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الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

يعد التراث العمراني أحد المكونات والشواهد األساسية على تطور اإلنسان عبر
التاريخ؛ فهو يعبر عن القدرات التي وصل إليها ذلك اإلنسان في التغلب على بيئته
المحيطة .والتراث يعني توريث حضارات السلف للخلف ،وال يقتصر ذلك على اللغة
أو األدب أو الفكر فقط ،بل يشمل جميع العناصر المادية والوجدانية للمجتمع من
ويعد العمران أحد أهم العناصر األساسية
فكر وفلسفة ودين وعلم وفن وعمران.
ّ
للتراث ،حيث يتميز عن غيره من عناصر التراث بوجوده المادي ،الذي يجدد ويدلل
على وجود حضارات األجيال السالفة بصورة مباشرة ال تقبل الشك أو الجدل .كما أنه
يبرز تتابع التجارب اإلنسانية وتراكمها ،والقيم الحضارية واالجتماعية والدينية
جيالً من بعد جيل .ومع أن هذا اإلرث العمراني يتنوع ما بين مراكز مدن تاريخية،
وقرى تراثية ،وأسواق شعبية ،ومساجد عتيقة ،وقالع ،وأبراج ،وحصون ،ومدارس،
وحمامات ،وسدود ،وقنوات ،إال أن هذا التنوع يظل وثيق الصلة بالوحدة الثقافية
الوطنية للمملكة العربية السعودية ،واإلطار العام للتراث العمراني اإلسالمي؛
لما للمملكة من صالت حضارية عميقة مع دول الجوار ،ومع محيطها اإلقليمي
واإلسالمي ،وما ينتج عنه من تأثير وتأثر وقواسم ثقافية مشتركة تتجلى في العناصر
والوحدات المعمارية والتفاصيل الزخرفية والفنية ،ولذلك؛ فإن التراث العمراني
في المملكة العربية السعودية يقدم لنا صورة متكاملة عن العمارة التقليدية ،بكل
ما تحتويه من حلول عمرانية تعكس على نح ٍو مميز ظروف البيئة المحلية (مناخياً،
وجغرافياً ،وثقافياً) ،وكذلك ما تحتويه من حلول تصميمية تنسجم مع احتياجات
األفراد والمجتمع في كل مرحلة زمنية من حيث العادات والتقاليد الراسخة في
البنية الثقافية للمجتمع .ويأتي اهتمامالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
انطالقاً من تنظيمها الذي ينص على أن تتولى الهيئة مهمة المحافظة على التراث
العمراني وتنميته ،بما يشمله من مدن وأحياء وحرف وصناعات تقليدية ومعالم
تاريخية ،والعمل على توظيفها ثقافياً واقتصادياً .وتأكيداً ألهمية دور الهيئة في
المحافظة على التراث العمراني ،دشن صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن
سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني“ ،المركز الوطني
للتراث العمراني” ،سنة 1432هـ (2011م) الذي تتمثل أبرز مهامه في المحافظة
على التراث العمراني وتنميته ،إضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الجهود
المتعلقة به ،وتوحيد الجهود اإلدارية والتنظيمية لتمكين الهيئة من تنفيذ مهامها
والمسؤوليات المترتبة عليها في المحافظة على التراث العمراني الوطني بالتعاون
مع الجهات ذات العالقة من القطاعين العام والخاص ،إلى جانب المجتمعات
المحلية.
وفي هذا الكتاب نرصد جهود ومبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
في مجال التراث العمراني ،سواء في المشروعات الرائدة في مناطق المملكة ،أم في
مجاالت الحماية ،وتصنيف التراث العمراني وحصره وتسجيله ،ووقف إزالته العشوائية،
وصوال ً إلى عقد الندوات والمؤتمرات وتوقيع اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات.
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الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

إن المملكة العربية السعودية ،باتساعها الجغرافي
وتنوعها البيئي والثقافي ،تعد من أكثر دول العالم
تنوعاً في مكونها التراثي؛ فهي على مستوى التراث
الــعــم ـرانــي غنية بــتــنــوع غــيــر مــحــدود مــن الــقــرى
والمدن التاريخية والمباني التقليدية التي تملك
مقومات عمرانية كبيرة ذات قيمة تاريخية وثقافية
وجمالية عالية ،تستحق أن نحافظ عليها ونستثمرها
مــن أجــل األجــيــال الــاحــقــة .وانــطــاقـاً مــن اهتمام
الدولة بالتراث العمراني ،وإيجاد السبل النظامية
للمحافظة عليه كمكون حضاري؛ فقد بلغت الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني مرحلة متقدمة في
تعاملها ومبادراتها نحو التراث العمراني؛ إذ قامت
خالل العقد األخير بتطوير برامج متعددة لتحقيق
هذا الهدف .وتأتي مبادرة سمو رئيس الهيئة بإنشاء
«مركز التراث العمراني الوطني» كإحدى النقالت
المهمة التي تــواكــب حاجة المملكة الحالية إلى
تأسيس كيانات منظمة ذات مسؤوليات واضحة،
ُتعنى بالتراث العمراني؛ أســو ًة ببعض الــدول التي
بدأت مبكراً الحفاظ على كنوزها الثقافية والتراثية،
وخصوصاً أن المملكة ،باتساعها الجغرافي ،وتنوعها
الــثــقــافــي ،وتــاريــخــهــا الــمــمــتــد ،تــمــثــل إحـ ــدى أهــم
الحاضنات الثقافية على مستوى العالم؛ فالجزيرة
العربية هــي مهد الــحــضــارات األول ــى ،وهــي مجال
جغرافي/إنساني يعبر بــوضــوح عــن قــدرة اإلنسان
على تحدي الــظــروف الصعبة وقهرها؛ لذلك فإن
تجارب سكان الجزيرة العربية في المجال العمراني
تمثل إحدى أهم التجارب اإلنسانية العمرانية التي
تستحق أن تبقى شــاهــداً على مــقــدرة أبنائها على
االبتكار واإلب ــداع .ويأتي إنشاء هــذا المركز تلبي ًة
لحاجة المملكة إلى المحافظة على تراثها العمراني
وتطويره ،وفــق معايير علمية ونظامية تجعل منه
ت ـراث ـاً معاشاً وحــيـاً يساهم فــي البنية االجتماعية
المعاصرة والمستقبلية.

الر�ؤية واملهام
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يقوم مركز التراث العمراني
الوطني على بناء منظومة
مــؤس ـس ـيــة تـهـتــم بــال ـت ـراث
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـرانـ ــي وتـ ـنـ ـمـ ـيـ ـت ــه،
بــاالس ـت ـفــادة م ــن الـ ـم ــوارد
البشرية والمالية المتوافرة
وبـنــاء الـشـراكــات المحلية
في مناطق المملكة كافة..

تتمثل الرؤية التي تنطلق منها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،ممثلة
في كيان «مركز التراث العمراني الوطني» ،في المحافظة على المكون الثقافي
للتراث العمراني ،والعمل على تطويره واستثماره ،بما ال يفقده أصالته ،وال يقلل
من تأثيره في تأكيد الهوية الوطنية ـ بشكل عام ـ وإبراز شخصية المدن والقرى
السعودية وعراقتها التاريخية من جهة ،ووضعها ضمن نسيج ثقافي/عمراني يربط
بين الماضي والحاضر ،ويستشرف آفــاق المستقبل من جهة أخــرى ،ومن هذا
المنطلق تقوم بنية المهام األساسية لعمل «مركز التراث العمراني الوطني» على
أربعة محاور جوهرية ،هي:
◊أن يكون المركز منظومة مؤسسية تهتم بالتراث العمراني وتنميته،
مع االستفادة من الموارد البشرية والمالية المتوافرة في الهيئة العامة
للسياحة والتراث الوطني.
◊ أن يصبح المركز بيت خبرة وطنية في مجاالت التقنية وتأهيل المواقع
التراثية.
◊ أن يستقطب الــمــركــز المهتمين بــالــت ـراث الــعــم ـرانــي مــن المثقفين
والمتخصصين وبقية فئات المجتمع؛ إليجاد مناخ فكري واقتصادي يهتم
بمستقبل التراث العمراني في المملكة.
◊ أن يعمل المركز على تنمية التراث العمراني على المستوى المحلي ،وبناء
وعي اجتماعي بقيمته كمصدر مهم للثقافة المحلية ،واقتصادي متجدد.

جماالت العمل
يقوم مركز التراث العمراني الوطني على بناء منظومة مؤسسية تهتم بالتراث العمراني
وتنميته ،باالستفادة من الموارد البشرية والمالية المتوافرة وبناء الشراكات المحلية
في مناطق المملكة كافة ،بما يضمن تفعيل المحافظة على الــتـراث ،وبناء وعي
اجتماعي بقيمة التراث كمصدر مهم للثقافة المحلية ،وما له من مردود اقتصادي
يسهم في دعم المجتمعات المحلية .ويهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتدريبها
للمحافظة على التراث العمراني وتطويره وتنميته بشكل مستديم .وتنطلق مجاالت
عمل المركز من ستة مجاالت رئيسة تحدد نشاطه عبر اتجاهات عدة تصب كلها في
خدمة التراث العمراني الوطني ،وهي:
 1ـ توثيق وت�صنيف وت�سجيل الرتاث العمراين

توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات

◊وضع خطة شاملة لمشروع السجل الوطني للتراث العمراني ،على أن يتضمن
المشروع :تسجيل التراث العمراني وتوثيقه ،وبناء قاعدة معلومات وطنية
تم ِّكن الباحثين والمستثمرين والمهتمين من الوصول إلى المعلومات
والوثائق المطلوبة للتعامل مع التراث العمراني.
◊وضع السياسات التي تحافظ على التراث العمراني ،وإعادة استخدامه بما
يرسم له صورة اجتماعية واقتصادية جديدة تتالءم مع احتياجات العصر
من خالل المحافظة على مكوناته وعناصره األصيلة.
◊مراقبة تنفيذ هذه السياسات والتعاون مع جهات الدولة كافة؛ من أجل
تحقيق هذه الحماية.
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 3ـ ت�أهيل وتطوير الرتاث العمراين وا�ستثماره

◊دراسة مواقع التراث العمراني في المملكة ،وإعداد مخططات “الموقع
الــعــام” لتطوير هــذه المواقع ،وإع ــداد الــدراســات المعمارية والتقنية
التفصيلية للمحافظة عليها.
◊ دعم مالك مواقع التراث العمراني ،وبناء شراكات معهم؛ من أجل تأكيد
حقيقة أن التراث العمراني ثروة غير ناضبة ،طالما تمت المحافظة عليها،
ويمكن استثمارها وتطويرها.
◊تطوير حقائب استثمارية تتعامل مع التراث العمراني في قرى المملكة
ومدنها ،كمجال يمكن أن يحقق عوائد مادية/اقتصادية ،ووضع معايير
ووسائل رقابية تحفظ للتراث قيمته وأصالته.

 4ـ التنمية االجتماعية والتعليم

◊بناء منظومة وعي اجتماعي تربط المواطنين بالتراث العمراني ،خصوصاً
الساكنين في المناطق التاريخية أو قربها ،مع تأكيد إيصال فكرة أن التراث
العمراني يجب أن يكون ضمن الحياة المعاشة ،ال مجرد أطالل أو متاحف
للزيارة فقط .وتشمل هذه الفعاليات الزيارات ،والعمل اإلعالمي ،والتوعية
المدرسية واالجتماعية ،وغيرها من وسائل التوعية والتواصل المجتمعي.
كما تشمل بــنــاء ش ـراكــات اجتماعية تسهم فــي المحافظة على الــتـراث
واستثماره.

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

 2ـ الدرا�سات والن�رش

◊ العمل مع مراكز البحث العلمي في الجامعات المحلية والكراسي العلمية
إلجراء البحوث والدراسات المتصلة بالتراث العمراني الوطني.
◊ إجـراء مسوحات ميدانية تهتم بتوثيق التراث العمراني ،ودراســة بنيته
االجتماعية والثقافية والتقنية.

◊التوعية والتعريف بالتراث العمراني وأهميته الثقافية واالقتصادية،
وتنمية الشعور باالنتماء إلــى ت ـراث المملكة الحضاري ،وتفعيل عالقة
المواطن بمعالم الوطن التراثية.
◊العمل على اعتبار المحافظة على الــتـراث العمراني الوطني مسؤولية
جماعية يسهم فيها كل مواطن.
◊تأهيل وتــدريــب الــكــوادر والــكــفــاءات الوطنية للمحافظة على التراث
العمراني وتنميته.
◊ربط التراث العمراني بالتعليم المعماري ،والحرص على تطوير برامج
تعليمية تهتم بــالــت ـراث الــعــمـرانــي بــكــل أبــعــاده الثقافية والهندسية
واالقتصادية (التمويلية واالستثمارية) والتشغيلية؛ من أجل نشر الوعي
بأهمية التراث لدى المتخصصين ،وبناء كوادر وطنية متخصصة في دراسة
وتوثيق التراث العمراني ،والمحافظة عليه في مناطق المملكة كافة.
◊عقد الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالتراث العمراني في المملكة،
ومحاولة إشاعة ثقافة مجتمعية متخصصة ُتعنى بإحياء التراث العمراني
والمحافظة عليه.
◊تبني الجمعيات المتخصصة في مجال التراث العمراني ،وتوسيع نطاقات
نشاطها على المستوى المحلي.
 5ـ الدعم الفني والتطوير التقني
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ت ـع ـمــل ال ـه ـي ـئــة ع ـلــى ب ـنــاء
ال ـمــوارد البشرية المؤهلة
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــاالت الـتـقـنـيــة
المتعددة ،مثل :الصيانة
وال ـتــرم ـيــم ،وت ـطــو يــر م ــواد
وتقنيات البناء المرتبطة
بالتراث العمراني..

◊ نقل المعرفة المرتبطة بالتراث العمراني (االجتماعية والجمالية والتقنية
والوظيفية) ،وبــنــاء ق ــدرات الــشــركــاء فــي مــجــاالت الحماية والمحافظة
والتأهيل.
◊ العمل على تطوير تقنيات محلية بالتعاون مع مراكز البحوث السعودية
أو العالمية؛ من أجل تسهيل المحافظة على التراث العمراني ،والتأكيد
على بناء الــمــوارد البشرية المؤهلة فــي المجاالت التقنية المتعددة،
مثل :الصيانة والترميم ،وتطوير مواد وتقنيات البناء المرتبطة بالتراث
العمراني.
◊ المتابعة واإلش ـراف على جميع المشروعات الخاصة بالتراث العمراني،
وإعــداد الخطط الالزمة للمحافظة عليها وتشغيلها ،والعمل يداً بيد مع
َّ
ملكها؛ من أجل ضمان تحقيق هذه األهداف.

 6ـ التمويل

◊ التوسع في برنامج ثمين ليشمل عدداً أكبر من القرى والبلدات التراثية.
◊ إنشاء صندوق التراث العمراني.
◊ وضع سياسات تمويلية للمحافظة على التراث العمراني ،وبناء شراكات
اقتصادية أهلية ،سواء مع الداعمين من قطاع األعمال ،أو تبني مشروعات
توثيق أو ترميم وإعادة استخدام بالتعاون مع مؤسسات خاصة أهلية أو
حكومية.

الف�صل الثاين

دور الهيئة يف حماية
الرتاث العمراين وتنميته
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مع التوجه العالمي المتزايد نحو توظيف التراث
العمراني المحلي والمحافظة عليه واالهتمام به ،من
قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية ،وألن المملكة
العربية السعودية غنية بتراثها العمراني األصيل
الــذي ينتشر في كل مناطق المملكة ومحافظاتها؛
فقد حرصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
على الحفاظ على هذا التراث الوطني ،وقامت بحصر
مــواقــع الــت ـراث الــعــمـرانــي ،وأوقــفــت أعــمــال اإلزال ــة
العشوائية التي كــان يتعرض لها ،وأع ــدت نظاماً
لحمايته ،وعقدت عــدداً من االتفاقيات المحلية
والدولية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية
من أجل المحافظة عليه ،وتعمل على تسجيل هذا
التراث ،وتصنيفه .كما استطلعت التجارب العالمية
المميزة في ذلك المجال ،ونفذت عدداً من البرامج
والمشروعات ،واتخذت عدداً من المبادرات؛ لكي
تحافظ المملكة على تراثها العمراني ،وتتركه لألجيال
الالحقة إرثـاً حضارياً تفاخر به ،وشاهداً أصي ً
ال على
حقبة غنية من تاريخنا الوطني ،وذلــك من خالل
مجموعة مهام ومبادرات هي:
◊ اعتماد التراث العمراني ضمن اختصاصات
الهيئة.
◊ إيــقــاف اإلزالـ ــة الــعــشــوائــيــة لمباني الــت ـراث
العمراني.
◊ إطــاق مــبــادرات ومشروعات رائــدة للتراث
العمراني.
◊ تغيير المواقف تـجاه التراث العمراني.
◊ تطوير دور المجتمعات والمجالس المحلية.
◊ تطوير دور الكليات والمؤسسات التعليمية
والمتخصصة.
◊ تفعيل دور الشركاء من الجهات الحكومية
األخرى.
◊ تطوير دور القطاع الخاص.
◊ إنشاء مركز التراث العمراني والوطني.
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نظراً إلى أهمية السياحة في مجال التراث العمراني ،وما يمكن أن يوفره التراث العمراني
من سبل االستفادة في برامج التنمية السياحية كأماكن اإليواء والضيافة ،أو كوعاء لكثير
من نشاطات السياحة الثقافية ،على النحو الذي يتم في كثير من بلدان العالم؛ فقد
قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  -وحتى قبل ضم قطاع اآلثار إليها  -بتولي
مهمة دعم الجهود التي تساعد على تنمية السياحة الوطنية وتشجيعها ،والمحافظة على
المواقع السياحية والتراث العمراني والشعبي ،والحرف والصناعات التقليدية واألسواق
الشعبية ،وحمايتها من االندثار ،والعمل على صيانتها وترميمها وإدارتها وتهيئتها للزوار.
ومن هذا المنطلق حرصت الهيئة منذ تأسيسها عام 1421هـ (2000م) على إيجاد مسار
إلدارة التراث العمراني تحت مظلة برنامج الثقافة والتراث (أحد البرامج التي تضمنها
الهيكل التنظيمي للهيئة في فترتها التأسيسية) الذي كان يضطلع بمهمة تنمية التراث
الثقافي الوطني بجميع عناصره تنمي ًة سياحي ًة مستديم ًة.
وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم  141وتاريخ 1424/5/28هـ ،القاضي بنقل وكالة اآلثار
والمتاحف من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة؛ لتصبح مسؤولة عن تنفيذ مهام اآلثار
إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة ،وأن تقوم بإعادة النظر في تنظيمها ،وفي مشروعي
النظام والتنظيم لنشاط اآلثار والتراث الوطني ،أعدت الهيئة خطة لتنمية قطاع اآلثار ،تم
إقرارها من مجلس إدارة الهيئة في جلسته الثانية عشرة بتاريخ 1426/5/28هـ ،وتضمنت
الخطة قسم ًا خاص ًا بالتراث العمراني .كما أدرجت الهيئة في مشروع نظام اآلثار الجديد
فص ًال خاص ًا بالتراث العمراني ،وأنشأت إدارة خاصة له في الهيكل التنظيمي لقطاع اآلثار
الذي استحدث في الهيئة بعد ضم اآلثار إليها .ومنذ بداية اهتمامها تعاملت الهيئة مع
التراث العمراني من خالل تسعة محاور رئيسة هي:
◊ حماية مواقع التراث العمراني ومبانيها ،والمحافظة عليها
◊ تصنيف مواقع التراث العمراني ومبانيها وتسجيلها
◊ التوعية والتعريف
◊ تأهيل وتطوير مواقع التراث العمراني
◊ االستثمار والتمويل
◊ التدريب وتأهيل الكوادر
◊ الدعم الفني للمالك
◊ بناء الشراكات لخدمة التراث العمراني
◊ التوسع في الفعاليات التي تقام في مواقع التراث العمراني
20
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ثانياً� :إيقاف الإزالة الع�شوائية ملباين الرتاث العمراين

ال ـ ـت ـ ـراث الــعــمــران ــي أح ــد
المكونات الرئيسة للبعد
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــاري ل ـل ـم ـم ـل ـكــة،
والـمـحــافـظــة عـلــى ال ـت ـراث
العمراني الوطني وتأهيله
وت ـ ـن ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــه م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
اجتماعية يساهم فيها كل
مواطن..

كــان أكبر خطر يهدد الــتـراث العمراني الوطني قبل إنشاء الهيئة ،هو اإلزالــة
العشوائية للمباني التراثية بحجة أنها آيلة للسقوط ،أو أنها مصدر للمخاطر الصحية،
أو أماكن تحدث فيها ممارسات مخلة باألمن .وكانت لجان المباني اآليلة للسقوط
تزيل المواقع التراثية الواحد تلو اآلخر ،دون تنسيق مع أي جهة؛ لعدم وجود جهة
معنية بالتراث العمراني؛ لذلك بدأت الهيئة تعاملها مع التراث العمراني بإيقاف
اإلزالة العشوائية؛ فنسقت مع وزارتي الداخلية ،والشؤون البلدية والقروية؛ إليقاف
عمليات اإلزالة العشوائية لمباني التراث العمراني ،ووضعت المعايير واألنظمة
التي تحكم ذلك ،وتم استصدار عدد من التعاميم؛ لمنع إزالة المباني التراثية إال
بعد وقوف المختصين من الهيئة عليها؛ لتحديد مدى أهميتها التراثية والتاريخية
والسياحية .ومن هذه التعاميم :تعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
رقم  ،22637وتاريخ 1422/4/23هـــ ،بتوجيه المختصين في األمانات والبلديات
والمجمعات القروية في كل أنحاء المملكة ،بإفادة الهيئة بقرار لجان المباني اآليلة
للسقوط قبل الشروع في اإلزالة بوقت كاف؛ للتأكد من أن المباني المطلوب إزالتها
ليست ضمن قائمة المواقع المهمة من الناحيتين التراثية والسياحية ،وتعميم
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم  18056/95وتاريخ 1423/4/4هـ،
بخصوص أهمية المحافظة على التراث العمراني؛ لما يشكله من عنصر جذب
سياحي ،وأن إزالة ما تبقى منه ستؤدي إلى تفريغ المناطق والمحافظات من تراثها
قبل أن تتاح للهيئة فرصة الوقوف عليه وتحديد المهم منه ،والتعميم على َمن
يلزم بالتنسيق مع الهيئة ،قبل إزالة المباني اآليلة للسقوط ،وتعميم صاحب السمو
الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس مجلس إدارة الهيئة ـ آنذاك
ـ رقم  1/5947وتاريخ 1424/6/6هـ ،وتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
بالنيابة ،اإللحاقي رقم  52241/29وتاريخ 1424/6/21ه ـــ المتضمن التنسيق مع
الهيئة قبل تنفيذ أية إزالة لمباني التراث العمراني اآليلة للسقوط ،والعمل على
تنفيذ برنامج للمحافظة على التراث العمراني وتنميته عمراني ًا وسياحي ًا .والتزمت
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كما أطلقت الهيئة ور َّوجت لمفاهيم جديدة للتعامل مع التراث العمراني ،منها :أن
التراث العمراني أحد المكونات الرئيسة للبعد الحضاري للمملكة ،وأن المحافظة
على التراث العمراني الوطني وتأهيله وتنميته مسؤولية اجتماعية يساهم فيها
كل مواطن ،وأن مشاركة المجتمعات المحلية في المحافظة على التراث العمراني
وتنميته وتمكينهم من القيام بــاألدوار الرئيسة عامل رئيس لنجاح هذه الجهود؛
فرؤية الهيئة هي أن التراث العمراني مورد رئيس للتنمية قادر على دعم االقتصادات
المحلية ،وتوفير كثير من فرص العمل ،وأن هناك فرص استثمار مجدية في التراث
العمراني .وصاحب إطالق هذه المفاهيم جهود حثيثة للتوعية والتعريف بالتراث
العمراني وأهميته الثقافية واالقتصادية ،وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية وتدريبها
للمحافظة عليه ،والتواصل مع الجامعات إلدخال التراث العمراني في برامج التدريس
بكليات العمارة في الجامعات السعودية ،ونقل المعرفة وبناء قدرات جميع الشركاء
في مجاالت حماية التراث العمراني والمحافظة عليه وتأهيله .ومن أبرز الشركاء الذين
عملت معهم الهيئة فيما يتعلق بالتراث العمراني :وزارة الداخلية ممثلة في إمارات
ومحافظات المناطق ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية ،ووزارة التربية والتعليم ،ووزارة
المالية واألجهزة التابعة لها ،ووزارة التعليم العالي ممثلة في الجامعات ،ووزارة الثقافة
واإلعالم ،ووزارات أخرى كالشؤون االجتماعية ،والعمل ،والنقل ،والمياه والكهرباء،
والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،والمجتمعات المحلية ،والقطاع الخاص.

الجهات المعنية  -بموجب هذه التعاميم  -بالتنسيق مع الهيئة قبل تنفيذ أية
وحد من عمليات
إزالة للمباني التراثية؛ مما ساهم في الحفاظ على كثير منهاَّ ،
اإلزالة العشوائية .وحتى تتضح أهمية هذه التعاميم ،نشير إلى أن جدة التاريخية
شهدت هدم  47مبنى تراثي ًا بين عامي 1407هـ و1417هـ ،بنا ًء على قرارات لجان
المباني اآليلة للسقوط ،دون مشاركة إدارة حماية المنطقة التاريخية؛ األمر الذي
يبين التحول الكبير في االهتمام بمواقع التراث العمراني الذي أحدثته الهيئة
خالل السنوات األخيرة.
وقامت الهيئة خالل األعوام األخيرة باستصدار عدد من القرارات والتعاميم؛ من
أجل المحافظة على التراث العمراني والحد من العبث به ،مثل :قرار مجلس الوزراء
رقم  66وتاريخ 1430/3/5هـ الذي يعالج كيفية التصرف في مواقع التراث العمراني،
وتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ( )86954وتاريخ 1432/8/10هـ
الذي يؤكد عدم “إزالة أي مبنى تراثي ،إال بعد التنسيق مع الهيئة”؛ للتأكد من
أهميته التاريخية والعمرانية ،واإلبالغ عن أية تعديات أو إزالة للمباني التراثية.
وقامت الهيئة بمتابعة التزام الجهات المعنية بتطبيق مقتضيات هذه التعاميم،
وألزمت  -في الحاالت المحدودة جداً التي وقع فيها تجاوز  -الجهات المخالفة
بإعادة المباني التي أزيلت إلى سابق وضعها؛ مثل ما حدث في جسر سكة حديد
الحجاز في المدينة المنورة ،وبرج النماص في منطقة عسير .كما قامت الهيئة
بمشاركة لجان إزالة المباني اآليلة للسقوط في تقويم المباني المدرجة على قوائم
اإلزالة ،وتم التمكن من إبقاء النسبة العظمى منها ،بعد تطبيق المعايير المعدة
للتصنيف ،وإزالة مواطن الخطورة على المجاورين والمارة .واقترحت الهيئة إعادة
تشكيل لجان المباني اآليلة للسقوط ،وإضافة مختصين في اآلثار والتراث العمراني
إلى عضويتها ،وتغيير اسمها إلى لجان معالجة أوضاع المباني الخطرة ،وصاحب
ذلك إجراء لقاءات مع األهالي والمالك والمسؤولين؛ لتوعيتهم بأهمية المحافظة
على التراث العمراني ،وأسفرت هذه الجهود عن برامج تبنتها المناطق للمحافظة
على التراث العمراني وتنميته في كل مناطق المملكة ،مع توقف شبه كامل
لعمليات اإلزالة العشوائية .كما نفذت الهيئة مسح ًا ميداني ًا أولي ًا على مستوى
المملكة ،بمشاركة اإلدارات والمؤسسات المحلية في كل منطقة ،وتــم حصر
حوالي ( )2000موقع للتراث العمراني ،ما بين قرى وأحياء ومراكز مدن تاريخية
ومبان .وأوضحت الدراسات األولية أن أكثر من ( )800موقع من هذه المواقع
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ثالثاً� :إطالق مبادرات وم�شاريع رائدة للرتاث العمراين

في إطار جهودها إلحداث نقلة نوعية على أرض الواقع في مجال المحافظة على التراث
العمراني وتنميته؛ وضعت الهيئة مجموعة من المبادرات والمشاريع والبرامج،
وعملت على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وشملت هذه المبادرات والبرامج برنامج إعادة تأهيل وتطوير القرى والبلدات التراثية
الذي بدأ العمل على مشاريع تنفيذية في سبع بلدات وقرى تراثية هي:
◊ بلدة الغاط التراثية في منطقة الرياض
◊ قرية ذي عين في منطقة الباحة
◊ قرية رجال ألمع في منطقة عسير
◊ بلدة العال التاريخية في منطقة المدينة المنورة
◊ بلدة جبة التراثية في منطقة حائل
◊ بلدة المذنب التراثية في منطقة القصيم
◊ بلدة الخبراء التراثية في منطقة القصيم

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل هذه القرى والبلدات ،وتنميتها اقتصادي ًا وعمراني ًا
وثقافي ًا ،بأسلوب مستديم يحافظ على تراثها العمراني والثقافي ،ويجعلها مــورداً
اقتصادي ًا للسكان المحليين ،ومصدراً لفرص العمل ،ووعا ًء لنشاطات الحرف اليدوية
والفعاليات التراثية .وتم توفير التمويل لهذه المشروعات من مصادر متعددة،
وأسهمت الهيئة بجانب منه.

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

قابلة لالستثمار ،وأن ( )173موقع ًا قاب ً
ال لالستثمار في الوقت الراهن .والواقع أن
مواقع التراث العمراني في المملكة تفوق هذا العدد بكثير؛ لذلك تعمل الهيئة
على تنفيذ حصر شامل ومفصل لها؛ تمهيداً لتصنيفها في ثالث فئات ،وتسجيلها
في السجل الوطني للتراث العمراني الذي تم االنتهاء من بنيته التقنية .ووضعت
الهيئة معايير الختيار وتصنيف مواقع التراث العمراني وفق ًا للمعايير العالمية.
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عـمـلــت الـهـيـئــة  -ف ــي خط
مـ ـت ــواز م ــع وقـ ــف اإلزال ـ ــة
ال ـ ـع ـ ـشـ ــوائ ـ ـيـ ــة وإطـ ـ ـ ــاق
الـمـبــادرات والمشروعات
الرائدة  -على تغيير مواقف
ال ـ ـشـ ــركـ ــاء تـ ـج ــاه الـ ـتـ ـراث
الـ ـعـ ـمـ ـران ــي ،وشـ ـم ــل ذل ــك
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـم ـح ـل ـيــة،
والمالك ،واإلدارة المحلية
ف ـ ــي إمـ ـ ـ ـ ــارات الــمــن ــاط ــق
وال ـم ـحــاف ـظــات واألم ــان ــات
والبلديات..

ومن البرامج الرائدة أيض ًا برنامج تحسين مراكز المدن التاريخية الذي بدأ بثمانية
مشروعات هي:
◊ منطقة جدة التاريخية
◊ الوسط التاريخي لمدينة أبها
◊ الوسط التاريخي لمدينة نجران
◊ الوسط التاريخي لمدينة الهفوف
◊ الوسط التاريخي لمدينة الطائف
◊ الوسط التاريخي لمدينة المجمعة
◊ الوسط التاريخي لمدينة تيماء
◊ الوسط التاريخي لمدينة تبوك
ويهدف هذا البرنامج الذي تم العمل فيه  -بالشراكة والتعاون مع وزارة الشؤون
البلدية والقروية  -إلى تنمية مراكز هذه المدن ،والمحافظة على ما تبقى من هويتها
العمرانية والتراثية ،والتوظيف االقتصادي لتراثها ،وتحفيز الجذب السياحي نحوها.

وأيض ًا من البرامج الـرائــدة للتراث العمراني ،برنامج تأهيل وتطوير األســواق
الشعبية .وقد رصدت الهيئة كثيراً من األسواق الشعبية في المملكة ،والحظت
اختفاء الصورة الذهنية التراثية لتلك األســواق ،وظهور مبانٍ حديثة تش َّوهها،
فض ً
ال عن تداخل األنشطة القديمة مع الحديثة ،واختفاء بعض األنشطة التراثية
المميزة ،وعدم وجود مواقع واضحة لممارسة النشاط الحرفي .ولمعالجة ذلك
بادرت الهيئة  -بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية  -إلى تبني مشروع
لتطوير هذه األسواق وتأهيلها ،وتكفلت الهيئة بإعداد الدراسات والمخططات
التطويرية ،وسلمتها إلى األمانات والبلديات المعنية التي قامت بتنفيذها،
وشمل هذا البرنامج في مرحلتيه األولى والثانية ثمانية مشاريع ،هي:
◊ سوق محايل عسير الشعبي في منطقة عسير
◊ سوق الثالثاء األسبوعي بالمخواة في منطقة الباحة
◊ سوق الخميس بالقطيف بالمنطقة الشرقية
◊ سوق الخوبة في منطقة جازان
◊ سوق ظهران الجنوب الشعبي في منطقة عسير
◊ سوق النعيرية الشعبي بالمنطقة الشرقية
◊ سوق حائل الشعبي في منطقة حائل
◊ سوق القوز الشعبي بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة

ومن البرامج الرائدة كذلك ،برنامج تأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك
عبدالعزيز ،وقد اضطلعت الهيئة بالمسؤولية الرئيسة لهذا البرنامج؛ بحكم ملكية
قطاع اآلثــار لمعظم هذه المباني ،وتم العمل في عشرين مبنى من هذه المباني
كمرحلة أولى؛ لتحويلها إلى متاحف ومراكز ثقافية في المحافظات.
يضاف إلى ذلك برنامج تأهيل التراث العمراني في موانئ البحر األحمر ،الذي بدأ
في الموانئ الشمالية (ينبع ،أملج ،الوجه ،ضباء) ،بمشاركة في تمويل الدراسات
من الهيئة الملكية للجبيل وينبع .وتعمل الهيئة  -بمشاركة الجهات المحلية  -على
تنفيذ المشروع القيادي في الموانئ األربعة كلها.

ومن البرامج الرائدة أيض ًا برنامج تأهيل مباني التراث العمراني المميزة المملوكة
للمواطنين واستثمارها ،وبدأ هذا البرنامج بعدد من المباني التي توصلت الهيئة
مع مالكها إلى اتفاقيات لتأجيرها أو التنازل عنها لمدة محددة؛ لتقوم بترميمها
وتأهيلها وإعادة استخدامها في وظائف ثقافية أو اقتصادية.

رابعاً :تغيري املواقف جتاه الرتاث العمراين

لم يكن من السهل المضي قدم ًا في مهمة المحافظة على التراث العمراني وتنميته
بجهود الهيئة منفردة ،وكان لزام ًا تحقيق مشاركة جميع الشركاء المعنيين بهذه القضية.
ونظراً إلى أن قضية التراث العمراني لم تكن أولوية عند معظمهم؛ فقد عملت الهيئة
 في خط متواز مع وقف اإلزالة العشوائية وإطالق المبادرات والمشروعات الرائدة -على تغيير مواقف الشركاء تجاه التراث العمراني ،وشمل ذلك المجتمعات المحلية،
والمالك ،واإلدارة المحلية في إمارات المناطق والمحافظات واألمانات والبلديات ،بل
حتى كليات العمارة في الجامعات؛ فأوجدت برامج موجهة إلى كل هذه الفئات للتوعية
والتعريف ،وزيادة الوعي بأهمية التراث العمراني والمحافظة عليه ،وتشجيع االستثمار
فيه ،وإعادة تأهيله وتنميته .وتأتي في مقدمة تلك البرامج الزيارات الميدانية التي كان
يقوم بها صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة
عمت مناطق
والتراث الوطني ،والمختصون في الهيئة ،إلى مواقع التراث العمراني التي ّ
المملكة كلها ،والمناقشات والحوارات التي كان يجريها مع أمراء المناطق خالل استقباله
في مكاتبهم ،ومع أمناء ورؤســاء البلديات ،والمرافقين له في جوالته الميدانية ،ومع
المجتمعات المحلية والمالك الذين يزورهم في مبانيهم التراثية .وكان لهذه الجوالت
الميدانية المستمرة حتى اآلن ،وما يصاحبها من تغطيات إعالمية ،أثر كبير في تغيير
المواقف تجاه التراث العمراني .ونظمت الهيئة أيض ًا ندوات ومؤتمرات متخصصة في
قضية التراث العمراني ،بدأتها بندوة التراث العمراني الوطني ،وسبل المحافظة عليه،
وتنميته واستثماره سياحي ًا ،والتي نظمت خالل الفترة  7-4شعبان 1424هـ تحت رعاية
صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز  -رحمه الله  -نائب رئيس مجلس
الوزراء ،ورئيس مجلس إدارة الهيئة ـ آنذاك ـ بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية،
ووزارة التربية والتعليم ،والمعهد العربي إلنماء المدن ومؤسسة التراث ،ثم توالت
الندوات والمؤتمرات ،ومنها :المؤتمر الدولي للتراث العمراني في الدول اإلسالمية الذي

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

أيض ًا من البرامج الرائدة ،برنامج تسجيل مواقع من التراث العمراني الوطني في قائمة
التراث العالمي بـ(اليونيسكو) ،وقد نجحت الهيئة في تسجيل موقع حي الطريف
بمنطقة الدرعية في الرياض عام 2010م ،ثم تسجيل منطقة جدة التاريخية عام 2014م،
وهذه البرامج يشتمل كل منها على جملة مشروعات تمولها الهيئة جزئي ًا ،وتشارك في
تمويلها الوزارات األخرى ،والقطاع الخاص ،والمجتمعات المحلية ،وصناديق اإلقراض،
وفق آليات نظمتها الهيئة وحكمتها من خالل اتفاقيات للتعاون مع هذه الجهات.
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يهدف برنامج (ثمين) إلى
تسريع مشروعات التراث
ال ـع ـم ـرانــي ف ــي ال ـم ـنــاطــق،
واستثمار التعاون والشراكة
الفاعلة بين القطاعين العام
وال ـخــاص ،فــي تنفيذ عدد
من المشروعات في مواقع
التراث العمراني المميزة..
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نظم عام (1431هـ) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ،والملتقى األول للتراث العمراني
الوطني الذي نظم في مدينة جدة عام (2011م) ،والملتقى الثاني في المنطقة الشرقية عام
(2012م) ،والملتقى الثالث في المدينة المنورة عام (2013م) ،والملتقى الرابع في أبها عام
(2014م) وما تبعه من دورات للملتقيات تقام سنوي ًا في مناطق المملكة؛ لتعزيز مفهوم
التراث العمراني ،وتغيير النظرة إليه على نحو إيجابي حضاري ،خصوص ًا أن هذه الندوات
والمؤتمرات والملتقيات موجهة إلى جميع فئات المجتمع ،بما فيهم الشباب والشابات
وطالب وطالبات المدارس ،كما تصاحبها مشاركات دولية ،وزيارات ميدانية ،ونشاطات
تفاعلية ،ومعارض ،وعروض حية لكيفية البناء بالطرق التقليدية ،والتي تقام أمام الجمهور
في المجمعات التجارية ،ويشارك فيها األطفال والشباب والكبار أيض ًا.

وفي خطوة غير مسبوقة على المستوى المحلي ،نظمت الهيئة برنامج ًا الستطالع
التجارب العالمية في المحافظة على التراث العمراني وتنميته ألمناء ورؤساء البلديات
والمحافظين في المناطق ،على نفقة الهيئة؛ بهدف دعم خبراتهم ،وإطالعهم على
تجارب ونماذج تطبيقية عالمية رائدة في المحافظة على التراث العمراني ،واستخدامه
والتعرف على الوسائل
في التنمية السياحية المستديمة ،وفرص العمل الناتجة عن ذلك،
ّ
المتبعة في إدارة مواقع التراث العمراني في مختلف أنواعها ،والتعرف على آليات
التنسيق بين المحافظات والبلديات وأجهزة السياحة ،فيما يخص التراث العمراني في
المناطق التي شملتها الزيارة .وشملت هذه الزيارات مناطق التراث العمراني المميزة
في :إيطاليا ،وفرنسا ،واألردن ،ومصر ،وتونس ،والمغرب ،واليونان وتركيا ،وشارك فيها
أكثر من  350مسؤو ًال .وكان لتلك الزيارات الدولية أثر كبير في تغيير المواقف ،وكسب
هذه الفئة المؤثرة لصالح قضية التراث العمراني؛ إذ عمل كل منهم  -بعد عودته  -على
العناية بالتراث العمراني في منطقته ،وساندوا بفاعلية كبيرة المشروعات التي تنفذها
الهيئة في مناطقهم ،بل إنهم تقدموا بمشروعات جديدة في ميزانياتهم ،لتطوير التراث
العمراني في مراكز المدن التراثية وقراها ،ويكفي االطالع على إفاداتهم وانطباعاتهم عن
تلك الرحالت التي أرسلوها إلى الهيئة؛ إلدراك مستوى التحول العميق الذي حدث.
ولتوثيق تلك الرحالت قامت الهيئة بطباعة كتاب عن كل رحلة ،وتوزيعه على نطاق
واسع ،لتعم الفائدة ،كما نشرت لقطات إعالمية وأفالم ًا وثائقية عنها ،وهذا يؤكد أن
البرنامج كان استثماراً ناجح ًا أعطى فوائد عظيمة في مدة قياسية.
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برنامج (ال يطيح) هو برنامج
تدريب متخصص في ترميم
المباني التراثية ،ويهدف
إلى المحافظة على المباني
الـتـراثـيــة وإعـ ــادة تأهيلها،
وجعلها مـ ــورداً اقـتـصــاديـاً
ورافداً من روافد التنمية..

بعد أن قطعت مرحلة تأسيس قضية التراث العمراني شوط ًا كبيراً مع شركاء الهيئة،
استمر قرابة سبع سنوات ،اتجهت الهيئة إلى إعطاء المجتمعات والمجالس المحلية
في المناطق والمحافظات الدور الرئيس في مباشرة متطلبات ومهام هذه القضية ،سواء
فيما يتعلق منها بالحماية والمحافظة أو ما يرتبط بالتنمية والتطوير ،والمشاركة في
إدارة المواقع وتنفيذ المشروعات الصغيرة وبرامج التنشيط والفعاليات ،ووضعت لذلك
برامج تحفز هذه المجتمعات والمجالس وتساعدها على القيام بهذا الدور ،مثل:
◊ برنامج ثمين
◊ برنامج تكامل
◊ برنامج تمكين
◊ برنامج ال يطيح
◊ برنامج الدعم الفني لمشروعات األفراد والمؤسسات

كما دعمت هذه البرامج بخطة متكاملة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال
ترميم المواقع والمباني التراثية وإعادة تأهيلها.
يهدف برنامج (ثمين) إلى تسريع مشروعات التراث العمراني في المناطق ،واستثمار
التعاون والــشـراكــة الفاعلة بين القطاعين الــعــام والــخــاص ،فــي تنفيذ عــدد من
المشروعات في مواقع التراث العمراني المميزة ،من خالل توفير التمويل والموارد
البشرية الالزمة لتنميته ،واستثمار عدد من القرى والبلدات والمباني التراثية التي
تقترحها مجالس التنمية السياحية في المناطق ،وهي مبادرة لها أهدافها وإطارها
الزمني المحدد ،وميزانياتها الخاصة من خالل صندوق تمويل يسهم فيه القطاع
الخاص .ويتم اختيار المواقع في برنامج ثمين بنا ًء على القيمة واألهمية التراثية
للموقع ،ودعم المجتمع المحلي ،والجدوى االقتصادية ،والقدرة على اإلسهام في
توفير الفرص الوظيفية للمجتمعات المحلية ،والقدرة على دعم استدامة التنمية
السياحية .وبعد تأسيس مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة أدرج البرنامج ضمن
مسؤولياته ،ويجري العمل على تنفيذه بالشراكة مع الجهات المعنية ،والمؤسسات
المحلية ،والمجتمع المحلي أيض ًا.
و ُيعنى برنامج (تكامل) بالتراث العمراني وغيره من مجاالت عمل الهيئة ،وأطلق في
نهاية عام 1423هـــ (2002م) كمبادرة من الهيئة؛ لتوفير الموارد البشرية المؤهلة
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خام�ساً :تطوير دور املجتمعات واملجال�س املحلية

والمدربة التي تسهم بفعالية في تنمية صناعة السياحة وتطويرها ،وحفز التعليم
والتدريب ،واعتماد المعايير المهنية وإزالــة المعوقات ،وتوفير حوافز مشجعة
لتنمية الموارد البشرية الوطنية التي ترتقي بصناعة السياحة وأدائها وتنميتها وإدارة
مواقعها ،بما في ذلك مواقع التراث العمراني.
ويهدف برنامج (تمكين) الذي بدأ عام 1431هـ (2010م) إلى نقل المعرفة والخبرات،
ودعم قدرات الشركاء في المناطق (من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات
التعليمية والمجتمعات المحلية ،وغيرها)؛ لتمكينهم من قيادة التنمية السياحية
في مناطقهم ،ومن ذلــك :تنمية مواقع التراث العمراني .ويعتمد تنفيذ البرنامج
على أربعة محاور أساسية ،هي :التمكين المعرفي ،ونقل التجارب والخبرات ،وزيادة
القدرة على اإلشراف والمتابعة ،والتمكين المالي .ويركز برنامج (تمكين) في مجال
التراث العمراني ،على نقل تجربة المحافظة على التراث العمراني وتنميته إلى
المجتمع واإلدارات المحلية ،من خالل التدريب الفني ،ودعم المؤسسات الخاصة
واألفراد؛ لتنفيذ مشروعات تراثية على أرض الواقع.
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أما برنامج (ال يطيح) فهو برنامج تدريب متخصص في ترميم المباني التراثية ،ويهدف
إلى المحافظة على المباني التراثية وإعادة تأهيلها ،وجعلها مورداً اقتصادي ًا ورافداً من
روافد التنمية ،وتحويلها من مبان آيلة للسقوط إلى مبانٍ آيلة للنمو ،وقابلة لالستثمار،
وموفرة لفرص العمل .ويعتمد هذا البرنامج على العمل مع الشركاء ،خصوص ًا المجتمع
المحلي والمالك؛ كونهم المستفيد األول من عمليات التطوير واالستثمار .وتقوم
فكرته على تدريب أبناء المجتمع المحلي على أعمال الترميم والتأهيل؛ ليقوموا بها
بأنفسهم .وتم تنفيذ أول عملية تدريب في برنامج (ال يطيح) في الوسط التاريخي
لمدينة المجمعة ،ومنه انطلق البرنامج ليشمل مناطق المملكة ،حيث يجري تنفيذ
دورات تدريبية في مواقع التراث العمراني يشارك فيها معلمو البناء ،وأصحاب
االختصاص المحليون.
وإلطالق برنامج (الدعم الفني) أسست الهيئة وحدة الدعم الفني في إدارة التراث
العمراني؛ لتقديم الدعم لــأفـراد والــمــاك الراغبين في ترميم مبانيهم التراثية
وتأهيلها ،وبناء خبراتهم .ويشمل الدعم المقدم لهم المساعدة على إعداد الدراسات
والتصاميم ،واإلشراف على تنفيذها .وتقدم الوحدة أيض ًا دعم ًا لمشروعات القطاع
الخاص التي تُعنى بالمحافظة على المباني التراثية وتنميتها ،ويشمل ذلك المتابعة
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�ساد�ساً :تطوير دور الكليات وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتخ�ص�صية

في سياق جهودها لبناء مستوى أعلى من الخبرات ونقل المعرفة؛ نفذت الهيئة -
بالتعاون مع عدد من الجامعات والهيئات والمؤسسات  -برامج تدريبية؛ للتعريف
بآليات وسياسات ترميم المباني التراثية وتأهيلها ،وفق ًا للمعايير والمواثيق الدولية،
والتعريف بخصائص مواد البناء التقليدية ،واألساليب الحديثة في تحسين ومعالجة
مواد البناء المستخدمة في المباني التراثية ،وعملت  -بمشاركة الكليات المتخصصة
مثل :كلية العمارة والتخطيط ،وكلية السياحة واآلثار بجامعة الملك سعود ،وكليات
العمارة في جامعة الملك فيصل وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى وجامعة
حائل ،وكليات المجتمع  -على تنفيذ دورات للعاملين في الشركات والمؤسسات التي
تنفذ مشروعات التراث العمراني ،وبرنامج لتدريب طلبة هذه الكليات على تصميم
وتنفيذ مشروعات التأهيل والترميم .ودعمت الهيئة إنشاء مركز للبناء بالطين في
كلية العمارة بجامعة الملك سعود ،ومركز للتميز في التراث العمراني لحوض البحر
األحمر بكلية العمارة في جامعة الملك عبدالعزيز .كما وقعت اتفاقيات تعاون مع
سبع جامعات تضمنت عدداً من البنود للتعاون في مجال البحث العلمي ،وإعداد
الدراسات ،وتدريب العاملين في مجال التراث العمراني .وبموجب هذه االتفاقيات
تقوم الهيئة بتزويد الجامعات بنسخ من الدراسات والمشروعات الخاصة بإعادة
تأهيل مواقع التراث العمراني وتطويرها ،كما تشارك في إلقاء المحاضرات والندوات
واألبحاث المتعلقة بالتراث العمراني التي يعدها أعضاء هيئة التدريس ،وتتيح لهم
فرص المشاركة في الرحالت االستطالعية الدولية التي تنظمها الهيئة لتنمية قدراتهم
في هــذا المجال .كما تدعم ورش العمل وال ــدورات التدريبية الخاصة بالتراث
العمراني وتمولها ،وتقدم منح ًا تدريبية للطالب المبدعين في تصميم مشروعات
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والمساعدة في اإلشراف والتوجيه في مرحلة إعداد الدراسات .كما تقدم الوحدة
الدعم للجهات الحكومية التي تنفذ مشروعات ترميم وتأهيل المباني التراثية ،مثل:
المساعدة في إعداد دراسات ترميم المساجد العتيقة ومواصفاتها .وتتولى الوحدة
أيض ًا تأهيل المقاولين المحليين والمكاتب الهندسية العاملة في مجال التراث
العمراني ،إضافة إلى اإلشراف على مشروعات التراث العمراني التي تنفذها الهيئة.
ولتسهيل مهمة وحدة الدعم الفني أصدرت الهيئة دلي ًال استرشادي ًا لترميم المباني
الطينية والحجرية.

التراث العمراني .كما تبنت الهيئة  -بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي  -عقد ورشة
سنوي ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني الوطني ،بهدف تطوير التعليم
عملٍ
ًّ
الجامعي في مجال التراث العمراني ،ويترأسها معالي وزير التعليم العالي ،وأثمرت
هذه الورشة عدداً من المبادرات التي تبنتها الجامعات السعودية ،ممثلة في كليات
العمارة والتخطيط وتصاميم البيئة ،والسياحة واآلثار ،وركزت على تطوير مواد دراسية
تختص بالتراث العمراني ،وابتعاث طالب للدراسات العليا في مجال التراث.
�سابعاً :تطوير دور ال�رشكاء من اجلهات احلكومية الأخرى
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في إطار منهج الشراكة الذي تبنته الهيئة منذ تأسيسها؛ قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون
مع عدد من الوزارات ذات العالقة بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته ،اشتملت
على تنفيذ مهام مشتركة بين الهيئة وتلك الجهات ،ومنها :وزارة الداخلية ،ووزارة
الشؤون البلدية والقروية ،ووزارة النقل ،ووزارة الشؤون االجتماعية ،ووزارة المياه
والكهرباء ،ووزارة الزراعة ،ووزارة العمل .وتنص هذه االتفاقيات على التعاون بشكل
وثيق وفعال ومستمر ،وفق منهج الشراكة ،وبما يتفق مع صالحيات كل جهة ،وتحقيق
المصلحة الوطنية في المحافظة على التراث العمراني الوطني ،وإيجاد اآلليات التنظيمية
والوسائل الالزمة للتنمية وتطوير الخدمات في موقع التراث العمراني .وقامت وزارة
الداخلية  -ممثلة في إمارات المناطق والمحافظات ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية -
بدور فاعل في المحافظة على التراث العمراني ،ووقف أعمال إزالته العشوائية ،ودعم
الجهود المبذولة لتوفير التمويل .وتعد وزارة الشؤون البلدية والقروية  -ممثلة في
األمانات والبلديات  -الشريك الرئيس للهيئة في تنمية مواقع التراث العمراني ،من
خالل االضطالع بمهام تحسين البيئة العمرانية ،ورصف الممرات والساحات وإنارتها،
وتحسين الخدمات البلدية ،وإيجاد المرافق المطلوبة .وتكفلت وزارة النقل بربط بلدات
وقرى التراث العمراني بالطرق الرئيسة ،وتحسين مداخلها ،ووضع اللوحات اإلرشادية
والتعريفية ،في حين اهتمت وزارة الشؤون االجتماعية بتأسيس لجان محلية وجمعيات
تعاونية لتنمية مواقع التراث العمراني ،وتشجيع إقامة مجمعات للحرفيين وأسواق
تراثية داخل مواقع التراث العمراني ،وتسويق منتجات األسر المنتجة من خالل هذه
المواقع .وقامت وزارة المياه والكهرباء بإيصال المياه والتيار الكهربائي إلى عدد من
القرى والبلدات التراثية التي هجرت من قبل ،واهتمت وزارة الزراعة بدعم استصالح
المزارع القريبة من المواقع التراثية ،وتشجيع المزارعين على إنتاج المحاصيل الزراعية
التقليدية التي يمكن تسويقها في تلك المواقع ،كما اهتمت وزارة العمل  -ممثلة في
المؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني  -بتدريب الكوادر البشرية في
المجتمع المحلي ،إضافة إلى دعم الدولة لمشاريع تطوير مواقع التراث العمراني،
من خالل قروض طويلة األجل مقدمة من بنك التسليف واالدخــار للمجتمع المحلي
والمستثمرين ،ويصل مبلغ القرض إلى سبعة ماليين ريال.
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ثامناً� :إن�شاء مركز الرتاث العمراين الوطني

استفادت الهيئة من خبراتها التراكمية في التعامل مع مهام التراث العمراني
وقضاياه ،على مدى أكثر من عشر سنوات ،وكونت تجربة مهنية ثرية في إدارة
التراث العمراني الوطني ومعالجة التحديات المصاحبة له .ومع تنامي العمل
في مجال التراث العمراني وتوسعه؛ أعدت الهيئة دراسة تحليلية لصياغة األطر
الرئيسة لتنظيم التعامل مع التراث العمراني ،وأوصت هذه الدراسة بفصل إدارة
التراث العمراني عن قطاع اآلثار والمتاحف ،وإنشاء مركز للتراث العمراني الوطني
مرتبط برئيس الهيئة بشكل مباشر ،وتشرف عليه لجنة توجيهية برئاسة رئيس

كما اعتمدت الهيئة الهيكل المؤسسي لمركز التراث العمراني الوطني ،وأسست
إدارات للتراث العمراني في فروع الهيئة بالمناطق .وتتويج ًا للشراكة والتنسيق
مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال المحافظة على مواقع التراث العمراني
وإعــادة تأهيلها وتطويرها وتوظيفها اقتصادي ًا؛ صدر قرار وزير الشؤون البلدية
والقروية بإنشاء إدارة للتراث العمراني على مستوى الوزارة ،وعلى مستوى أمانات
المناطق ،بحيث يكون لهذه اإلدارات  -بالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني
 دور فاعل في تنفيذ مشروعات تطوير مواقع التراث العمراني على مستوىمناطق المملكة ومحافظاتها.
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الهيئة وعضوية نواب الرئيس وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات
العالقة ،ومن المختصين .وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة عام (2011م) بإنشاء
المركز ،وتأتي هذه الخطوة تتويج ًا للجهود التي بذلتها الهيئة والشركاء جميعهم،
على مدى عقد من الزمان في خدمة هذه القضية ،ورغبة في التركيز وتمكين الهيئة
بشكل أكبر من تنفيذ مهامها الرئيسة المتعلقة بالتراث العمراني المنصوص عليها
في تنظيمها ،وفي نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني ،عمل مركز التراث
العمراني الوطني على تبني خطة وطنية مكونة من ثمانية مجاالت هي:
◊ السجل الوطني للتراث العمراني
◊ التنمية والتطوير
◊ التدريب والتعليم
◊ التقنية
◊ الشركاء والتطوير المؤسسي
◊ التوعية االجتماعية.
◊ إدارة المواقع السياحية
◊ التمويل

الف�صل الثالث

�أهمية
الرتاث العمراين

وتشمل مباني التراث العمراني :القصور ،والمباني
التاريخية ،والقرى ،واألحياء التراثية ،ومراكز المدن
القديمة .ويدخل في ذلك :القالع واألبراج الدفاعية،
والمساجد واألسبلة ،والمدارس والحمامات ،أو ما
في حكمها ،أو ما يشابهها من مبان كان تأسيسها
مرتبطاً بأحداث تاريخية أو دينية ،أو اجتماعية،
أو اقتصادية ،أو أمنية ،أو سياسية ،أو ثقافية ،أو
كان إنشاؤها يعكس نمطاً أو أنماطاً وطرزاً فنية في
العمارة أو الفنون الزخرفية المتصلة بها ،بحيث
تــكــون ذات دالل ــة عــلــى مــدرســة فــنــيــة ،أو حــضــارة
تاريخية لها جغرافية معينة أو مدة زمنية محددة.
والتراث وعاء الحضارة وماعون الثقافة؛ فهو يحفظ
الخصائص الجوهرية لألمة التي تميزها عن سواها؛
فتجسد عراقتها ،وتسجل تاريخها ،والــتــاريــخ هو
دالــة األمــة ومصدر إلهامها ،خصوصاً إذا كــان هذا
التاريخ يستند إلى منظومة حضارية لها تجاربها
التي تراكمت عبر العصور؛ فشكلت هويتها ورؤيتها
الخاصة ،وحــددت آفاقها المستقبلية .والمملكة
العربية السعودية غنية بتراث عمراني أصيل يعكس
جوانب حضارية من تاريخ األمة ،وينتشر هذا التراث
في محافظات المملكة ومناطقها المختلفة ،ويعكس
ـ في الوقت ذاته ـ شخصية كل منطقة ،في ظل وحدة
العمران اإلسالمي .وتكمن أهمية التراث العمراني
بصفة عامة ،وفي المملكة العربية السعودية بصفة
خاصة ،في مجموعة من القيم والجوانب ،أهمها:
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يمكن تعريف التراث العمراني  -على نحو مبسط -
بكونه (كل ما ش ّيده اإلنسان من مدن وقرى وأحياء
ومبان ،مع ما تتضمنه من فراغات ومنشآت لها قيمة
ٍ
عمرانية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وطنية ،وإن
امتد تاريخها إلى فترة متأخرة).
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�أوالً :القيمة االقت�صادية:
 1ـ الرتاث العمراين �أحد املوارد امل�ستدمية

االستثمار في مواقع التراث
العمراني يــؤدي إلــى كثير
م ــن ال ـم ـنــافــع االق ـت ـصــاديــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة والـثـقــافـيــة،
الناتجة من مشاريع إعادة
تأهيل وتــوظـيــف عــدد من
الــق ــرى ال ـت ـراث ـيــة ،وم ـراكــز
المدن التاريخية ،واألسواق
الشعبية ،والقالع والقصور
التاريخية ،المنتشرة في
مناطق المملكة..
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انطالق ًا من كون المملكة العربية السعودية تزخر بعدد ضخم من مواقع التراث العمراني؛
فقد قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،باالشتراك مع الجهات المهتمة
بالتراث العمراني ،بحصر بعض تلك المواقع عام 1422هـ (2002م) ،وسجلت أكثر من
ألفي موقع .وتشير الدراسات األولية إلى أن هناك نحو  800موقع من تلك المواقع قابلة
لالستثمار في الوقت الراهن .وتؤكد الدراسات الالحقة أن الثروة التراثية المبنية في
المملكة تزيد على عشرة آالف موقع موثق ،تعود إلى ما قبل التاريخ حتى نهاية العصور
اإلسالمية .ويتيح هذا العدد الضخم من المواقع الموزعة في كل مناطق المملكة،
الفرصة لتنويع موارد االستثمار ودوامها ،كما يتيح تعدد تلك المواقع تنوع الفرص أمام
المستثمر الختيار الموقع من حيث درجة أهميته (الدرجات :األولى ،والثانية ،والثالثة).
ومن الخصائص المميزة لمباني التراث العمراني القائمة ،أنها تمثل موارد يمكن استثمارها
بد ًال من إنشاء مبانٍ جديدة؛ لتعود بالفائدة على المستثمر بتوفير قيمة اإلنشاءات؛
وبالتالي تحقق زيادة في الدخل الحقيقي لعائد استثماراتهم ،وتتمثل في تلك القيمة
التي لم تصرف على إنشاء مبانٍ جديدة ،وفي الوقت ذاته حافظت على التراث العمراني
في الموقع ،وأعــادت توظيفه بما يحقق فرص ًا استثمارية أخــرى مساندة لالستثمار
الرئيس ،وهذه الفرص متاحة للمجتمعات والمؤسسات المحلية ،وتتحقق منها عائدات
مالية واقتصادية ،بصورة متوازنة ومستديمة .وتولي ـ في الوقت الراهن ـ غالبية دول
العالم اهتمام ًا كبیراً ومتزایداً بالسیاحة؛ إذ تشیر دراسات المنظمات الدولیة إلى أن
السیاحة أصبحت من كبرى الصناعات المنتجة للدخل في العالم؛ ففي عام 2007م ،بلغ
عدد السیاح في العالم  900ملیون سائح بشكل فاق توقعات منظمة السیاحة العالمیة،
وینفقون مئات الملیارات من الدوالرات .وال شك أن السیاحة نشطت في منطقة الشرق
األوسط خالل السنوات األخیرة؛ حتى أنها أضحت تشكل المحرك األساسي القتصادیات
معظم دول الشرق األوسط .ومما ال شك فيه أیض ًا أن الدول التي تتوافر فیها اآلثار تتمتع
بمیزة نسبیة إضافیة ،تمكنها من استقطاب المزید من االستثمارات السیاحیة؛ فالتراث
العمراني یعد وعا ًء لمعظم أنشطة السیاحة الثقافیة التي تشكل ما نسبته نحو  %37من
موارد السیاحة العالمیة .وتشیر التوقعات المستقبلیة العالمیة إلى ارتفاع العائدات
السنویة للسیاحة في دول الشرق األوسط بنسبة  %89خالل السنوات العشر المقبلة.

توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات

 2ـ الرتاث العمراين و�سيلة لتوفري املزيد من فر�ص العمل

 3ـ الرتاث العمراين و�سيلة لإحياء املهن واحلرف التقليدية

تعد مواقع التراث العمراني وعا ًء لممارسة الحرف اليدوية وعرض منتجاتها؛ إذ
يعمل الموقع المستثمر على تشجيع وإحياء مهن وحرف تقليدية توشك أن تندثر
تحن
أمام الزحف التكنولوجي الحديث في كل مناحي الحياة ،لكن النفس البشرية ُّ
دائم ًا إلى مشاهدة وصناعة واقتناء كل ما صنعه واستخدمه األجداد؛ لمعرفة ما
كانت عليه أحوالهم المعيشية ،وإبداعاتهم في التكيف مع البيئة التي عاشوا
فيها؛ من هنا تنشأ في الموقع التراثي المستثمر أو إلى جواره ورش ومصانع صغيرة
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من المؤكد أن االستثمار في مواقع التراث العمراني يؤدي إلى كثير من المنافع
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الناتجة من مشاريع إعادة تأهيل وتوظيف عدد
من القرى التراثية ،ومراكز المدن التاريخية ،واألسواق الشعبية ،والقالع والقصور
التاريخية ،المنتشرة في مناطق المملكة ،والتي ال يــزال معظمها بحالة جيدة،
ويمكن إعادة تأهيلها واستثمارها؛ ومن ثم إتاحة فرص العمل للمجتمعات المحلية
في تلك المناطق ،واإلسهام في الحد من ظاهرة الهجرة السكانية؛ وبالتالي استقرار
السكان؛ نتيجة ارتباطهم بوظائفهم التي أتاحتها لهم مشروعات استثمار مواقع
التراث العمراني .ويعد استثمار القطاع الخاص لمباني التراث العمراني القائمة أحد
المجاالت االستثمارية المطبقة على المستوى العالمي ،وسوا ًء أكانت مباني التراث
العمراني مأهولة بالسكان كلي ًا أم جزئي ًا أم غير مأهولة ،فإن هناك عدداً من الحوافز
والمنافع التي تشجع على االستثمار في مواقع التراث العمراني ،وذلك بما يتوافق مع
واقع وعناصر كل موقع على حدة ،ومن ذلك تحقيق عوائد مالية للمستثمر وللمجتمع
المحلي ،وزي ــادة توظيف األهــالــي فــي مواقعهم؛ للمشاركة فــي مــزاولــة األنشطة
والفعاليات والخدمات االستثمارية في مشروعات تطوير مواقع التراث العمراني.
وتعد فــرص العمل الناتجة من االستثمار في مشروعات إعــادة تأهيل وتوظيف
مواقع التراث العمراني كبيرة جداً؛ فأي مشروع في هذا المجال يوفر  -على سبيل
المثال  -فرص عمل للمكاتب االستشارية الهندسية التي تعمل على إعداد دراسات
ومخططات المشروعات ،واإلشراف على تنفيذها ،كما يوفر فرص عمل لمؤسسات
وشركات المقاوالت التي تعمل في مجال التراث العمراني ،وتشجع المجتمع المحلي
على االستثمار في ترميم مباني التراث العمراني ،وهذا ما ُيالحظ اآلن في كثير من
القرى والبلدات الجاري تطويرها في المملكة ،ومع اكتمال تنفيذ المشروع تتحقق
للمجتمع فرص عمل لتشغيله ،سواء كان مشروع نزل /فندق تراثي ،أم مطعم ،أم
مقهى ...إلخ ،إضافة إلى أن مشروعات تطوير مواقع التراث العمراني توفر فرص
عمل ،ومجاالت استثمار أخرى مساندة لهذه المشروعات ،مثل :خدمات النقل،
والحرف والصناعات اليدوية ،وبيع المنتجات المحلية ،واإليواء ،والترفيه كتهيئة
وتشغيل الساحات المجاورة كمتنزهات ترفيهية ،أو مواقف للسيارات ،وإقامة
بعض المراكز التجارية أو الثقافية التي تحقق قيمة إضافية نتيجة إقامتها إلى جوار
مباني التراث العمراني أكثر من إقامتها في أي مكان آخر .وال تقل أهمية المنافع
االجتماعية التي يتم تحقيقها من االستثمار في مواقع التراث العمراني ،عن أهمية
المنافع االقتصادية؛ إذ إن المنافع االجتماعية تكون محصلتها منافع اقتصادية،
ويتمثل ذلك في توفير فرص العمل للمجتمع المحلي؛ مما يزيد من ارتباطهم الدائم
به؛ وبالتالي زيادة إسهاماتهم في تنمية المشروع .وفي هذا االتجاه يتم الحرص على
إعطاء أهمية كبيرة لالستثمار بالمشروعات التنموية في المناطق األقل نمواً؛ وذلك
لزيادة توفير فرص العمل التي تؤدي إلى اإلسهام في خفض معدالت البطالة ،فض ً
ال
عن إسهاماتها في الحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة.

والح ُصر ،والسجاد ،والسالل ،واألزياء التراثية
لصناعة األبواب ،والنوافذ الخشبيةُ ،
الشعبية ،وصناعة ما يتطابق أو يتشابه مع ما هو قديم وتراثي مثل :األسلحة،
والتحف المعدنية ،والفخارية ،والزجاجية ،والحلي ،وأدوات الزينة ،فض ً
ال عن
المشغوالت الجلدية وأشغال الخشب ،والعاج ،والبردي ،وغيرها .وعمل الحرفيون
وتدر
على تطوير صناعة المنتجات اليدوية التي تستخدم في الوقت الحالي،
ُّ
عليهم وعلى أسرهم مكاسب جيدة ،وتُوجِ د فرص عمل للمجتمع المحلي .ومما ال
شك فيه أن االستثمار في مواقع التراث العمراني وتشغيلها ،من الحرفيين وغيرهم،
يحقق منافع اجتماعية على كل المستويات من خالل تشغيل وتوظيف العمالة
والقضاء على البطالة من جهة ،وتحقيق منافع اجتماعية شاملة تسعى الدولة إلى
تحقيقها من جهة أخرى.

ثانياً :القيمة الثقافية والعمرانية
 1ـ امل�ضامني التاريخية واحل�ضارية
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يــع ــد ال ـ ـت ـ ـراث ال ـع ـم ـرانــي
شاهداً على ما كــان يعيشه
اآلباء واألجداد من حضارة؛
فـهــو يعكس ح ـضــارة األمــم
وثقافتها ،ومدى تك ُّيفها مع
البيئة ،وهــو رمــز من رموز
تطور اإلنسان عبر التاريخ..

يعد التراث العمراني شاهداً على ما كان يعيشه اآلباء واألجداد من حضارة؛ فهو يعكس
حضارة األمم وثقافتها ،ومدى تك ُّيفها مع البيئة ،وهو رمز من رموز تطور اإلنسان عبر
التاريخ ،ومعبر عن القدرات التي وصل إليها ،في تكيفه مع بيئته المحيطة ،وهو
مر بها اإلنسان تبرز المعاني والقيم العمرانية
شاهد محسوس على تجارب عمرانية َّ
والهوية المرتبطة به؛ لذلك يعد التراث العمراني األنموذج المرجعي لكل أمة تريد
أن تحافظ على هويتها الحضارية بين األمــم .وتتحكم الشعوب الحريصة بهويتها
الحضارية في حجم التغيير المادي لتراثها ،و ُيقصد بالتغيير المادي ذلك التغيير
الذي يمس الخواص المحسوسة والظاهرة في البيئة العمرانية ،أما التغيير غير المادي
فيشمل كل ما يتعلق بأنشطة الناس ،وبأسلوب تعاملهم مع البيئة .ويشكل االستقراء
والقياس أحد األساليب العلمية في مجال علوم العمران؛ فالنماذج التاريخية أحد
مصادر المعرفة والقياس ،وال يمكن ألمة تبحث عن االستمرارية الحضارية أن تستند
إلى أمثلة مستعارة دخيلة ،وتهمل نماذج أصيلة لديها ،أنتجتها عبر السنين ،وعايشتها
أجيال واعية نبذت في مسيرتها الخطأ ،وطورت الصواب؛ ليصل إلينا األصلح واألجود.
إن التراث العمراني يضم بين ثناياه كثيراً من األسس والمبادئ والدروس والعبر التي
بد من الوقوف عليها ،واستقرائها ،والقياس عليها؛ للمساعدة في تطوير بيئاتنا
ال َّ
العمرانية على مستوى المدن والتخطيط العمراني ،وعلى مستوى القرى ،ومفردات

توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات

العمران من مساجد ،ومنازل ،وشوارع ،وأسواق ...إلخ .ويعد التراث العمراني مرآة
تعكس جانب ًا من جوانب الهوية الوطنية للدولة؛ لعرض بعدها التاريخي ،وأصالة شعبها
وحضارتها ،خصوص ًا مع انتشار العولمة التي تبث في ثناياها ثقاف ًة وعمار ًة غريب ًة،
أثرت سلب ًا في بيئتنا وهويتنا المحلية من ثقافة وعمارة؛ لذلك أصبح من الضروري
المحافظة على تراثنا وهويتنا المحلية ،وتطويرها بما يتناسب مع حياة عصرية ،تثبت
أصالة ثقافتنا على خريطة الثقافة العالمية.
 2ـ امل�ضامني العمرانية والفنية

فإننا نجد الروابط وثيقة بين التراث اإلسالمي وتراثنا الوطني في مختلف موارده
وعناصره ،وما دام األمر كذلك؛ أي أن تراثنا التقليدي جزء ال يتجزأ من ذلك التراث
اإلسالمي األصيل؛ فإنه ينبغي أن نتلمس أساليب النهوض به وأسبابها؛ حتى يجد
مكانه بين ثقافات األمم التي سبقت في هذا الميدان.
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مما ال شك فيه أن التراث العمراني في المملكة يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالتراث اإلسالمي
األصيل ،منذ فجر اإلســام حتى يومنا هذا ،كيف ال؟ وهو األقــرب مكان ًا إلى منبع
هذا التراث والمتصل به ،عبر سلسلة من الحلقات الطويلة دون انقطاع ،وال نبالغ إذا
قلنا :إن تراثنا المحلي هو إرث لذلك التراث األصيل ،وهو حلقة الوصل في انتشاره
واستمراريته .ولو أمعنا النظر في خصائص ومميزات تراثنا الوطني السعودي ،لوجدناها
تتفق تمام ًا وأسس التعاليم اإلسالمية التي بني عليها ذلك التراث ،سواء أكان ذلك في
مجال العناصر الثابتة من قبيل العمارة بأنواعها الدينية والمدنية والدفاعية ،أم ما
وح ُصر ،وأشغال خشبية
يتبع ذلك من مصنوعات نسيجية ،من أزياء ومالبس وسجادُ ،
ومعدنية وجلدية ،وتحف فخارية وخزفية ،وزجاجية ،وبللورية ،وعاجية وغيرها؛ إذ
تتجلى البساطة في شكل وتصميم المواد المشيدة المصنوعة من دون إضرار بوظائفها
واستخداماتها المنوطة بها .ويتم اختيار المواد الخام في البناء أو الصناعة من
المتوافر في البيئة المحلية ،مع محاولة تكييف هذه المواد بحسب إمكانات ورغبة
مستخدميها؛ تجنب ًا لتلك المواد التي قد تثقل كاهل بعضهم عند طلبها .ولقد كانت
الجوامع والمساجد صورة صادقة لهذه البساطة ،وانتقل ذلك إلى الدور والمنازل؛
فكل من المسجد والمنزل يتشابهان في مسقطهما األفقي؛ إذ يحوي كل منهما فراغ ًا
داخلي ًا وآخــر خارجي ًا مفتوح ًا ،يتمثل في الساحات ،واألفنية واألحــواش ،وينطبق
هذا األمر على أنماط العناصر الزخرفية النباتية وطرزها ،مثل :األرابيسك ،واألزهار،
واللفائف ،واألغصان ،بأنماطها اللونية المتنوعة ،والزخارف الهندسية ،كاألطباق
النجمية ومكوناتها ،والحشوات المصاحبة لها ،والوحدات والمفردات الهندسية،
كالمربع ،والمستطيل ،والمثلث ،والمعين ،والــدائــرة وغيرها ،والعناصر الكتابية
الزخرفية ،والفنون التطبيقية ،مثل :الخط الكوفي ومشتقاته المتعددة ،من كوفي
بسيط ،ومورق ،ومزهر ،ومضفر ،ومعماري ،وغير ذلك.
واستناداً إلى هذه المحاور األساسية الثالثة ،وهي:
◊ التصميم
◊ المواد الخام
◊ العناصر التجميلية

ثالثاً :القيمة االجتماعية
تسهم تنمية التراث العمراني في زيــادة الوعي لدى المجتمع المحلي ،من خالل
البرامج والفعاليات التي تقام في مواقع التراث العمراني ،واالحتكاك بالزوار ،واكتساب
معارف ومهن جديدة .إضافة إلى أن الخدمات والمرافق والــدورات التدريبية التي
تنشأ لمساندة االستثمار في مواقع التراث العمراني تساهم في تنمية المجتمع المحلي
وتحسن من دخل أفراده .كما أن االستثمار في مواقع التراث العمراني يساهم في تحقيق
ِّ
التوازن اإلقليمي بين المناطق؛ إذ تضم غالبية هذه المناطق كثيراً من القرى التاريخية
والمدن التراثية ،واألسواق واألبنية التي ال يزال معظمها بحالة جيدة ،بحيث يمكن
إعادة تأهيلها واستثمارها؛ وبالتالي إتاحة فرص عمل للمجتمعات المحلية في تلك
المناطق ،والحد من ظاهرة الهجرة السكانية من األرياف والقرى الصغيرة إلى العاصمة
والمدن الكبيرة ،وما ينتج عنها من مشكالت خلخلة توازن التركيبة الديموغرافية؛
فاستقرار السكان نتيجة ارتباطهم بوظائفهم – المشار إليها من قبل – كان من ثمار
مشروعات إعادة تأهيل قرى ومباني التراث العمراني التاريخية واستثمارها.

الأن�شطة اال�ستثمارية التي ميكن �إقامتها يف مواقع
الرتاث العمراين
من المسلم به أن استثمار مواقع التراث العمراني ليس هدف ًا في حد ذاته فحسب،
بل يتعدى ذلــك إلــى غــرض تهيئتها؛ حتى تكون مالئمة إلقامة كثير من األنشطة
والفعاليات االستثمارية التي يزداد الطلب على منتجاتها ،والرغبة في مشاهدتها،
خصوص ًا عندما تكون مزاولتها في مواقع التراث العمراني التي تضفي ،بأصالتها
وزخارفها الجميلة ،قيمة إضافية إلى القيمة األساسية لتلك المنتجات التراثية ،أو
غير التراثية من األنشطة والفعاليات ،وال سيما تلك الفعاليات التي تقام بالتزامن مع
المناسبات الوطنية .وعلى هذا األساس فإن األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية
التي تتم مزاولتها في مواقع التراث العمراني ،يتم تصنيفها إلى مجموعتين رئيستين
هما :المجموعة األولى :األنشطة االستثمارية واالستخدامات التي يمكن إقامتها داخل
مباني التراث العمراني .والمجموعة األخرى :األنشطة االستثمارية واالستخدامات
التي يمكن إقامتها في الساحات المحيطة بمباني التراث العمراني.
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املجموعة الأوىل:

األنشطة االستثمارية واالستخدامات التي يمكن إقامتها داخل مباني التراث
العمراني:
 1ـ توظيف مباين الرتاث العمراين كمكان �سكني

من أفضل الطرائق للمحافظة على مباني التراث العمراني من االندثار ،توظيفها كأماكن
سكنية ،سواء أكان ذلك بصورة دائمة لمالكيها ،أم استثمارها بوساطة القطاع الخاص،
كمكان سكني وفق ًا لمعايير اإلقامة السكنية في الفنادق وغيرها .ومما ال شك فيه أن
االستخدام يتطلب تهيئ ًة وترميم ًا وصيان ًة ،بصورة تلقائية لهذه المباني؛ وهذا يعني
المحافظة عليها في حالة جيدة بصورة دائمة.
 2ـ توظيف مباين الرتاث العمراين كمتاحف وطنية

تعد مباني التراث العمراني من أفضل المواقع للعرض المتحفي ،سواء أكان ذلك على
مستوى األفراد الذين تتوافر لديهم هواية جمع المقتنيات األثرية النادرة ،أم على
مستوى الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن حفظ وصيانة التراث الشعبي
بأنواعه ،من منتجات حرفية أثرية ،ومخطوطات ،وعمالت ،وغير ذلك.
 3ـ توظيف مباين ال�تراث العمراين كمطاعم لإع��داد وتقدمي الأك�لات
ال�شعبية

يقوم المستثمرون من القطاع الخاص في كثير من األحــوال بتهيئة وترميم المباني
التراثية القديمة وصيانتها؛ من أجل تخصيصها كمطاعم يتم فيها تقديم األكالت
الشعبية ،ويعمل المستثمرون على تهيئة المكان بصورة تراثية ،ويشمل ذلك كل أجزاء
المباني ،بحيث تتم تغطية الواجهات بموارد بيئية تراثية ،بما في ذلك المسارات ،وغرف
الجلوس الداخلية ،وأنــواع المالبس التراثية الشعبية التي يرتديها مقدمو األكالت
الشعبية المصحوبة ببعض العبارات الترحيبية الشعبية أحيان ًا أثناء االستقبال ،أو
خالل تقديم األكالت الشعبية ،أو عند مغادرة الضيوف للمطاعم الشعبية.

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

إن األنشطة االستثمارية كلها ،والفعاليات الوطنية ،واالستخدامات المتعددة لمواقع
التراث العمراني التي تضمنتها المجموعتان ،تعد فرص ًا استثمارية في مجملها للقطاع
الخاص ،يحقق من خاللها منافع ثقافية واقتصادية واجتماعية ،تنعكس على جميع
األفراد والمؤسسات ،بصورة مباشرة ،أو غير مباشرة ،وعلى الرغم من صعوبة حصر كل
األنشطة واالستخدامات المالئمة لمواقع التراث العمراني ،إال أنه يمكن اإلشارة إلى
أهمها ،وذلك للمجموعتين ك ًال على حدة.
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 4ـ توظيف مباين الرتاث العمراين كمعامل للر�سم والفنون الت�شكيلية

يقوم أغلبية الرسامين التشكيليين بمزاولة أعمالهم الفنية في مواقع التراث العمراني،
وينعكس ذلك على اللوحات التي يرسمونها؛ إذ ُيالحظ احتواؤها على كثير من العناصر
البيئية والتقليدية التي تتكون منها الواجهات والمجالس في مباني التراث العمراني،
وفي كثير من األحوال فإن اللوحات التشكيلية ،وخصوص ًا التي تحتوي على عناصر
تراثية ،يتم عرضها في الصاالت والمسارات الرئيسة لمباني التراث العمراني التي
يرتادها الزوار.
 5ـ توظيف مواقع الرتاث العمراين ك�أ�سواق �شعبية
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إن االسـتـثـمــار األم ـثــل لمواقع
الـ ـ ـتـ ـ ـراث ال ـ ـع ـ ـم ـ ـرانـ ــي يــك ــون
باالستفادة من كل المساحات
الــبــيــئــي ــة لـ ـمـ ـب ــان ــي ال ـ ـت ـ ـراث
العمراني ،وذلــك بإقامة بعض
األنـ ـشـ ـط ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ي ــة ،أو
عرض الفعاليات ذات الجذب
ال ـج ـمــاه ـيــري ف ــي ال ـســاحــات
المفتوحة

يوفر استخدام مباني التراث العمراني كمواقع لعرض المنتجات الشعبية وغير
التراثية ،كثيراً من السمات والخصائص الثقافية الكامنة في أعماق المتعاملين
في األســواق الشعبية ،و ُيعزى ذلك إلى كثير من األسباب التي تنعكس على سلوك
المتداولين للمنتجات في األسواق الشعبية ،التي ترتبط قيمتها بقيمة مواقع التراث
العمراني في كثير من األحيان ،وخصوص ًا بعض المواقع التاريخية ،مثل :القيصريات
في مراكز بعض المدن القديمة التي يفد إليها المتسوقون من أماكن عدة.
 6ـ توظيف مواقع الرتاث العمراين ك�أماكن ملزاولة الأعمال احلرفية

يرتبط أغلبية الحرفيين العاملين في صناعة المنتجات التقليدية والتراثية بأنواعها،
بمزاولة مهنهم ،في ورش ومعامل يكون مقرها أحيان ًا في المواقع التاريخية للتراث
العمراني؛ مما يضيف إلى قيمة منتجاتهم عبق ًا تراثي ًا ،مع رائحة المكان الذي يرتاده
الزائرون؛ وهو ما يشكل تكام ًال بين الحرفي والمكان الذي يتم فيه صناعة المنتجات
الحرفية.
 7ـ توظيف مواقع الرتاث العمراين يف �أن�شطة �أخرى متنوعة
إضافة إلــى ما تم ذكــره في الفقرات السابقة ،فــإن مواقع التراث العمراني تتميز
باإلمكانات التي تؤهلها لتوظيف كثير من األنشطة المتنوعة ،مع بقاء المباني على
حالتها وشكلها األساسي كما هي ،ومن تلك األنشطة :تخصيص بعض الغرف في مباني
التراث العمراني كمراكز استقبال وإرشاد ،وتعريف بأقسام ووظائف مباني التراث
العمراني ،أو تخصيص صاالت للقراءة ومزاولة بعض الهوايات الخفيفة ،سواء أكانت
رياضية أم غيرها .كما يمكن تهيئة بعض مواقع التراث العمراني وتوظيفها كمسارح
مكشوفة أو مغلقة ،يتم فيها عــرض الفعاليات المنبرية كالمحاضرات الدينية،
والثقافية ،والعلمية ،وما شابه ذلك.

املجموعة الثانية:

األنشطة االستثمارية واالستخدامات التي يمكن إقامتها في الساحات المحيطة
بمواقع التراث العمراني
إن االستثمار األمثل لمواقع التراث العمراني يكون باالستفادة من كل المساحات
البيئية لمباني التراث العمراني ،وذلك بإقامة بعض األنشطة االستثمارية ،أو عرض
الفعاليات ذات الجذب الجماهيري في الساحات المفتوحة ،على أن تكون تلك
االستثمارات بصورة منظمة ال تؤدي إلى تشوه بصري ،أو تسبب إزعاج ًا ،أو غير ذلك
من الجوانب السلبية ،كالمخالفات البيئية التي تبرز أحيان ًا بالتزامن مع ممارسة
األنشطة االستثمارية .ومن األنشطة االستثمارية الممكن إقامتها:
 1ـ توظيف ال�ساحات كمواقع ملزاولة الفنون ال�شعبية الأدائية

 2ـ توظيف ال�ساحات واملمرات ملزاولة الأن�شطة الثقافية والريا�ضية
والرتفيهية وغريها

تتيح بعض مواقع التراث العمراني أمام القطاع الخاص فرصة لتنظيم وتطوير الساحات
والممرات بين نسيج مباني التراث العمراني ،وذلك بتخصيص مضمار للمشاة مقابل
رســوم رمزية ،تشجع الجميع على مزاولة رياضة السير ،إضافة إلى الحصول على
بعض الخدمات العامة في نقاط معينة من المضمار .كما يمكن إقامة بعض األنشطة
الثقافية والترفيهية في تلك الساحات ،مثل :إقامة مراكز لتنمية المواهب الفردية
كالقراءة ،أو مزاولة بعض األعمال باستخدام تقنيات الحاسب اآللي ،أو غير ذلك من
البرامج الترفيهية ذات الخصوصية للمجتمعات المحلية التي تتفق مع تعاليم الدين
اإلسالمي ،إضافة إلى توافقها مع العادات والتقاليد الحميدة.
 3ـ اال�ستثمار يف �إقامة املراكز اخلدمية والتجارية يف �ساحات مواقع
الرتاث العمراين

يعد االستثمار بإقامة كثير من المراكز الخدمية الترفيهية والتجارية في المساحات
البينية لمواقع التراث العمراني ،مطلب ًا ملح ًا من مرتادي تلك المواقع ،وظاهرة طبيعية
تتوافق مع رغبات اإلنسان وطلباته بصورة دائمة؛ الحتياجه إلى تلك السلع والخدمات
التي تقدمها تلك المراكز ،وذلــك وفق ًا لمعايير دقيقة ،ومواصفات فنية يحددها
الخبراء والمختصون في الجهات ذات العالقة باالستثمار في مواقع التراث العمراني؛
لذلك فإن استثمارها يعد من أفضل الفرص المتاحة للقطاع الخاص ،خصوص ًا أن
تكاليف إنشائها منخفضة نسبي ًا؛ نتيجة تهيئة الساحات بصورة عامة ،كما أن العائد
االستثماري المتوقع سيكون مرتفع ًا نسبي ًا نتيجة الطلب الدائم من أفراد المجتمع،
فض ًال عن أن االستثمار في إقامة تلك المراكز مالئم جــداً للمستثمرين األف ـراد أو
للمؤسسات االستثمارية صغيرة الحجم.

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

تتميز الفنون الشعبية األدائية باإلقبال الجماهيري الكثيف عليها ،ويتطلب ذلك
مساحات كافية تسمح بحركة الفرق الشعبية بسهولة أثناء تأديتها الحركات الفنية،
وفــي الوقت ذاتــه يــؤدي تزاحم الجمهور من أجــل المشاهدة إلــى عــدم مشاهدة
الجميع حركة الفرق الشعبية وأدائها؛ لذلك يجب استثمار هذه المساحات بتطويرها
وتهيئتها ،وإعادة تصميمها على شكل مسرح مفتوح له مدرجات جانبية يستطيع
الجميع الجلوس عليها ،والمشاهدة بسهولة دون تزاحم؛ وهذا األمر يزيد من اإلقبال
على متابعة كل الفعاليات التي تنظم بمواقع التراث العمراني.
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الف�صل الرابع

مبادرات الهيئة جتاه
الرتاث العمراين

�أ ـ مناذج من جهود الهيئة يف و�ضع �أنظمة حلماية
الرتاث العمراين
 1ـ �إعداد نظام حماية الرتاث العمراين

اشتمل مشروع نظام اآلثار والمتاحف الجديد المقدم لمجلس الوزراء الموقر على
كثير من المواد لمعالجة عدد من قضايا التراث العمراني وحمايته ،نذكر منها:
◊ المادة الثانية والخمسون :حددت منطقة حماية التراث العمراني واألثري
الثابت بمسافة مئتي متر حول المبنى أو الموقع ،ويمكن تمديدها أو
تقليصها بقرار من الهيئة.
◊ المادة الخامسة والخمسون :صنفت مباني ومواقع التراث ضمن سجل
اآلثــار بحسب فئات ثــاث ،والتزمت الدولة بحمايتها وتطويرها ،سواء
كانت ملكاً لها أم نزعت ملكيتها لصالح الدولة ،وفق األنظمة المعمول بها،
في حال كانت ملكيتها للقطاع الخاص.
◊ المادة السادسة والخمسون :نصت على عدم إجراء أي عمل في األثر إال
بموافقة الهيئة وبإشرافها.
◊ المادة السابعة والخمسون :تساهم الهيئة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية
أو الجهتان معاً في تكاليف ترميم مباني ومواقع التراث العمراني.
◊ الــمــادة الحادية والستون :تقوم الهيئة  -بالتنسيق مع الجهات ذات
العالقة  -بتطوير مخطط التراث العمراني وتنميته وفق برنامج حماية
وتطوير شامل بضوابط ألساليب التدخل.
وغير ذلك من المواد التفصيلية في هذا النظام ،التي سيساهم تطبيقها في حماية
التراث العمراني وتنميته سياحي ًا واقتصادي ًا.
 2ــ معاجلة ملكيات مواقع الرتاث العمراين اململوكة للمواطنني

لمعالجة ملكية مواقع التراث العمراني المملوكة للمواطنين تم تكوين لجنة من جهات
عدة ،وهي :الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية،
ووزارة الزراعة ،ووزارة العدل .وتوصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات لمعالجة
الملكيات وتشجيع المالك على المحافظة على مبانيهم ،وصيانتها ،وإعادة تأهيلها،
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وصدر عن أمانة مجلس الــوزراء الموافقة على تبني شركات مساهمة على مستوى
المحافظات في المملكة ،للعناية باألحياء القديمة .وتعمل وزارة الشؤون البلدية
والقروية  -بمشاركة عدد من الجهات ،منها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -
على وضع تصور لقيام تلك الشركات.
 3ـ �إعداد املواثيق مع الدول العربية والإ�سالمية عن الرتاث العمراين

بنا ًء على قرار مجلس وزراء السياحة العرب في دورته السادسة المنعقدة في جمهورية
مصر العربية عام 1424هـ؛ دعت المملكة العربية السعودية إلى إعداد مشروع ميثاق
للتراث العمراني في الدول العربية؛ للنظر فيه من قبل المجلس ،وتم تكليف الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد هذا الميثاق؛ فأنجزته بمشاركة مختصين من
الدول العربية ،منها :األردن ،والمغرب ،ومصر ،وأعد الميثاق ،وأحيل من مجلس
وزراء السياحة العرب إلى جامعة الدول العربية؛ الستكمال اإلجراءات الالزمة حياله.

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

وذلك من خالل اآلتي:
◊ أن تقوم الجهات الحكومية المختصة بإعطاء األولــويــة لتحسين القرى
واألحياء المختارة ،بشكل متكامل من خالل تأمين الخدمات والمرافق
المطلوبة ،مع مراعاة النمط التخطيطي الراهن ،وحدود الملكيات ما أمكن.
◊ منح مالك المبنى (فرد أو مجموعة) ترخيصاً بمزاولة أنشطة معينة تحقق
فرصة االستثمار ،وتتالءم مع طبيعة المبنى.
◊ منح مالك المبنى (فرد أو مجموعة) ،قرضاً لترميم المبنى وصيانته وإعادة
تأهيله.
◊ تكوين شركة مساهمة يساهم المالك فيها ،بحسب رغباتهم ،بحيث تمتلك
الشركة القرية أو الحي ،أو تستأجرها بأكملها ،وتعيد تأهيلها واستثمارها،
مع المحافظة على المباني المختارة وتوظيفها.
◊ إذا تعذر تطبيق الحلول تنزع ملكية المواقع المطلوب نزع ملكيتها وفق
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وبنا ًء على قـرار مجلس وزراء سياحة منظمة المؤتمر اإلسالمي ،في دورتــه الثالثة
المنعقدة في الرياض ،خالل الفترة من  3 -1شعبان 1423هـ ،دعت المملكة العربية
السعودية إلى إعداد مشروع ميثاق للتراث العمراني في الدول اإلسالمية؛ للنظر فيه
من قبل المجلس ،وأعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا الميثاق ،وتم
إقراره في الدورة الرابعة لوزراء السياحة في دول منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقدة
في السنغال عام 2005م ،ووزع على الدول األعضاء؛ لتفعيله.

ب ـ مناذج من م�شاريع الرتاث العمراين التي تعك�س
جهود الهيئة
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تــدرك الهيئة العامة للسياحة والــتـراث الوطني أن استثمار مواقع ومباني
التراث العمراني يساهم بشكل كبير وإيجابي في استدامة التنمية ،ويشجع
على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ويوفر فرص عمل جديدة ،ويزيد
من نمو وتشغيل الخدمات المساندة كالفنادق والشقق المفروشة ،والمطاعم،
والــنــقــل ...إلــخ ،وهــذا مــا يعود بالنفع على السكان والمستثمرين .كما أن
استثمار هذه المواقع والمباني يحميها من االندثار؛ إذ إن الحضور الدائم للزوار
داخلها يوفر لها الحماية .وضمن جهودها في حماية التراث العمراني وتنميته،
بادرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  -بالتعاون والشراكة مع عدد
من الجهات الحكومية وغير الحكومية  -إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات
الطموحة ،وهنا نلقي الضوء على بعض أبرز هذه المشروعات:
 1ـ م�رشوع الدرعية التاريخية

اعتمدت فكرة تطوير منطقة الدرعية على االنطالق من المزايا التي تتمتع بها ،وأهمية
العمل على أبعاد متعددة المستويات؛ فالدرعية لها ُبعد حضاري يجعل المكان محوراً
للتطوير ،ولها ُبعد دولي من خالل مكانتها ضمن قائمة (اليونيسكو) للتراث اإلنساني
العالمي ،ولها ُبعد وطني يمثل العمق التاريخي لنشوء الدولة السعودية .وتمثلت

أهــداف المشروع الذي قامت عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،والهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني ،ومحافظة الدرعية ،وبلدية محافظة الدرعية،
والمالك والقطاع الخاص ،في عدة محاور هي:
◊ تطوير الدرعية كمركز حضاري تشع منه رسالة الدرعية الحضارية على
المستويات المحلية والوطنية والعالمية
◊ تطوير الدرعية كنموذج لعمران الواحات
◊ المحافظة على بيئة الدرعية من التدهور ،وإعادة توازنها الطبيعي
◊ بناء حياة اإلنسان االجتماعية من خالل مساهمته في التطوير
◊ تطوير المنطقة اقتصادياً من خالل التنشيط الزراعي والسياحي والترفيهي
◊ توظيف حي الطريف بالدرعية التاريخية كموقع تراث ثقافي عالمي
 2ـ م�رشوع جدة التاريخية

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

تعد جدة التاريخية وجه ًا حضاري ًا للمملكة بما تحويه من تراث ثقافي ومعماري متميز
يعكس جانب ًا من الهوية األصيلة للمملكة ،ونمت مدينة جدة القديمة التي تحيط بها
األســوار نمواً رأسي ًا عبر العصور ،وتشكلت من تكتالت كثيفة من المنازل ،وقصور
التجار ،والمساجد والمنارات ،وتخللتها بعض الساحات الصغيرة واألزقة المتعرجة،
وكانت المدينة مكونة من أربع حارات داخل األسوار التي كانت تحميها من ناحية
اليابسة ،وهي :محلة الشام ،ومحلة مظلوم ،ومحلة اليمن ،ومحلة البحر .وأمام عملية
التطور والزحف العمراني أزيلت األسوار ،ولم يبق منها سوى البرج الجنوبي الشرقي،
وتأثرت وحدة المدينة التاريخية أيض ًا؛ ففي عام 1386هـ (1965م) ،أنشئ شارع الذهب
في قلب المنطقة القديمة ،وهو شارع مزدوج وعريض يتجه من الشمال إلى الجنوب.
ونتيجة إنشاء هذا الشارع؛ انقسمت جدة القديمة إلى قسمين :قسم شرقي ،وآخر
غربي ،ونما القسم الغربي؛ ليصبح منطقة البلد التجارية المركزية ،بينما أصبح القسم
الشرقي منطقة السوق التقليدية ،وانعكس هذا النمو على قيمة األرض؛ مما انعكس
بدوره على فرص االستثمار ،وبنا ًء على ذلك ازدهر القسم الغربي ،وأزيلت كل معالمه
ومبانيه التراثية الواقعة على الشاطئ ،واستبدلت بها مبان حديثة ،بينما استمر القسم
الشرقي مهم ًال مع تغير بطيء .وأدى هذا النمو في القسم الغربي إلى إنشاء عدد من
المباني العالية في شارع الملك عبدالعزيز ،وازداد الضغط على المباني التاريخية،
وتسارعت خطى الهدم واإلزالة؛ إلفساح المجال للمباني الحديثة .وخوف ًا على مصير
المنطقة التاريخية في جدة؛ قررت الدولة التحرك سريع ًا لوقف ذلك الزحف ،بتنسيق
مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية ،وأمانة
محافظة جدة؛ لتطوير منطقة جدة التاريخية ،وقامت أمانة محافظة جدة  -بمشاركة
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  -بتبني مشروع تحت اسم «مشروع الملك
عبدالعزيز للمحافظة على المنطقة التاريخية بجدة وتنميتها» ،وساهمت هذه
الجهود في إبقاء جانب كبير من تراث جدة العمراني ،وحمايته من اإلزالــة .وجمع
مشروع تطوير منطقة جدة التاريخية بين سياسات الحماية والمحافظة وبرامج
التأهيل والتنمية والتوظيف الجيد الذي يحقق رضا المالك ،والتنمية المستديمة
لهذا الجزء المهم من المدينة .وتمثلت أهداف المشروع في المحافظة على المنطقة
التاريخية بكل مقوماتها؛ كموقع له أهميته ومكانته الدولية ضمن قائمة (اليونيسكو)
للتراث اإلنساني العالمي في:
◊ تطوير وتنمية منطقة جدة التاريخية؛ لتظل رمـزاً ثقافياً يعكس الهوية
الحضارية للمدينة وأصالتها
◊ تحويل المنطقة التاريخية إلى منطقة جذب سياحي ،وتسويقها كمنتج
سياحي متميز ،محلياً وعالمياً

49

◊ الوصول بالمنطقة التاريخية إلى أن تصبح أنموذجاً للمحافظة على مثيالتها
من مدن المملكة األخرى
◊ إحياء الحرف والصناعات التقليدية والتراث غير المادي الذي كان سائداً
في المنطقة التاريخية وتوظيفه اقتصادياً
◊ تنمية الموارد البشرية لسكان المنطقة التاريخية من المواطنين ،أفراداً
ومؤسسات ،وتأكيد مشاركتهم في عملية التأهيل والتطوير والتنمية
العمرانية
◊ تشجيع المستثمرين على االستثمار في الممتلكات الحالية
◊ توظيف المنطقة كموقع له أهمية عالمية على قائمة (اليونيسكو) للتراث
العالمي
 3ـ م�رشوع و�سط الهفوف التاريخي

نمت مدينة الهفوف نمواً أفقي ًا عبر العصور ،وتشكلت من تكتالت كثيفة ،من
المنازل والقصور الدفاعية ،واألسواق والمساجد ،وتخللتها بعض الساحات الصغيرة
واألزقة المتعرجة ،وكانت المدينة مكونة من أربع حارات تحيطها األســوار ،وهي:
حارة الكوت ،وحارة النعائل ،وحارة الرفعة الشمالية ،وحارة الرفعة الجنوبية .وتتمثل
أهم عناصر التراث العمراني المتبقية في مركز مدينة الهفوف ،في :قصر إبراهيم،
المدرسة األولى بالهفوف ،القيصرية ،بيت البيعة ،شارع الحدادين ،رباط آل أبي
بكر وسكة آل أبي بكر ،مسجد الجبري ،منزل األمير سعد بن جلوي (منزل العفالق)،
مسجد الدبس ،وبقايا األحياء القديمة؛ إذ قامت بلدية محافظة الهفوف  -بمشاركة
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  -بتبني مشروع تحت اسم «تطوير وسط
مدينة الهفوف» يهدف إلى تأهيل المنطقة التاريخية وتنميتها اقتصادي ًا واجتماعي ًا
وسياحي ًا وعمراني ًا بأسلوب مستديم يبرز معالمها وتراثها العمراني والثقافي ،ويشجع
المالك على حماية ممتلكاتهم ،ويجلب االستثمار ،ويوفر فــرص عمل ،ويوظف
صناعة السياحة واألنشطة االقتصادية والثقافية المختلفة األخرى ،وتحويل المنطقة
التاريخية إلى منطقة جذب سياحي..
 4ـ م�رشوع و�سط مدينة الطائف التاريخي
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تتميز مدينة الطائف بتراثها العمراني الثري ،فهي تضم مجموعة من المباني ،من
أشهرها :قصر شبرا ،وبيت الكاتب ،وبيت الكعكي ،وغير ذلك من المواقع .وتمتاز
الطائف بوجود كثير من المباني ذات الطابع التراثي ،والعناصر المعمارية من
حيث شكل المبنى ،والمسقط األفقي والواجهات ،وما تحتويه من أبواب ،وشبابيك،

توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات

 5ـ م�رشوع بلدة الغاط الرتاثية

تقع محافظة الغاط في شمال منطقة الرياض ،وتبعد عنها حوالي (250كم) ،وعن بريدة
جنوب ًا (90كم) ،وعن الزلفي غرب ًا (35كم) ،وهي من المحافظات القابلة لتطبيق برامج
سياحية ضمن نطاق مقنن ،لكنها تواجه تحدي ًا رئيس ًا في غياب قاعدة اقتصادية محددة
لجذب االستثمارات ،وإيجاد فرص عمل؛ لذلك قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني بحصر الموارد السياحية في محافظة الغاط ،وتم تصنيفها على النحو التالي:
◊ المكونات :تتكون البلدة القديمة من مجموعة بيوت طينية تربط بينها
ممرات ضيقة ،وهي مثال لطابع البناء القديم للمنطقة الوسطى في المملكة
من ناحية التكتل العام ،وتنقسم إلى ستة أحياء ،هي :الزويلية ،والعقدة،
والــعــوشــزة ،والــجــديــدة ،والمدينية ،والظهيرة .وتتخذ البلدة التكوين
الشريطي ،ويعود ذلك إلى عدد من المحددات الطبيعية؛ فالمجاورات
السكنية في البلدة محدودة بمجاري السيل المؤدية إلى الوادي
◊ المهددات :انعدام االستخدام المناسب لمباني البلدة ،وانعدام االهتمام
والصيانة
◊ العالقات واالرتباط :ترتبط أجزاء البلدة القديمة بعضها ببعض ،بروابط
لكن ثمة ســوءاً في
عــدة ،إضافة إلــى التجانس في مــادة البناء وأسلوبهَّ ،
العالقة بين نسيجها العمراني والطريق المفروض على الموقع ،سواء من
الناحية التخطيطية أو الوظيفية؛ فالبيئة المحيطة بالبلدة القديمة عبارة
عن جبال وأودية أخذت مكانها على الخريطة السياحية للمحافظة
◊ المظهر العام :تغلب على البلدة البيوت الطينية المحتوية على فناء
داخلي باستثناء بعض العناصر المبنية بالطوب األسمنتي
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ورواشن ومشربيات وشوابير ،مع استخدام الفناء في مناطق معينة بالطائف ،ومراعاة
الشكل الخارجي للمبنى ،وتناسقه مع المنازل المحيطة ،من حيث المظهر واالرتفاع
وطابعه المعماري ،وتكتله وتوجهه بشكل صحيح .كما تضم منطقة السوق كثيراً
من المباني التراثية ذات الطابع الخاص .وعملت الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية ،ممثل ًة في بلدية محافظة الطائف ،على
تطوير وإعادة تأهيل الوسط التاريخي لمدينة الطائف (منطقة األسواق القديمة)،
مع المحافظة على النشاطات الحالية للسوق ،وما يحويه من تراث عمراني وتطويره
كوجهة اقتصادية وسياحية مستديمة ،بعد أن تعرضت المباني التراثية في وسط
مدينة الطائف التاريخي إلى كثير من عمليات الهدم واإلزالة وإعادة البناء ،وظهرت
ويعد الحفاظ على النسيج العمراني لوسط الطائف
مكانها المباني التجارية الحديثة.
ّ
التاريخي من السمات التي تعيد إلى الذاكرة روح المدن ،واألسواق العربية القديمة
التي تتميز بالساحات والممرات الضيقة والمتعرجة بشكل عفوي .ويقع سوق
الطائف القديم في قلب البلدة القديمة بالطائف ،وهو مثال ممتاز للسوق العربي
بطابعه القديم ذي الخلفية التاريخية .وتتميز مباني هذه المنطقة بما تحمله من
سمات الفن المعماري الحجازي أو العثماني المتأخر ،وللمحافظة عليها قامتالهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني ،بمشاركة أمانة محافظة الطائف ،بإعداد دراسة
عمرانية عن وسط مدينة الطائف التاريخي ،تحت اسم «مشروع تطوير وإعادة
تأهيل األسواق الشعبية بمركز مدينة الطائف التاريخي» يهدف بشكل أساسي إلى
تطوير السوق القائم بمركز مدينة الطائف التاريخي وإعــادة تأهيله ،وذلك ضمن
دراسات متخصصة تضع في الحسبان األبعاد التراثية ،والتاريخية والثقافية ،إضافة
إلى إنعاش الحركة التجارية للسوق.

◊ المعالم المميزة :هنالك الكثير من المعالم المتميزة في البلدة القديمة،
يمكن أن تطور كمراكز لألنشطة السياحية والثقافية المختلفة ،مثل :قصر
اإلمارة ،والسوق القديم ،والمرقبين المتبقيين من سور البلدة ،أو مسجد
العوشزة ،وغيرها

تـقــع قــريــة رجـ ــال أل ـمــع في
الـجــزء التهامي مــن منطقة
عـسـيــر ف ــي مـحــافـظــة رج ــال
ألمع ،وتحديداً غرب مدينة
أبـ ـه ــا ال ـس ـيــاح ـيــة ب ـحــوالــي
45ك ــم ،وتبعد مــن الطريق
ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ــذي ي ــرب ــط بـيــن
مدينة محايل عسير ودرب
بني شعبة حوالي  500متر؛
لذلك تعتبر قريبة من مواقع
التمركز السياحي في مدينة
أبها..

52

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وتوظيف األحياء التقليدية في البلدة بما احتوته
من معالم متميزة ،كقصر اإلمــارة ،ومسجد العوشزة ،واالهتمام بالمباني التراثية،
والنسق التقليدي للبلدة وإظهاره ،وإظهار تضاريس البلدة وطبيعة المناطق المحيطة
بها ،واالهتمام بالمتنزهات الرئيسة في البلدة ،والمناطق المفتوحة المخصصة للترفيه،
وزيــادة األنشطة االجتماعية والثقافية في البلدة ،الستغالل البنية التحتية بشكل
أفضل ،وتوافر الخدمات السياحية المساندة في البلدة القديمة ،كالمطاعم ،والمقاهي
الشعبية ،والنزل الصغيرة داخل المباني المرممة ،وإضافة مركز للمعلومات السياحية،
وتوفير األنشطة الداعمة للسياحة كاللوحات اإلرشادية ،واإلنــارة وتحسين مسارات
المشاة ،واالهتمام بمداخل البلدة القديمة ،وإقامة مركز للحرف التقليدية في الموقع
المخصص للبلدية بعد معالجته ،ومعالجة الوحدات المشيدة بالخرسانة؛ لتتناسق مع
الطبيعة التقليدية للمباني المحيطة ،واستغالل الفراغات البينية كمراكز للتجمع،
وممارسة األنشطة ،وإعادة إحياء السوق القديمة وتشغيلها ،لزيادة التفاعل اإليجابي
للمشروع ،وقد تم توزيع أدوار الجهات المشاركة في المشروع ،على النحو التالي:
◊ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني :إعداد الدراسة الشاملة للتطوير،
والمشاركة في اإلش ـراف على التنفيذ ،والمساهمة في تأهيل وتدريب
الــكــوادر المحلية ،وإع ــداد الــدراســات التفصيلية للمشروع ،وتسويق
المشروع ،وتنفيذ مركز المعلومات السياحية بالبلدة ،والدعم الفني
ألعمال الترميم ،وتنفيذ متحف الغاط بقصر اإلمارة
◊ وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقــاف :ترميم مسجد العوشزة ،بالتعاون مع
برنامج العناية بالمساجد القديمة
◊ وزارة الشؤون االجتماعية :المساعدة في تأسيس جمعية تعاونية لتطوير
البلدة القديمة
◊ وزارة الزراعة :المساعدة في استصالح المزارع الموجودة في البلدة
◊ وزارة المياه والكهرباء :تحسين مستوى الخدمة فــي البلدة القديمة
(كهرباء ومياه)
◊ وزارة النقل :تحسين رصــف الطرق الرئيسة والفرعية ،وتطوير مداخل
البلدة
إضافة إلى محافظة الغاط ،وبلدية الغاط ،وأهالي الغاط وجمعياتهم الخيرية ،ثم القطاع
الخاص؛ للقيام باألدوار الموكلة إليهم لتحقيق بقية أهداف المشروع.

توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات

 6ـ م�رشوع قرية رجال �أملع الرتاثية

تقع قرية رجال ألمع في الجزء التهامي من منطقة عسير في محافظة رجال ألمع ،وتحديداً
غرب مدينة أبها السياحية بحوالي 45كم ،وتبعد من الطريق العام الذي يربط بين مدينة
محايل عسير ودرب بني شعبة حوالي  500متر؛ لذلك تعتبر قريبة من مواقع التمركز
السياحي في مدينة أبها ،كما تعد محطة يقصدها السائح ،خصوص ًا بعد افتتاح مشروع
العربات المعلقة «تلفريك السودة السياحي» الذي ينحدر من أعالي جبال السودة إلى
مسافة قريبة من القرية .وتميزت قرية رجال ألمع بنسيجها العمراني ،من حيث مبانيها
الحجرية التي تتفاوت في ارتفاعاتها ما بين ثالثة إلى خمسة أدوار ،بطابع معماري فريد
له واجهات جذابة في تصميماتها ونوافذها وأبوابها .وتمتاز مباني القرية أيض ًا بارتباطها

53

 7ـ م�رشوع قرية ذي عني الرتاثية

تقع قرية ذي عين جغرافي ًا على سفوح جبال السراة الغربية مباشرة حينما تقابل
النازل من عقبة الباحة عبر الطريق األسفلتي المؤدي إلى تهامة ناحية اليسار ،وتحيط
بها المرتفعات الجبلية من النواحي الشمالية والجنوبية والشرقية ،أما ناحيتها الغربية
فتطل مباشر ًة على وادي راش ،حيث تعد هذه الناحية واجهة القرية األساسية .وقرية
ذي عين عبارة عن مبان متراصة ،تفصل بينها فواصل صخرية معقدة ،استغلت
كأساسات وحوائط ـ في أحيان كثيرة ـ لمبانيها التي ترتفع نحو مئتي متر فوق سطح
البحر .وتمثل مباني هذه القرية المشيدة على هذا المرتفع شك ًال بيضوي ًا ،وتطل
مبانيها كلها على الناحية الغربية للقرية .واعتمد أهالي قرية ذي عين على ما وهبهم
الله من مياه عذبة ومتدفقة ،على مدار العام من الناحية الجنوبية من قريتهم ،ممثل ًة
في هذه العين ذات الشهرة في منطقة تهامة والسراة ،حتى أن القرية نسبت إليها؛
فال تعرف إال بقرية ذي عين؛ إذ تنبع هذه العين من أسطح تغذيها مباشر ًة األمطار

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

وتناسقها ،مع مراعاة اختالف المناسيب واالرتفاعات بين المباني ،وعملية تصريف مياه
السيول ،واختالف مستويات القرية ،بوضع أسنان من الدرج ،وضعت حسب مقاسات
جيدة عند اختالف المستويات األرضية؛ لكون المنطقة جبلية .تلك السمات العمرانية
كلها أعطت قرية رجال ألمع جاذبية سياحية .وسعى أهالي القرية ،تحدوهم روح التعاون،
إلى إعادة إعمار قريتهم؛ لكي تبقى شامخ ًة أمام التاريخ بما تحمله من ذكريات الماضي،
وتفتح أبوابها للزوار والسائحين .وبعدما أثبت األهالي مقدرة قريتهم على الجذب
السياحي برز هنا الدور الحكومي لتسهيل العقبات أمامهم؛ فتم ربط قرية رجال ألمع
بمنطقة أخرى لها وزنها في النشاط السياحي ،أال وهي منطقة السودة ،وذلك عن طريق
العربات المعلقة ،وتوفير حافالت نقل لتوصيل الزوار من محطة وصول العربات إلى قرية
رجال ألمع .كما تم إعداد مشروع تطويري للقرية ،يشمل الطريق المؤدي إلى القرية
ومدخلها ،وساحة العروض الشعبية فيها ،وتوفير الخدمات المساندة والمرافق العامة
بالقرية .ويهدف هذا المشروع إلى المحافظة على القرية ،وتأهيلها ،وتنميتها عمراني ًا
وثقافي ًا واقتصادي ًا ،وتقديم القرية كنموذج لكيفية تأهيل مواقع التراث العمراني سياحي ًا،
وإشراك األهالي في إعادة تأهيل قريتهم ،بما يعود عليهم بالمنفعة ،وتشجيع المستثمرين
على االستثمار في القرية.

الساقطة على أعلى السراة بشكل دوري؛ لذلك عمد األهالي إلى حفر أفالج صغيرة
تؤدي إلى الحقول الزراعية بطول خمسين متراً تقريب ًا ،وتم رفعها عن مستوى أحد
الروافد الصغيرة ،بطريقة فنية تتوافق مع طبيعة الجهة الجنوبية وتضاريسها من
المرتفع الجبلي؛ لتصب على هيئة شالل صغير بارتفاع متر ونصف المتر ،ينحدر على
ممر حجري يشبه المصطبة بأطوال  4×3أمتار ،والغرض منها التحكم في اتجاه المياه
عن طريق ثالث فتحات جانبية بمساحة 50×50سم ،واستغل األهالي هذه المصطبة
في توزيع المياه على الحقول الزراعية .ويهدف المشروع إلى االهتمام بقرية ذي
عين وتنميتها من النواحي العمرانية والسياحية والثقافية ،والمحافظة على المباني
التراثية فيها ،وربط التكتالت السكنية المتناثرة بعضها ببعض عن طريق الممرات
والطرق الممهدة.
 8ـ م�رشوع البلدة الرتاثية يف جبة
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يقع مركز جبة في محافظة جبة ،في جوف النفود ،إلى الشمال الغربي من مدينة حائل،
على ُبعد يبلغ 103كم ،وهو مركز تابع إلمارة منطقة حائل ،ويحده من الشمال والجنوب
صحراء النفود ،ومن الغرب جبل أم سنمان ،ومن الشرق جبل الغوطة .وتقع جبة
في تقاطع الطرق التجارية بين نجد وبالد الشام والعراق؛ فهي نقطة مهمة للقوافل.
وتتميز جبة بنسيجها العمراني المتميز ،وكانت مباني التراث العمراني القديم في
جبة محاطة بأسوار ،لكنها بدأت في االندثار ،وأصبحت تجاورها المباني الحديثة غير
المتوافقة مع محيطها ،كما صارت المباني التراثية غير مأهولة ،وفي حاجة إلى ترميم
وإعادة تأهيل .ويشمل نسيجها العمراني كثيراً من المكونات المهمة ،منها :مركز
القرية الذي يضم قصر النايف ،والجامع القديم ،وقهوة الصقية ،والساحة المركزية
بعناصرها التجارية .كما تضم القرية جبل أم سنمان بنقوشه الصخرية الكثيرة ،وبعض
المطالت والــمـزارع .ويهدف المشروع إلى المحافظة على هوية جبة التاريخية
والثقافية ،والتوظيف االقتصادي للتراث العمراني فيها ،واالستفادة من المقومات
السياحية المتميزة ،وتنظيم المنطقة المركزية؛ نظراً إلى ما تحويه من مبان تراثية،
وتأهيل الموقع األثري في جبل أم سنمان ،والترميم الجزئي أو الكلي لمباني التراث
العمراني وعناصرها المختلفة ،وتطوير مدخل القرية من الطرق الرئيسة ،والمحال
التجارية في مركز القرية ،والساحة المركزية والمباني المطلة عليها الساحة ذاتها،
وقصر النايف الــذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1171هـــ ،والمواقع األثرية بجبل أم
سنمان ،وهو جبل ضخم جميل المنظر يتكون من قمتين شمالية وجنوبية ،بينهما
منخفض؛ لذلك سمي بأم سنمان ،ونقوشه الصخرية ترجع إلى أكثر من سبعة آالف
عام ،وهو أكبر مواقع النقوش الثمودية التي اكتشفت في المملكة حتى اآلن ،والتي

توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات
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 9ـ م�رشوع تطوير بلدة العال الرتاثية

تقع البلدة القديمة بالعال ضمن النطاق العمراني للمدينة الحديثة ،لكن المدينة
القديمة مهجورة كاملة؛ إذ هجرها أهلها إلى البلدة الحديثة ،وتتمثل رؤية المشروع
في المحافظة على العناصر العمرانية التراثية في البلدة ،وإيقاف التدهور المستمر
لمبانيها ،مــن خــال وضــع عــدة أه ــداف اقتصادية مناسبة لتوظيفها سياحي ًا،
واستثمارها بشكل يضمن استمرارها ،ومنعها من التدهور .ويهدف المشروع
إلى توظيف جانب من البلدة القديمة كنزل تراثي ،ودعم األهالي فني ًا في ترميم
مساكنهم القديمة المقترح ترميمها وتأهيلها ،وتطوير السوق القديمة وإحيائها،
وترميم بيت البلدية وتوظيفه كمتحف ،وتوظيف بيوت األوقاف ،وعدد من المباني
لتقديم الخدمات لزوار القرية من مطاعم ومقاه شعبية وغيرها ،وتنظيف الممرات
وتسهيلها ،وتصريف مياه األمطار ،وإغالق األماكن التي تكثر فيها االنهيارات التي
تشكل خطراً على سالمة الــزوار ،وإعــادة تأهيل الساحات عمراني ًا ،بالتعاون مع
عدد من الجهات ،هي :الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،ومحافظة العال ،والوزارات
المعنية ،وأهالي القرية ،والقطاع الخاص.
 10ـ م�رشوع �سوق القي�رصية بالهفوف

كان سوق القيصرية بالهفوف محوراً تجاري ًا رئيس ًا لمنطقة األحساء على مدى قرون
عدة ،واستقطب السوق كثيراً من المستهلكين الذين يقومون بشراء المستلزمات
اليومية والحياتية ،وهو يحظى بشهرة كبيرة لدى المستهلكين في األحساء ،وفي
منطقتي الشرقية والرياض ،بل في دول الخليج .وتعرض السوق لحريق مروع أتى
على كل مكوناته ،وسارعت الجهات المعنية وبلدية األحساء إلى إعادة بناء السوق،
باالشتراك مع الهيئة العامة للسياحة واآلثار ،وذلك وفق ًا للطرق التقليدية التي تحافظ
على قيمة السوق الثقافية واالقتصادية ،من خالل استخدام المواد وطــرق البناء
التقليدية؛ لضمان الحفاظ على الطابع التاريخي للسوق؛ مما يحافظ على جاذبيته
التاريخية.

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

بلغت ( )5431نقش ًا ،و( )1944رسم ًا لحيوانات مختلفة ،يضاف إلى ذلك تأهيل المسجد
الجامع ،وقهوة الصقية ،والمزارع وأسوارها ،وكذلك المطالت.

الف�صل اخلام�س

جهود الهيئة يف
تطوير الأ�سواق
ال�شعبية وت�أهيلها
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الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

تميزت كثير من مــدن المملكة العربية السعودية
وق ـراهــا بــأســواقــهــا الشعبية الــعــريــقــة الــتــي تعكس
التراث االجتماعي والثقافي والعمراني في آن واحد؛
إذ يــتــم فيها الــتــقــاء فــئــات المجتمع مــن مختلف
األعمار ،ومزاولة األنشطة التجارية والحرف اليدوية
والصناعات التقليدية ،وعــرض المنتجات التراثية
وبيعها .ومع النهضة العمرانية واالقتصادية للمملكة
تعرضت معظم األسواق الشعبية لتغيرات اقتصادية
واجــتــمــاعــيــة وعــمـرانــيــة أدت إل ــى تــدهــور نسيجها
العمراني ،وب ــدأت تشهد تراجعاً لــدورهــا ،واختفا ًء
لهويتها الثقافية والعمرانية ،وأصبحت تلك األسواق
تواجه عــدداً من المشكالت العمرانية واالقتصادية.
وسعياً من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني،
ووزارة الشؤون البلدية والقروية ،إلــى الحفاظ على
األسواق الشعبية القائمة ،بما تحويه من تراث عمراني
وثقافي واجتماعي ،وإعادة تأهيلها وتطويرها كوجهة
اقتصادية وسياحية؛ فقد تم تبني برنامج لتطوير عدد
من األسواق الشعبية القائمة في مدن المملكة وقراها
وإعادة تأهيلها.
ومن خالل المسح الميداني الذي أجرته الهيئة العامة
للسياحة والــت ـراث الــوطــنــي ،بــغــرض حصر المواقع
السياحية والثقافية والتراثية في مناطق المملكة ،تم
رصد عدد من األسواق الشعبية التي تعد ركيزة مهمة
في تنمية السياحة في المملكة ،واتضح من المسح
الميداني أن معظم تلك األس ــواق تــواجــه كثيراً من
القضايا ،من أهمها:
◊ اخــتــفــاء الــصــورة الذهنية الــتـراثــيــة لــأســواق
الشعبية
◊ ظهور مبان حديثة لألسواق الشعبية أدى إلى
التشوه البصري لتلك األسواق
◊ ت ــداخ ــل األنــشــطــة م ــع م ــس ــارات الــســيــارات
والمشاة
◊ اختفاء بعض األنشطة المميزة لألسواق
◊ عدم وجــود مواقع واضحة لممارسة النشاط
الحرفي للحرفيين
◊  ُلوحظ أن نشاط السوق محدد بساعات معينة
في يوم واحــد من األسبوع ،وفي بقية األيام
يبقى خالياً من األنشطة ،وغير مستغل

وفي ضوء ذلك بادرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى التنسيق مع
وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتبني مشروع تطوير األسواق الشعبية وتأهيلها
بهدف المحافظة على ديمومتها ،وإعــادة تأهيلها وتطويرها كوجهة اقتصادية
وثقافية وسياحية؛ إذ تعد األسواق الشعبية من أهم مواطن الجذب للمقيمين
والسياح ،ويتم فيها مزاولة الحرف اليدوية والصناعات التقليدية بأنواعها
المتعددة ،وعرض المنتجات التراثية وبيعها.

الأمناط الت�صميمية للأ�سواق ال�شعبية
ُعرفت األسواق في الجزيرة العربية منذ القدم ،وكان رسول الله  -صلى الله عليه وسلم
 أول َمن اختار موقع ًا معين ًا للسوق في المدينة المنورة وحدده ،وهو عبارة عن ساحةفضاء من األرض لم يسمح بالبناء فيها؛ لتستغل من قبل أهل المدينة دون مقابل،
ويفترش فيها الباعة بضاعتهم وسلعهم على األرض في األماكن التي يختارونها .وبدأ
بعد ذلك بناء األسواق في عهد معاوية بن أبي سفيان  -رضي الله عنه  ،-وتبلورت
فكرة األسواق المغطاة بالمدينة اإلسالمية في عهد هشام بن عبدالملك (125-105هـ/
743-724م)؛ لتبلغ قمة تطورها في العصر العثماني بما يسمى القيصريات المغطاة أو
المكشوفة مساحات منها ،وبما ضمت من خانات ،أو وكاالت أو فنادق .وفي العهد
السعودي استمر النمط المعماري لألسواق الشعبية على النمط السائد في المنطقة
التي تقع فيها ،وبفضل إبراز الطابع المحلي في الشكل والتصميم ،واحتواء كل العناصر
الطبيعية كالصخور والنباتات واألشجار والرمال ،وتلك التي صنعها اإلنسان المحلي
أيض ًا ،ويشمل ذلك مواد البناء المكونة من :صخور وأخشاب ومعادن؛ لتشكيل الطرز
المعمارية ،وذلك على النحو التالي:
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 2ـ �أ�شهر �أمناط الأ�سواق ال�شعبية يف املنطقة الو�سطى (جند)

تبنى األسواق الشعبية في منطقة نجد غالب ًا على نمط القيصرية السابق وصفه ،أو
على شكل محال تجارية مفتوحة على فناء أوسط يحيط به رواق تزاول فيه وتعرض
بعض األنشطة الثقافية ذات العالقة باألسواق الشعبية ،ويكون للسوق مدخل رئيس،
ومداخل فرعية ،وفي بعض األحيان تكون القيصرية مفتوحة من إحدى الجهات؛
بمعنى أن المتاجر متصلة في ثالث واجهات ،أما الجهة الرابعة فمخصصة للدخول
والخروج من السوق.

 3ـ �أ�شهر �أمناط الأ�سواق ال�شعبية يف املنطقة الغربية

نمط البازار الممتد ،وهو ممر ممتد ومسقوف تفتح عليه المتاجر من الجهتين ،مثل:
أسواق المدينة المنورة القديمة ،وتتفرع منه  -في بعض األحيان  -ممرات جانبية.
وعلى صورة ممرات وأزقة ضيقة غير مسقوفة تفتح عليها المتاجر ،وتتوسطها ساحة
أو أكثر ،وبقربها مناخة لإلبل.
 4ـ �أ�شهر �أمناط الأ�سواق ال�شعبية باملنطقة اجلنوبية

◊ نمط المسطرة :في هذا النمط تبنى المتاجر متجاور ًة على خط واحد،
وتكون أمام المتاجر ساحة تعرض فيها األنشطة اآلتية من القرى المجاورة
◊ نمط المساحة المفتوحة :تكون المتاجر فيه في مبان مؤقتة من العشش،
وغير متصلة بعضها ببعض ،وتفتح على ساحة عامة في منتصف السوق
تكون مركزاً للسوق

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

 1ـ �أ�شهر �أمناط الأ�سواق ال�شعبية يف املنطقة ال�رشقية

نمط البازار الممتد ،ويشمل مجموعة متقابلة من المحال التجارية يفصل فيما بينها
ممر مسقوف ،ونمط البازار المتجمع ،ويسمى قيصرية ،وهي مجموعة محال متجاورة
تتخللها ممرات مسقوفة ،وتكون المتاجر مفتوحة على تلك الممرات.

معايري اختيار الأ�سواق ال�شعبية امل�ستهدفة بالتنمية
يتم اختيار السوق الشعبي المستهدف بالتنمية من قبل أجهزة المناطق والبلديات،
بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،من خالل معايير عدة تتمثل
في:
◊ القدرة االستيعابية للسوق إلقامة الفعاليات السياحية والثقافية والتراثية.
◊ إمكانية إعادة توظيف السوق ألغراض سياحية أو ثقافية
◊ توافر الخدمات األساسية في السوق أو بالقرب منه
◊ سهولة الوصول إلى السوق
◊ ارتباط السوق بمواقع أخرى قابلة لالستثمار والتنمية السياحية
◊ وجود قبول لدى المجتمع المحلي نحو استثمار السوق وتنميته
◊ مساهمة مشروع السوق في توفير وظائف للسكان المحليين
◊ وجود فعاليات ثقافية وسياحية قائمة في السوق أو قريبة منه
◊ تميز السوق من حيث طرازه ونسيجه العمراني ،ونوع األنشطة المعروضة
فيه ،وشهرته المحلية واإلقليمية
وفي إطار تفعيل البرنامج تم اختيار ثمانية أسواق ،ووضعت خطة إلعادة تأهيلها
وتنميتها على مرحلتين:
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نمط ال ـبــازار الممتد ،وهو
ممر ممتد ومسقوف تفتح
عليه المتاجر من الجهتين،
مـ ـث ــل :أسـ ـ ـ ــواق ال ـمــدي ـنــة
المنورة القديمة ،وتتفرع
منه  -فــي بعض األحـيــان -
ممرات جانبية..

◊ سوق محايل عسير الشعبي بمنطقة عسير
◊ سوق الثالثاء األسبوعي بالمخواة بمنطقة الباحة
◊ سوق الخميس بالقطيف بالمنطقة الشرقية
◊ سوق الخوبة بمنطقة جازان

املرحلة الثانية �ضمت الأ�سواق ال�شعبية التالية

◊  سوق ظهران الجنوب الشعبي بمنطقة عسير
◊  سوق النعيرية بالمنطقة الشرقية
◊ سوق حائل الشعبي بمنطقة حائل
◊ سوق القوز الشعبي بمنطقة مكة المكرمة

وقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد الــدراســات والمخططات
التصميمية والتنفيذية لهذه األســواق ،لكل مرحلة .وتكفلت الهيئة بدفع تكاليف
تلك الدراسات ،على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية  -ممثلة في البلديات
المعنية بهذه األســواق  -تنفيذ المخططات التطويرية على الطبيعة ،وتم تشكيل
فريق عمل مشترك من :الهيئة ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية ،والبلديات المعنية؛
لمتابعة سير العمل.

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

املرحلة الأوىل �ضمت الأ�سواق ال�شعبية التالية

الف�صل ال�ساد�س

جهود الهيئة
يف ت�أهيل املباين
التاريخية للدولة
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وجه ببناء قصور
مع توسع أعمال الدولة في عهد الملك عبدالعزيز  -رحمه الله -؛ ّ
في المناطق التي كان يزورها من حين إلى آخر ،وكذلك بناء مقار إدارية للدولة،
وبناء مدارس في مناطق كثيرة من المملكة .ونظراً إلى أهمية هذه القصور وتلك
المقار التاريخية؛ اتجهت األنظار إلى ترميمها وإعادة تأهيلها وتوظيفها ،وقليل
منها تم توظيفه ،والبقية تطلبت وضع خطة تنفيذية لتوظيفها .وتتميز هذه
القصور والمقار بأشكالها وأحجامها المتميزة ،واستخدمت في عمارتها مواد
بناء محلية ،وهي تقع في مراكز المدن؛ األمر الذي جعلها عالمات مميزة لنشوء
الدولة ووحدتها ،وعناصر بــارزة للتراث العمراني في مواقعها؛ ومن هنا تأتي
أهمية االستفادة منها في إبراز تاريخ المؤسس والوطن ،من خالل إعادة تأهيلها
وتوظيفها كمتاحف ومراكز حضارية وثقافية متعددة االستخدام.
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وهذه القصور وتلك المباني تنقسم إلى نوعين:
◊ قصور بناها الملك عبدالعزيز وسكنها أو نزل بها خالل رحالته
◊ قصور ودور مملوكة آلخرين نزل بها الملك عبدالعزيز خالل رحالته
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1.1قصر المصمك في الرياض.
2.2قصر المربع في الرياض.
3.3قصر الملك عبدالعزيز في البديعة.
4.4قصر الملك عبدالعزيز في الدوادمي.
5.5قصر الملك عبدالعزيز في الخرج.
6.6قصر أبو جفان في الخرج.
7.7قصر الزاهر في مكة المكرمة.
8.8قصر السقّاف  -في مكة المكرمة.
9.9قصر شبرا في الطائف.
1010قصر الموية في الطائف.
1111قصر خزام في جدة.
1212بيت نصيف في جدة.
1313بيت العماري في جدة.
1414قصر الملك عبدالعزيز في نطاع  /الشرقية.
1515قصر الملك عبدالعزيز في أم عقال  /الشرقية.
1616بيت المال في الهفوف.
1717قصر الملك عبدالعزيز بقبة  /القصيم.
1818قصر اإلمارة في الغاط  /الرياض.
1919شرطة الجبيلة في الدرعية.
2020قصر اإلمارة في وادي الدواسر.
2121مبنى القشلة بجدة.
2222مباني جمرك العقير في الشرقية.

2323قصر اإلمارة في مركز القرية العليا  /الشرقية.
2424قصر إبراهيم في األحساء  /الشرقية.
2525قصر شدا في أبها  /عسير.
2626قصر اإلمارة في الرس /القصيم.
2727مبنى القشلة في حائل.
2828قصر اإلمارة في نجران «قصر بن ماضي».
2929قلعة الملك عبدالعزيز في ضباء  /تبوك.
3030قلعة الملك عبدالعزيز في حقل /تبوك.
3131قصر اإلمارة في أملج  /تبوك.
3232قصر اإلمارة في الوجه  /تبوك.
3333قصر اإلمارة في الحديثة  /القريات/الجوف.
3434قصر اإلمارة في العيساوية  /الجوف.
3535قصر كاف في الجوف /القريات.
3636قصر اإلمارة في لينة  /الحدود الشمالية.
3737مدرسة القرين في شقراء  /الرياض.
3838مدرسة الصانع في المجمعة  /الرياض.
3939دار الهنا في مكة المكرمة.
4040مدارس الفالح مكة المكرمة.
4141دار التوحيد في الطائف.
4242المدرسة األولى في الهفوف  /الشرقية.
4343المدرسة األميرية في ضباء  /تبوك.
4444مدرسة عمر بن الخطاب في القريات  /الجوف.

الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

وفيما يلي قائمة تفصيلية لتلك الدور والقصور:

الف�صل ال�سابع

جهود الهيئة يف حماية
مباين الرتاث العمراين
اململوكة للمواطنني
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الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

تضم المملكة العربية السعودية كثيراً من المباني
الــتـراثــيــة الــتــي تــعــود ملكيتها إل ــى الــمــواطــنــيــن،
ويــصــعــب ن ــزع ملكيتها إلح ــدى جــهــات الــدولــة.
ولــكــون هــذه المباني إذا تــركــت مــن دون تطوير
سوف تتدهور حالتها اإلنشائية يوماً بعد يوم؛ لذلك
اقترحت الهيئة برنامج دعم مباني التراث العمراني
المملوكة للمواطنين وتأهيلها واستثمارها.

برنامج الدعم والت�أهيل واال�ستثمار

وض ـعــت الـهـيـئــة مجموعة
من األفكار التي تقدم من
خاللها تـنــوعـاً فــي الحلول
الرامية إلى تحقيق أهداف
الحماية لهذه المباني ذات
الطابع العمراني المهم..
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تقوم فكرة برنامج «دعــم وتأهيل واستثمار مباني الــتـراث العمراني المملوكة
للمواطنين» على مجموعة من النقاط واألهــداف التي من شأنها المحافظة على
القيمة التاريخية لتلك المباني ،والعمل على توظيفها وفق معايير تحافظ على
أصالتها المعمارية/التاريخية من جهة ،وتحقق ألصحابها قدراً من الرضا المادي
والمعنوي من جهة أخرى .وتتمثل هذه األهداف والنقاط فيما يلي:
◊ تنمية المباني التراثية؛ لتساهم فــي اســتــدامــة التنمية ،وتشجع على
إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يعود بالنفع على السكان
والمستثمرين ،ويوفر فرص عمل جديدة
◊ أصالة المباني التراثية وطابعها العمراني الفريد تشجع على االستثمار
السياحي ،وإقامة الفعاليات المتنوعة
◊ المحافظة على الهوية العمرانية المحلية
◊ المحافظة على أثر معماري مميز من خالل استثماره وإعادة تأهيله
◊ تحقيق المصالح المعطلة للمالك
◊ إضافة منتج سياحي متميز على الخريطة السياحية للمدينة التي يقع فيها
المبنى التراثي
◊ تجربة قياسية لتأهيل مباني التراث العمراني المملوكة للمواطنين
وتنطلق رؤية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لهذا البرنامج من دعم وتأهيل
المباني التراثية المملوكة للمواطنين ذات المنافع المعطلة ،وذلك من خالل تنميتها
اقتصادي ًا وثقافي ًا وعمراني ًا ،بأسلوب يحافظ على تراثها بشكل دائم ،ويجعلها مورداً
اقتصادي ًا ،ومصدراً لفرص العمل ،وخصوص ًا أن كثيراً من التجارب الدولية أثبتت
أن االستثمار السياحي في تنمية المباني التراثية حقق مردوداً اقتصادي ًا واجتماعي ًا
وثقافي ًا بالغ األهمية ،وهنا يمكن االستشهاد ببعض التجارب الناجحة التي تعد أمثلة
مميزة في هذا المجال:
كونتننتال
◊ فندق جراند
()Grand Hotel Continental
ً
كان قصراً سكنيا في القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميالدي ،وتم
تأهيله وإعــادة توظيفه كفندق بعد إضافة المرافق الضرورية له ،واطلع فريق
لتعرف التجارب الدولية في مجال
الرحلة االستطالعية التي نظمتها الهيئة
ّ

توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات

التراث ،على تجربة تحويل هذا المبنى التاريخي إلى فندق بمواصفات فئة خمس
نجوم ،مع أن هذا الفندق يقع في أحد الشوارع الضيقة التي تؤدي إلى ساحة
في مركز المدينة.
وهناك أيض ًا عدد من المباني التي تم استثمارها؛ فتحولت إلى سالسل فنادق تراثية
ناجحة ،واكتسبت شهرة عالمية ،نذكر منها:
◊ سلسلة فنادق البارادوس في إسبانيا.
◊ سلسلة فنادق شاتوروليه في فرنسا.
◊ فندق شاتو دوال بيولين في مدينة إكس بروفانس جنوب فرنسا.
وكان عبارة عن قصر تراثي تم تحويله إلى فندق فئة خمس نجوم.

بدائل الدعم والت�أهيل
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من ضمن البدائل التي تضمنها برنامج عملية دعم وتأهيل المباني التراثية المملوكة
لمواطنين ،وضعت الهيئة مجموعة من األفكار التي تقدم من خاللها تنوع ًا في الحلول
الرامية إلى تحقيق أهداف الحماية لهذه المباني ذات الطابع العمراني المهم ،ومن
هذه األفكار أو البدائل:
1ـ نزع ملكية المبنى لصالح الهيئة ،أو لصالح إحدى الجهات الحكومية ،ثم إعادة
تأهيله وتوظيفه التوظيف األنسب ،وهــذا البديل يعتمد على أهمية المبنى
وتصنيفه.
 2ـ تقوم الدولة ،ممثل ًة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو في وزارة
الشؤون البلدية والقروية ،باستئجار المبنى أو نزع ملكيته ثم تأجيره لمستثمر.
 3ـ تقديم الدعم الفني لمالك المبنى ،والمساهمة في تنفيذ الترميم والتوظيف،
وتوفير المبالغ المالية المخصصة لهذا الغرض ،باستحداث بند في ميزانية
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،بحيث تنحصر اإلعانة المالية على
أصحاب المباني التراثية ذوي الدخل المحدود ،أو توفير المبالغ المالية بإنشاء
جمعية تعاونية لترميم المباني التراثية المملوكة للمواطنين ،يتم دعمها من
القطاعين العام والخاص.
 4ـ تقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،من خالل طرح المبنى التراثي
كفرصة استثمارية ،بدور الوسيط بين المالك والمستثمر؛ فتتولى إقناع المالك
بقبول فكرة استثمار المبنى كحل لمشكلة تعطيل المنفعة من هذا المبنى،
وتبحث عن مستثمر يقبل الدخول في هذا النوع من االستثمار ،وتسانده فني ًا
ومعنوي ًا ،وتدعمه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ،لنجاح فكرة استثماره،
وذلك من خالل أحد الخيارات التالية:
◊ يمكن تأهيل وتوظيف المباني التراثية المميزة توظيفاً اقتصادياً ،كفنادق
أو نزل أو مطاعم تراثية ،عن طريق استثمارها من قبل القطاع الخاص
◊ يمكن أن يقوم المالك  -مباشر ًة ـ باستثمار المبنى التراثي من خالل قيامه
بإعادة تأهيله وتحويله إلى فندق تراثي أو مطعم أو نزل
◊ يمكن أن يقوم مستثمر ما ،باستئجار المبنى التراثي مباشر ًة من المالك،
ويتولى هو القيام بإعادة تأهيله وتوظيفه استثمارياً
◊ يمكن أن يتم التأهيل في إطار شراكة بين المالك والمستثمر ،بحيث يدخل
المالك مساهماً في المشروع بالقيمة المادية للمبنى التراثي الذي يملكه،
وما يتبعه من أراض ،أو مالحق وخالفها ،ثم يقوم المستثمر بإعادة تأهيله،
ومن ثم استثماره بالمشاركة
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�إطارات حمتملة للتفاهم بني املالك وامل�ستثمرين
ولتنظيم هذه العالقة بين المالك والمستثمر ،للوصول إلى حلول تضمن المحافظة
على المباني التراثية المملوكة لمواطنين؛ وضعت الهيئة مجموعة من األطر المحتملة
لصيغ التفاهم وفق معايير مدروسة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط ،ومن هذه األطر:
 - 1المساهمة بقيمة العقار في المشروع ،وذلك في حالة اختيار المالك  -بعد تثمين
المبنى التراثي  -الدخول في ملكية المشروع ،وفي هذه الحالة تكون للمالك
أسهم في المشروع تعادل الثمن المقدر للمبنى.
 2ـ البيع ،وفي حال اختيار المالك عدم الدخول في ملكية المشروع يمكن أن تدفع
القيمة على عدد من األقساط خالل مدة زمنية مناسبة يتفق عليها.
 3ـ اإليجار ،ويكون بإبرام عقد إيجار سنوي ،أو طويل األجل (لمدة يتفق عليها) بين
المالك والمستثمر ،ويلزم المستثمر بدفع اإليجار السنوي ،ابتدا ًء من نهاية
يقدر اإليجار وفق ًا للطريقة التصاعدية،
السنة األولى لتشغيل المشروع ،شريطة أن ّ
ً
بحيث يزيد كل سنة بنسبة ثابتة يتفق عليها ،أو يقدر وفقا للنظام المحاسبي
للفنادق؛ حيث توزع اإليرادات وفق ًا للنسب التالية %60 :مصاريف تشغيل%20 ،
للمالك %20 ،للمستثمر ،أو يقدر اإليجار تصاعدي ًا بحيث يزيد كل خمس سنوات
بنسب متزايدة يتفق عليها ،أو يكون إيجاراً سنوي ًا ثابت ًا ،إضافة إلى حصة من
صافي األرباح يتفق عليها.
 4ـ التعامل بطريقة  ،P.O.Tوهــي البناء ،ثم التشغيل ،ثم اإلرج ــاع ،وفيها يقوم
المستثمر بتنفيذ المشروع وتشغيله لمدة زمنية متوسطة األجــل ،ثم يعود
المشروع في نهاية تلك المدة إلى المالك.

ت�صور الهيئة لتمويل امل�رشوع
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وفي إطار دراستها للحلول الممكنة آلليات حماية مباني التراث العمراني المملوكة
لمواطنين ،والعمل على توظيفها واستثمارها؛ وضعت الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني ،دراسة لكيفية تمويل هذا المشروع ،وذلك من خالل المصادر التالية:
◊ المساهمة النقدية للمستثمر أو الشركاء المستثمرين
◊ قــروض من وزارة المالية على غـرار قــروض الفنادق ،على أن تكون نسبة
الدعم من وزارة المالية  %50باعتباره مشروعاً فندقياً
◊ قروض تجارية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،حيث يقوم المستثمر -
بدعم من الهيئة العامة للسياحة واآلثار  -بالحصول على قروض من جهات
تمويلية متخصصة .ويفضل عدم اللجوء إلى هذا النوع من القروض إال في
حالة عدم كفاية المساهمة النقدية للمستثمر وقروض وزارة المالية

قائمة �أولية باملباين امل�ستهدفة يف امل�رشوع

وفي سياق بحث الهيئة المتواصل عن المزيد من الحلول للمحافظة على مواقع
التراث العمراني ،واستثمار المباني األثرية ،مثل :القالع والقصور والمنازل ومقار
اإلدارة ومحطات سكة الحديد والقرى التراثية ،وتوظيفها في مجاالت اإليواء والضيافة
السياحية؛ درســت مقترح ًا إلنشاء شركة تنشأ لهذا الغرض ،وفق ضوابط محددة؛
لتكون مخرج ًا لتحقيق االستفادة من هذه المباني ،وح ًال للمعوقات التي تواجه سبل
المحافظة عليها.
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تعمل الهيئة على تأهيل
وتوظيف المباني التراثية
المميزة توظيفاً اقتصادياً،
كفنادق أو نزل أو مطاعم
ت ـ ـ ـراثـ ـ ــيـ ـ ــة ،ع ـ ـ ــن طـ ــريـ ــق
استثمارها من قبل القطاع
الخاص..

اشتمل برنامج المشروع الــذي وضعته الهيئة على وضــع قائمة أولــيــة بالمباني
المستهدفة في المشروع في مناطق المملكة ،وهي:
ً
◊ الرياض :بيت الحسينان (قصر الملك فهد سابقا) ،وقصور آل مقبل
◊ مكة المكرمة :بيت الكعكي بالطائف ،وقصر السليمان بالطائف
◊ القصيم :قصر العقيلي بالمذنب
◊ الشرقية :بيت العفالق باألحساء ،وبيت البيعة باألحساء
◊ عسير :قصور ابن مشيط بخميس مشيط ،وبيت ابن صمان في أحد رفيدة
◊ تبوك :بيت السيد عبدالرحمن محمد بضباء ،وبيت الشريف هزاع بالوجه
◊ حائل :قصر النايف بجبة
◊ جــازان :بيت حسين الرفاعي بفرسان ،وبيت النجدي في فرسان ،وبيت
المحلة في فيفاء
◊ الباحة :بيت ابن كدسة ببلجرشي ،وبيت ابن رقوش بالباحة
◊ نجران :قصر العان ،وقصر ابن حيدر
◊ الجوف :قصر العيشان بسكاكا

اخلامتة
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يتضح مما سبق كيف أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تأسيسها،
اعتبرت أن المحافظة على التراث العمراني وتنميته وتطويره وإعــادة تأهيله
مهمة وطنية من الدرجة األولــى؛ لكونها ُتعنى بالحفاظ على الهوية الوطنية
والبعد الحضاري للمملكة .وأنشئ مركز التراث العمراني الوطني تأسيساً على
تجارب الهيئة الممتدة ،وتراكم الخبرات المتصلة بالتراث العمراني؛ ليتولى
 وفق منهجية علمية  -هذه القضية متعددة الوجوه ،والتي تشكل منعطفاًمهماً في بناء وتأكيد الهوية الوطنية؛ فاألمر ليس مقتصراً على الطين والحجر
اللذين يتشكل منهما البناء التقليدي ،بل يمتد إلى «قصة المكان»؛ فمسيرة
الــوحــدة الوطنية بــدأت من هــذه األمكنة التي نسعى إلــى المحافظة عليها،
وقصص اآلباء واألجداد وتجاربهم مع الحياة ،ومحاوالتهم التغلب على الظروف
الصعبة مختزنة في زوايا تلك األبنية وجدرانها ،وفي األزقة والسكك ،والساحات
والجوامع.
وتعي الهيئة جيداً أن قصة المكان يجب أن تستمر ،ويجب أال تتوقف عند زمن
محدد ،بل يجب أن تمتد زمنياً؛ لتشكل قصصاً ثالثية األبعاد تعود إلى الماضي،
وتتجلى في الحاضر ،وتمتد إلى المستقبل.
إن قضية التراث العمراني التي تدافع عنها الهيئة  -ممثلة في مركز التراث
العمراني  -ليست لها حلول جاهزة ،بل إنها ترتكز على الفهم العميق لظاهرة
“الــعــمـران”؛ لذلك فــإن المركز يتشكل كخلية مفكرة قــادرة على التعامل مع
الظاهرة العمرانية في كل جوانبها ،ال كمجموعة من التقنيين الذين يملكون
معرفة وخبرة في ترميم المباني التراثية .كما أنه يسعى إلى بناء مناخ وبيئة حوار
ترتكز على مفهوم “التنمية االجتماعية” ،من خالل استقطاب النخب المفكرة
ذات التأثير الكبير في مجتمعاتها المحلية؛ كي تكون فاعلة ومؤثرة في مجال
المحافظة على التراث العمراني؛ ولذلك فإن مركز التراث العمراني يسعى إلى
إيجاد ثقافة يمكن أن نسميها “ثقافة التراث العمراني” تكون هي المنطلق الذي
يصنع “الوعي المجتمعي” بقيمة التراث؛ ألن هدفنا األساس أن يصبح المواطن
هو الحارس األول للتراث العمراني في بالدنا.
وبشكل عام يهتم المركز بالمحافظة على التراث العمراني ودراسته وتقديمه
للمجتمع المحلي واإلقليمي والعالم بشكل علمي رصين يبين اإلمكانات الكامنة
في هذا التراث ،وكيف يمكن أن نستفيد منها ونستثمرها ،لكنه في الوقت
ذاته يؤكد حالة ثقافية مهمة ،وهي “كيف نعيش التاريخ؟” ،والمقصود هنا هو
أن التراث العمراني يجب أن يصبح جزءاً من حياتنا المعاشة من خالل إعادة
الحياة االجتماعية واالقتصادية إلى مواقع التراث؛ حيث إن إحياء هذه المواقع؛
من أجل إيجاد تراث يتعايش معنا ويتطور كذلك ليواكب تطلعاتنا االقتصادية
والثقافية ،هو جزء من الهدف الكبير للهيئة ،ولهذا المركز.

77
الرتاث العمرا ّ
وطني
ين ..هوية عمرانية وتاريخ
ّ

تعي الهيئة جيداً أن قصة
الـمـكــان يجب أن تستمر،
ويجب أال تتوقف عند زمن
مـحــدد ،بــل يجب أن تمتد
زمنياً؛ لتشكل قصصاً ثالثية
األبعاد تعود إلــى الماضي،
وتتجلى في الحاضر ،وتمتد
إلى المستقبل..

كما يجب أن نؤكد هنا أن مركز التراث العمراني الوطني يسعى إلى أن يكون
بيت خبرة وطنية في مجاالت التراث العمراني المتعددة ،سواء البحثية أو
العلمية ،من خالل تأسيسه لمكتبة وطنية متخصصة في التراث العمراني،
ونشره لألبحاث العلمية حول تراث المملكة العمراني ،وتنظيمه للملتقيات
والمؤتمرات وورش العمل ،وتنفيذه للبرامج التدريبية .كما أنه يعمل على أن
يكون رائداً في الخبرات التطويرية والتنموية واالستثمارية من خالل مشاركته
في تنمية وتطوير مواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة والعمل
على تشغيلها استثمارياً دون أن يحدث خل ً
ال في أصالتها وقيمتها التاريخية
والفنية .وتأتي الخبرات التقنية ،على رأس هذه المجاالت؛ إذ إن المركز يجب
أن يكون بيت خبرة تقنية في مجال التراث العمراني من خالل تطوير المواد
المحلية (الطين والحجر على سبيل المثال) ،وتشجيع حرف البناء التقليدية
ومن يعمل فيها؛ وبالتالي فإن المحطة النهائية التي يريد أن يصل إليها المركز
الوطني للتراث العمراني متصلة ومتواصلة ،وال نهاية لها؛ فإذا ما اعتبرنا أن
التراث يعيش بيننا ،وجز ٌء من ثقافتنا الحاضرة والمستقبلية ،ومورد رزق ال
ينضب؛ فإن هذا يعني أن األهداف ال حدود زمنية لها.
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 (دراس ــة جــدوى استثمار المباني التراثية والــمــواقــع األثــريــة فــي اإليــواءوالضيافة)( ،مشروع الفنادق األثرية)2008 ،م.
 االستغالل االقتصادي لآلثار في المملكة العربية السعودية ،المجلد الثاني،الرياض 1422هــ 2002 /م ،ص.131–130
 (توجهات القطاع الخاص نحو االستثمار في مواقع التراث العمراني) ،ورقةعمل سبق ذكرها.

