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 ملخص

فقد المناطق. العمراني الذي تذخر به في مختلف  على حماية التراثفي اآلونة األخيرة المملكة العربية السعودية  ركزت

الرسمية وغير  األطرالعديد من تأسيس من خالل لحماية هذا التراث العمراني قامت منذ فترة قريبة بتكثيف الجهود 

 لكذ رافق، بالمملكةماية التراث العمراني والعمل على إيجاد الطرق والوسائل لتأهيله وتطويره ذات العالقة بحالرسمية 

التي تهدف لحماية التراث العمراني المشروعات وعقد المؤتمرات والورش واستحداث المراكز البحثية العديد من طرح 

تحدد هل حققت مؤشرات  توفرعدم في البحث  مشكلةتتمثل . حمايته والحفاظ عليهالستدراك التأخر في محاولة جادة في 

. وتكمن أهمية البحث في إبراز الدور الرئيسي من ذلك هو المواطن مستفيدهذه الجهود أهدافها أم ال، خصوصاً أن ال

. ويهدف االذي لعبته الجهات المسئولة عن حماية التراث العمراني وتعزيز دورها ودعمها لالستمرار في تأدية مهامه

ا يتعلق بحماية فيم ات وتعزيز اإليجابياتعد أصحاب القرار في معالجة السلبيالبحث للتوصل إلى نتائج وتوصيات تسا

. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي لتقييم حجم الجهود التراث العمراني والحفاظ على المعالم التاريخية بالمملكة

تقييم وقياس االنعكاس لألسلوب االستقصاء المباشر لدى المواطنين  المبذولة قياساً على المؤشرات العالمية، إضافةً 

المستفيد األول من المحافظة على  باعتبارهوالذي سيشعر به ويدركه المواطن  راث العمرانيالفعلي للجهود في حماية الت

هامة تتمثل في أن الجهود التي بذلت تعتبر قياسية مقارنة وتوصيات لقد توصل البحث إلى نتائج  هذا التراث وتطويره.

لم ورفع مستوى الوعي العام لديه المواطن والخبرات المتوفرة وحداثة الحراك، لكن انعكاس ذلك على المدة الزمنية 

 هذال الحقيقية قيمةال المعوقات إلعطاء ىوأن الجهات المختصة تحتاج لجهود أخرى في التغلب عليكن بالقدر الكافي، 

 .بهاة وثروةً ال ينبغي التفريط كنزاً ثميناً يعكس تاريخ وحضارة كل مديناعتبر التراث العمراني الذي 

 .السعوديةالمملكة العربية  -عمراني الحفاظ ال – تأهيلالإعادة  – التراث العمراني حماية -مؤشرات  كلمات مفتاحية:

 مقدمة .1

متعدد األنماط يتوزع في بتراث عمراني كبير ملكة العربية السعودية كغيرها من دول العالم المتتمتع 

ومنها ما هو بعد ظهور  ل ظهور اإلسالمهو قبالعديد من المناطق ويعود تاريخه إلى فترات متنوعة منها ما 

، ويمثل التراث العمراني الجانب األبرز من التراث حيث يعكس أصالة األمم اإلسالم في الجزيرة العربية

، التراث العمرانيهذا حول الجدوى من حماية  من الزمنجدل دام فترةً بعد و. وهويتها الثقافية والحضارية

ت العديد من الجهات والمؤسسات ئ، فأنشني كأحد أدوات التنمية العمرانيةمراتبنت المملكة منهج الحفاظ الع

 .المناسبة لتأهيله وتطويره إيجاد الطرق والوسائلمن خالل حمايته التراث العمراني والعمل على التي تعني ب

 البحث  مشكلة. 1.1

وجود مشكلة كبيرة إلى عودية أدى تأخر وضع الخطط للحفاظ على التراث العمراني في المملكة العربية الس

تزايدت مع مرور الزمن، مما دعا الجهات المختصة للتحرك إليجاد الوسائل والطرق واآلليات لحماية هذا التراث. 

لكن هل تم استدراك التأخر في حماية هذا التراث العمراني وكيف تم ذلك، وهل تحققت أهداف حماية التراث 
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ود المبذولة إلنقاذه وتوظيفه بالشكل الصحيح وماهي اإلنجازات الفعلية التي العمراني بالمملكة؟ وهل أدت الجه

 تحققت؟ وهل هناك آليات أو مقترحات ينبغي اتخاذها والعمل عليها لتعزيز حراك حماية التراث العمراني بالمملكة؟

 هدف البحثأهمية و. 2.1

سواء  في حماية التراث العمراني بالمملكة الجهود المبذولة وأثر الستخراج مؤشرات عن فعاليةتهدف الدراسة 

عالية هذه الجهود من خالل ما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشروعات أو من خالل انطباعات الناس ورؤيتهم لف

 على أرض الواقع، إضافةً للتوصل لمقترحات وتوصيات تساعد الجهات المختصة في تحقيق أهدافها بشكل أفضل.

 طاق البحثن. 3.1

يركز وبه المملكة الذي تزخر للمناطق والمباني التاريخية التراث العمراني مخزون  البحثيستعرض 

خالل استعراض ما تم ، لحمايته والحفاظ عليهالسعودية بالمملكة العربية التي تمت والجهود الخطط ى عل

ا لهذا الغرض، أو إنشاؤه التي تم إنجازه حتى اآلن بهذا الصدد، سواء من خالل الجهات والمؤسسات الرسمية

وال  .لحماية هذا التراث العمرانيبعض المدن التي تمت في والدراسات واإلجراءات ل المشروعات من خال

يدخل ضمن نطاق هذا البحث التراث العمراني بمناطق المشاعر المقدسة نظراً لخصوصية تلك المناطق 

 ل لتلك المناطق.وطبيعة المتغيرات الحاصلة على مستوى التخطيط العمراني الشام

 منهج البحث. 4.1

دقيقة عن حقيقة الحراك على منهج البحث الوصفي الذي يهدف إلى إعطاء صورة اعتمدت الدراسة 

واستخراج العمراني بالمملكة العربية السعودية من خالل ما تم في هذا اإلطار، الحاصل في مجال التراث 

ستخدام عنصرين أحدهما حصر المنجزات وتقييمها مؤشرات تثبت فعالية أو قصور الجهود المبذولة با

 واآلخر استقصاء آراء الناس للتعرف على أثر هذه الجهود على أرض الواقع.

 مفهوم وأهمية حماية التراث العمراني .2

 تعريف بمصطلحات الدراسة. 1.2

السلف إلى الخلف. على مجموع نتاج الحضارات السابقة التي يتم وراثتها من  "التراث العمراني"يطلق لفظ 

سواًء أكانت في ميادين العلم أو الفكر أو اللغة ويمتد اإلنسان ورغباته وأحاسيسه وحاجات وهي نتاج تجارب 

 التراث العمرانييعرف كما  ليشمل جميع النواحي المادية والوجدانية للمجتمع من فلسفة ودين وفن وعمران.

ذاكرة األمة بكل ما فيها من أحداث نمت على مر التاريخ، ل ، ويمثالجانب المادي من التراث الحضاري "بأنه

وتأثرت بالظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية، ويعكس عمق التفاعل اإليجابي لإلنسان مع البيئة 

في " في اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقاالتراث الثقافي""وقد استخدم مصطلح   .[25]المحيطة" 

عمارية وأعمال النحت والتصوير كاألعمال الم من وجهة نظر تاريخية والطبيعي للداللة على اآلثار العمرانية

، إضافةً لمجموعات المباني أو المواقع التي بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي المباني على

 "حماية التراث العمراني"كما أن مصطلح  .[22]و العلم فن أقيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو ال
تتسع الحماية لتشمل حماية  ي للمبنى أو المنطقة وإنماالشامل مجرد حماية الهيكل الماد ال تعني في مفهومها

 [.19]الصورة البصرية العامة وحماية البيئة االجتماعية واالقتصادية 

 التاريخيةتراث العمراني وقيمته أهمية حماية ال. 2.2

تراثها العمراني كجزء من هويتها العتباره جزءاً من القيم الثقافية للمجتمعات  اهتمت جميع األمم بحماية

لمناطق التاريخية ز لثقافة المجتمع في حقبة محددة، وإليقاف التدهور الحاصل في المباني واالمتميوالتجسيد 

ريخية والفنية وعي كاٍف وعدم تفهم القيمة التا تدهور ناتج عن المواطنين لعدم وجود :ألسباب متعددة

تدهور ناتج عن األجهزة أثرت على الهيكل والمواد، وظروف بيئية تأثير التدهور ناتج عن والتراثية، و

 .[19] الحكومية لتعارض الصالحيات وقصور في التشريعات
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 التقنيفي التعرف على المخزون ويوفر التراث العمراني القيم العملية والفائدة من حيث الخبرة العملية 

وعملية كمساكن ومواقع وأماكن للنشاطات الترفيهية  العلمية وتطوراتها، وله قيم اقتصاديةووالخبرات الفنية 

وكأساس للنشاطات االقتصادية، ويسهم في القيمة المكانية التي يتواجد بها في إيجاد بيئة تاريخية تمثل مرحلة 

ومن  .[18] ليولد اإلحساس بروح المكانالزمن لعناصر التخطيط الحضري  هم في إضافة عنصره، وتسمن

 :[3] أهم دوافع الحفاظ على التراث العمراني

 .حماية اإلرث الوطني ألسباب مرتبطة بأبعاد تاريخية وروحية ووطنية واجتماعية وجمالية ووظيفية 

 ه لمالءمة المتغيرات المعاصرة.تزايد المهددات للنسيج والمباني التاريخية بالزوال وضرورة تكييف 

 .إضفاء التباين في النسيج الحضري جمالياً وتطبيقياً ووظيفياً تتناسب مع تنوع رغبات السكان 

 .الجدوى االقتصادية للحفاظ بتحولها لمناطق جذب سياحي وشهرة وأهمية 

 :[4] ن أهمهامحافظة على التراث العمراني، مالوهناك عدد من الجوانب والمبررات ألهمية وجدوى 

 المعنى الروحي الرتباط اإلنسان بالماضي الذي يعتز ويفخر به. بتوفير:  الجوانب الروحية والقيمية 

  الجوانب االجتماعية: حيث تحفظ المناطق التاريخية النموذج المثالي للسلوك االجتماعي المتأصل

 للمجتمع وتثبيته.

 وحفظ  لحماية ذات مردود اقتصادي مهمالجوانب االقتصادية: حيث يمكن أن تكون مشروعات ا

 القاعدة االقتصادية لتلك المناطق وتشجيع الصناعات التقليدية ودعم السياحة الداخلية.

  الجوانب الترفيهية: فاإلنسان يستمتع بعناصر تربطه بالماضي الحتوائه على ذكريات وتضحيات

 وتجارب األجداد.

  ثالثية األبعاد وشاهد على الماضي العريق.الجوانب العلمية: فهو وسيلة تعليمية حاضرة 

 المناطق والمباني التاريخية معالجة وحمايةسياسات وأساليب -. 3.2

معالجة النسيج الحضري بشكل متكامل وشامل من المناطق التاريخية جهود الحفاظ على تطلب نجاح ي

واإليقاف الفوري للتطوير في  خالل تحديد األهداف والمقاصد من الحفاظ، وتجزئة المشروعات لعدة مراحل،

كيد على حماية الكل الذي ينتمي إليه الجزء، وإدخال وظائف محددة فيها مناطق تراثية، والتأالمناطق التي تقع 

تحقق معايير محددة للحفاظ على المناطق والمباني التاريخية حيث أن  يوينبغ .[29]تناسب النسيج التاريخي 

أن  يجبعليها دون أن تحمل أي قيمة تاريخية هامة. وهناك معايير ثالثة  مناطق ومباٍن قد تمت المحافظة

 :[3] تتوفر فيما يتم الحفاظ عليه

  المعيار التاريخي: حيث يفترض المعيار وجود قيمة تاريخية للمبنى أو المنطقة العمرانية المراد

 الحفاظ عليها. 

 ة للمبنى أو المنطقة يمكن االستفادة المعيار المعماري والعمراني: حيث يلزم وجود قيمة معماري

 منها وتستحق الحفاظ عليها.

  بالحفاظ على المبنى أو المنطقة وعدم تدهور  "جدوى اقتصادية"المعيار االقتصادي: بتحقق

 األسعار فيها بسبب الحفاظ.

 قد أنشئت العديد من الجهات والمؤسسات والجمعيات والجوائز وعقدت المؤتمرات والندوات والورشل

وحددت مبادئ وأدوات  ى حماية التراث العمرانيالتي تهدف إلوأبرمت المواثيق الدولية الدولية والمحلية 

 :[22] هاهممن أووسائل، 

  "نشرة المجلس الدولي لآلثار والمواقع "بيان الحقوق الدولية لصيانة وترميم األثر والمواقع

 بالبندقية، األيكوموس. م1964

 بعنوان "حماية التراث الثقافي والطبيعي بالعالم م1972رة عام اتفاقية اليونسكو الصاد". 

  م1976اتفاقية التراث العالمي لعام. 

 صيات اليونسكو الصادرة عن الندوة الدولية لصيانة وترميم التراث المعماري قرارات وتو

 .م1980)باكستان(  اإلسالمي
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 األيكوموس. -م1987اشنطن و -ميثاق الحفاظ على المدن والمناطق العمرانية التاريخية 

  بعنوان "لجنة الحكومات الدولية لحماية التراث  م1994النشرة الصادرة عن اليونسكو عام

 الطبيعي والثقافي العالمي".

 مباني والمدن "أسس ومعايير تصنيف ال اإلسالمية المقاييس الدولية لمنظمة العواصم والمدن

 .م1997إيران ، "التراثية اإلسالمية

أحد أكثر برامج منظمة األمم  م1972اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اعتمدت عام وتعتبر 

وقد أشارت المادة المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( نجاحاً ومن أقوى األدوات للحفاظ على التراث. 

 :[22] ول اتخاذها لحماية تراثها العمراني ومن أهمهاالخامسة من االتفاقية إلى التدابير الفعالة التي يجب على الد

 اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة ،

واتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية واإلدارية والمالية لتعيين هذا التراث والمحافظة عليه 

 وعرضه وإحيائه.

 طبيعي وتمكينها بالوسائل الالزمة.ة بحماية التراث الثقافي والتأسيس جهات مختص 

  تنمية الدراسات واألبحاث التي تسمح للدولة بأن تجابه األخطار المهددة للتراث الثقافي

 .إنشاء مراكز التدريب الوطنية والطبيعي، ودعم و

في أوروبا شعرت بعض قامت العديد من الدول بإنجاز مشروعات في إطار حماية تراثها العمراني. ف

الدول األوربية في أواسط القرن العشرين بعد الحربين العالميتين بضرورة صيانة مراكز المدن التاريخية 

قانوناً عرف بنظام  م1962عام  في القديمة وإحيائها من جديد. ويذكر أن فرنسا قد سبقت مثيالتها وأصدرت

 :[18] لرائدةحماية وتحسين المراكز التاريخية. ومن النماذج ا

)مدينة روما(: تم الحفاظ على مركزها التاريخي من خالل مخطط تهيئة روما في العام إيطاليا تجربة  -

من خالل هدفين أساسيين: األول في اإلبقاء على حيوية المناطق التاريخية للمدينة والثاني في  م1964

ية للمبنى والصيانة العمرانية إليقاف تشجيع مخطط صيانة محكم ودائم من أجل صيانة الهيكلة الفيزيائ

 التدهور التي تصيب األحياء التاريخية.

، م1982مشروع إنقاذ مدينة فاس: حيث أعد لها مشروع حضري بإشراف منظمة اليونسكو في العام  -

 حيث أخذ بعين االعتبار مدينة فاس كتراث ثقافي عالمي يجب إنقاذه.

م وضع برنامج لتأهيل المدينة القديمة يتضمن عدة مشاريع إلنجاز : تدمشق القديمةمشروع إنقاذ مدينة  -

البنية التحتية وترميم األوابد األثرية وتأهيل المساكن واألبنية العامة ودعم النشاط السياحي والثقافي 

 والخدمات االجتماعية.

ماري كما استعرضت إحدى الدراسات ثالث نماذج من برامج ومشروعات الحفاظ على التراث المع

والعمراني اإلسالمي: برنامج إعادة تأهيل حي الحفصية بتونس، ومشروع ترميم مدينة بخارى بأوزبكستان، 

ومشروع تطوير مدينة حلب القديمة بسوريا. وقد خلصت نتائج تحليل هذه النماذج إلى أهمية وضع برامج 

 .[24] حقيق ذلكمتكاملة للحفاظ على التراث العمراني وتعاون جميع القطاعات في سبيل ت

تشكل ما يسمى بمعادلة المحافظة على التراث وتشمل المحافظة على التراث العمراني ثالث مركبات أساسية 

 : [4]العمراني، وتشكل أيضا رؤوساً لمثلث متساوي األضالع تستوجب التوازن في تمثيلها في البيئة العمرانية 

  الوقتTime :ت ويربط اإلنسان بعناصر زمنية متمثلة في الذي يعطي صوراً ذهنية لحضارات سبق

 العمرانية. بعداً رابعاً من أبعاد البيئة Lynchآت العمرانية من األجيال السابقة، وقد اعتبره المنش

  التغيرChange:  ويقصد به حدوث تغيرات في البيئة العمرانية تتعارض مع استمرارية النمط

والمعاصر للمدن عمليات الحفاظ د النمو السريع بخواصه المتعددة، حيث يهد العمراني القديم

 على التراث العمراني.

  القيمValues:  حيث تحرص الشعوب على تتابع قيمها وانعكاساتها في البيئة العمرانية وإيصاله

 لألجيال القادمة.
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 [4]معادلة المحافظة على التراث العمراني  :(1شكل )

 :[3] ني التاريخية ما يليمعالجة المناطق والمباومن أساليب 

 تطوير إعادة الRedevelopment :نية ذات القيمة حيث يتم إزالة الجزء الكبر من المنطقة باستثناء األب

 .التاريخية، حيث يمكن ايضاً إزالة بعض األبنية والمناطق وإعادة تخطيطها بنائها بالنمط القديم

  إعادة التأهيلRehabilitation :ن ورفع المستوى العمراني والبيئي للنسيج وهي عبارة عن تحسي

 الحضري والمباني التاريخية وتعويض النقص في البنى االرتكازية والخدمات والمرافق.

  الحفاظ التاريخيHistoric Conservation : على األبنية الكامل تتضمن هذه السياسة الحفاظ

التراث الحضاري  بارها جزءاً منذات القيمة التاريخية والتراثية أو المناطق التاريخية باعت

 والهوية المحلية، وجعلها شواهد لألجيال القادمة.

  )إعادة اإلحياء )التجديد الشاملRevitalization : وهي إعادة إحياء مناطق متدهورة بنمط يحافظ

 وتفادى إقحام أنماط غريبة                          على شخصيتها الحضرية األصيلة 

  موقعاً موزعة على  963المواقع على قائمة التراث العالمي منذ اعتماد االتفاقية وقد وصل عدد

في قد أسهم بشكل كبير  م1977عام . كما أن تأسيس جائزة اآلغا خان للعمارة [23]بلداً  153

 إبراز التراث العمراني والمعماري اإلسالمي.

 المملكة العربية السعوديةفي  التراث العمراني. 3

جعلها مهداً لإلسالم  حينماالعربية السعودية مكانة مرموقة بين دول العالم قاطبةً، وقد ميزها هللا للمملكة 

وبلد الحرمين الشريفين. وهي تحظى ببعد حضاري يتمثل في عمقها الحضاري الذي يعود للعصور القديمة 

المنتشرة في المملكة إضافةً إلى ها الشواهد األثرية والتراثية لى أرضها من ممالك ودول والتي تؤكدوما قام ع

 .[5] كونها ملتقى للحضارات وجسراً للتواصل الحضاري

 مفهوم التراث العمراني بالمملكة. 1.3

في جميع أرجاء المملكة.  والمتنوع تزخر المملكة العربية السعودية بثروة من التراث العمراني المنتشر

ومنه ما وتيماء في شمال الحجاز، بالعال واألخدود بنجران،  مثل مدائن صالح لفةفمنه ما يعود إلى األمم السا

بالمدينة الشريف النبوي المكي الشريف في مكة المكرمة والحرم يعود إلى الحضارة اإلسالمية مثل الحرم 

المرتبط بأحداث تاريخية وسياسية مثل العمراني المتعلق باألزمنة المتأخرة  المنورة، هذا باإلضافة إلى التراث

العمراني يؤكد خصوصية المملكة دون . وهذا التنوع الفريد من التراث [9] طقة قصر الحكم بالرياضمن

 .[25]غيرها في هذا الجانب والتي يجب أخذها في االعتبار عند القيام بعمليات الحفاظ على التراث العمراني 

نيفها حسب طرق ومواد البناء لعمارة المحلية بالمملكة بتعدد السمات المعمارية التي يمكن تصوتتميز ا

ية والطبيعية المناخالبيئات إضافة إلى أنها نتاجاً الختالف  ،المستخدمة أو تبعاً لوقوعها في الريف أو الحضر

انعكاساً لمؤثرات ثقافية خارجية وفدت على الجزيرة العربية وبشكل خاص عن طريق و ،السائدةواالجتماعية 

 .[28] من شتى بقاع العالم والحج إلى البقاع المقدسة القادمةلمالحة البحرية،وطرق اامتزاجها بقوافل التجارة 
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 في المملكة أنواع وأنماط التراث العمراني. 2.3

المملكة العربية في تبين إحدى الدراسات الهامة لوزارة الشئون البلدية والقروية التي تناولت التراث العمراني 

لعمراني الذي تزخر به المملكة مما يتطلب حمايته حفاظاً على الهوية المحلية السعودية المخزون الهائل للتراث ا

عام في وقد قام فريق عمل برنامج الحفاظ على التراث العمراني بوزارة الشئون البلدية  .[27]والتاريخية 

لى خمس بإعداد المسح الشامل لعناصر التراث العمراني على مستوى المملكة وتم تقسيمها إم 1998هـ/1408

كما قامت الهيئة العامة للسياحة  .[25]ال والجنوب والوسط والشرق والغرب مناطق دراسية متجانسة: منطقة الشم

ا مواقع التراث العمراني في المملكة كخطوة رئيسية لوضع الخطط والبرامج لحمايته عدد منواآلثار بحصر 

 :[17]ة لكن تلك المواقع في مختلف مناطق المموالحفاظ عليها. ونذكر على سبيل المثال ال الحصر بعضاً م

  .مدائن صالح )أو مدينة الحجر(: هو موقع أثري يقع في محافظة العال يعود إلى األلفية الثالثة قبل الميالد

 معابد ومقابر.المنحوتة فيها األنباط واتخذوا من بيوت الحجر  بناهاوفي القرن الثاني قبل الميالد 

 

 

 

 

 

 [17]صالح  نمدائ :(2)شكل 

  :تقع شمال غرب مدينة الرياض، ويرجع تاريخها إلى منتصف القرن التاسع الدرعية التاريخية

واحة من واحات وادي حنيفة استقطبت االستقرار الحضري منذ أقدم العصور.  تعدالهجري. و

ية الحضارالذي يرتبط بتجربة اإلنسان  المتوائمة مع البيئة المحيطةوتتميز بالمعالم المميزة من 

 .في االستقرار والبناء وعمارة األرض

 

 

 

 
 

 

 
 

 [17]الدرعية التاريخية  :(3)شكل 

 .عدداً من المعالم والمباني  وتشمل جدة التاريخية: يعود تاريخها إلى عصور ما قبل اإلسالم

ة األثرية والتراثية، مثل آثار سور جدة وحاراتها التاريخية:)حارة المظلوم، وحارة الشام، وحار

)مسجد عثمان بن عفان، ة أبرزها:اليمن، وحارة البحر(، كما يوجد بها عدد من المساجد التاريخي

 ، إضافة إلى األسواق التاريخية.(مسجد الشافعي، ومسجد الباشا،...و

  قصر المصمك: هو حصن محكم مربع ذو أبراج وجدران سميكة يقع في الحي القديم في وسط

حصن بملحمة فتح الرياض البطولية على يد الملك عبد العزيز آل مدينة الرياض، واقترن هذا ال

 هـ وعمارته على الطراز النجدي.1319رحمه هللا في فجر الخامس من شهر شوال عام  -سعود 

  قصر المربع: شيده الملك عبد العزيز يرحمه هللا بعد أن استقرت األمور بالمملكة مع توحيد البالد

متراً  400متراً وطوله 300لى شكل مستطيل يبلغ عرضه م. والقصر ع1932هـ/1351عام 

وبارتفاع طبقتين مع سترة السطح، وبني بأسلوب البناء المحلي على الطراز النجدي واستخدم في 

 بنائه الطين واللبن وجذوع النخيل واألثل.
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 [17]جدة التاريخية  :(4)شكل 

 

 

 

 

 

 [17]المصمك   :(5شكل )

 السعودية بين المدينة  عال في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربيةالعال: تقع مدينة ال

لوقوعها في الجزيرة العربية، تبوك. وهي من أكبر وأهم المناطق الحضارية القديمة المنورة و

ة المنحوتة . ويوجد بها عدد من األضرحالرابط بين الشام واليمن على الطريق الرئيس للتجارة

 ة واللحيانية والثمودية والنبطية،عدد من النقوش الدادانية والمعينياً واحتوى على نحتاً هندسياً دقيق

 على قمة جبل موسى. تقع اإلسالمية قلعةومن آثار العال  م،750وفيها بقايا سد كان طوله 

، هناك كم هائل من المواقع والمباني التراثية في شتى أصقاع المملكة تعكس الهوية إضافة لتلك المواقع

ا وقصر خزام بجدة وبيت نصيف والتراث والتاريخ واألصالة لكل منطقة من مناطق المملكة، مثل قصر شبر

وقصر اإلمارة القديم بالرس وقرية العصداء وقصر اإلمارة بنجران وقلعة أعيرف بحائل وسوق المجلس  بجدة

 الحديثة القديمة. وقرية أم األجراس وقرية التراثي بالمذنب وحصن الكاف بالجوف وجبل الصعيري

 في المملكة العربية السعودية حماية التراث العمراني .4

 التراث العمراني بالمملكةحماية مشكالت . 1.4

وقد تأخرت المملكة العربية لحماية تراثها العمراني.  والبرامجاهتمت جميع دول العالم بوضع الخطط 

التراث العمراني ألسباب متعددة، بعضها شائع  لحماية هذا الخططالسعودية عن غيرها من الدول في وضع 

ينطبق على معظم المجتمعات، والبعض اآلخر محلي راجع ألسباب ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 

 :[2] سياسية، ومن أهمها

  الوعي الثقافي بأهمية التراث العمراني: أدركت المجتمعات المتقدمة في التحضر منذ ثالثة قرون

ية الحفاظ على اآلثار والتراث العمراني وتحسين وضعه واالستفادة منه. كما أن ونيف على أهم

بعض الدول العربية واإلسالمية تأثرت بالحركة االستعمارية فاهتمت بتراثها العمراني مثل 

م على يد أميل بوتا القنصل 1840م، والعراق منذ عام 1800مصر منذ حملة نابليون عام 

م على يد المؤرخ الفرنسي أرنست رينان، ثم تلتها 1860شام منذ عام الفرنسي في مصر، وفي ال

م 1882م وتونس عام 1831دول شمال أفريقيا إبان الحقبة االستعمارية في الجزائر عام 

م. أما بالنسبة للمملكة فقد تأخر وعيها بأهمية علم الحفريات والتراث 1912والمغرب عام 

 واألحياء والمباني التراثية وهجرها.العمراني مما أدى إلى إهمال اآلثار 
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 :أدى اكتشاف النفط في المملكة والحصول على عوائد  الطفرة االقتصادية وارتفاع مستوى الدخل

مجزية إلى تغير أسلوب حياة الناس ومعيشتهم واالنفتاح على العالم الخارجي والحاجة إلى الرقي 

ط التخطيطية المعاصرة التي أثرت على في المأكل والملبس والمركب، وانعكس ذلك على األنما

 النسيج العمراني القديم وأدت إلى إهماله واندثاره.

  نزع الملكيات لفتح الشوارع والساحات: تطلب تنفيذ المخططات العمرانية المعاصرة نزع الملكيات

، مما أدى إلى حرص بعض المواطنين وسعيهم بمطالبة الجهات وتعويض أصحابها مبالغ مغرية

 نية بفتح الشوارع وإقامة األبنية العالية تحت مسمى النهضة العمرانية ودفع التعويضات لهم.المع

  هجر المناطق القديمة: أدى ارتفاع مستوى المعيشة وازدياد دخل الفرد إلى انتقال معظم سكان

المناطق القديمة إلى المناطق الجديدة والضواحي وهجر بيوتهم، مما أدى إلى تفريغ األحياء 

 لعمالة األجنبية.للقديمة من سكانها وإهمال صيانتها واستخدام البعض منها كمستودعات أو سكن ا

  :ة تشكل مراكز المدن كأصبحت المناطق التقليدية في معظم مدن المملالنمو العمراني للمدن

 مما أدى إلى إزالة أ الحديثة

 انيها الحديثة شاهقة االرتفاع.جزاء منها أو إزالتها بالكامل الستيعاب المراكز التجارية بمب 

 :أدى غياب التشريعات التي تنظم  غياب التشريعات المنظمة للحفاظ على التراث العمراني

ترك الباب مفتوحاً لعمليات الهدم واإلزالة ومسح معالم  عمليات الحفاظ على التراث العمراني إلى

 .مدن وقرى تراثية بأكملها أو أجزاء منها

 أهم الصعوبات التي تواجه المحافظة على التراث العمراني باآلتي:[ 4)السيف( ]كما لخص 

 .تتطلب المحافظة على التراث قناعة على مستوى صناع القرار وتفير الدعم المالي والفني 

 .التسرع في هدم المباني التاريخية المتدهورة كونها تسبب خطراً على حياة ساكنيها 

 أنماط المباني والمناطق التقليدية مما يقلل رغبة السكان  تعارض األنظمة العمرانية الحديثة مع

 في ترميمها.

 .تعقد اتخاذ القرار بالترميم بسبب تعدد الملكيات وقدمها 

 المباني القديمة التعامل متطلبات التقنية الحديثة المتعارضة مع مفهوم الحفاظ. من الكثير تحتاج 

 شغالها في توفير متطلبات تنموية أكثر أهميةضعف الوعي الثقافي ألهمية التراث العمراني الن 

 .تغير التركيبة االجتماعية واالقتصادية للمناطق القديمة وفقدانها الحيوية والهوية العمرانية 

 رغم عدم تركيز المملكة على حماية التراث العمراني في وقت مبكر، إال أنها قامت مؤخراً و

 لبرامج التي تهدف لحماية تراثها العمراني. بحشد جهودها في وضع الخطط واالستراتيجيات وا

 اية التراث العمرانية في حمكجهود الممل. 2.4

مجموعة من المؤشرات تمثلت في عدد من األنشطة بتجلى اهتمام المملكة بحماية التراث العمراني 

 :فيما يلي اية التراث العمراني. ظهر ذلكلمؤسسات والهيئات لحموالفعاليات وإنشاء العديد من األطر وا

التي قامت بمسح أثري محدود بالتعاون مع بعثات أجنبية،  م1963هـ/1383عام وكالة اآلثار  تأسيس -

المتضمن إنشاء مجلس أعلى لآلثار يتولى  م1972/هـ1392انبثق عن ذلك صدور نظام اآلثار عام 

مطبوعات ودراسات  السياسة العامة لآلثار. وقد تبنى المجلس عدداً من البرامج والمشاريع وصدرت

 تعكس االهتمام بالتراث العمراني.

، حيث باشرت عام بالتراث العمراني وزارة الشئون البلدية والقرويةباهتمام وكالة الوزارة لتخطيط المدن  -

كتيبات وأدلة  تصدرببرنامج العناية بالتراث العمراني ودراسته وتوثيقه وتصنيفه، وأ م1988/هـ1408

بالتراث العمراني تعكس اهتمامها ى التراث العمراني، دليل تخطيط األسواق الشعبية( )دليل المحافظة عل

وكالة انطالقاً من دورها في توجيه وضبط التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة العمرانية المهام  كجزء من

ت ووضع خطط منحت الوزارة أماناتها مؤخرا اإلمكانات والميزانيات لطرح مشروعا. كما [26]المحلية
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وبرامج لتطوير وتأهيل مراكز المدن التاريخية )وسط مدينة الهفوف التاريخي ووسط مدينة الطائف( 

 .قة بالحفاظ على التراث العمرانيبالتنسيق مع الجهات ذات العال إضافةً للعديد من المواقع التراثية األخرى

ولة عن التراث أهم الجهات المسئ تعد منالتي  م2000/هـ1421 عام للسياحة واآلثار العامةالهيئة  إنشاء -

جانب عدد من الجهات مهمة المحافظة على التراث العمراني وتنميته بما بوقد تولت الهيئة  .العمراني بالمملكة

 . [6] واقتصادياً  في ذلك من مدن وأحياء وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية والعمل على توظيفها ثقافياً 

كأحد النقالت المهمة التي يمكن أن تواكب إنشاء مركز التراث العمراني الوطني بمؤخراً  هيئةقامت الوقد 

حاجة المملكة الحالية لتأسيس كيانات منظمة ذات مسؤوليات واضحة تعني بالتراث العمراني أسوة بالعديد من 

لمحافظة على التراث العمراني من منظور ا الدول التي بدأت مبكرا في الحفاظ على كنوزها الثقافية والتراثية

وتطويره واستثماره بما ال يفقده أصالته وتأثيره في تأكيد الهوية الوطنية بشكل عام وبناء شخصية المدينة 

 .[17] السعودية في الوقت الحاضر والمستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 [17]لوطني الهيكل التنظيمي لمركز التراث العمراني ا :(6شكل)

امالً للتراث العمراني ضمن برامجها الرامية إلى االستفادة من تراث المملكة وقد أعدت برنامجاً متك

 الثقافي في تنمية سياحية هادفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 [17]خطط وبرامج االهتمام بالتراث العمراني وحمايته بالمملكة   :(7)شكل 

 :[8]لبرنامج مجاالت العمل التالية ويغطي هذا ا

  بعدم إزالة أي مبني تراثي إال بعد التنسيق مع  اني والمحافظة عليهاالتراث العمرحماية مواقع ومباني

، وإطالق برنامج إصدار نظام خاص بالتراث العمرانيإعداد مشروع والهيئة العامة للسياحة واآلثار، 

"تمكين" نحو المحافظة على التراث العمراني وتنميته من خالل إشراك الجهات المحلية في إدارة 

 .رية والتراثية من الجهات الحكوميةالتراث العمراني، وبرنامج استالم المباني األثوتطوير وترميم 
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 موقعاً للتراث العمراني  م1985صر حمباني التراث العمراني وتسجيلها بتصنيف مواقع و

تم حصرها  وتسجيل مواقع ومبانٍ ة لتصنيف مواقع التراث العمراني إعداد المعايير الالزمو

 الرقمي لآلثار الوطنية.وتصنيفها في السجل 

 وسبل ندوة "التراث العمراني الوطني الملتقيات والمؤتمرات والندوات ) التوعية والتعريف من خالل

"المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في الدول اإلسالمية" ، وم2003/هـ1424المحافظة عليه" عام 

ـ في مدينة م2014هـ/1435رها في صفركان آخ ملتقيات التراث العمراني 4و، م2010/هـ1431عام 

ووضع برنامج استطالع التجارب العالمية في المحافظة على التراث العمراني، وبرامج تدريبية  ،أبها(

مع المسئولين والمجتمع المحلي  كثيرة اتلقاءمجتمعات المحلية، وتنظيم أكثر لبناء قدرات المختصين وال

 ظة على التراث العمراني وتنميته.والمجالس البلدية إلبراز أهمية المحاف

  من خالل إعداد خطة خمسية للمحافظة على التراث العمراني التراث العمراني تأهيل وتطوير

، منها برنامج تنمية م2005/هـ1426ذية لمجموعة من البرامج عام بالمملكة مع وضع خطة تنفي

الغاط، العال، رجال ألمع، راثية )قريةً ضمن مشروع تنمية القرى الت 64القرى التراثية حيث أدرجت 

الخبراء، المذنب(، وبرنامج تحسين مراكز المدن التاريخية بالشراكة مع وزارة  جبة، ذي عين،

فوف، الشئون البلدية والقروية والجهات ذات العالقة والمجتمع المحلي )الرياض، الطائف، اله

لشعبية حيث تم إعداد مخططات (، وبرنامج تأهيل وتطوير األسواق االمجمعة، ضبا، أملج،..

تصميمية وتنفيذية لثمانية أساوق شعبية منها سوق محايل عسير الشعبي بمنطقة وسوق الخوبة بمنطقة 

جازان وسوق حائل الشعبي، وبرنامج تأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبد العزيز مثل 

 والدوادمي والخرج والموية.مشروع تأهيل قصور الملك عبد العزيز بوادي الدواسر 

وضع برامج لتمويل مشاريع التراث العمراني وتأسيس شركة الفنادق التراثية وتبني برامج لإضافةً 

تدريبية في مجال التراث العمراني للعاملين في قطاعات التراث العمراني وبرامج الدعم الفني لمشاريع 

والمهرجانات الثقافية في مواقع التراث العمراني وغيرها القطاع الخاص والجهات الحكومية وإقامة الفعاليات 

 من الخطط والبرامج والمشاريع التي تهدف لحماية التراث العمراني.

ومن أهم اإلنجازات تسجيل عدد من مواقع التراث العمراني في المملكة ضمن مواقع التراث العالمي 

بأهمية ذلك في زيادة االهتمام بحماية القة، إيماناً األخرى ذات الع بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات

 :[17]ك المواقع التراث العمراني بالمملكة. ومن أهم تل

  :)أول موقع في المملكة العربية السعودية ينضم إلى قائمة  وهومدائن صالح )أو مدينة الحجر

 م لدى اليونسكو.2008مواقع التراث العالمي في 

 لت الهيئة العليا لتطوير الرياض مسئولية تطويرها. كما تولت الهيئة الدرعية التاريخية: وقد تو

العامة للسياحة العمل على تسجيل موقع الطريف بالدرعية ضمن قائمة التراث العالمي لدى 

 م.2010اليونسكو الذي تم عام 

 عي الحجر جدة التاريخية: أعدت الهيئة العامة للسياحة واآلثار ملفا لجدة التاريخية بعد تسجيل موق

 .[7] بمدائن صالح وحي الطريف بالدرعية التاريخية، كي يسجل تراثا عالميا

 

 

 

 
)يمةين: حةي الطريةف، وسةط:  [17]في قائمةة التةراث العةالمي  المسجلة واقع التراث العمراني بالمملكةم :(8شكل )

 : مدائن صالح(رجدة التاريخية،  يسا
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بتراث مدينة الرياض استجابةً لمتطلبات تطويرية أساسية في  الرياضالهيئة العليا لتطوير مدينة  اهتمام -

المدينة من خالل إبراز المكانة السياسية الوطنية للعاصمة إلى جانب إبراز أهمية وجمالية ودور التراث 

. كما تمثل دور الهيئة في حماية التراث العمراني من خالل تبني برامج [10] العمراني للمدينة

وقد قامت بتطوير قصر الحكم وتطوير مركز الملك عبد العزيز  .[16]بالتنمية التراثية  متخصصة تعنى

إضافةً إلى الدراسات واألبحاث للعديد من المباني التراثية  ،التاريخي وتطوير حي الطريف بالدرعية

ات ووضع مجموعة من التشريعات الحضرية الكفيلة بالحفاظ على المنشآت التراثية مع بعض التطبيق

والتجارب في استحداث أنشطة وظيفية للمنشآت التراثية القائمة كبرامج تأهيل المتاحف كقصر المصمك 

. وقد شكل تسجيل الدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث [11]وقصر المربع وقصور الدرعية التاريخية 

ة التاريخية التي وضعتها العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو أحد أهداف الخطة التنفيذية لتطوير الدرعي

نامج كما أعدت بر .[13] الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة واآلثار

وضعت الهيئة بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة حي الظهيرة في وسط مدينة الرياض حيث تطوير 

النسيج العمراني بين منطقة قصر الحكم ومركز الملك بهدف الربط بين برنامجاً لتطوير المنطقة واآلثار 

"من منطلق الحرص على النهوض اُ لمدينة الرياض تراثي. كما أعدت مسحاً [12] عبد العزيز التاريخي

بمنطقة الوسط ورفع مستوى وكفاءة المناطق التقليدية في المدينة مع المحافظة على طابعها العمراني 

. كما طورت حي الدحو في وسط مدينة الرياض الذي يمثل ما تبقى من [12] والمعماري المحلي القديم"

 .[15]األحياء القديمة والتراثية ضمن أسوار مدينة الرياض القديمة

 

 

 

 

 

 [15]يسار –مشروع تطوير حي الدحو في وسط مدينة الرياض [ 14]يمين  - مدينة الدرعية التاريخية :(9)شكل 

كمبادرة سبقت  م1996/هـ1417عام غير ربحية ؤسسة وطنية خاصة كم الخيرية مؤسسة التراثنشاء إ -

من أجل اإلسهام في خدمة التراث الوطني السعودي والتراث إنشاء الهيئة العامة للسياحة واآلثار وذلك 

وقد أنجزت المؤسسة العديد من المهام في خدمة التراث العمراني  .العربي واإلسالمي والمحافظة عليه

 يلي:تمثلت فيما 

  إطالق البرنامج الوطني للعناية بالمساجد العتيقة الذي يهدف إلى االهتمام بالمساجد ذات األهمية

 التاريخية والعمرانية.

  إنجاز مشروعات متعددة في مجال التوثيق والترميم لمعالم معمارية وإنشاء مبان جديدة ضمن

ئية وترميمها وتوثيق بئر هداج التطوير العمراني التراثي مثل توثيق مدرسة الهفوف االبتدا

األثري بتيماء وتوثيق قصر الملك عبد العزيز بالدوادمي وتسجيله وترميم قصر شبرا التاريخي 

 بالطائف وغيرها من المشروعات.

  إنشاء جائزة وطنية للتراث العمراني بهدف العناية به وترسيخ الوعي بأهميته وتأكيد ما يتسم به

العربية السعودية من تميز في إطار التراث العمراني العربي اإلسالمي التراث العمراني للمملكة 

وتحفيز اإلبداع في مجال العناية بالتراث العمراني وإبراز النماذج العمرانية الحديثة ذات األبعاد 

. وللجائزة عدة فروع من أهمها جائزة مشروع م2004/هـ1425التراثية. وقد تم إطالق الجائزة عام 

مراني وجائزة الحفاظ على التراث العمراني وجائزة بحوث التراث العمراني وجائزة التراث الع

، اإلنجاز مدى الحياة وجائزة طالب كليات العمارة والتخطيط. وقد تم إنجاز خمس دورات للجائزة

 منها الدورة الثالثة للجائزة )السنة الثانية( في الجانب الخاص بجائزة الطالب أيضاً، والتي عقدت في

، حيث تم منح العديد من الجوائز تنافس عليها أحد عشر مشروعاً في فرع الجائزة لمشروع م2010



914 

 مؤشرات حماية التراث العمراني في المملكة العربية السعودية، سمير نور الدين الوتـار

التراث العمراني ومشروعان في فرع مشروع الحفاظ على التراث العمراني واثنا عشر بحثاً في فرع 

تراث بحث التراث العمراني. ويمتد نشاطها ليشمل عدداً من المجاالت المتعلقة بالمحافظة على 

 .المملكة العربية السعودية بشكل خاص والتراث العربي واإلسالمي بشكل عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –الفةةةائز األول: فةةةرع مشةةةروع التةةةراث العمرانةةةي )يمةةةين(  -القريةةةة الثقافيةةةة التراثيةةةة بةةةوادي فاطمةةةة  :(10شككككل )

ول: فرع جائزة الحفاظ على التراث الفائز األ –جدة التاريخية: دراسة حضارية. [20] (2009السنة األولى  3)الدرورة

 [21] العمراني )يسار(

تعزيز التكامل بين بهدف  م2010/هـ1431عام  كرسي األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني إنشاء -

الثقافي  دعم األنشطة البحثية العلمية التي تساعد على إيقاظ الوعيالعملية التعليمية والممارسة المهنية و

الوسط األكاديمي المتخصص وفي الوسط االجتماعي وبث روح االعتزاز بثراء التراث العمراني في 

تعزيز بالعمراني المحلي وتميزه، واإلسهام في ربط وتأكيد الصلة والتواصل بين األصالة والمعاصرة 

 اصرة.الوعي بالجذور الثقافية للمجتمع وعاداته وتقاليده العربية اإلسالمية وبمتطلباته العمرانية المع

 م2008/هـ1429م عا شعبة الحفاظ على التراث العمراني بالجمعية السعودية لعلوم العمران إنشاء -

التعريف بأهمية التراث العمراني،  في هدافهاإحيائه حيث تمثلت أللحفاظ على التراث العمراني و

ودعم وتطوير ي، وإيجاد منتدى ثقافي وعلمي لطرح وتبادل األفكار بين المهتمين بالتراث العمران

التراث العمراني والحفاظ اإلنتاج العلمي في مجال التراث العمراني، وتنمية الوعي لدى النشء بأهمية 

 كما تركزت أهم أنشطتها فيما يلي: .[1]كمصدر للتنمية  عليه وتوظيف التراث

 جال التراث إنشاء قاعدة معلومات عن العناصر التراثية العمرانية وعن المهتمين والفاعلين في م

 العمراني وعن جمعيات أصدقاء التراث العمراني.

  إدخال معلومات عن أهمية التراث العمراني والحفاظ عليه في المناهج الدراسية لطالب المدارس

 في المملكة.

  تشجيع وحث المهتمين بالتراث العمراني على فتح حوار شامل عن أهمية التراث العمراني في

 ة.وسائل اإلعالم المختلف

 .زيارات لمناطق ومدن المملكة تحوي عناصر تراثية مهمة من قبل أعضاء الشعبة 

 .التواصل مع الجمعيات اإلقليمية والدولية التي تهتم بالحفاظ على التراث العمراني واالشتراك في عضويتها 

 ئز جراء المسابقات ومنح الجوارات والندوات اإلقليمية والدولية، وإمشاركة الشعبة في المؤتم

 للمهتمين بالتراث العمراني.

كما توجد هناك جهود أخرى بالمملكة تسهم بدور كبير بشكل مباشر وغير مباشر في حماية التراث 

الذي يركز على توعية المجتمع بتراث المملكة، وتبني العديد من السنوي  العمراني كمهرجان الجنادرية

 ، وبرامج أخرى جزئية في جهات وهيئات أخرى.أمانات بعض المناطق تأسيس إدارات للتراث العمراني
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  تقييم جهود المملكة في حماية التراث العمراني .5

من خالل األول  اعتمد تقييم تحقيق أهداف المملكة في الحفاظ على التراث العمراني على عاملين رئيسيين:

من خالل استبيان تم  لثانياوإعداد البرامج وتنفيذ المشروعات، ومن جهود بذلت لوضع الخطط  ما تم عرضه

 إجراؤه على سكان المملكة الستقراء آرائهم حول التراث العمراني وحمايته.

 مؤشرات المسح الميداني: . 1.5

 وتتلخص المؤشرات فيما يلي:، جهود للمملكة في حماية التراث العمرانيلتقييم  لعامل األولوهو ا

  التراث العمراني على المستوى العالمي إلى  الجهات الدولية المسئولة عن حماية اهتماميعود

عاماً  15منذ حوال حماية تراثها العمراني االهتمام بلمملكة بدأت اأكثر من نصف قرن، بينما 

 فقط، وهذا يعتبر فارقاً كبيراً.

  تقوم على حصر قامت بتأسيس مؤسسات عامة وخاصة تعنى " المتقدمة" العديد من الدول

منها المملكة العربية العديد من دول العالم الثالث بينما تأخر وتوثيق وحماية التراث العمراني. 

 نتيجة ظروف خاصة بكل دولة.السعودية 

  لكنها في فترة قياسية لم الالزمة لحماية تراثها العمراني تأخر المملكة باتخاذ اإلجراءاترغم ،

سيس جهات عدة وضعت الخطط وأطلقت المبادرات لحماية تتجاوز عشر سنوات استطاعت تأ

 التراث العمراني.

  ما تمت العناية به من تراث في المملكة حتى اآلن ال يمثل إلى جزءاً يسيراً مما تمتلكه من المواقع

 ته والحفاظ عليه.تحتاج لبذل جهود كبيرة وتخصيص ميزانيات خاصة لحمايوالمباني التراثية والتي 

لحمايةة التةراث العمرانةي بالمملكةة الرئيسية واألنشطة لمبادرات واإلنجازات مؤشرات المسح الميداني ل :(1)جدول 

 )الباحث( العربية السعودية

 الجهة المسئولة )هـ/م( التاريخ المبادرة / اإلنجاز م

 وزارة الشئون البلدية والقروية 1408/1998 مشروع المسح الشامل لمواقع التراث العمراني 1

 مؤسسة غير ربحية 1417/1996 إنشاء مؤسسة التراث 2

 اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية 1419/1998 إعداد مخطط شامل للمنطقة األثرية بالدرعية 3

 - 1421/2000 إنشاء الهيئة العليا للسياحة 4

 الهيئة العليا للسياحة 1424/2003 تنظيم ندوة التراث العمراني 5

 مؤسسة التراث 1425/2004 ائزة األمير سلطان للتراث العمرانيإنشاء ج 6

 الهيئة العليا للسياحة 1426/2005 مشروع تأهيل وتطوير التراث العمراني 7

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار 1429/2008 انضمام مدائن صالح للتراث العالمي 8

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار 1431/2010 تسجيل الدرعية التاريخية ضمن التراث العالمي 9

 الجمعية السعودية لعلوم العمران 1431/2010 إنشاء شعبة الحفاظ على التراث العمراني 10

 جامعة الملك سعود 1431/2010 إنشاء كرسي األمير سلطان للتراث العمراني 11

12 
تنظيم المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في الدول 

 اإلسالمية
 الهيئة العامة للسياحة واآلثار 1431/2010

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار 1433/2012 جدة -ملتقى التراث العمراني الوطني األول  13

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار 1434/2013 الشرقية –ملتقى التراث العمراني الوطني الثاني  14

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار 1435/2014 مدينة المنورةال -ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث  15

 الهيئة العامة للسياحة واآلثار 1436/2015 أبها –ملتقى التراث العمراني الوطني الرابع  16

المبادرات واإلنجازات واألنشطة الرئيسية لحماية التراث العمراني األطر و( أهم 1ويلخص )الجدول 

ة منذ انطالقة فكرة الحماية. كما يعكس الجدول الجوانب التأسيسية في تكوين وإنشاء بالمملكة العربية السعودي

وتعكس المؤشرات المذكورة آنفاً حاجة المملكة الملحة لبذل  الجهات التي ستعنى بحماية التراث العمراني.

 جهود أكبر للحفاظ على التراث العمراني وحمايته.
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 سكاناستقصاء آراء ال مؤشرات استبيان. 2.5

 ا، حيث تم استقراءوهو العامل الثاني لتقييم أثر جهود المملكة في حماية التراث العمراني وتحقيقها ألهدافه

اني باعتبارهم المستهدفين الرئيسيين من عملية حماية التراث العمر العربية السعودية المملكة في سكان الآراء 

يع االستبيانات )ميدانية، الكترونية( حيث تم توز لعملريقة والحفاظ عليه بالمملكة. لقد تم استخدام أكثر من ط

ولتحليل نتائج  .استبيان غطى معظم مناطق المملكة واستهدفت فيه فئات مهنية وعمرية متنوعة 1500حوالي 

والذي يستخدم عدداً من (، SPSSتم استخدام أساليب المعالجة اإلحصائية من خالل برنامج ) االستبيان،

 النسب المئوية، المدى، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري. امالت للحصول على النتائج:الرموز والمع

من حيث خصائص العينة كمايلي: نتيجة كانت حيث  ،فقط استبيان 355على نتيجة الحصول  وقد تمكنا من

 يةوالفئات العمر% غير سعوديين(، 18% سعوديين و82) والجنسية% إناث(، 27% ذكور و73)الجنس 

% غير متزوجين أو لم 35% متزوجين و55)والحالة االجتماعية  سنة(، 40% فوق 48سنة و 40% تحت 52)

% 42% مهن عالية و58% مستويات أخرى(، والمهنة )35% جامعيين وما فوق 65يبينوا(، والحالة التعليمية )

% من الشرقية، 15، % من الغربية24% من الوسطى، 42) وموقع السكن الحالي واألصلي (،مهن عادية

، ومن يسكن في منطقة % لم يغيروا(38% غيروا منطقتهم، 62% مناطق أخرى(، ومكان السكن األصلي )19

وتعتبر  .% يكنون في مناطق قديمة قريبة من وسط المدينة(22% ال يسكنون في مناطق قديمة و 78قديمة )

عينة على العديد من الجابت أوقد  وة من الدراسة. خصائص هذه العينة مناسبة نوعاً ما الستخالص النتائج المرج

 تساؤالت الدراسة وظهرت آثار الجهود المبذولة لحماية التراث العمراني بالمملكة. 

استهدفت أسئلة الجزء : مؤشرات وعي السكان ومعرفتهم بالتراث العمراني عالمياً ومحلياً واهتمامهم به  -أ

 اث العمراني وأهمية الحفاظ عليه. فقد أظهرت عينة الدراسة ما يلي:األول إدراك السكان واهتمامهم بالتر

% ليس لديهم 26لته، بينما لديهم علم بالمقصود من مفهوم التراث العمراني ودال السكان% من 74 -

 .بالمقصود من التراث العمراني معرفة

لديهم فقط % 38و، بهلديهم اهتمام  من الناسفقط % 25 بخصوص التراث العمراني في دول العالم، -

)معظمهم ذكروا األهرامات وساعة بيغ بن وبرج  معرفة بالمعالم التراثية والتاريخية في دول العالم

% فقط 16% يهتمون بزيارة المعالم التراثية عن سفرهم للخارج، فقط  18و ،إيفيل وتمثال الحرية(

اجد إستانبول وبرج إيفيل وأسواق )معظمهم ذكروا مس زاروا معالم تراثية وتاريخية في دول العالم

تدل هذه النتائج على مؤشرات سلبية حيث تحتاج الجهات المهتمة بحماية التراث . والقاهرة القديمة(

 العمراني برفع مستوى الوعي والمعرفة للتراث العمراني في دول العالم.

% فقط لديهم معرفة 42، % فقط من الناس لديهم اهتمام به30بخصوص التراث العمراني في المملكة،  -

الدرعية ومدائن صالح و وسط الرياض القديم)معظمهم ذكروا عالم التراثية والتاريخية في المملكة بالم

% فقط زاروا 22، تجوالهم بالمملكة دفقط % يهتمون بزيارة المعالم التراثية عن 26(، وجدة التاريخية

ا مدينة الدرعية وحي الديرة بالرياض وقصر ذكرومعالم تراثية وتاريخية في دول العالم )معظمهم 

أفضل بقليل من مؤشرات التراث العالمي، (. وتدل هذه النتائج على مؤشرات وأسواق جدةالمصمك 

 .لكن من الواضح أن االهتمام بزيارة هذه المعالم ال تأتي ضمن أولوية الناس عن تجولهم بالمملكة

ات ومؤسسات مسئولة عن التراث العمراني بالمملة % من الناس أن لديهم علم بوجود جه65أشار  -

وحمايته ومعظمهم ذكر هيئة السياحة واآلثار واألمانات والبلديات ونادراً من ذكر جهات خاصة أو 

 مؤسسات مختصة بحماية التراث العمراني.

%( رغم أن 62معظم أفراد العينة تعرفت على المعالم التراثية بالمملكة من خالل وسائل اإلعالم فقط ) -

 الوسائل األخرى أصبحت متاحة لهم في الوقت الحاضر )انترنت، منشورات،...(.

( إلى تفاوت طفيف في االهتمام بالتراث العمراني وزيارته عالمياً ومحلياً حيث لوحظ 11ويشير الشكل )

سة يظهر أن الذكور اهتمام أكبر بالتراث العمراني المحلي. كما أن مقارنة هذه النتائج مع خصائص عينة الدرا

سنة( والمتزوجون والذين مستواهم التعليمي عاٍل هم الفئات الذين لديهم  40والفئات العمرية الكبيرة )أكبر من 

 اهتمام أكبر بالتراث العمراني وحمايته رغم قلة عددهم من إجمالي عينة الدراسة.
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 )يسار( محلياارته عالمياً )يمين( اهتمام أفراد العينة بالتراث العمراني وزي :(11شكل )

تدل نتائج الجزء األول من االستبيان وجود ضعف عام لدى معرفة الناس بالتراث العمراني واهتمامهم 

بزيارة المعالم التراثية سواء في دول العالم أو في المملكة، حيث يبدو أن االهتمام باألنشطة والفعاليات 

 لناس وأولوياتهم.األخرى مازال مهيمناً على اهتمام ا

هذا المحور على الستة ل سئلةاألركزت  مؤشرات محور أهمية حماية التراث العمراني والحفاظ عليه في المملكة: -ب

 رأي الناس بأهمية حماية التراث العمراني بالمملكة وانعكاس جهود الجهات المسئولة على أرض الواقع، حيث تبين ما يلي:

 موافق بشدة وموافق على أن المملكة تتمتع بمعالم تراثية وتاريخية هامة وكثيرة.بين  أفراد العينةن % م62 -

في ي بين موافق وموافق بشدة على أن هناك أهمية لحماية التراث العمران أفراد العينة% من 46 -

 % منهم بين غير موافق وغير موافق إطالقاً على ذلك.37، بينما المملكة

 السكان%( على أن 66بين غير موافق إطالقاً وغير موافق وال أدري ) تركزت إجابات أفراد العينة -

بحماية التراث العمراني بالمملكة، ويمكن أن يكون سبب ذلك عدم تواصلهم أو ليس لديهم اهتمام 

 معرفتهم عن قرب بما يتم فعلياً لحماية التراث العمراني.

ضحاً من الجهات المسئولة لحماية التراث العمراني يدرك معظم أفراد العينة  أن هناك اهتماماً جيداً ووا -

 % فقط بين غير موافق وغير موافق إطالقاً على ذلك.22بالمملكة، حيث أن 

 .هتمام برفع مستوى وعي السكان بأهمية التراث العمرانياال بخصوصفراد العينة بشكل شبه متساوٍ توزعت ردود أ -

%( أن استخدام اإلعالم والوسائل التقنية المعاصرة 52دة )معظم أفراد العينة بين موافق وموافق بش -

 .يساعد بالتعريف بأهمية التراث العمراني

 

 

 

 

 
ال  2ال أوافةق إطالقةاً،  1)  محور أهميةة حمايةة التةراث العمرانةي والحفةاظ عليةه فةي المملكةة )الباحةث( :(12شكل)

 موافق بشدة( 5موافق،  4ال أدري،  3أوافق، 

بخصوص أهمية حماية  تفاوت وتوزع وتشتت آراء أفراد العينة الجزء من االستبيان علىهذا تدل نتائج 

التراث العمراني والحفاظ عليه في المملكة، وهذا يدل على أن الجهود المبذولة من الجهات المختصة تحتاج 

 لتركيز واهتمام وخطط توعوية أكبر للوصول إلقناع الناس بأهدافها.
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عينة موافقون على الأظهرت الدراسة أن أفراد  التراث العمراني:حماية شكالت مأهم مؤشرات محور  -ج

( 5من  3.78بمتوسط )على عدم حمايته بالشكل المطلوب  أثرت مشكالت للتراث العمراني بالمملكةأن هناك 

ير إلى ( وهي الفئة التي تش4.20إلى  3.41وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من 

من  تحد مشكالتخيار موافق على أداة الدراسة مما يوضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أن هناك 

 الحفاظ على التراث العمراني.

 أهم مشكالت التراث العمراني بالمملكة :2 جدول

رقم 

 السؤال
 % ؤالــــــــــالس

موافق 

 بشدة
 موافق

ال 

 أدري

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

وسط المت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

3 

وجود الكثير من 

المعالم والمباني 

التراثية بالمملكة لم 

تصل لها الحماية 

 حتى اآلن

% 47.0 26.0 15.0 11.0 1.0 4.07 1.08 1 

1 

عدم توفر دعم مالي 

كاٍف ليقوم سكان 

األحياء القديمة 

بترميم مساكنهم 

 ومحالتهم

% 39.0 38.0 9.0 13.0 1.0 4.01 1.05 2 

2 

إشغال المساكن 

والمحالتفي المناطق 

القديمة من قبل 

 العمالة مشكلة كبيرة

% 33.0 36.0 15.0 16.0 - 3.86 1.05 3 

5 

تأخر المملكة عن 

غيرها من الدول في 

حماية تراثها 

العمراني لسكان 

 المملكة

% 34.0 34.0 12.0 18.0 2.0 3.82 1.16 4 

6 

تأثير أشكال 

المباني  وارتفاعات

الحديثة على المعالم 

التاريخية وأفقدتها 

 أهميتها

% 23.0 30.0 37.0 13.0 7.0 3.49 1.19 5 

4 

عدم توفر وسائل 

مواصالت سهلة 

ومناسبة لزيارة 

المعالم التراثية 

 بالمملكة

% 26.0 26.0 16.0 30.0 2.0 3.44 1.23 6 

 0.69 3.78 المتوسط العـــــــــــــــــــام

أهم مشكالت التراث العمراني في ن النتائج أن هناك تجانس في موافقة أفراد عينة الدراسة على ويتضح م

( وهي متوسطات تقع 4.07إلى  3.44حيث تراوحت متوسطات موافقتهم حول هذه األسباب ما بين )  المملكة

اسة مما يوضح التجانس في الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي والتي تشير إلى )موافق( على أداة الدر

حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة  وجود هذه المشكالت، افقة أفراد عينة الدراسة على هذهفي مو

( والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب 4، 6، 5، 2، 1، 3الواردة في االستبيان رقم )ستة المشكالت الموافقون على 

 الي:موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كالت
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وجود الكثير من المعالم والمباني التراثية بالمملكة لم تصل لها الحماية ( وهي " 3جاءت العبارة رقم ) -1

 (.5من  4.07راد عينة الدراسة عليها بمتوسط )" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أف حتى اآلن

القديمة بترميم عدم توفر دعم مالي كاٍف ليقوم سكان األحياء ( وهي " 1جاءت العبارة رقم ) -2

" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط كبيرة مساكنهم ومحالتهم 

 (.5من  4.01)

إشغال المساكن والمحالت في المناطق القديمة من قبل العمالة ( وهي " 2جاءت العبارة رقم ) -3

 (.5من  3.86الدراسة عليها بمتوسط ) " بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينةمشكلة كبيرة 

 

 

 

 

 

 

 

( Mean( والمتوسةةةط الحسةةةابي )Standard Deviationالجةةةدول البيةةةاني لالنحةةةراف المعيةةةاري ) :(13)شككككل 

 )يسار( 2)في الوسط( و 1)يمين( و 3للعبارات 

سكان تأخر المملكة عن غيرها من الدول في حماية تراثها العمراني ل( وهي " 5جاءت العبارة رقم ) -4

 (.5من  3.82" بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط )المملكة 

تأثير أشكال وارتفاعات المباني الحديثة على المعالم التاريخية ( وهي " 6جاءت العبارة رقم ) -5

 (5من  3.9وسط )" بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوأفقدتها أهميتها 

عدم توفر وسائل مواصالت سهلة ومناسبة لزيارة المعالم التراثية ( وهي " 4جاءت العبارة رقم ) -6

 (5من  3.44" بالمرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط )بالمملكة 

 

 

 

 

 

 

 

( Mean( والمتوسةةةط الحسةةةابي )Standard Deviationالجةةةدول البيةةةاني لالنحةةةراف المعيةةةاري ) :(14)شككككل 

 )يسار( 4)في الوسط( و 6)يمين( و 5للعبارات 

عينة الالدراسة أن أفراد أظهرت  الحل لحماية التراث العمراني:أدوات ووسائل  مؤشرات محور أهم -د

حماية التراث التي تعترض مشكالت الاألدوات والوسائل للتغلب على من  اً موافقون على أن هناك عدد

إلى  3.41( وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من 5من  4.04بمتوسط )اني العمر

( وهي الفئة التي تشير إلى خيار موافق على أداة الدراسة مما يوضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون 4.20

 .من حيث األهمية تتدرج الحلولمن  اً على أن هناك عدد
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 ائل الحل لحماية التراث العمرانيمحور أهم أدوات ووس مؤشرات :(3)جدول 

رقم 

 السؤال
 % الســــــــــؤال

موافق 

 بشدة
 موافق

ال 

 أدري

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

2 

تخصيص 

ميزانيات كبيرة 

لحماية التراث 

العمراني 

 بالمملكة

% 44.0 45.0 10.0 - 1.0 4.31 0.73 1 

1 

إنشاء المزيد 

من الجهات 

)حكومية 

وخاصة( 

لحماية التراث 

 العمراني

% 47.0 35.0 10.0 6.0 2.0 4.19 0.98 2 

4 

توفير إسكان 

مناسب للعمالة 

خارج األحياء 

القديمة سيحل 

مشكلة تكدسهم 

 فيها

% 39.0 38.0 17.0 6.0 - 4.10 0.89 3 

3 

االهتمام 

بوسائل اإلعالم 

والتقنيات 

ثة إلبراز الحدي

التراث 

العمراني 

 بالمملكة

% 34.0 46.0 14.0 6.0 - 4.08 0.85 4 

5 

االستفادة من 

تجارب الدول 

األخرى في 

حماية التراث 

 العمراني

% 40.0 23.0 20.0 14.0 3.0 3.83 1.19 5 

6 

إدخال حماية 

التراث 

العمراني في 

المناهج 

التعليمية 

سيساعد في 

 رفع الوعي

% 38.0 23.0 18.0 15.0 6.0 3.72 1.28 6 

 0.61 4.04 المتوسط العـــــــــــــــــــام

حلوالً متعددةً وأدوات ويتضح من النتائج أن هناك تفاوت في موافقة أفراد عينة الدراسة على أن هناك  

م، حلوالً أخرى أهوموافقتهم على أن هناك على بعض الحلول بين موافقتهم بشدة  تتراوح ماووسائل مختلفة، 

( وهي متوسطات تتراوح ما 4.31إلى  3.72حيث تراوحت متوسطات موافقتهم حول هذه األسباب ما بين )

بين الفئتين الرابعة والخامسة من فئات المقياس الخماسي واللتين تشيران إلى )موافق/ موافق بشدة( على 

سة على هذه األسباب حيث يتضح التوالي على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة أفراد عينة الدرا
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( وهي 2تتمثل في العبارة رقم )الحلول من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على واحدة من 

 (.5من  4.31" بمتوسط )تخصيص ميزانيات كبيرة لحماية التراث العمراني بالمملكة "

 

 

 

 
 

 2( للعبارة Mean( والمتوسط الحسابي )Standard Deviationالجدول البياني لالنحراف المعياري ) :(15)شكل 

تتمثل في األساليب للحلول بينما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على خمسه من 

كما هو ( والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها 6،  5،  3،  4،  1العبارات رقم ) 

 ألشكال البيانية. موضح في الجدول وا

 

 

 

 

 

 

( للعبةارات Mean( والمتوسةط الحسةابي )Standard Deviationالجدول البياني لالنحراف المعيةاري ) :(16)شكل 

 )يسار( 3)في الوسط( و  4)يمين( و  1

 

 

 

 

 

 

 

 

عبةارات ( للMean( والمتوسةط الحسةابي )Standard Deviationالجدول البياني لالنحراف المعيةاري ) :(17)شكل 

 )يسار( 6)يمين( و  5

 النتائج والتوصيات .6

 بناًء على ما تم عرضه في مختلف أجزاء البحث. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات
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 نتائج الدراسة . 6.1

  أن هناك مخزوناً كبيراً من التراث العمراني في في الدراسة والتقصي والبحث المسح بين

جزءاً كبيراً منه لم يحظ بالعناية الالزمة  لكنع وبعضه يعود آلالف السنين، بالتنوالمملكة يمتاز 

 نظراً لضخامة حجم العمل وانتشاره ولحداثة االهتمام بالتراث العمراني في المملكة.

  كشفت الدراسة عن عدم اهتمام الجزء األكبر من السكان بالتراث العمراني بشكل عام رغم

أن معرفتهم مقتصرة على عدد محدود من المعالم التراثية والتاريخية إدراكهم لمفهومه وداللته، و

 والتاريخية أثناء سفرهم وتجوالهم.ال يفضلون ارتياد المواقع التراثية عالمياُ ومحلياً وأنهم 

  تباينت آراء معظم أفراد العينة بخصوص أهمية حماية التراث العمراني في المملكة حيث أن أقل

رائهم حول راث العمراني، وهذا يعود لتباين آأشارت إلى أهمية حماية التة من نصف أفراد العين

 فعالية رفع مستوى وعي السكان بحماية التراث العمراني.

  وجود الكثير من المعالم  تتمثل فيأظهرت الدراسة أن أهم مشكلة للتراث العمراني بالمملكة

دم توفر دعم مالي كاٍف لسكان المناطق لم تصل لها الحماية حتى اآلن إضافةً لعالتي التراثية 

  .التراثية للقيام بترميم مساكنهم ومحالتهم

 ال يتجاوز خمسة عمره بالمملكة لحماية التراث العمراني، إال أنه  اً توصلت الدراسة إلى أن هناك حراك

نة عيأفراد وقد اتفق أغلب  .نصف قرن ألكثر منعشر عاماً، بينما عمر المبادرات الدولية يعود 

الدراسة على بروز دور الهيئة العليا للسياحة واآلثار في حماية ورعاية التراث العمراني، وهذا يعتبر 

 الجوانب المميزة للهيئة بسبب بعض الخطط والمبادرات التي تم عرضها في البحث. أحد

 نوات السط المكثف لحماية التراث العمراني لم يظهر بشكل جلي إال في اأظهرت الدراسة أن النش

تعزيز الوعي بأهمية حماية  ألخيرة بعد أن استطاعت الهيئة العامة للسياحة واآلثار مناالخمس 

 وضع الخطط والبرامج وتطويرها.التراث العمراني و

  بينت الدراسة أنه رغم تأخر الحراك لحماية التراث العمراني بالمملكة، إال أن المبادرات

 تظهر الرغبة والسعي لحماية التراث العمراني. خراً والمشروعات واإلنجازات التي أطلقت مؤ

 التوصيات. 2.6

  معلومات وطنية وشاملة بيانات وإحصاءات و قاعدةوتحديث  تقوم بإعدادإنشاء هيئة وطنية

تخدم الجميع من باحثين وأكاديميين بالمملكة والمباني التاريخية لجميع مواقع التراث العمراني 

، حيث أظهرت الدراسة عدم وجود جهة ين وزوار وسائحينوجهات حكومية وخاصة ومواطن

 تقوم بهذا الدور بشكل متكامل.

  وتوسيع مسئوليتها (، تحويلها لوزارة)منح الهيئة العامة للسياحة واآلثار مزيداً من الصالحيات

جميع مواقع ومباني التراث العمراني بالمملكة على أن تضع إعادة تأهيل وحماية وإشرافها على 

 الخطط واالستراتيجيات بعيدة وقصيرة المدى لحماية التراث العمراني.ور وتط

 حيث أظهرت الدراسة  تفعيل دور الجهات المهتمة حالياً بالتراث العمراني وحمايته في المملكة

العامة نشاء المزيد من المؤسسات والهيئات . إضافةً إلدورها المحدود في حماية التراث العمراني

ومباني التراث عنى بحماية التراث العمراني بسبب المخزون الهائل من مواقع التي توالخاصة 

حيث أن ما تم استعراضه من  ورفع مستوى التعاون والتنسيق فيما بينها، العمراني بالمملكة،

 المتطلبات.ال يفي بال يلبي االحتياجات وومؤسسات جهات 

 لبرامج  خاصةميزانيات تخصيص إدراج خطط حماية التراث الحماية ضمن الخطط الوطنية و

ومشروعات حماية التراث العمراني والمباني التاريخية باإلضافة لدعم المواطنين المقيمين في 

 المناطق القديمة ومساعدتهم لتأهيل مساكنهم ومتاجرهم.

 مع المؤسسات والهيئات العالمية واالستفادة  تبادل الخبرات الالزمة في حماية التراث العمراني

حيث أظهرت الدراسة خبرة بعض الدول ة في مجال حماية التراث العمراني، جاربها الرائدمن ت

 المتقدمة في حماية التراث العمراني ألكثر من خمسين عاماً.
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  عقد من خالل زيادة الوعي الشعبي بأهمية التراث العمراني وحمايته تطوير أدوات وأساليب

، لخاصة التي تركز على التراث العمراني بالمملكةا الندوات والمؤتمرات والتظاهرات الشعبية

واستخدام اإلعالم بجميع أدواته وقنواته للتعريف بالتراث العمراني بالمملكة وأهمية حمايته 

 .وتخصيص برامج ونشرات ومطبوعات دورية تكون بمتناول الجميع

 لبات فتح مجال السياحة من الخارج ضمن إطار محدد ومدروس وضوابط تتناسب مع متط

 المملكة واالستفادة من أساليب وطرق ترويج المناطق السياحية ذات الطابع التراثي والتاريخي.

  عن المناطق والمباني التراثية الهامة ذات األولوية والعمل على إعادة وافية إعداد دراسات

ثة تصنيف التراث العالمي، حيث أن المواقع الثالإلدراجها ضمن  وضع خطة تنفيذيةتأهيلها و

 التي تم تصنيفها بالمملكة حتى اآلن ال يعكس أهمية هذا التراث العمراني.
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THE PROTECTION OF URBAN HERITAGE  

INDICATORS IN SAUDI ARABIA  

ABSTRACT  

Saudi Arabia has focused recently on the protection of urban heritage which abounds in various 

areas. Since it has recently intensified efforts to protect the urban heritage through the establishment 

of many official and non-official frameworks relevant to the protection of urban heritage and work 

to find ways and means for the rehabilitation and development of the Kingdom of Saudi Arabia, 

accompanied by the launch of several projects , conferences, workshops and the development of 

research centers that aim to protect the urban heritage in a serious attempt to rectify the delay in the 

protection and preservation. The research problem in the lack of indicators determine Are these 

efforts achieved their objectives or not, especially as the main beneficiary of this is the citizen. The 

importance of research in highlighting the role played by the agencies responsible for the protection 

of urban heritage and enhances its role and support to continue to perform its functions. The 

research aims to reach conclusions and recommendations to assist decision-makers in addressing the 

negatives and enhance positives regarding the protection of urban heritage and preservation of 

historical monuments in Saudi Arabia. The study was based on a descriptive approach to assess the 

size of the effort compared to the global indicators, in addition to the direct method of the survey 

among the citizens to evaluate and measure the actual reflection of the efforts in the protection of 

urban heritage, which will be felt and understood by citizens as the first beneficiary of the 

preservation of this heritage and development. The study found significant findings and 

recommendations is that the efforts that have been made are considered standard compared to the 

amount of time available and modern mobility and experience, but its impact on citizens and raise 

public awareness has not sufficiently, And that the competent authorities need other efforts to 

overcome the obstacles on to give the true value of this architectural heritage , which was 

considered a precious treasure reflects the history and culture of each city and wealth should not 

alienate them. 

Keywords: Indicators - The protection of urban heritage - Rehabilitation - Urban Conservation - 

Kingdom of Saudi Arabia. 
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 اسةأساليب المعالجة اإلحصائية في البحث ومكونات عينة الدر :(1)ملحق

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعهةا، فقةد تةم اسةتخدام العديةد مةن األسةاليب اإلحصةائية المناسةبة 

والتةي يرمةز لهةا   Statistical Package for Social Sciencesباسةتخدام الحةزم اإلحصةائية للعلةوم االجتماعيةة 

 (.SPSSاختصاراً بالرمز )

إدخةال البيانةات إلةى الحاسةب اآللةي، ولتحديةد طةول خاليةا المقيةاس الخماسةي       )الحةدود وذلك بعد أن تم ترميز و

(، ثم تقسيمه على عدد خاليا  المقياس للحصول 4=1-5الدنيا والعليا ( المستخدم في محاور الدراسة ، تم حساب المدى) 

لى أقل قيمة في المقياس ) أو بداية المقياس (  بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إ0.80= 4/5على طول الخلية الصحيح أي) 

 وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي :

 يمثل )ال أوافق بشدة ( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه. 1.80وحتى  1.00من  -

 بارة باختالف المحور المراد قياسه.يمثل )ال أوافق( نحو كل ع 2.60وحتى  1.81من  -

 يمثل )ال أدري ( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه. 3.40وحتى  2.61من  -

 يمثل )موافق( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه. 4.20وحتى  3.41من  -

 اسه.يمثل )موافق بشدة( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قي 5.00وحتى  4.21من  -

حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفيةة ألفةراد عينةة الدراسةة وتحديةد 

 استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.

 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:

" وذلةةك لمعرفةةة مةةدى ارتفةةاع أو انخفةةاض  Weighted Mean" المتوسةةط الحسةةابي المةةوزون )المةةرجح(  (1

استجابات أفراد الدراسة على كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب 

 العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون. 

أفةراد الدراسةة عةن المحةاور " وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات  Meanالمتوسط الحسابي "  (2

 الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي.

للتعرف علةى مةدى انحةراف اسةتجابات أفةراد الدراسةة  "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  (3

ور مةن المحةاور الرئيسةة عةن متوسةطها الحسةابي. ويالحةظ أن لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محة

االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفةراد عينةة الدراسةة لكةل عبةارة مةن عبةارات متغيةرات الدراسةة، 

 إلى جانب المحاور الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس.
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 استبيان :(2)ملحق

 أخي العزيز:

يسرني أن أضع بين أيديكم استبيان لبحث أقوم بإعداده بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، بعنوان 

. آمل التكرم والتعاون لتعبئة هذا االستبيان الذي سيكون "مؤشرات حماية التراث العمراني بالمملكة العربية السعودية"

ير في دعم البحث العلمي في مجال حماية التراث العمراني بالمملكة. وأشير إلى أن المعلومات التي ستمأل له األثر الكب

 ستكون ألغراض البحث فقط وسرية.

 أوالً: البيانات الشخصية:

 فأكثر 60□        60-40□       40-20□ العمر:              أنثى□ ذكر          □ الجنس :    

 آخر□ متزوج         □ عازب        □ الحالة العائلية:    غير سعودي□ سعودي      □الجنسية:    

 عالي□ جامعي     □ دون الثانوي     □ المستوى التعليمي:   المهنة: ............................ 

)اسم المنطقة/المدينة(:  مكان السكن )األصلي(: مكان السكن )حالياً(: )اسم المنطقة/المدينة(: .................

.................... 

 ال   إذا كان الجواب نعم أين )اسم الحي/المدينة(: ..............................□ نعم          □ هل تسكن في منطقة قديمة:  

 تر اإلجابة المناسبة لك()فضال، اخالجزء األول: وعي السكان ومعرفتهم بالتراث العمراني عالمياً ومحلياً واهتمامهم به 

 هي المباني والمناطق القديمة التي لها قيمة تاريخية وأثرية(    ال□ نعم      □ هل تعلم المقصود بالتراث العمراني؟   -1

 ال□ نعم          □         هل لديك اهتمام بالتراث العمراني الموجود في العالم؟                    -2

 ال□ نعم          □ ارج، هل تهتم بزبارة المعالم التراثية والتاريخية في العالم؟   عند سفرك للخ -3

 ال□ نعم          □ هل لديك معرفة بالمعالم التراثية والتاريخية الموجودة في العالم؟          -4

 إذا كان الجواب نعم، اذكر أهم ثالثة منها حسب معرفتك الشخصية )رتبها حسب األهمية(: -

          1- ...........................                 2- .............................              ..3- ............................... 

 ال□ نعم          □        هل زرت معالم أو مناطق تراثية وتاريخية في العالم؟                -5

 كر أهم ثالثة منها زرتها من قبل )رتبها حسب األهمية(:إذا كان الجواب نعم، اذ -

          1- ......................... ..                2- ........................              .......3- ............................... 

 ال□ نعم          □            هل لديك اهتمام بالتراث العمراني الموجود في المملكة؟          -6

 ال□ نعم          □    عند تجولك في المملكة، هل تهتم بزبارة المعالم التراثية والتاريخية؟   -7

 ال□ نعم          □ هل لديك معرفة بالمعالم التراثية والتاريخية الموجودة في المملكة؟          -8

 بالنسبة إليك بالترتيب )ال تذكر المعالم الموجودة بالمناطق المقدسة مكة والمدينة(إذا كان الجواب نعم، اذكر أهم ثالثة  -

          1-                  ............................2-               ................................3- ................................ 

 ال□ نعم          □ اريخية في المملكة؟         هل زرت معالم أو مناطق تراثية وت-9

 إذا كان الجواب نعم، اذكر أهم ثالثة بالنسبة إليك بالترتيب )ال تذكر المعالم الموجودة بالمناطق المقدسة مكة والمدينة( -

          1-                  ............................2-   ................................            3- ................................ 

 ال□ نعم          □ هل تعلم بوجود جهات ومؤسسات مسئولة عن حماية التراث العمراني بالمملكة؟         -10

 إذا كان الجواب نعم، اذكر أهم ثالثة حسب معرفتك الشخصية )رتبها حسب األهمية(: -

          1- ...................                 .........2-               ................................3- ................................. 

 اذكر أهم الوسائل تعرفت من خاللها على المعالم التراثية بالمملكة )بالترتيب(: -11

 آخرى  .................□ الصحف والمنشورات       □ االنترنت       □ اإلعالم المرئي         □  زيارة مباشرة     □   
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 مؤشرات حماية التراث العمراني في المملكة العربية السعودية، سمير نور الدين الوتـار

 الجزء الثاني: آراء عينة الدراسة:

)فضال ضع إشارة أمام االختيار محور أهمية حماية التراث العمراني والحفاظ عليه في المملكة لعمراني:  -1

 المناسب حسب رأيك(

موافق  السؤال م

 بشدة

 ال موافق

 أدري

 ال

 أوافق

 الأوافق

 إطالقا

      تتمتع المملكة بمعالم تراثية وتاريخية هامة وكثيرة 1

      هناك أهمية لحماية التراث العمراني في المملكة 2

      هناك اهتمام لدى الناس بالتراث العمراني بالمملكة 3

      هناك اهتمام جيد وواضح من الجهات المسئولة لحماية التراث العمراني بالمملكة 4

      هناك اهتمام كبير لدى المملكة برفع مستوى وعي السكان بأهمية التراث العمراني 5

      استخدام اإلعالم والوسائل التقنية المعاصرة يساعد بالتعريف بأهمية التراث العمراني 6

 ناسب حسب رأيك()فضال ضع إشارة أمام االختيار الممحور أهم مشكالت حماية التراث العمراني والحفاظ عليه: -2

موافق  السؤال م

 بشدة

 ال موافق

 أدري

 ال

 أوافق

الأوافق 

 إطالقا

      عدم توفر دعم مالي كاٍف ليقوم سكان األحياء القديمة بترميم مساكنهم ومحالتهم 1

      إشغال المساكن والمحالت في المناطق القديمة من قبل العمالة مشكلة كبيرة 2

م والمباني التراثية بالمملكة لم تصل لها الحماية حتى وجود الكثير من المعال 3

 اآلن

     

      عدم توفر وسائل مواصالت سهلة ومناسبة لزيارة المعالم التراثية بالمملكة 4

      تأخر المملكة عن غيرها من الدول في حماية تراثها العمراني لسكان المملكة 5

      ة على المعالم التاريخية وأفقدتها أهميتهاتأثير أشكال وارتفاعات المباني الحديث 6

 )فضال ضع إشارة أمام االختيار المناسب حسب رأيك(محور أهم أدوات ووسائل الحل لحماية التراث العمراني: -3

موافق  السؤال م

 بشدة

 ال موافق

 أدري

 ال

 أوافق

الأوافق 

 إطالقا

      راث العمرانيإنشاء المزيد من الجهات )حكومية وخاصة( لحماية الت 1

      تخصيص ميزانيات كبيرة لحماية التراث العمراني بالمملكة 2

      االهتمام بوسائل اإلعالم والتقنيات الحديثة إلبراز التراث العمراني بالمملكة 3

      توفير إسكان مناسب للعمالة خارج األحياء القديمة سيحل مشكلة تكدسهم فيها 4

      جارب الدول األخرى في حماية التراث العمرانياالستفادة من ت 5

      إدخال حماية التراث العمراني في المناهج التعليمية سيساعد في رفع الوعي 6

********************************** 

 انتهى االستبيان مع جزيل الشكر والتقدير، إذا كان لديكم مالحظات الرجاء ذكرها

 

................................................................................................................................................ 
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