ  �أبو�ب  من 
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على  و�لتعرف  لها  �لرجوع  يتم  �ملباين  �لرتميم  �أو  �ال�ضتعادة 

�لطرز يف عملية �لت�ضميم.

تفعيل دور امل�شاركة املجتمعية: 

مبقرتحاتهم  �لطالب  الإمد�د  ملحوظ  ب�ضكل  �ل�ضكان  ت�ضاعد 

و�حتياجاتهم يف �مل�ضروع.

الأخذ يف العتبار للبعد القت�شادي: 

يعترب  �ملحيطة  للمناطق  �لتطوير  مع  ذ�ته-  -بحد  �مل�ضروع 

و�أ�ضو�ق  تاريخية  عامة  مكتبة  وتطوير  للمدينة  ثمينة  �إ�ضافة 

تر�ثية ومركز ثقايف �جتماعي؛ يعطي ثقل عمر�ين قوي وجذب 

�قت�ضادي.
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تاأثري امل�شروع على البعد ال�شياحي التنموي: 

قوي،  �لتنموي ذوعمق  �ل�ضياحي  �لبعد  �مل�ضروع على  تاأثري  �إن 

لت�ضبح موقعًا متميزً�  �ملحيطة؛  و�ملنطقة  �لق�ضر  حيث يطور 

�ملقومات  على  �ل�ضوء  و�إلقاء  �ل�ضياحية،  �ململكة  خريطة  على 

ال.  �ل�ضياحية �ملتميزة، وتاأثريها �لتنموي ب�ضكل فعَّ

الفهم لق�شايا التنمية امل�شتدامة: 

�ملناطق  على  �ل�ضوء  �إلقاء  يف  قوي  �إيجابي  تاأثري  للم�ضروع 

�حل�ضري،  �لعمر�ين  بالن�ضيج  وربطها  �لتاريخية،  �لطبيعية 

طبيعي  ومتنف�ص  �أخ�ضر،  ح�ضري  كم�ضار  منه  و�ال�ضتفادة 

مباٍن  من  �لتاريخية  �لرثوة  على  و�حلفاظ  و�لزو�ر،  لل�ضكان 

تاريخية غنية باملفرد�ت �لرت�ثية �ملتنوعة.
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مراعاة البعد الجتماعي: 

وتاأثري  �الجتماعي،  �لبعد  على  قوي  �يجابي  تاأثري  للم�ضروع 

وتثقيف  تذكري  حيث  وجمتمعيًا،  عمر�نيًا  فاعل  ب�ضكل  ي�ضهم 

ب�ضفة  �ململكة  من  وزو�رها  خا�ضة،  ب�ضفة  �الأح�ضاء  �أهايل 

عامة، وباأهمية �ملنطقة �لتاريخية. 

الت�شكيل الرتاثي العمراين واملفردات واللغة املعمارية: 

�لعريق،  �الأح�ضاء  مدينة  لتاريخ  �لذهنية  �ل�ضورة  تكتمل  لكي 

مت  �إبر�هيم،  ق�ضر  فيها  يقع  �لتي  باالأخ�ص  �لكوت  ومنطقة 

�إ�ضافة عنا�ضر تن�ضيق �ملوقع بال�ضاحات و�لفر�غات �لعمر�نية 

�لرت�ث  من  ت�ضميمها  م�ضتوحى  جل�ضات  من  �ملفتوحة، 

وم�ضار�ت طبيعية وزر�عة �لنباتات �ملحلية.
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الإخراج العام: 

جنح �لطالب ب�ضورة متميزة يف تو�ضيل فكرتهم، با�ضتخد�م 

قر�ءة  �لتحكيم  للجنة  �ضهل  مما  برب�عة  �الإظهار  تقنيات 

عمل  لعنا�ضر  غمو�ص  دون  عليه  و�حلكم  ب�ضهوله،  �مل�ضروع 

�ملعلومة  عر�ص  يف  بر�عة  �لطالب  �أظهر  حيث  �لطالب، 

معلومات  تنوع  من  وبالرغم  للم�ضروع،  �ل�ضامل  و�لتحليل 

يف  متيزو�  �لطالب  �أن  �إالَّ  حجمها  وكرب  وت�ضعبها  �مل�ضروع 

تنظيم �ملعلومات �لتي قامو� بجمعها وعر�ضها بو�ضوح.

راأي جلنة التحكيم: 

وترميم  �إحياء  �إعادة  تناولو�  حيث  متميزة،  فكرة  �لطالب  تناول 

وتعترب  �إبر�هيم،  ق�ضر  فيها  يقع  �لتي  باالأخ�ص  »�لكوت  منطقة 

بو�بة �الأح�ضاء قدميًا وت�ضمى »بو�بة �لفتح« حيث ر�أت جلنة �لتحكيم 

و�إحياء  �أي�ضًا،  مناطق  عدة  و�إحياء  مناطق  عدة  ت�ضميم  يف  �أنه 

للمنطقة  �ملنا�ضبة  �ملو�د  باختيار  �أخرى،  و�ضاحات  ومناطق  مباٍن 

و�لت�ضميم �لذي يعك�ص طابع �ملنطقة من مقومات متيز �مل�ضروع.

لل�ضروط  �ملت�ضابق  مر�عاة  -بعناية-  �للجنة  فح�ضت  وقد 

�لعامة للجائزة من تطبيق �ال�ضرت�طات �ملوؤهلة للتقدمي.

�لعام  �لهدف  لتطبيق  �ملت�ضابق  تطبيق  مر�جعة  �للجنة  تابعت 

�للجنة،  و�ضعتها  �لتي  باملعايري  �لتز�مه  ومر�عاة  �جلائزة،  من 

و�لدرجات �لتي ح�ضل عليها �مل�ضروع يف �لتقومي حيث وجدت �أن 

�مل�ضروع قد حقق �أغلب �لنقاط �ملطلوبة وبحرفيه ومهنية متميزة 

�جلائزة  �لتحكيم  جلنة  ومنحته  للجائزة،  �لعام  للهدف  وفهم 

�لثالثة مل�ضروع �حلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين.
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البحث الفائز بالجائزة األولى:
التأهيل العمراني والتنمية المستدامة بالقرى التراثية بالمملكة العربية السعودية »بلدة أشيقر التراثية 

كحالة دراسية«  – أشيقر - المملكة العربية السعودية
الطالب: محمد أمين أحمد آشي

إشراف: أ. د. عبداهلل بن محمد العويد
)كلية العمارة والتخطيط - جامعة الدمام

- المملكة العربية السعودية(
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تعريف موجز للبحث:

�أن  ن�ضتطيع  �أهم ما ميكن در��ضته؛ لكي  �لعمر�ين هو  �لرت�ث 

نفهم �لعالقة �لهامة بني �ملجتمع و�لبيئة �ملحيطة به على مر 

�مل�ضتوى  على  �ضياحي  �قت�ضادي  دخل  م�ضدر  وهو  �لع�ضور، 

متميزً�  مثااًل  يعد  �أ�ضيقر  قرية  يف  �لعمر�ين  و�لرت�ث  �لعاملي. 

لعمارة منطقة �لو�ضم قدميًا، تو�رثته �الأجيال حتى عامنا هذ�، 

وهو غني بالتفا�ضيل �ملعمارية و�لعمر�نية �لتي جتعله متفردً� 

ما مييز  �أهم  �إن  منه.  و�لتعلم  م�ضاهدته  عن غريه ممتعًا يف 

وعلى  بها،  �ملنطقة  �ضكان  �هتمام  هو  �لرت�ثية  �أ�ضيقر  قرية 

�لرغم من تاأثر �لقرية �لرت�ثية بعو�مل �لتعرية �إالَّ �أنها حافظت 

على معاملها �الأ�ضا�ضية، فقد قام �ضكان �ملنطقة باملحافظة على 

و�إعادة  �لرتميم  عمليات  من  بالعديد  بالقيام  �لقرية  معامل 

�ملهتمني  �الأهايل  من  �ضخمة  بتربعات  جدً�  �ملكلفة  �لتاأهيل 

�أنها  �لرغم من  �لعملية - وعلى  �أجد�دهم، ولكن هذه  برت�ث 

�أثمرت كثريً� يف دعم �جلو�نب �لثقافية و�الجتماعية - �إال �أنها 

مل تكن جمدية �قت�ضاديًا �إىل حد كبري، بل �أن عملية �لرتميم 

�لبحث  م�ضكلة  تكمن  وهنا  �لتربعات.  على  تعتمد  تز�ل  ال 

�أن نقوم بعملية �لتنمية �مل�ضتد�مة ملثل هذه �لقرية  وهي كيف 

�لرت�ثية، وبناء على �لبحث يف هذ� �ملو�ضوع تبني �أن من �أهم 

�أ�ضباب �لق�ضور يف عملية حت�ضيل دخل �قت�ضادي لهذه �لقرية 

تاأهيل  �إعادة  لعملية  و��ضحة  خطة  وجود  عدم  هو  �لرت�ثية، 

�لت�ضميم �لعمر�ين للموقع، تخدم هذه �لقرية لت�ضتقبل �ضياح 

�لد�خل و�خلارج ب�ضكل جمٍد �قت�ضاديًا.
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فر�شية البحث:

لقد مت در��ضة هذه �لفر�ضية باأ�ضلوب �لبحث �مل�ضحي للحالة، 

زمنية  فرتة  به  و�ملكوث  للموقع  �مليد�نية  �لدر��ضة  طريق  عن 

منا�ضبة؛ لتوثيق �لبيانات وجمع �ملعلومات �لالزمة ب�ضكل ير�عي 

مفاهيم �ال�ضتد�مة �لثالثة »�لبيئة و�ملجتمع و�القت�ضاد« وذلك 

�ملعلومات ح�ضب طريقة  منا�ضبة جلمع  بحثية  �أدو�ت  باختيار 

�لدر��ضة  حمل  للموقع  ميد�ين  م�ضح  �إجر�ء  ومنها،  توفرها 

يف  �ملخت�ضني  مع  �ل�ضخ�ضية  �ملقابالت  و�إجر�ء  وحميطه، 

جمال �ملحافظة على �لرت�ث �لعمر�ين وتنمية �ملو�قع �لرت�ثية، 

وتعبئة �ال�ضتبيانات �خلا�ضة بذلك.

منهجية البحث:

�لعمر�ين  �لت�ضميم  لتاأثري  �ملختلفة  �جلو�نب  �لدر��ضة  تبحث 

و�ملطاعم  كالفنادق  �ل�ضياحية،  للخدمات  �مل�ضاندة  للمن�ضاآت 

عملية  على  وغريها  �لتجارية،  و�خلدمات  �لرتفيهية  و�ملر�كز 

در��ضية  كحالة  �لرت�ثية  �أ�ضيقر  بلدة  يف  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 

طريق  عن  وذلك  �ل�ضعودية،  �لعربية  باململكة  �لرت�ثية  للقرى 

زمنية  به فرتة  و�ملكوث  �لدر��ضة،  ملوقع  م�ضحي  ببحث  �لقيام 

ب�ضكل  �لالزمة  �ملعلومات  وجمع  �لبيانات،  لتوثيق  منا�ضبة 

ير�عي مفاهيم �ال�ضتد�مة �لثالث »�لبيئة و�ملجتمع و�القت�ضاد« 

�ملعلومات ح�ضب طريقة  منا�ضبة جلمع  بحثية  �أدو�ت  باختيار 

�ل�ضخ�ضية  �ملقابلة  ��ضتبيان  �لباحث  و��ضتخدم  توفرها، 

وعملية  �لعمر�ين،  �لرت�ث  على  �ملحافظة  جمال  يف  للخرب�ء 

حتديد  بهدف  �ملعلومات  جمع  و�ضائل  كاأحد  تاأهيله  �إعادة 

�أهم خ�ضائ�ص �لن�ضيج �لعمر�ين؛ وذلك ال�ضتخال�ص �لنتائج 

خالل  من  جمعها  مت  �لتي  �الأخرى  باملعلومات؛  ومقارنتها 

�ملالحظة �مليد�نية و�مل�ضادر �لثانوية و�ملر�جع �لبحثية و�الأمثلة 

تاأهيل  �ملقرتحات؛ لدعم عملية  �أف�ضل  �إىل  للتو�ضل  �مل�ضابهة، 

�لقرية �لرت�ثية من خالل جتان�ص �لت�ضميم �لعمر�ين ملن�ضاآت 

�خلدمات �ل�ضياحية مع �لن�ضيج �لعمر�ين للقرية �لرت�ثية.

الرتاث  ا�شتلهام  ومدى  للبحث  الفكري  العمق 

العمراين فيه:

�لقرى  يف  �مل�ضتد�مة  بالتنمية  �خلا�ضة  �لدر��ضات  تعترب 

يعترب  حيث  مكتباتنا،  يف  �لنادرة  �لدر��ضات  من  �لرت�ثية، 

��ضتغالل �لرت�ث �لعمر�ين كم�ضدر جذب �ضياحي لدعم عملية 

�لتنمية، جمااًل جديدً� على �ململكة �لعربية �ل�ضعودية وقطاعًا 

نا�ضئًا وو�عدً� �ضوف ي�ضاعد على حل �لكثري من �مل�ضكالت �لتي 

تعاين منها �لعديد من �لقرى �لتي حتتوي تر�ثًا عمر�نيًا، كعدم 

وتقلي�ص  �لتنمية  عملية  يدعم  جمٍد  �قت�ضادي  دخل  وجود 

�لعمر�ين  �لرت�ث  على  و�ملحافظة  �لرتميم  عملية  ��ضتهالك 

للعديد من �ملو�رد �ملادية �ملتاحة �لتي من �ملمكن �أن ت�ضتغل يف 

تطوير �جلذب �ل�ضياحي، من خالل توفري �لفعاليات �لرتفيهية 

و�لثقافية �جلاذبة للدخل �القت�ضادي.

وتعترب خطط �إعادة تاأهيل �لت�ضميم �لعمر�ين عن�ضرً� هامًا 

يف تدعيم عملية �جلذب �ل�ضياحي يف �ملناطق �لرت�ثية، ومع �أن 

هناك �لعديد من �لدر��ضات �لتي �ضبق و�أن عملت على قطاعات 

معينة، كالفنادق و�ملطاعم وو�ضائل �لنقل وغريها، ولكنه يندر 
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ت�ضعى؛  متكاملة  كمنظومة  جميعًا  عملها  تدر�ص  �أبحاث  وجود 

لتحقيق مفهوم تنموي م�ضتد�م يف �ملناطق �لرت�ثية.

اأهمية البحث:

�لقر�ر  متخذي  ت�ضجيع  يف  �لدر��ضة  هذه  �أهمية  وتكمن 

لالهتمام  �ململكة،  يف  �لرت�ثية  �لقرى  تنمية  عن  و�مل�ضوؤولني 

و�بتكار �أ�ضاليب م�ضتد�مة يف حتقيق عملية �لتنمية من خالل 

وتطوير  لها،  �لعمر�ين  �لت�ضميم  تاأهيل  باإعادة  �الهتمام 

فعاليتها يف جذب �ل�ضياح وحتريك �القت�ضاد �ل�ضياحي بها.

�شمولية الدرا�شة:

�أ�ضيقر �لرت�ثية مثااًل للبلد�ت و�لقرى �لتي حتتوي  تعترب بلدة 

هذه  يف  كاأمنوذج  �ختيارها  ومت  متميز،  عمر�ين  تر�ث  على 

وهو  بها،  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  عنا�ضر  �أهم  لتوفر  �لدر��ضة، 

�هتمام �ملجتمع �ملحلي باملحافظة على تر�ث �ملنطقة �لعمر�ين 

وحلاجتهم ملثل هذ� �لنوع من �لدر��ضات �لتي �ضت�ضيف �لكثري 

بالن�ضبة �إىل مفهوم عملية �لتنمية لديهم.

اأجزء البحث:

يحتوي �لبحث على �ضتة ف�ضول، يخت�ص �لف�ضل �الأول منها بخطة 

ومنهجية �لدر��ضة من حيث ق�ضية �لدر��ضة و�أهد�فها و�أهميتها 

و�الأمثلة  �ل�ضابقة  �لدر��ضات  لبع�ص  و��ضتعر��ص  وت�ضاوؤالتها، 

�مل�ضابهة �خلا�ضة باال�ضتفادة من �لرت�ث �لعمر�ين كعن�ضر جذب 

�ضياحي يف �ملدن و�لقرى على �مل�ضتوى �ملحلي و�لعاملي.

�لت�ضميم  مفاهيم  على  �لدر��ضة  ركزت  �لثاين  �لف�ضل  ويف 

�لعمر�ين،  و�لرت�ث  �مل�ضتد�مة  �ل�ضياحية  و�لتنمية  �لعمر�ين 

من  �ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �ل�ضياحية  �لتنمية  وطبيعة 

حيث �أهميته ونوعية وطبيعة �ال�ضتفادة منه.

فيما تناول �لف�ضل �لثالث �حلالة �لدر��ضة “بلدة �أ�ضيقر” من 

و�لبيئة  �جلغر�يف  و�ملوقع  �لتاريخية  وخلفيتها  �أهميتها  حيث 

�ل�ضكانية،  و�لطبيعة  و�ملجتمع  �ملوقع  وخو��ص  �لعمر�نية، 

و�القت�ضاد �ملحلي و�ملو�رد �ملادية و�لب�ضرية.

من  �لرت�ثية  �أ�ضيقر  بلدة  يف  �لتنمية  �لر�بع  �لف�ضل  وتناول 

�لق�ضور  وم�ضببات  و�لتحديات،  و�ملربر�ت  �حلو�فز،  حيث 

�لتي ت�ضتدعي �ضرعة ت�ضغيل خطة تنمية م�ضتد�مة يف �أ�ضيقر، 

و�أي�ضًا على حتديد �ملقومات �ملتوفرة و�أهمية �ال�ضتفادة منها 

يف عملية �لتنمية.

فيما مت �لرتكيز يف �لف�ضل �خلام�ص على �لت�ضميم �لعمر�ين 

�لتنمية  على  وتاأثريه  �أ�ضيقر،  بلدة  يف  �مل�ضاندة  للمن�ضاآت 

وعالقتها  للمن�ضاآت  �ملعماري  �لت�ضميم  حيث  من  �مل�ضتد�مة 

�لرت�ث  تاأهيل  �إعادة  و�إمكانية  وطبيعتها،  �لرت�ثية،  بالقرية 

�لتي  و�لفعاليات  م�ضاندة،  كمن�ضاآت  و��ضتغالله  �لعمر�ين 

تقدمها هذه �ملن�ضاآت، ومت تقدمي تخيل عام لطبيعة �لت�ضميم 

�لعمر�ين وعالقته بالفعاليات.

�لتي  �لنتائج  ال�ضتعر��ص  ُخ�ض�ص  فقد  �ل�ضاد�ص  �لف�ضل  �أما 

نتائج  �إىل  خاللها  من  و�لتو�ضل  �لدر��ضة،  �إليها  خل�ضت 

ت�ضاهم  �أن  �ملوؤمل  وتو�ضيات ومقرتحات ت�ضميمية هامة، من 

�لرت�ثية؛  �أ�ضيقر  بلدة  تاأهيل  عملية  وتدعم  �مل�ضاكل،  حل  يف 
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�مل�ضتد�م  �لتاأهيل  الإعادة  و�أمنوذجًا  �ضياحيًا  مق�ضدً�  لتكون 

للقرى �لرت�ثية باململكة �لعربية �ل�ضعودية.

النتائج وخال�شة البحث وتو�شياته ومقرتحاته:

�أن  �ملوؤَّمل  ومقرتحات من  وتو�ضيات  نتائج  �إىل  �لبحث  خل�ص 

يف  عامة  �لرت�ثية  للقرى  كمثال  �لرت�ثية  �أ�ضيقر  بلدية  تخدم 

�ململكة �لعربية �ل�ضعودية )تو�ضيات خا�ضة باأ�ضيقر، وتو�ضيات 

�لباحث من خالل  تو�ضل  �مل�ضتقبلية(. كما  و�لدر�ضات  عامة، 

يف  �ملخت�ضني  �آر�ء  جمع  �إىل  �مليد�نية  �لدر��ضة  نتائج  حتليل 

�لر�هن  �لو�ضع  ت�ضف  �لتي  �ملخططات  من  عدد  �إىل  �ملجال 

من  مت  و�لتي  �لدر��ضة،  حمل  باملوقع  �لرت�ثية  �ملباين  حلالة 

خاللها �لتو�ضل �إىل عدد من �ملقرتحات �لت�ضميمية، لتطوير 

بلدة �أ�ضيقر �لرت�ثية لتكون و�جهة �ضياحية متميزة على م�ضتوى 

�ململكة �لعربية �ل�ضعودية و�لعامل �إن �ضاء �هلل.

املراجع:

ب�ضكل  وممنهج  متو�زن  ب�ضكل  �لبحث  ف�ضول  تغطي  �ملر�جع 

بحثي متقن.

م�شوغات نيل اجلائزة وراأي جلنة التحكيم:

و��ضتنادً� �إىل �ملعلومات �لتي ُقدمت يف ��ضتمارة �لرت�ضيح، و�لتي 

�للجنة  �أع�ضاء  �لبحث ومر�جعه  �أو�ضح فيها �لطالب ملخ�ص 

ب�ضكل منفرد للبحث، وبعد �طالع �أع�ضاء فريق �لتحكيم على 

�لبحث �تفق �أع�ضاء �للجنة علي ما ياأتي:

- حقق �لبحث در��ضة و�فية و�ضاملة ملنطقة ��ضيقر

�لعلمي  �الإنتاج  من  عالية  درجة  علي  تقدمية  مت  �لبحث   -

�لبحثي �ملتميز

�لرت�ثية  �لقيمة  معايري  �حرت�م  در��ضته  يف  �لطالب  �أظهر   -

و�لتاريخية، كما �أظهر �لبحث تفهم �مل�ضارك للفكر �لرت�ث 

�لعمر�ين

بتطبيقها  وقام  �ملتاأنية،  �لبحثية  �الأ�ضول  �لطالب  ر�عي   -

بالبحث وعر�ص �لفكرة �لبحثية بتاأٍن �ضديد.

جودة  علي  �للجنة  �إجماع  فتبني  �لتقييم  درجات  ر�ضد  ومت 

�لبحث ومتيزه و��ضتحقاقه �ملركز �الأول جلائزة بحوث �لرت�ث 

�لعمر�ين عن جد�رة.
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البحث الفائز بالجائزة الثانية:
مقارنة استراتيجيات الحفاظ على الموروث العمراني في المدن اإلسالمية »حالة دراسية مؤسسات الحفاظ 

الحكومية في جدة واسطنبول«
الطالب: سامي بن عيد اللحياني

إشراف: أ. د. جمال شفيق عليان
)كلية العمارة والتخطيط - جامعة الملك سعود

- المملكة العربية السعودية(
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تعريف موجز للبحث:

�لبحث يقدم در��ضة عن ��ضرت�تيجيات �حلفاظ على �ملوروث 

عليها،  �لقائمة  و�ملوؤ�ض�ضات  �لتاريخية  جدة  يف  �لعمر�ين 

و�أخذ  �لتاريخية،  ��ضطنبول  يف  مثيالتها  مع  دورها  ومقارنة 

�ملو�ثيق و�ال�ضرت�تيجيات �لدولية كمرجعية تقييم لهذه �ملقارنة 

على  �حلفاظ  عملية  تطوير  على  ي�ضاعد  قد  ما  و��ضتخال�ص 

جدة �لتاريخية.

فر�شية البحث:

جدة  مبدينة  �لعمر�ين  �ملوروث  من  كبريً�  جزءً�  فقد�ن  �إن 

البّد له من م�ضّببات و�لتي ال تعدو �أحد �أمرين �إما عدم وجود 

��ضرت�تيجيات فاعلة للحفاظ �أو عدم تنفيذها و�أننا بحاجة من 

�لتجارب �لناجحة يف هذ� �ملجال.

املنهجية:

يف  باحلفاظ  يتعلق  ما  كل  حتليل  بعد  �ملقارن  �ملنهج  �إتباع  مت 

�إ�ضطنبول  مدينة  يف  مت  مبا  ومقارنتها  �لتاريخية  جدة  مدينة 
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�لتاريخية، باعتبارها مثااًل ناجحًا )بح�ضب معايري �ليون�ضكو( 

يف هذ� �ملجال، وربطهما باال�ضرت�تيجيات �لدولية، و��ضتخال�ص 

�أهم �لنتائج و�لتو�ضيات �لتي يجب �لرتكيز عليها؛ للحاق مبا 

و�ضلت �إليه مدينة ��ضطنبول �لتاريخية.

الرتاث  ا�شتلهام  ومدى  للبحث  الفكري  العمق 

العمراين فيه:

�أتت من خالل حجم �ملوروث �لعمر�ين يف جدة  فكرة �لبحث 

�لتاريخية و�لعمق �لتاريخي لها، وما تتميز به من فن معماري 

لل�ضياحة  �لعامة  �لهيئة  جهود  من  حلوظ  وما  وعمر�ين، 

�لرت�ث  قائمة  �لتاريخية �ضمن  باإدر�ج جدة  �لوطني  و�لرت�ث 

�لعاملي وتعذر قبول �مللف �خلا�ص بذلك بالرغم من �لدر��ضات 

و�خلطط �ل�ضابقة �ملو�ضوعة لذلك، �إىل �أن ُقدمت خطة �إد�رة 

جدة �لتاريخية 2014م ومت قبول �مللف.

اأهمية البحث:

وتاأكيدً� على �الهتمام مبو�ضوع �حلفاظ على �ملوروث �لعمر�ين، 

و�ال�ضرت�تيجيات  �لدولية  و�ملو�ثيق  �لقو�نني  �أهم  �لبحث  قدم 

�ملو�ضوعة عامليًا يف �ملدينتني حمل �لدر��ضة و�ملوؤ�ض�ضات �ملعنية 

بو�ضع تلك �ال�ضرت�تيجيات ومدى، قيامها باالأدو�ر �ملناطة بها، 

وكيفية تطبيقها من خالل خطط �الإد�رة �لعامة للحفاظ على 

�ملدينتني �لتاريخيتني.

اأجزاء البحث:

- �لباب �الأول: خّطة �لبحث.

- �لباب �لثاين: �الأطر �لنظرية و�لدر��ضات و�لتجارب �ل�ضابقة.

)قو�نني،  و��ضتطنوبل  جدة  يف  �حلفاظ  �لثالث:  �لباب   -

وموؤ�ض�ضات، و��ضرت�تيجيات(.

- �لباب �لر�بع: مدى تطبيق �لقو�نني و�ال�ضرت�تيجيات �لعامة 

يف �ملدينتني حمل �لدر��ضة.

- �لباب �خلام�ص: �لنتائج و�لتو�ضيات.

خال�شة البحث:

جزء  فقد�ن  �إىل  �أدت  �لتي  �الأ�ضباب  �إىل  �لبحث  خل�ص  وقد 

كبري من �ملوروث �لعمر�ين يف مدينة جدة، و�ملتمثلة يف عدم 

ت�ضريع قو�نني خا�ضًة مبدينة جدة، وتعدد مرجعيات �لقو�نني 

عن  �مل�ضوؤولة  �جلهات  جميع  حتديد  عدم  و�أي�ضًا  �ل�ضابقة، 

يف  و�لنق�ص  وتخ�ض�ضاتها،  مهامها  وحتديد  �حلفاظ  عملية 
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�لعلمية  �ملعاهد  ودور  و�لتاأهيل على �حلفاظ،  �لتدريب  عملية 

و�جلامعات و�ملخت�ضني من �الأكادمييني، و�أخريً� دور �ل�ضياحة 

يف �لدعم �ملايل لعملية �حلفاظ.

يف  �ملر�ضودة  �ل�ضلبيات  تعالج  قد  �لتي  �لتو�ضيات  و�ضع  ومت 

عملية �حلفاظ على مدينة جدة �لتاريخية.

وظهور  مادية  طفرة  من  �ضاحبه  وما  �ل�ضناعي  �لتقدم  �إن 

�لتقليدي  �لبناء  ��ضتمر�ر  على  �أثر  �حلديث،  �لبناء  تقنيات 

مما �ضبب خلاًل يف �لرتكيبة �الأ�ضلية للن�ضيج �لعمر�ين ب�ضكل 

باملهتمني  حد�  مما  خا�ص،  ب�ضكل  �ملعمارية  و�لوحدة  عام 

للمدن  تعيد  جهود  لبذل  وغريهم  �الخت�ضا�ص  �أ�ضحاب  من 

�لقدمية رونقها وقيمتها، �لتي بد�أت ب�ضكل ملحوظ بالرت�جع �أو 

�الندثار، و�نتقل هذ� �الهتمام عرب �لزمن من �هتمام ورعاية 

على  وطنية  �ضو�ء  موؤ�ض�ضية  ورعاية  �هتمام  �إىل  �ضخ�ضية 

م�ضتوى �لدولة، �أو على م�ضتوى عاملي.

�الإطار �ملوؤ�ض�ضي خلطة �إد�رة ��ضطنبول �لتاريخية 2011م
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النتائج والتو�شيات:

يفو�ضه،  �أو من  �ل�ضامي  �ملقام  وت�ضريعات من  قو�نني  - و�ضع 

يف  ون�ضرها  بالتف�ضيل،  �لتاريخية  باملنطقة  خا�ضة  وتكون 

بالتطوير  �خلا�ضة  �لقو�نني  وتقيد  �ملحلية،  �الإعالم  و�ضائل 

�لعامة،  �لت�ضريعات  مع  يتما�ضى  مما  جدة،  يف  �حل�ضري 

و�ضرح نظام �لعقوبات �ل�ضادرة بحق خمالفيها.

لالأمالك �خلا�ضة وحتديد  بالن�ضبة  �لت�ضرف  تقنني حرية   -

م�ضوؤوليات وحدود �ملالك.

- �إز�لة جميع �ال�ضتخد�مات �لتي ال تتو�فق مع عملية �حلفاظ.

- �إبر�ز دور �ل�ضياحة يف عملية �لدعم �ملادي مل�ضاريع �حلفاظ 

)فر�ص ر�ضوم للدولة على �مل�ضاريع �ل�ضياحية ومدخوالتها(.

- �لتوعية �الجتماعية يجب �أن تتو�ضع من خالل �لكتب و�ملجالت 

�ل�ضركات  مع  كبد�ية  و�أي�ضًا  و�ملقروء،  �ملرئي  و�الإعالم 

�ل�ضياحية يف �خلارج؛ جلعل جدة من �ضمن بر�جمها.

يف  وتخ�ض�ضات  �لز�مية،  كمناهج  �حلفاظ  مناهج  �إدر�ج   -

�جلامعات �ل�ضعودية �لتي يتخرج منها كو�در وطنية متخ�ض�ضة.

�الإطار �ملوؤ�ض�ضي خلطة �إد�رة جدة 2014م
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جميع  من  �جلامعات  يف  �لعلمية  �لكفاء�ت  دور  تو�ضيع   -

كبد�ية.  وطنية  غري  كانت  ولو  �لعالقة،  ذ�ت  �لتخ�ض�ضات 

و�أخذ نابويل و��ضطنبول كمثال يف م�ضاركة �جلامعات.

بني  بالتن�ضيق  تقوم  جدة  مبدينة  خا�ضة  موؤ�ض�ضة  �إيجاد   -

�جلهات �ملعنية ومرتبطة باليون�ضكو.

و�لتاأهيل  �لتدريب  عن  م�ضوؤولة  تكون  وطنية  مر�كز  �إن�ضاء   -

و�لتوثيق  �حلفظ  مبهام  وت�ضطلع  �لوطنية،  للعمالة  �لفني 

يف   )KUDEB( مركز  غر�ر  على  و�ملر�قبة،  و�لرتميم 

��ضطنبول. ومعهد )HIS( يف نوترد�م – هولند�: وهو معهد 

�حلفاظ  يف  و�لدكتور�ه  و�ملاج�ضتري  �لدبلوم  درجات  مينح 

و�لتخطيط و�إد�رة �ملو�قع. وجامعة خا�ضة بالرت�ث �لعمر�ين 

على غر�ر جامعة �ملعماري �ضنان يف ��ضطنبول.

- �إن�ضاء �ل�ضركات �لتابعة للدولة و�ملتخ�ض�ضة يف جمال �حلفاظ، 

نظام  )بعمل  عليها  �حلكومية  �ملناف�ضات  نظام  تطبيق  وعدم 

مناف�ضات خا�ص كاملتبع يف �أر�مكو و�خلطوط �ل�ضعودية.

- حتديد �مل�ضوؤوليات للمتابعة و�الإ�ضر�ف )بالتف�ضيل و�الأ�ضماء 

و�ملنا�ضب( منعًا للت�ضارب.

- �إعد�د معايري ومو��ضفات خا�ضة لالرتقاء بالبيئة �لتاريخية 

و�الأثرية.

ويكون  �لتاريخية،  باملنطقة  خا�ضة  �أزمات  �إد�رة  �إن�ضاء   -

�رتباطها �الإد�ري باحلاكم �الإد�ري؛ ملنحها �ل�ضالحيات.

مركز  �إىل  �لعك�ضية  و�لهجرة  للتوطني  خطط  ��ضتحد�ث   -

�ملنطقة  مع  �ملو�طنني  تعاي�ص  وتعزيز  �لتاريخية.  �ملدينة 

�لتاريخية، كما يف خطة �إد�رة مدينة غر�ت�ص.

الروؤية:

على  �حلفاظ  ال�ضرت�تيجيات  و��ضحة  روؤية  �لباحث  قدم 

�لقائمة  و�ملوؤ�ض�ضات  �لتاريخية  جدة  يف  �لعمر�ين  �ملوروث 

مع  لدورها  مقارنة  حتليلية  در��ضة  بعمل  وقام  عليها، 

�ملو�ثيق  �لتاريخية، من خالل مقارنة  ��ضطنبول  مثيالتها يف 

�لدولية. و�ال�ضرت�تيجيات 

املراجع:

ب�ضكل  وممنهج  متو�زن  ب�ضكل  �لبحث  ف�ضول  تغطي  �ملر�جع 

بحثي متقن.

م�شوغات نيل اجلائزة وراأي جلنة التحكيم:

و��ضتنادً� �إىل �ملعلومات �لتي قدمت يف ��ضتمارة �لرت�ضيح، و�لتي 

�أو�ضح فيها �لطالب ملخ�ص للبحث، ومر�جعة �أع�ضاء �للجنة 

ب�ضكل منفرد للبحث، وبعد �طالع �أع�ضاء فريق �لتحكيم على 

�لبحث، �تفق �أع�ضاء �للجنة علي ما ياأتي:

- حقق �لبحث درجة عالية من �لبحث �لعلمي يف �ملجال �لرت�ثي 

باحرت�م معايري �لقيمة �لرت�ثية و�لتاريخية، فقد �أظهر �لبحث 

تفهم �مل�ضارك للفكر �لرت�ث �لعمر�ين.

- ر�عى �لطالب �الأ�ضول �لبحثية �ملتاأنية وقلم بتطبيقها على 

�لبحث وعر�ص �لفكرة �لبحثية بتاأٍن �ضديد.

جودة  علي  �للجنة  �إجماع  فتبني  �لتقييم  درجات  ر�ضد  ومت 

بحوث  جلائزة  �لثاين  للمركز  و��ضتحقاقه  ومتيزه  �لبحث 

�لرت�ث �لعمر�ين.



169



170

جائزة بحوث التراث العمراني

البحث الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:
تقييم مدى مالءمة الخصائص االجتماعية في الفناء الداخلي للمسكن المعاصر في دول الخليج

الطالب: يوسف عبداهلل صالح السحيمي
إشراف: د. عقال بن خلف الجوفي

)كلية العمارة والتخطيط - جامعة الدمام
- المملكة العربية السعودية(



171

تعريف موجز للبحث:

��ضتخد�م  الإعادة  �ملعماريني  من  لعدد  حماوالت  هناك  كانت 

�أوجه  مر�عاة  بدون  �ملعا�ضرة،  �لعمارة  �لد�خلية يف  �الأفنية  منط 

كانت  �ضو�ًء  �لتقليدية،  �لعمارة  �أفنية  يف  ن�ضاأت  �لتي  �ال�ضتد�مة 

�لد�خلي  �لفناء  وجود  و�قت�ضر  بيئية،  �أو  �جتماعية  �أو  �قت�ضادية 

على �أنه فر�غ من �ضمن فر�غات �ملبنى �أو �مل�ضكن، فظهرت �أ�ضكااًل 

�لعمارة  تاأ�ضيل  عن  و�بتعدت  �حلديثة،  �لعمارة  مع  تتو�فق  ال 

خالل  من  �لتطرق  مت  لذلك  �أفنيتها  ومركزية  و�أهمية  �لتقليدية 

�لنو�حي  يف  �الأفنية  دور  عن  �ضابقة  و�أبحاث  مو��ضيع  ��ضتقر�ء 

�ملناخية و�لبيئية، ولكن هناك وجه ق�ضور يف �الأبحاث �لتي تعنى 

بكيفية ��ضتغالل �لفناء �لد�خلي كفر�غ معماري مركزي يف �مل�ضكن 

�ملعا�ضر، وكيفية �إعادة توظيف عنا�ضره �لد�خلية ليالئم متطلبات 

بل  �ملناخية  بالناحية  يعنى  فناء  كمجرد  ولي�ص  �حلديث،  �مل�ضكن 

مادية  عنا�ضر  و�إيجاد  له،  �لد�خلي  �ملعماري  بالت�ضميم  حتى 

ليكون عن�ضرً� هامًا مركزيًا  و�لوظيفية؛  و�جلمالية  �لغنى  تعطيه 

يف �مل�ضكن �ملعا�ضر، يلبي �حتياجات �قت�ضادية و�جتماعية.

الأهداف:

�لهدف �لعام من �لدر��ضة يكمن يف �إثبات �ضعف �خل�ضائ�ص 

�لد�خلي  �لفناء  �أن  و�إثبات  �حلديث،  للم�ضكن  �الجتماعية 

توظيف  باإعادة  �ملن�ضودة  �الجتماعية  �خل�ضائ�ص  يحقق 

�مل�ضكن  عمارة  يف  �لتقليدي  �لد�خل  للفناء  �خل�ضائ�ص  هذه 

�ملعا�ضر؛ لرفع جودة �حلياة �الجتماعية للم�ضتخدمني، ويندرج 

حتته عدة �أهد�ف فرعية وهي كاالآتي:

- حت�ضني خ�ضائ�ص �لبيئة �ل�ضكنية �ملعا�ضرة.

- رفع معدل �جلودة لالأد�ء �الجتماعي يف �مل�ضكن.

و�ضكان  عام،  ب�ضكل  �لب�ضر  جميع  �لدر��ضة  من  وي�ضتفيد   -

به  �ضيقوم  ملا  خا�ص؛  ب�ضكل  �لعربي  �ملجتمع  يف  �ملناطق 

بيئة  يف  در��ضية  حلاالت  حتليل  بني  ما  ربط  من  �لطالب 

وتخدم  �ملعا�ضرة،  �لعمارة  يف  موجودة  وعنا�ضر  تقليدية، 

�لدر��ضة �أي�ضًا متخذي �لقر�ر ملعرفة �خللل �لو�قع يف �لبيئة 

�ل�ضكنية ومعرفة �حللول.

املنهجية:

و�عتمد �لبحث يف جمع �ملعلومات على �أ�ضاليب مكتبية تت�ضمن 

مر�جعة �لبحوث و�لدر��ضات �ل�ضابقة، كما �ضتخدم �الأ�ضاليب 

�مليد�نية كامل�ضح �لفوتوغر�يف وحتليل �حلاالت �لدر��ضية.

اأهمية البحث:

تكمن �همية �لبحث يف در��ضة وفهم طبيعة �الأد�ء �الجتماعي 

يف  �الجتماعية  �حلياة  جودة  لرفع  �ضابقا،  �لتقليدي  للفناء 

�لفناء للم�ضكن �ملعا�ضر من خالل �لفناء �لد�خلي له. و�عتمد 

�لبحث يف جمع �ملعلومات على �أ�ضاليب مكتبية تت�ضمن مر�جعة 

�لبحوث و�لدر��ضات �ل�ضابقة، كما ��ضتخدم �الأ�ضاليب �مليد�نية 

كامل�ضح �لفوتوغر�يف وحتليل �حلاالت �لدر��ضية.
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اأجزاء البحث:

ي�ضتمل �لبحث على �ضتة �أجز�ء رئي�ضة، �الأول: مقدمة متهيدية 

ومنهجية  و�أهد�فها،  وفر�ضياتها،  �لدر��ضة،  م�ضكلة  تعر�ص 

�جلزء  ويت�ضمن  نتائجها.  الأهم  وملخ�ص  وهيكلها،  �لدر��ضة، 

فُيعنى  �لثالث:  �جلزء  �أما  للم�ضكن.  �لد�خلية  �الأفنية  �لثاين: 

مت  كما  �لتقليدي.  �لد�خلي  �لفناء  يف  �لبحث  �أدبيات  بدر��ضة 

من خالل �جلزء �لر�بع: در��ضة حول روؤية �ملجتمع عن �لفناء 

�الأفنية  خ�ضائ�ص  �ضرد  �خلام�ص:  �جلزء  يف  ويتم  �لد�خلي. 

�ل�ضاد�ص:  �جلزء  يف  �أما  �ملعا�ضرة،  �مل�ضاكن  يف  �لد�خلية 

في�ضتعر�ص �خلال�ضة �لعامة و�لتو�ضيات، لزيادة كفاءة وجودة 

�جلانب �الجتماعي يف �أفنية �مل�ضكن �ملعا�ضر.

خال�شة البحث:

�لعربي  �لعامل  يف  �ملعا�ضرة  �لعمارة  يف  �مل�ضكن  ت�ضميم  يوؤثر 

�لعي�ص،  و�أمناط  و�ضلوكيات،  �الجتماعية،  �حلياة  على  �ضلبًا 

و�حلياة �ليومية �مل�ضرتكة بني �أفر�ده، ويربز �لتاأثري �الإيجابي 

و�رتباط  هوية  خالله  من  يتاأكد  و�لذي  �لتقليدي،  �مل�ضكن  يف 

�الأفر�د بامل�ضكن و�الإح�ضا�ص باالنتماء.

�أن�ضطة  فيه  وترتكز  �مل�ضكن،  مركز  �لد�خلي  �لفناء  يعترب 

غرف  جميع  عليه  تطل  حيث  �أفر�دها،  و�حتياجات  �الأ�ضرة 

تلبية الحتياجات �جتماعية،  بامل�ضكن  �لفناء  �مل�ضكن، و�رتبط 

وبيئية، ومناخية وغريها، ويتم در��ضة �خل�ضائ�ص �الجتماعية 

�أفر�د  الحتياجات  �لفناء  مالءمة  ومدى  �لتقليدي  للم�ضكن 

و�اللتقاء،  �ليومية،  و�الأن�ضطة  �الرتباط،  حيث  من  �الأ�ضرة 

و�ملعي�ضة، وكيفية �إعادة مالءمته يف �مل�ضكن �ملعا�ضر.

النتائج والتو�شيات واملقرتحات:

- رفع معدل �الأد�ء �الجتماعي بتثقيف �ملجتمع �ملحلي ب�ضرورة 

�لت�ضميم للم�ضاكن باأفنية معا�ضرة.

على  و�ملطورين  �مل�ضممني  من  �الخت�ضا�ص  ذوي  �إطالع   -

�لتجارب �ملعا�ضرة للم�ضاكن ذ�ت �الأفنية يف �ملنطقة؛ لتعزيز 

�نت�ضار مثل هذه �لتجارب.

- تدعيم ت�ضاميم �مل�ضاكن ذ�ت �الأفنية �ملعا�ضرة با�ضرت�طات 

�لقو�نني  �إن  حيث  �لبناء،  ن�ضبة  ��ضتغالل  تكفل  بناء، 

و�لت�ضريعات ت�ضكل عائقًا خللق هذه �الأفنية يف �مل�ضاكن.

�مل�ضاكن،  من  �لنمط  هذ�  تنا�ضب  ت�ضجيعية  قو�نني  و�ضع   -

لتعزيز �الأهد�ف و�الإيجابيات منها.

�أنظمة  ال�ضتحد�ث  �ملجال،  نف�ص  يف  �الأبحاث  دعم  توجيه   -

ومو�د وتقنيات معاجلة �ضلبيات هذ� �لنمط.

- �إعد�د در��ضات لتحديد معايري فيزيائية الأبعاد �لفناء، ودرجة 

خ�ضائ�ص  بدعم  ذلك  وعالقة  وموقعه،  �ملُثلى  �الحتو�ء 

�الأفنية �الجتماعية و�لب�ضرية و�ل�ضمعية و�لبيئية.

املراجع:

ب�ضكل  وممنهج  متو�زن  ب�ضكل  �لبحث  ف�ضول  تغطي  �ملر�جع 

بحثي متقن.
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م�شوغات نيل اجلائزة وراأي جلنة التحكيم:

و��ضتناد� �يل �ملعلومات �لتي قدمت يف ��ضتمارة �لرت�ضيح و�لتي 

�للجنة  �أع�ضاء  �لبحث ومر�جعة  �لطالب ملخ�ص  �أو�ضح فيها 

ب�ضكل منفرد للبحث، وبعد �طالع �أع�ضاء فريق �لتحكيم على 

�لبحث، �تفق �أع�ضاء �للجنة علي ما ياأتي:

�لنقطة  يف  �لعلمي  �لبحث  من  عالية  درجة  �لبحث  حقق   -

دول  �ملعا�ضر يف  للم�ضكن  �لد�خلي  بالفناء  �ملتعلقة  �لبحثية 

�خلليج من �لناحية �الجتماعية و�ملفهوم �لعام و�خلا�ص له 

من �ملنظور �الجتماعي.

- �حرت�م �ملعايري �الجتماعية يف �إطار �حرت�م قيمته �لرت�ثية 

و�لتاريخية وفهم لفكر �لرت�ث �لعمر�ين.

�ملتاأنية وقام بتطبيقها على  - ر�عى �لطالب �الأ�ضول �لبحثية 

�لبحث وعر�ص �لفكرة �لبحثية بتاأٍن �ضديد.

جودة  علي  �للجنة  �إجماع  فتبني  �لتقييم،  درجات  ر�ضد  ومت 

�لبحث ومتيزه و��ضتحقاقه للمركز �لثالث )منا�ضفة( جلائزة 

بحوث �لرت�ث �لعمر�ين.
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البحث الفائز بالجائزة الثالثة )مناصفة(:
توثيق وإعادة توظيف وتأهيل قصر الكاتب التراثي بمحافظة الطائف - المملكة العربية السعودية

الطالبات: روان محمد حسين اللهبي، أمجاد مردد الجدعاني، عبير جميل بابور، مرام مبارك السفري
إشراف: د. ابتسام خميس، م. شيماء نصير

)كلية اإلقتصاد المنزلي - قسم اإلسكان وإدارة المنزل - جامعة الملك عبدالعزيز
- المملكة العربية السعودية(
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تعريف موجز للبحث:

ق�ضر  وتاأهيل  توظيف  و�إعادة  توثيق  بحث  يعترب 

تطبيقيًا  نظريًا  بحثًا  �لطائف،  مبحافظة  �لكاتب 

�لكاتب  ق�ضر  بدر��ضة  �لطالبات  فيه  قامت 

وتاريخه وطابعه �ملعماري وموقعه، در��ضة حتليلية 

م�ضتفي�ضة.

الأهداف:

توثيق و�إعادة توظيف وتاأهيل ق�ضر �لكاتب مبحافظة 

�أن�ضطة خمتلفة،  �أربعة  �لطائف، حيث تقدمي �قرت�ح 

الإعادة توظيف �لق�ضر وحتويله من مبنى �ضكني قدمي 

ملكانتها  نظرً�  للمحافظة؛  ثقايف  مركز  �إىل  مهمل، 

�أقدم  من  باعتباره  �لعظيمة،  و�لثقافية  �لتاريخية 

ق�ضور �ملنطقة و�ضاهدً� على تاريخها �لعريق.

املنهجية:

على  �حلفاظ  على  مبا�ضرً�  �عتمادً�  �لبحث  يعتمد 

من  فابتد�ًء  �لطائف،  منطقة  يف  �لعمر�ين  �لرت�ث 

ودر��ضة  نظرية،  در��ضة  �لعمر�نية  �الآثار  در��ضة 

تاريخ  عن  و�لتعبري  �ل�ضياحي،  �جلذب  يف  �أهميتها 

للطابع  حتليلية  بدر��ضة  مرورً�  �ملنطقة،  وثقافة 

�لطائف،  يف  �ملا�ضي  �لقرن  لعمارة  �ملميز  �ملعماري 

و�نتهاًء باقرت�ح �أن�ضطة وظيفية الإحياء ق�ضر �لكاتب 

بت�ضاميم ذ�ت مفهوم ت�ضميمي يحقق �ملعاين و�لقيم 
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�لرت�ثية �ملتحققة يف تاريخ �لطائف �لقدمي، وباأ�ضكال 

وبنف�ص �خلامات  نف�ضه  �لق�ضر  م�ضتلهمة من عمارة 

�مل�ضتخدمة يف بنائه �الأ�ضلي. 

اأهمية البحث:

الإهمال  يتعر�ص  تر�ثية  �أهمية  ذ�  بيتًا  �لبحث  تناول 

�ضديد، رغم كونه من �ملباين �لرت�ثية �ملميزة.

�شمولية البحث:

�إرفاق  مع  �لتحليلي،  ثم  �لنظري  �جلزء  ��ضتعر��ص 

وموقعه  �لق�ضر  توثيق  يف  �ملتمثل  �لتطبيقي  �جلزء 

و�لت�ضميم  للق�ضر،  �لعام  �ملوقع  وت�ضميم  �لعام، 

من  �ل�ضاد�ص  �لباب  يف  �ملقرتحات  لالأربعة  �لد�خلي 

�لبحث )�لدر��ضة �لتطبيقية(.

اأجزاء البحث:

الأولية:  النظرية  الدرا�سة  الأول:  املح�ر   -

�لطائف  حمافظة  تاريخ  در��ضة  فيه  مت  وقد 

و�القت�ضادية  و�ل�ضيا�ضية  �الجتماعية  و�حلياة 

فيها عرب �لع�ضور، و�لتعرف على مكانتها �لدينية 

�ملتنوعة،  �آثارها  وعلى  و�ل�ضياحية  و�ال�ضرت�تيجية 

مع �لتحليل �لب�ضيط لالآثار �ملعمارية هناك.

القيمة:  ذات  الرتاثية  املباين  الثاين:  املح�ر   -

و�ملباين  �ملناطق  على  �لرتكيز  مت  �ملحور  هذ�  ويف 
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عليها  �حلفاظ  و�ضبل  وت�ضنيفها  �لقيمة  ذ�ت 

�ملعماري،كما  �لتوثيق  ومنهجية  تاأهيلها،  و�إعادة 

�ملباين  بني  �لكاتب  ق�ضر  ت�ضنيف  در��ضة  متت 

للتعامل  �لكيفية �ل�ضحيحة  للتعرف على  �لرت�ثية؛ 

مع �ملبنى عند عملية �إعادة �لتاأهيل.

مت  وقد  امليدانية:  الدرا�سة  الثالث:  املح�ر   -

�لق�ضر،  موقع  يف  ميد�نيًا  �لدر��ضة  هذه  �إجر�ء 

�لعام،  �ملوقع  يف  �حلركة  ممر�ت  در��ضة  ومتت 

و��ضتعماالت �الأر��ضي �ملحيطة، ور�ضد �لو�جهات، 

لعنا�ضر  �ملعماري  و�لتحليل  �لب�ضري،  و�لتلوث 

و�جهات �لق�ضر و�لو�جهات �ملحيطة.

والدرا�سات  املعماري  الربنامج  الرابع:  املح�ر   -

متت  �لبحث،  من  �جلزء  هذ�  يف  التحليلية: 

�أربعة  و�قرت�ح  للق�ضر  �ل�ضابقة  �الأن�ضطة  در��ضة 

�أن�ضطة حديثة، الإعادة توظيفه وحتويله �إىل مركز 

ثالث  �جلديدة  �الأن�ضطة  مقارنة  متت  ثم  ثقايف، 

حاالت م�ضابهة �إقليمية وعاملية.

والعتبارات  املعايري  اخلام�س:  املح�ر   -

باملعايري  �ملحور  هذ�  يخت�ص  الت�سميمية: 

و�جلمالية  و�لوظيفية  �ل�ضيكولوجية  و�العتبار�ت 

�ملقرتحة،  �الأن�ضطة  من  ن�ضاط  كل  تخ�ص  �لتي 

�لعام  �ملوقع  ت�ضميم  معايري  �إىل  باالإ�ضافة 

و�لو�جهات، و�عتبار�ت �الأمن و�ل�ضالمة.
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يف  التطبيقية:  الدرا�سة  ال�ساد�س:  املح�ر   -

كتاب خا�ص  وتقدمي  �لق�ضر  توثيق  �ملحور مت  هذ� 

بالر�ضومات �ملعمارية لتوثيق �لق�ضر.

 كما مت �أخذ جميع نتائج �ملحاور �ل�ضابقة يف �العتبار، 

تاأهيل  باإعادة  �خلا�ص  �مل�ضروع  يف  تطبيقها  ومت 

وتوظيف �لق�ضر.

خال�شة البحث:

متت در��ضة ق�ضر �لكاتب يف �لطائف در��ضة توثيقية 

و�قرت�ح �أربعة م�ضاريع، الإعادة تاأهيله وتوظيفه،

النتائج والتو�شيات:

- �ال�ضتفادة من مكانة �لطائف �لتاريخية و�ل�ضياحية، 

و��ضتغاللها يف �إن�ضاء م�ضاريع ثقافية تدعم �لرت�ث 

و�لتاريخ.

- �حلر�ص على ترميم و�إعادة تاأهيل �ملباين �الأخرى 

�لكعكي،  ق�ضر  مثل  �لطائف،  حمافظة  يف  �ملهملة 

باإتاحة  بها،  و�الهتمام  �ل�ضليمان،  عبد�هلل  وق�ضر 

�إمكانية  وت�ضهيل  �مل�ضوؤولني،  مع  للتو��ضل  �لفر�ص 

دخولها وتوثيقها.

املراجع:

�لدر��ضة مبنية علي مر�جع و�فية يف جمال �لتخ�ض�ص 

وب�ضكل متميز
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التحكيم: 

��ضتمارة  يف  قدمت  �لتي  �ملعلومات  �إىل  و��ضتنادً� 

ملخ�ص  �لطالبات  فيها  �أو�ضحت  و�لتي  �لرت�ضيح، 

�طالع  وبعد  للبحث،  منفرد  ب�ضكل  ومر�جعه  �لبحث 

�أع�ضاء  �تفق  �لبحث  على  �لتحكيم  فريق  �أع�ضاء 

�للجنة علي ما ياأتي:

يف  �لعلمي  �لبحث  من  عالية  درجة  �لبحث  حقق   -

�لرت�ثية  �لقيمة  معايري  باحرت�م  �لرت�ثي  �ملجال 

�مل�ضاركات  تفهم  �لبحث  �أظهر  فقد  و�لتاريخية، 

لفكر �لرت�ث �لعمر�ين

وقمنا  �ملتاأنية،  �لبحثية  �الأ�ضول  �لطالبات  ر�عت   -

�لبحثية  �لفكرة  وعر�ص  �لبحث  على  بتطبيقها 

بتاأٍن �ضديد.

علي  �للجنة  �إجماع  فتبني  �لتقييم  ر�ضد درجات  ومت 

�لثالث  للمركز  و��ضتحقاقه  ومتيزه  �لبحث  جودة 

)منا�ضفة( جلائزة بحوث �لرت�ث �لعمر�ين.
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