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األمري سلطان بن سلامن ممسكا بشهادة تسجيل األحساء يف قامئة الرتاث العاملي الصادرة من اليونسكو

الأح�ساء..

م�شهد ثقايف متطور

مقدمة:

تعتــر واحــة األحســاء كنــزا ً مــن املعــامل األثريــة والرتاثيــة املنتــرة يف متحــف
طبيعــي عمــاق رشق اململكــة العربيــة الســعودية ،وقــد اكتســبت أهميــة عامليــة
بفضــل تســجيلها يف قامئــة الـراث العاملــي باليونســكو 1439هـــ2018 /م كخامــس
موقــع ســعودي يســجل يف قامئــة الـراث العاملــي بعــد موقــع مدائــن صالــح يف عام
1429هـــ2008 /م ،وحــي الطريــف بالدرعيــة التاريخيــة عــام 1431هـــ2010 /م،
وجــدة التاريخيــة عــام 1435هـــ2014 /م ،ومواقــع الرســوم الصخريــة يف موقعــي
جبــة والشــوميس مبنطقــة حائــل يف 1436هـــ 2015 /م ،كــا ســبق لهــا املنافســة
عــى دخــول قامئــة عجائــب الدنيــا ألنهــا أكــر واحــة نخيــل يف العــامل.
تقــع واحــة األحســاء يف املنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،عــى
مســاحة إجامليــة تفــوق ( )85كــم ،2وتشــكل مشــهدا ثقافيــا متطــورا يحتــوي عــى
بســاتني النخيــل ،والقنــوات ،والعيــون ،واآلبــار ،وبحــرة الــرف املــايئ ،ومناطــق
أثريــة شاســعة ،ومجموعــة مختــارة مــن الــراث العمــراين داخــل مســتوطناتها
التاريخيــة ،التــي تجســد أهميــة الواحــة باعتبارهــا مســتوطنة تقليديــة كــرى
طــوال ( )500عــام املاضيــة.
ومتتلــك واحــة األحســاء «طوبوغرافيــة» واضحــة تتمثــل يف مجموعــة العنــارص
كالعيــون املائيــة ،والكهــوف ،والجبــال ،والســهول ،والقنــوات الحديثــة والتاريخيــة،
وأســاليب رفــع امليــاه ،واملســتوطنات البرشيــة ومناطــق الــرف الطبيعيــة.
وتعتــر واحــة األحســاء ،أكــر واحــة يف العــامل ،وقــد حافظــت عــى متاســك
جغرافيتهــا األصليــة ووظائفهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة كمركــز زراعــي رئيــس
لشــبه الجزيــرة العربيــة ،ومركــز اقتصــادي مهــم يرتبــط منــذ الحضــارات العاليــة
إىل بقيــة الخليــج والعــامل.
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�إعالن وتهنئة بت�سجيل

واحة الأح�ساء
عقب قرار جلنة الرتاث العاملي باليون�سكو باملوافقة على
ت�سجيل واحة الأح�ساء يف قائمة الرتاث العاملي� ،أعلن
القرار �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
بن عبد العزيز ،رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني ،معترب ًا �أنه ميثل �إجناز ًا جديد ًا ومهم ًا للرتاث
ال�سعودي الذي ي�شهد نقلة كبرية يف خملف املجاالت
�أهلت اململكة لتكون يف م�صاف الدول املتقدمة عاملي ًا
يف هذا املجال.

ورفع سموه التهنئة ملقام خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن
عبدالعزيز عىل هذا اإلنجاز العاملي،
مؤكدا ً أنه ميثل حلقة يف سلسلة
اإلنجازات التي تحققت لقطاع
اآلثار والرتاث الوطني يف عهد خادم
الحرمني الرشيفني ،وبدعم مبارش من
مقامه الكريم ،ت ُ ِّوج برعايته الكرمية
لربنامج خادم الحرمني الرشيفني
للعناية بالرتاث الحضاري للمملكة،
الذي يجمع تحت مظلته مسارات
الرتاث الوطني كأول مرشوع من
نوعه تتبناه الهيئة العامة للسياحة

والرتاث الوطني برشاكة ومساندة من
عدد من الجهات الحكومية والخاصة
واملجتمعات املحلية.
ولفت سموه إىل أن خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز
حفظه الله هو رائد التاريخ والرتاث
يف اململكة والداعم األول ملشاريعها،
والقريب من هذا القطاع منذ
تأسيسه قبل نحو  50عاما ،واملتابع
الدائم ألنشطته وقضاياه وإنجازاته.
وأوضح سموه أن هذا االهتامم
أنتج عددا من اإلنجازات املهمة يف
السنوات األخرية من خالل تسجيل

الأح�ساء..

م�شهد ثقايف متطور

األمري سلطان واألمري سعود يف حفل تسجيل األحساء بحضور الشيخة مي آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار
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املواقع السعودية يف قامئة الرتاث
العاملي ،وإنجازات أعامل البحوث
واالكتشافات األثرية ،إضافة إىل
مشاريع املتاحف الجديدة ،واملعارض
العاملية املتنقلة ،وجهود ومشاريع
الحامية والتأهيل ،واستعادة اآلثار
الوطنية ،وغريها من اإلنجازات التي
جعلت اململكة يف مصاف الدول
املتقدمة عامليا يف مجال اآلثار
واملتاحف والرتاث الوطني.
وأعرب سموه عن تقديره لكل من
ساهم يف دعم ملف واحة األحساء
يف قامئة الرتاث العاملي ،وعىل رأسهم
صاحب السمو املليك األمري سعود
بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة
الرشقية رئيس مجلس التنمية

السياحية باملنطقة ،وصاحب السمو
األمري بدر بن محمد بن جلوي
محافظ األحساء رئيس مجلس التنمية
السياحية يف املحافظة ،وصاحب السمو
املليك األمري أحمد بن فهد بن سلامن
نائب أمري املنطقة الرشقية ،واملهندس
عادل بن محمد امللحم أمني األحساء،
وكافة مسئويل املحافظة ورجال أعاملها
وأهاليها الكرام الذين كانوا خري عون
للهيئة يف تحقيق متطلبات التسجيل
العاملي ،وأظهروا كل الدعم والحامس،
وبذلوا الجهود الكبرية واملخلصة
لخدمة محافظة األحساء العزيزة عىل
نفوسنا جميعا لتحقيق هذا اإلنجاز،
واملساهمة يف رفعة اسم اململكة وإبراز
مكانتها الحضارية والتاريخية.

الأح�ساء..

أمري املنطقة الرشقية يزيح الستار عن لوحة (واحة األحساء تراث عاملي) بحضور سمو رئيس الهيئة
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وأبان سموه أن األحساء بتاريخها
العريق وما شهدته من حضارات
متعاقبة ،وبأهاليها املميزين وما
قدموه للوطن يف مجاالت العلم
واالقتصاد والثقافة والعطاء املخلص
والوالء لقادتهم ووطنهم ،تستحق
هذا اإلنجاز وكل اهتامم يوازي هذه
األهمية واملكانة.
وأشار إىل اهتامم الهيئة مبحافظة
األحساء من خالل ترميم وتأهيل عدد
من املواقع واملباين الرتاثية وتطوير
متحف األحساء اإلقليمي وأعامل
املسح والكشوفات األثرية ،إضافة إىل
املشاريع والربامج السياحية.
وأبان سموه أن ملف واحة األحساء
كان من أصعب امللفات التي قدمتها
الهيئة وعملت عليها لوجود عدد من
املتطلبات واالشرتاطات التي تستلزم
التغيري يف عدد من املشاريع القامئة،
مشيدا سموه بتعاون الجميع يف ذلك.
وأكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني أن تسجيل واحة
األحساء يف قامئة الرتاث العاملي دليل
عىل مكانة اململكة وعمقها الحضاري.
واعترب سموه إجامع أعضاء اليونسكو
الذين ميثلون  22دولة عىل أهمية
هذا املوقع ورضورة تسجيله يف قامئة
الرتاث العاملي اعرتافاً دولياً رفيعاً بعمق
اململكة الحضاري ومواقعها الطبيعية
والرتاثية العريقة ،وعنايتها بكل ما يخدم
البرشية واإلنسانية جمعاء ،مبيناً أن
الهيئة عملت مع فرق دولية متخصصة
إىل جانب العمل مع رشكائها يف اململكة
لتقديم امللف بشكل متميز واستيفاء
كل الرشوط التي طلبتها املنظمة.

جولة يف معرض مشاريع الهيئة باألحساء

الأح�ساء..

م�شهد ثقايف متطور
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سمو رئيس الهيئة وسمو أمري املنطقة الرشقية يتابعان فقرات الحفل

الأح�ساء..

م�شهد ثقايف متطور
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حفل ت�سجيل

واحة الأح�ساء

برعاية صاحب السمو املليك األمري سلطان
بن سلامن بن عبد العزيز ،رئيس الهيئة
العامة للسياحة والرتاث الوطني ،وصاحب
السمو املليك األمري سعود بن نايف بن عبد
العزيز ،أمري املنطقة الرشقية ورئيس مجلس
التنمية السياحية باملنطقة الرشقية ،أقيم
حفل تسجيل واحة األحساء كموقع ترايث
عاملي باليونسكو مساء األحد  24شوال
1439هـ ( 8يوليو 2018م) بسوق القيرصية
الرتايث باألحساء ،بحضور صاحب السمو
األمري بدر بن محمد بن جلوي محافظ
األحساء رئيس مجلس التنمية السياحية يف
املحافظة ،والشيخة مي آل خليفة رئيسة
هيئة البحرين للثقافة واآلثار ،والشيخ
حمود بن عبدالله آل خليفة سفري مملكة
البحرين الشقيقة لدى اململكة ،والشيخ
شخبوط آل نهيان سفري اإلمارات العربية
املتحدة الشقيقة لدى اململكة ،والشيخ ثامر
بن جابر األحمد الصباح سفري دولة الكويت
الشقيقة لدى اململكة ،وعدد من أصحاب
السمو والوزراء واملعايل والدبلوماسيني
واإلعالميني ومسئويل لجنة الرتاث العاملي
باليونسكو.
وفور وصول رعاة الحفل ملقر الحفل
ُعزف السالم املليك ،ثم بُدء الحفل بالقرآن
الكريم ،وبعد ذلك ألقى صاحب السمو
املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبد
العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني كلمة تلفزيونية مسجلة.
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سمو رئيس الهيئة وسمو أمري املنطقة الرشقية وسمو محافظ األحساء وسفري مملكة البحرين الشقيقة يؤدون العرضة السعودية
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سمو رئيس الهيئة أثناء متابعته التصويت عىل تسجيل األحساء بقامئة الرتاث العاملي.

فريق اململكة يف اجتامع اليونسكو بالبحرين لحظة إعالن تسجيل واحة األحساء بقامئة الرتاث العاملي.

جانب من الحفل
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ســفري مملكــة البحريــن الشــقيقة  -رئيــس أرامكــو  -معــايل نائــب وزيــر العمــل
عضــو مجلــس إدارة الهيئــة د .متــارض الرمــاح

الأح�ساء..
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سمو رئيس الهيئة وسمو أمري املنطقة الرشقية وسفري مملكة البحرين الشقيقة يؤدون العرضة السعودية أثناء الحفل
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جانب من الحضور

رقصات شعبية أحسائية تؤديها مجموعة من األطفال

الأح�ساء..

جانب من الحضور

جانب من الحفل

م�شهد ثقايف متطور
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من اليمني :سمو محافظ األحساء ،سمو أمري املنطقة الرشقية ،سمو رئيس الهيئة ،سفري مملكة البحرين الشقيقة
أثناء افتتاح فندق الكوت الرتايث.
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جانب من افتتاح فندق الكوت الرتايث

الأح�ساء..
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جولــة يف فنــدق الكــوت الـرايث ،مــن اليمــن :الشــيخة مــي آل خليفــة ،الشــيخ حمــود آل خليفــة ،األمــر ســلطان بــن ســلامن،
األمــر ســعود بــن نايــف ،الشــيخ ثامــر الصبــاح ،األمــر عبدالعزيــز بــن فهــد.

الأح�ساء..
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جانب من حفل االفتتاح

الأح�ساء..
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صورة جامعية لسمو رئيس الهيئة وسمو أمري املنطقة الرشقية وسمو محافظ األحساء مع فريق
تسجيل األحساء يف قامئة الرتاث العاملي.
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جانب من أعضاء السلك الدبلومايس أثناء مشاركتهم يف الحفل
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حضور متنوع للحفل

م�شهد ثقايف متطور
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الأح�ساء..

�رشكاء النجاح

م�شهد ثقايف متطور
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الأح�ساء..

مرحلة ما قبل الت�سجيل

جهود مكثفة ُت ّوجت باعرتاف دويل

قبل

انضامم واحة األحساء إىل قامئة الرتاث العاملي باليونسكو ،يف  15شوال
1438هـ /املوافق  29يونيو 2018م ،لتكون خامس املواقع السعودية يف قامئة الرتاث
العاملي ،كانت هناك الكثري من الجهود املضنية التي قامت بها الهيئة مع رشكائها
يف املنطقة ،وقد تنوعت هذه الجهود بني االجتامعات ،وورش العمل ،والزيارات
امليدانية ،واألنشطة املحفزة للمجتمع املحيل ،وكان قرار تسجيل واحة األحساء خالل
اجتامع لجنة الرتاث العاملي بالعاصمة البحرينية املنامة مثرة لهذه الجهود املكثقة
التي قادها سمو رئيس الهيئة بعناية كبرية ومتابعة مبارشة كان لها عظيم األثر
والتأثري يف أداء فريق العمل وتجهيز ملف التسجيل بدقة عالية.

م�شهد ثقايف متطور
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زيارات فريق مركز الرتاث العاملي

الأح�ساء..

جوالت ميدانية باألحساء (ميناء العقري ،سوق القيرصية ،زيارة سمو املحافظ ،اجتامعات).

م�شهد ثقايف متطور
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زيارات فريق مركز الرتاث العاملي

الأح�ساء..

م�شهد ثقايف متطور
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زيارات فريق مركز الرتاث العاملي
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كلمة �صاحب ال�سمو امللكي

الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز
رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني
رئي�س اللجنة الإ�رشافية العليا ل�سوق عكاظ

لقد كان لألحساء  -كام لها اليوم والحمد لله  -دورا ً كبريا ً جدا ً يف الدولة السعودية منذ بدايتها
وتأسيسها ،فهي منطقة لها قيمة عالية جدا ً من ناحية تاريخها وتراثها وأهلها ودورهم التاريخي
يف هذه الدولة ولكونها أيضاً واحة تلتقي فيها الحضارات وطرق التجارة القدمية ،واملؤسس امللك
عبدالعزيز  -رحمه الله  -وعى أن استعادة األحساء أمر مهم جدا ً ،وأن األحساء جزء من القلب
النابض لوحدة الجزيرة العربية ووحدة اململكة العربية السعودية ،وأيضاً هي ميناء ومحور اقتصادي
كبري ملنطقة نجد ومنطقة شامل رشق اململكة ،لذلك أصبحت األحساء بكل هذا التكوين من أهم
مواقع الرتاث العاملي عىل مستوى العامل ،وقد استحقت هذا التسجيل ومل تفرض نفسها عليه.
اململكة تعيش اآلن نقلة مهمة يف مجال الحفاظ عىل تراثها واستثامره كمورد اقتصادي ،بفضل اهتامم
ودعم خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز  -حفظه الله  -لقطاع الرتاث الوطني والذي
تُ ِّوج برعايته الكرمية لربنامج خادم الحرمني الرشيفني للعناية بالرتاث الحضاري للمملكة ،والذي يجمع
تحت مظلته برامج ومشاريع الرتاث ومنها مسار تسجيل املواقع الرتاثية السعودية يف قامئة الرتاث العاملي.
أعتقد أن اململكة قدمت هدية ملنظمة اليونسكو ومواقع الرتاث العاملي ممثلة يف واحة األحساء التي
عارصت آخر تغري مناخي يف الجزيرة العربية والفرتات اإلنسانية املتعاقبة فيها.
األحساء لها تاريخ حضاري ميتد آلالف السنني ،ولها تاريخها االقتصادي كونها واحة قدمية ،وهذا هو حقيقة
مسار التسجيل ،حيث تم تسجيل األحساء كواحة نابضة حية استمرت عىل مدى أكرث من  5آالف سنة.
عملنا بشكل دؤوب عىل أن نفتح النوافذ ألهايل األحساء الذين يتوقون أساسا ألن يحافظوا عىل تراثهم
وعىل هذه املواقع التي ليست فقط جزءا ً من تاريخهم ،بل من حياتهم ومستقبلهم أيضا ،لذلك فإن
األحساء اليوم مقبلة عىل نهضة كبرية جدا ً كمكان ميثل جزءا ً مهامً جدا ً من تاريخ الجزيرة العربية
وتاريخ توحيد اململكة العربية السعودية ،وجزءا ً جميالً جدا ً من تراث اململكة الجميل بتنوعه وبألوانه
وبأهله وبرتاثه املادي والالمادي ،وكل هذه املقومات متضامنة تجعل من األحساء وجهة سياحية مهمة.

الأح�ساء..
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كلمة �صاحب ال�سمو امللكي

الأمري �سعود بن نايف بن عبد العزيز
�أمري املنطقة ال�رشقية

رئي�س جمل�س التنمية ال�سياحية باملنطقة

قال سموه يف كلمته التلفزيونية املسجلة إن األحساء هي خامس منطقة تسجل يف اليونسكو وهذا
مل يأت من فراغ بل أىت بعمل دؤوب ومنظم ومنهجية واضحة ،أىت بشكل ال يقبل باألخذ والعطاء،
حيث إن التحضري لهذه امللفات يأخذ وقتاً طويالً ،وجهدا ً كبريا ً ،وما مل يكن وراءه مجموعة من الرجال
بقيادة مثل قيادة أخي سمو األمري سلطان بن سلامن فمن الصعب أن تتحقق مثل هذه املعادلة،
فالحقيقة من ينظر لألحساء سيجد فيها الكثري من شواهد التاريخ التي تعرب عن الحقب التاريخية
التي مرت يف هذه املنطقة من وطننا الغايل فبالتايل فهي منطقة أصيلة عريقة برجالها بأدبها بتاريخها
بكل ما فيها من مقومات تجعلها فعال مكاناً تاريخياً له إرث عظيم يف تاريخ العامل.
وأضاف سموه :إن بأن امللك عبد العزيز  -رحمه الله -كان محبا لألحساء ،وامللوك الذين أتوا من
بعده  -رحمهم الله  -إىل عهد سيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز – حفظه
الله  -كانوا محبني لألحساء أرضاً وناساً وتراثاً.
وأكد أن اإلنسان األحسايئ إنسان معتز بأرضه معتز بتاريخه ،معتز برتاثه ،بقي ليخدم هذه األرض
منذ األزل ،منذ أن ُوجد عىل هذه األرض الغ َّناء ،أرض واحة األحساء التي كانت وال تزال مصدر سلة
غذاء للجزيرة العربية ومنفذا ً بحرياً مهامً من املنافذ البحرية للجزيرة العربية.
وختم سموه كلمته بالشكر لفريق تسجيل واحة األحساء لدى اليونسكو عىل قيامهم بعملهم بأجمل
وبأفضل صورة ميكن أن يقوم بها أي جهاز من أجهزة الدولة ،فهم فعال مثلوا اململكة يف كل محفل
من املحافل الدولية مبا يليق باململكة ملكاً وحكوم ًة وشعباً.
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كلمة �صاحب ال�سمو امللكي

الأمري �أحمد بن فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز
نائب �أمري املنطقة ال�رشقية

أكد صاحب السمو املليك األمري أحمد بن فهد بن سلامن بن عبدالعزيز نائب أمري املنطقة الرشقية أن
تسجيل موقع واحة األحساء يف املنطقة الرشقية ضمن قامئة الرتاث اإلنساين العاملي باليونيسكو مصدر
فخر واعتزاز للشعب السعودي بصفة عامة ،وأهايل املنطقة الرشقية بشكل خاص يف ظل دعم وحرص
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز حفظه الله ،عىل تسجيل املواقع األثرية والرتاثية
والتاريخية باململكة ضمن قامئة الرتاث العاملي باليونيسكو.
وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبرية التي بذلها صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن
عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني لدعم ملف تسجيل األحساء يف اليونيسكو،
ومتابعة صاحب السمو املليك األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة الرشقية مللف
التسجيل.
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كلمة �صاحب ال�سمو الأمري

بدر بن حممد بن جلوي
حمافظ الأح�ساء

ورئي�س جمل�س التنمية ال�سياحية باملحافظة

قال سموه يف كلمة تلفزيونية مسجلة« :إننا إذ نحتفل ونعتز ونفخر بهذا اإلنجاز ،فإننا نرفع التهنئة
والشكر والتقدير ملن دعمنا لتحقيقه ،ويف مقدمتهم مقام سيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلامن بن عبدالعزيز آل سعود الذي أوىل محافظة األحساء ومواطنيها الدعم واالهتامم والرعاية يف
كافة املجاالت ،وصاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة
للسياحة والرتاث الوطني ،والذي بفضله بعد فضل الله تحقق اإلنجاز مبتابعته املبارشة للملف ،وبذل
أقىص الجهد والدعم لنجاحه ،وصاحب السمو املليك األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة
الرشقية الذي يقف خلف إنجازات املنطقة ويدعم كل مشاريعها وخدماتها ويهتم بكل التفاصيل
املتعلقة بها.
كام أشكر سعادة أمني األحساء املهندس عادل امللحم الذي كان خري من ميثل األحساء يف العمل
عىل هذا امللف بالرشاكة مع الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني وبذل جهدا مهنيا مخلصا
الستيفاء املتطلبات واالشرتاطات التي جددتها لجنة الرتاث العاملي لتسجيل واحة األحساء يف قامئة
الرتاث العاملي ،والشكر موصول لكل أهل األحساء مسئولني ومواطنني ورجال أعامل نفخر كل الفخر
بإخالصهم وحامسهم لتسجيل واحة األحساء كإنجاز للمملكة يفتخر به كل مواطن».
وأضاف سموه :إن تسجيل واحة األحساء يف قامئة الرتاث العاملي يضع علينا مسئولية املحافظة عليها
خاصة وأن هذا اإلنجاز سيعود بالكثري من العوائد االقتصادية وسيسهم يف تطوير التنمية يف املحافظة
وزيادة الرحالت السياحية إليها ،وننتظر من الجميع استثامر هذا اإلنجاز يف تطوير املحافظة اقتصاديا
وتنمويا وتراثيا وثقافيا.
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كلمة املهند�س

عادل امللحم

�أمني حمافظة الأح�ساء

قال ،يف كلمته ،إن إعالن لجنة الرتاث العاملي التابعة لليونسكو ،باعتامد األحساء ضمن قامئة الرتاث
العاملي كمنظر كمشهد ثقايف متجدد ،ميثل إقرارا ً عاملياً بالقيمة التاريخية الكبرية ،والثقافية الواسعة
لواحة األحساء الرثية ،وعراقة املواقع األثرية وملكانتها التاريخية ،وما تزخر به من إرث حضاري كبري.
ويأيت دور هذا القرار يف الحفاظ عىل هذه الواحة ومواقعها وتطويرها واستثامرها ،والعمل عىل خطة متكاملة
إلدارة املواقع وحاميتها وتأهيلها ،لذا قامت أمانة األحساء ومن واقع مسؤولياتها ،بتجنيد كافة إمكاناتها يف
خدمة ملف تسجيل األحساء يف اليونسكو ،عرب رشاكة واسعة وعميقة مع الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني ،عرب إمداد امللف بكافة املعلومات واملخططات الخاصة بالواحة ،كام أن ملخطط األحساء االسرتاتيجي
دور كبري يف دعم ملف التسجيل ،والذي يتواكب مع تغريات الوقت ،انطالقا من األحساء التاريخ ،إىل األحساء
الحارضة املليئة باإلرث الرتايث ،حيث يعمل املخطط عىل دراسات متتد حتى عام 2050م ،مع ما تلزمه تلك
الدراسات من املحافظة عىل أوساط املدن التاريخية ،واملحافظة عىل الواحة والرقعة الزراعية .وبعد تسجيل
األحساء ،نواصل العمل جادين يف املحافظة عىل الرتاث وفقاً لاللتزامات الفنية والربنامج الزمني ،الذي تقدمت
به اململكة يف ملف الرتشيح وخطة اإلدارة ،ووفقاً ملتطلبات ومواصفات هيئة الرتاث العاملي ،وباملستوى الذي
يليق باألحساء كموقع تراث عاملي ،وبسمعة اململكة ذات الجهود الدامئة والداعمة لليونسكو.
وأضاف :باسم األحساء ،نبعث جميل الشكر ألمري الرتاث ،صاحب السمو املليك األمري سلطان بن سلامن بن
عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني ،عىل ما يوليه من متابعة دقيقة وعناية فائقة لرتاث
اململكة واألحساء ،ودعمه لكل الجهود التي من شأنها استدامة املحافظة عىل الرتاث واملخزون التاريخي .وكل
التقدير والعرفان لصاحب السمو املليك األمري سعود بن نايف أمري املنطقة الرشقية ،ونائبه صاحب السمو
املليك األمري أحمد بن فهد بن سلامن ،وسمو محافظ األحساء صاحب السمو األمري بدر بن محمد بن جلوي،
عىل دعمهم الالمحدود ومتابعتهم الكرمية لرتاث األحساء .فاألحساء ،تاريخ وعراقة ،ويف بطونها كنوز أثرية
وتاريخية ممتدة إىل األلفية الخامسة قبل امليالد ،لتحيك قصص األصالة والعراقة باعتبارها واحدة من أهم
مواطن االستيطان البرشي ،وستبقى لوحة حضارية وثقافية متجددة ،تنطق للعامل تاريخاً مفعامً برتاث أصيل.
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كلم��ة من��دوب اململك��ة �أم��ام جلن��ة ال�تراث العامل��ي
با ليو ن�س��كو

�إبراهيم البلوي

مندوب اململكة يف اليون�سكو

خالل اجتامع لجنة الرتاث العاملي باليونسكو يف املنامة أكد الوفد السعودي
عىل حرص اململكة عىل حفظ وصون الرتاث ،وقال مندوب اململكة يف
اليونسكو إبراهيم البلوي  -خالل كلمته يف االجتامع  -إن واحة األحساء هي
املثال الناجح عىل مستوى العامل لكيفية استطاعة اإلنسان التك ُّيف مع آخر
تغي مناخي حدث يف األرض ،حيث كانت الجزيرة العربية قبل  7آالف سنة
ُّ
أرضاً خرضاء ومناخاً رطباً ،وبالتغري املناخي تحولت إىل صحراء ،ومتكن اإلنسان
من العيش ،وهذه الواحة أهم شاهد يف العامل عىل التكيف مع التغري املناخي،
حيث أوجد اإلنسان بيئة مناسبة للعيش واإلنتاج ،وهذه الواحة هي مهد
الحضارات يف الجزيرة العربية.
وأشار إىل أن القيمة االستثنائية واضحة يف امللف الذي تم تقدميه ،الفتاً إىل أن
الواحة موجودة منذ ما قبل النفط ،واململكة العربية السعودية أخذت قرارا ً
اسرتاتيجياً منذ  1932بنقل كل صناعة النفط بعيدا ً عن الواحة ،رغم وجود أكرب
حقل نفط يف العامل بها.
بيان اليون�سكو
أصدرت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بياناً أكدت
فيه أن واحة األحساء تعد منظرا ً طبيعياً تراثياً وثقافياً فريدا ً ،ومثاالً استثنائياً
عىل التفاعل بني البرش والبيئة املحيطة بهم مام أهلها للتسجيل يف قامئة الرتاث
العاملي.
وأشار البيان إىل أن هذه الواحة الواقعة يف الجزء الرشقي من شبه الجزيرة
العربية تزخر بـ»الحدائق وقنوات الري وعيون املياه العذبة واآلبار وبحرية
األصفر ومبان تاريخية ونسيج حرضي ومواقع أثرية تقف شاهدا عىل توطن
البرش واستقرارهم يف منطقة الخليج منذ العرص الحجري الحديث حتى يومنا
هذا».
ونوه البيان بامليزة التي تتفرد بها واحة األحساء التي تعد أكرب واحات النخيل
يف العامل.
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يحتفون بت�سجيل واحتهم يف قائمة الرتاث العاملي
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ملاذا �سجلت الأح�ساء يف

قائمة الرتاث العاملي؟
اعتربت جلنة الرتاث العاملي باليون�سكو �أن واحة الأح�ساء
ينطبق عليها بع�ض العوامل واال�شرتاطات املتعلقة بقيم
الأ�صالة والتكامل والقيمة العاملية اال�ستثنائية املتفردة والتي
ت�ؤهلها للت�سجيل يف قائمة الرتاث العاملي ،ولهذا اعتربت
اليون�سكو �أن واحة الأح�ساء بها  6مزايا هي:
•مشهد ترايث وثقايف فريد
ناتج عن تفاعل اإلنسان مع
الطبيعة يف موقع جغرايف
وجيولوجي يزخر باألدلة
املادية عن تعاقب الحضارات
اإلنسانية عرب مراحل التاريخ.
•مشهد ثقايف استثنايئ يتميز
بالرتابط الكبري بني بساتني
النخيل والبيئة العمرانية،
بشكل مستمر عىل مدى فرتة
طويلة من الزمن ،وال يزال
يحافظ عىل جميع الخصائص
مبا يف ذلك الظروف الطبيعية
واملائية واالجتامعية والثقافية.

•متثل معامل املوقع شهادات
حية عىل االستيطان البرشي
منذ آالف السنني حتى الوقت
الحارض.
•تشمل الواحة مبانٍ تاريخية
مثل الحصون واملواقع
اإلسالمية وعنارص املشاهد
الطبيعية الزراعية.
•تعد واحة األحساء أكرب واحة
يف العامل تحتوي عىل أكرث من
مليونني ونصف املليون نخلة.
•تعد مثاالً رائعا ً لواحة تظهر
القيم املشرتكة والتامسك
االجتامعي واملعرفة الفنية.
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بداية ت�سجيل

مواقع الرتاث الوطني
يف اليون�سكو

بد�أت عملية ت�سجيل مواقع الرتاث الوطني ال�سعودي يف
قائمة الرتاث العاملي باليون�سكو عندما �صدرت موافقة املقام
ال�سامي عام 1427هـ على ت�سجيل ثالثة مواقع �سعودية
�ضمن قائمة الرتاث العاملي باليون�سكو ،وهي (مدائن �صالح،
والدرعية التاريخية ،وجدة التاريخية).
وعملت الهيئة عىل إعداد وتقديم
امللفات الخاصة باملواقع الثالثة
ملنظمة اليونسكو ،فتم تسجيل
موقع مدائن صالح يف القامئة كأول
موقع دي يدرج بالقامئة يف عام
1429هـ2008 /م ،وأعقبه تسجيل
حي الطريف بالدرعية التاريخية
عام 1431هـ2010 /م ،ثم موقع
جدة التاريخية الذي تم تسجيله عام
1435هـ2014 /م.
ومبوافقة من املقام السامي جرى
العمل عىل تسجيل مواقع الرسوم
الصخرية مبنطقة حائل بقامئة الرتاث
العاملي ،وقد تحقق التسجيل يف
رمضان 1436هـ / ،يوليو 2015م،
ليكون املوقع الرابع للمملكة يف قامئة
الرتاث العاملي.

وافق املقام السامي الكريم بتاريخ
1435/12/29هـ عىل طلب الهيئة
تسجيل عرشة مواقع جديدة يف قامئة
الرتاث العاملي هي( :واحة األحساء،
ودرب زبيدة ،وطريق الحج الشامي،
وطريق الحج املرصي ،وسكة حديد
الحجاز ،وقرية الفاو ،وقرية رجال
أملع الرتاثية ،وقرية ذي عني الرتاثية،
وموقع الفنون الصخرية يف برئ حمى
مبنطقة نجران ،وحي الدرع بدومة
الجندل مبنطقة الجوف).
وقدمت الهيئة بناء عىل هذه
املوافقة طلباً ملركز الرتاث العاملي
مبنظمة اليونسكو من خالل املندوب
الدائم للمملكة لدى املنظمة،
لتسجيل املواقع العرشة يف القامئة
التمهيدية لدى املركز.
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ملف الت�سجيل
بد�أت الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني يف الإعداد
مللف ت�سجيل واحة الأح�ساء �ضمن قائمة الرتاث العاملي،
عقب تقدم املندوب الدائم للمملكة باليون�سكو بطلب
ت�سجيل املواقع الع�شرة يف القائمة التمهيدية لدى املركز.

وبدأت الهيئة يف عام 1436هـ
( )2015العمل عىل ملف تسجيل
واحة األحساء ،حيث متت صياغة
ملف ترشيح مبديئ وتسليمه
لليونسكو ،وتم التعاقد مع مكتب
استشاري متخصص بالواحات ،إضافة
إىل تحديد رشكاء الهيئة يف هذا
املرشوع وهم:
1.1أمانة محافظة األحساء
2.2وزارة البيئة والزراعة واملياه
3.3مؤسسة الري والرصف باألحساء
4.4الغرفة التجارية مبحافظة
األحساء

5.5ممثلون من املجتمع املحيل.
واختارت الهيئة  -بعد عدد من
املداوالت مع املتخصصني يف شؤون
اليونسكو  -اسام مللف الواحة وهو
(واحة األحساء ،مشهد ثقايف متطور).
بعد ذلك سلمت الهيئة ملف ترشيح
موقع واحة األحساء ملركز الرتاث
العاملي يف شهر ربيع ثاين 1438هـ
(يناير ٢٠١٧م) ،حيث تم قبول امللف
بعد مراجعته ،وإرسال نسخة من
امللف للمجلس العاملي لخرباء اآلثار
(اآليكموس) الدويل لبدء أعامل تقييم
امللف من الجوانب امليدانية.
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حمطات الت�سجيل
مرت عملية الت�سجيل يف قائمة
الرتاث العاملي بعدد من املحطات
املهمة ميكن �إيجازها يف التايل:
1.1أُوفدت الهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني فريقاً إىل مركز
الرتاث العاملي (اآليكموس)
لالجتامع مع اللجنة املكلفة
بدراسة ملف الرتشيح يف باريس،
ومناقشة بعض القضايا الرئيسة
يف ملف الرتشيح.
2.2بعد الدراسة والزيارات امليدانية
أبدى فريق مركز الرتاث العاملي
باليونسكو بعض املالحظات
املتعلقة باملوقع وخاصة فيام
يتعلق بتغيري واقع بعض املواقع
الرتاثية والتاريخية ،وبنا ًء عليه
و َّج َه سمو رئيس الهيئة بتشكيل
فريق تحت إرشاف سموه
ملعالجة هذه املالحظات وبذل
كل الجهود إلنجاح امللف.
3.3عمل الفريق بالتنسيق والتعاون
مع أمانة األحساء وبدعم

وتعاون كبريين من رجال
األعامل واملجتمع املحيل ملعالجة
هذه املالحظات وتعديل الوضع
القائم لبعض املباين واملشاريع
لتتناسب مع اشرتاطات مركز
الرتاث العاملي املعني بالحفاظ
عىل القيمة والهوية التاريخية
والرتاثية.
4.4قامت الهيئة مبراسلة أعضاء
لجنة الرتاث العاملي واملكونة
من  21دولة من خالل وزارة
الخارجية وتم تزويدهم
بنسخة من بيان القيمة العاملية
االستثنائية ،كام قامت بتنظيم
زيارات لهم لواحة األحساء.
5.5تم تكوين فريق من املختصني
برئاسة سعادة أمني محافظة
األحساء املهندس عادل امللحم،
وعضوية عدد من املسؤولني
بالهيئة ملتابعة املراحل األخرية
لتسجيل الواحة يف قامئة الرتاث
العاملي.
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6.6يف شهر يونيو ٢٠١٨م وصل
إىل محافظة األحساء الوفد
الرسمي من اليونسكو الذي زار
بعض املواقع البيئية والرتاثية
يف الواحة ،وقُدم له عرض عن
جهود اللجان العليا والفنية يف
الحفاظ عىل الواحة.
7.7قبيل بدء االجتامع الحاسم
للتصويت قاد سمو رئيس
الهيئة جهودا واتصاالت مكثفة
مع وزراء الدول املشاركة يف
التصويت عىل املواقع املرشحة
للتسجيل ،لتعريفهم باملوقع
والجهود املبذولة فيه ،وطلب
دعمهم لرتشيح امللف ،ونظرا ملا
ميثله صاحب السمو املليك األمري
سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز
من ثقل دويل وعالقات قوية
فقد وعدت الدول املشاركة يف
التصويت بتأييد ترشيح امللف.
املحطة األخرية للتسجيل كانت
يف اجتامع لجنة الرتاث العاملي
الذي عقد يف العاصمة البحرينية
املنامة الجمعة  15شوال 1438هـ
(املوافق  29يونيو 2018م)،
ونجحت الجهود الكبرية واملشرتكة
يف تسجيل واحة األحساء يف قامئة
الرتاث العاملي.
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فيلم وثائقي

وم�شاريع �سياحية
بعد ذلك �شاهد احل�ضور فيلما وثائقيا عن ت�سجيل واحة
الأح�ساء كموقع تراثي عاملي ،تدور �أحداث الفيلم حول
معامل الأح�ساء الرتاثية ،تبع ذلك عر�ض من الفلكلور
ال�شعبي �شاركت فيه جمموعة من الفرق ال�شعبية.

كام أطلق صاحب السمو املليك
األمري سعود بن نايف بن عبد
العزيز أمري املنطقة الرشقية رئيس
مجلس التنمية السياحية باملنطقة
عددا ً من مشاريع الهيئة يف محافظة
األحساء شملت مشاريع الرتميم
والتأهيل للمواقع الرتاثية باألحساء
ومنها:
•مرشوع قرص إبراهيم
•مرشوع قرص صاهود
•مرشوع قرص خزام
•مرشوع قرص محريس
•مرشوع املدرسة األمريية
•مرشوع بيت البيعة (املال)
•مرشوع مسجد جواثا
•مرشوع عني نجم

•مرشوع مباين منطقة العقري
التاريخية
•مرشوع مدينة العيون التاريخية
كام تم تدشني املراحل اإلنشائية
ملتحف األحساء اإلقليمي الذي
تنفذه الهيئة العامة للسياحة والرتاث
الوطني ضمن منظومة املتاحف
اإلقليمية الجديدة واملطورة التي
رشعت الهيئة يف تنفيذها .وأُزيح
الستار عن اللوحة التذكارية لتسجيل
واحة األحساء يف قامئة الرتاث العاملي،
والتجول يف معرض مشاريع الهيئة
ومشاريع األمانة يف األحساء.
ويف ختام الحفل ك َّرم رعاة الحفل
فريق تسجيل واحة األحساء.
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املواقع امل�سجلة يف

واحة الأح�ساء
تبلغ امل�ساحة الإجمالية ملوقع واحة الأح�ساء ()30,100
هكتار ،اجلزء امل�سجل يف قائمة الرتاث العاملي يغطي
م�ساحة �إجمالية قدرها ( )8,544هكتار ،بينما تبلغ منطقة
احلماية م�ساحة ( )21,566هكتار.
وت�شمل حدود واحة الأح�ساء امل�سجلة يف قائمة الرتاث
العاملي جميع املواقع واملناطق وال�صفات التي تعرب ب�شكل
ملمو�س ومبا�شر عن القيمة العاملية اال�ستثنائية للواحة،
وجميع عنا�صر مورفولوجية الواحة (احلدائق والقنوات
والعيون والآبار وبحرية الأ�صفر� ،إلخ).
وي�ضم املوقع امل�سجل عاملي ًا �إثنى ع�شرة مكون ًا هي:
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سوق القيرصية أحد املعامل الرتاثية التي تحظى بإقبال كبري من زوار األحساء

الأح�ساء..
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�سوق القي�رصية
هو سوق تاريخي يف حي الرفعة باألحساء ،بُني عام 1822م
1238هـ عىل مساحة ( 0.93هكتار) ،عىل شكل صفوف من
املحالت الواقعة داخل ممرات مسقوفة ومغلقة ،ويعترب سوق
القيرصية أحد أهم املعامل السياحية والرتاثية مبدينة الهفوف،
حيث يجذب إليه الزوار من جميع مناطق اململكة ودول
الخليج العريب.
وتم إعادة بناء السوق وفق الطراز املعامري القديم ،وتتميز
مكوناته بالنقوش والزخارف الفريدة ،ويضم محالت وصل
عددها بعد إعادة بنائها إىل  345محال.
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ينفرد مسجد القبة بقرص إبراهيم بطراز معامري مميز

الأح�ساء..
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ق�رص �إبراهيم
يعترب من البقايا املعامرية الرئيسة ملرحلة االحتالل العثامين
للهفوف ،ويقع مسطح القرص عىل ما يقرب من (  2هكتار) يف
وسط مدينة الهفوف.
كان يشكل جز ًءا من سور املدينة الشاميل ،وميثل القرص نقطة
االرتكاز يف شبكة الدفاع مبنطقة األحساء ،حيث كانت تقيم فيه
حامية عسكرية بصفة دامئة ،كام كان املقر اإلداري للحاكم.

83

84

84

مسجد جواىث أول مسجد صليت فيه الجمعة بعد الحرم النبوي الرشيف

الأح�ساء..
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م�سجد جواثى
يقع املسجد عىل مساحة ( 0.08هكتار) وهو عبارة عن مبنى
املسجد الذي تم ترميمه وجداره الخارجي فقط؛ وهو أول
مسجد ُصليت فيه الجمعة يف اإلسالم بعد مسجد رسول الله
صىل الله عليه وسلم باملدينة املنورة قبل  1400عام.
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ق�رص خزام
هو حصن تاريخي يقع عىل مساحة ( 0.67هكتار) ،يف املدخل الجنويب الغريب للهفوف بحي النعاثل ،وميثل رمزاً لصالت
األحساء الوثيقة بجريانها من قبائل البدو يف جنوب وغرب األحساء ،وكذلك الروابط األحسائية ببقية الجزيرة العربية.
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الواحة ال�رشقية وجبل القارة
تضم قطاعاً كبرياً من الواحة الرشقية لألحساء مجموع مسطحه ( 3.885هكتار) ،وميثل املوقع منطقة عىل شكل هالل
غري منتظم ،ميتد لنحو ( 9كم) عىل املحور الشاميل الجنويب ،ونحو ( 12كم) عىل املحور الرشقي الغريب .وتشمل بساتني
النخيل الكثيفة ،واملناطق الزراعية املحددة بواسطة شبكة من القنوات التي تفصلها عن منطقة الحامية التي تحيط بها
من كل اتجاه تقريباً .بينام يوجد جبل القارة يف الشامل الرشقي ،وتوجد منطقة مستطيلة ،تشمل قناة الرصف الرئيسة
التي تربط الواحة الرشقية مع بحرية األصفر (حتى نفق الطريق الرسيع) وهو ما يطيل املوقع نحو الشامل الرشقي.

87

88

88

الواحة ال�شمالية
تضم جزءاً كبرياً من واحة األحساء الشاملية مبجموع مسطح ( 2.010هكتار) ،يحدها رشقاً قناة الرصف الرئيسة املمتدة
من الشامل إىل الجنوب ،وتشكل شبكة القنوات التي تعود إىل سبعينيات القرن املايض الحدود الجنوبية والغربية
والشاملية.
ميثل املوقع إىل حد ما شكالً مدمجاً دائرياً تقريباً ،كأنه تم نحته بعيداً عن املحور املركزي السابق لقرية القرين وثالث
مناطق كبرية عىل التوايل يف الجنوب والغرب والجوانب الشاملية ،حيث تقع القرى التاريخية وامتداداتها الحديثة ،يف
حني يقع مركز املكون عند تقاطع قنوات املياه الرئيسة.
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موقع جواثى الأثري
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عبارة عن رقعة واسعة من األرض الصحراوية تقدر بحوايل ( 248هكتار) مسيجة بالكامل ومملوكة للهيئة العامة
للسياحة والرتاث الوطني ،وتقع بني جبل بريقا ومنتزه األحساء الوطني ،بالقرب من مسجد جواىث التاريخي ،ويحيط
باملوقع منطقة حامية واسعة متتد عىل تل قريب وصحراء الجافورة.

موقع عني قنا�ص الأثري

موقع أثري عىل مساحة ( 18.8هكتار) تم التنقيب فيه يف سبعينيات القرن املايض.
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ق�رص �صاهود
هو حصن بني عىل هضبة مرتفعة تقع يف الجهة الغربية
خارج مدينة املربز القدمية ومقابلة لحي الحزم يف املربز،
واملبنى مستطيل الشكل يقع عىل مساحة ( 1.2هكتار)،
وأطلق عىل هذا الحصن اسم صاهود نسبة ملدفع كبري
منصوب عىل أحد أبراجه .ويتكون من عدة أبراج وقبو
لألسلحة واملسجد وبرئ املاء.

الأح�ساء..

ميثل قرص صاهود أحد الحصون الرتاثية الفريدة يف األحساء

م�شهد ثقايف متطور
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بحرية الأ�صفر
متتد البحرية لتغطي مساحة ( 2170هكتار) ،وتشمل منطقة رصف وتجمع املياه يف الواحة ،وبها نظام بيئي طبيعي
فريد من نوعه.

الأح�ساء..

م�شهد ثقايف متطور

قرية العيون تتميز مبوقع فريد وتحيطها املزارع يف كل الجهات

قرية العيون
تتألف القرية من جزأين متميزين ،عىل الرغم من اتصالهام وهام :قرية العيون التقليدية وبساتني النخيل ،والركن
الشاميل لواحة األحساء الكربى.
وتقع عىل مساحة ( 63.35هكتار) ،وتأخذ حدودها الشاملية الشكل الدائري ،وتضم القسم األقرب من الواحة إىل
القرية حتى قناة ترصيف املياه الرئيسة العابرة لواحة العيون من الجنوب الغريب إىل الشامل الرشقي ،ومحاطة
بالقنوات املائية وحدود املزارع من كل الجهات.
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خامتة:
تسعى الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني من خالل تسجيلها للمواقع األثرية والرتاثية
يف قامئة الرتاث العاملي باليونسكو إىل الحفاظ عىل الرثاء التاريخي واألثري والرتايث املتنوع
للمملكة ،وإبرازه للعامل ،وال تدخر جهدا ً لتقديم هذا اإلرث الحضاري للعامل ،ويف كل جهد
أو تحرك تنتزع اململكة اعرتافاً عاملياً بعمق تاريخها وريادتها.
وتضع الهيئة نصب عينيها تطوير وتأهيل هذه املواقع وفقاً ملعايري املنظامت العاملية
املتخصصة ،وربطها باملسارات السياحية يف املناطق واملحافظات ،خاصة وأنها أصبحت
وجهات سياحية للسائح األجنبي.
وعقب إعالن تسجيل واحة األحساء يف قامئة الرتاث العاملي تم تدشني مرشوعات تأهيل
وتطوير لعدد من املواقع يف األحساء.
وتتميز األحساء عن مواقع الرتاث الوطني األربع التي سبق تسجيلها يف قامئة الرتاث
العاملي بكرثة مكوناتها ومعاملها ،فهي تضم  12موقعاً تراثياً وأثرياً أهلتها لتكون ضمن
مواقع الرتاث العاملي.

الأح�ساء..

م�شهد ثقايف متطور
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