


  مخطط إدارة التراث بمدینة الھفوف التاریخیةدراسة  1
 

 

  مخطط إدارة التراثــة ــدراس
  ..في مدینة الھفوف التـــاریخیة 

  المملكة العربیة السعودیة
 
 
  
  
  

  .. ـدادــــعـمن إ
  مركز طارق والي العمارة والتراث

  

 
  2008 أبریــــــــــل

  

  

  

  

 

  

  

  في إطــــار مشروع ..
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األحســــاءــ  تطویر مركز مدینة الھفوف التاریخي
  التقریر النھائي

  المقدم إلى بلدیة األحساء ـ وزارة الشئون البلدیة والقرویة
  السعودیةالمملكة العربیة 

  2008ابریل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



  مخطط إدارة التراث بمدینة الھفوف التاریخیةدراسة  2
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  الحقوق محفوظة
  مركز طارق والي العمارة والتراث

  11شارع قصر الشمع ـ قریة الفخارین ـ وحدة رقم 
  اھرةـمصر القدیمة ـ الق

www.walycenter.org  
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  مشروع تطویر مركز الھفوف التاریخي .. دمةمق
  

ور ال ل التط ي ظ اء وف ة االحس ھدتھ بلدی ذي ش ریع ال ھده ،س ت تش د  مازال ت الأفق ة ھتم بلدی
اً وإ وأقتصادیًا میتھا عمرانیًاتنبتطویرالمناطق التاریخیة والقدیمة  و ذي     جتماعی المظھر ال لتظھر ب

ة       ة الشرقیة بالمملك ي المنطق ة ف ة  یلیق بأھمیتھا التاریخی اءاً  العربی ھ طرحت    السعودیة ، و بن علی
وف       ز الھف ویر مرك ة لتط امیم الالزم ات و التص داد الدراس روع اع روع ( مش ذا المش ة ھ البلدی

ًا    الذي یھدف بالدرجة االولي إلى تأھیل المنطقة الو التاریخي ) ا عمرانی الھفوف وتنمیتھ تاریخیة ب
  قتصادیًا.أجتماعیًا وإو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المخطط العام لمدینة الھفوف) 1شكل رقم (
  عن بلدیة األحساء ـ وزارة الشئون البلدیة والقرویة

  .. يمنطقة الدراسة ومحیطھا العمران
ة     ة الدراس ة لمنطق ة التاریخی ة العمرانی ل البیئ طة اإل تمث ا باألنش ة واألوعالقتھ ادیة جتماعی قتص

ات اإل    ھ عملی ي لتوجی ي والرئیس دد األساس ة المح ة والتخطیطی ة والثقافی واحي التاریخی اء الن رتق
یمن والعراق    ، والتطویر ین ال حیث أكتسبت اإلحساء أھمیتھا التاریخیة من وقوعھا على الطرق ب

ذ " ا   و منف ي ھ یج العرب ى الخل ا عل ذ لھ ر" ووجود منف ابیع ، لعفی اه والین وفر المی ى ت باإلضافة إل
ن        ون م ى تتك ودة ، وھ ة الج ل الفائق رة النخی ا، وكث ة فیھ وف    5الطبیعی ى الھف یة ھ دن رئیس م
ن     د ع ا یزی ى م الوة عل ر ، ع ران و الجف ون والعم رز والعی ذ   40والمب تھرت من د أش ة ، وق قری

داخل و   ع ال ة     القدم بالعلم والتعلیم واإلتصال الحضارى م وف عاصمة المنطق ت الھف  الخارج وكان
  ؛الشرقیة حتى تم نقل العاصمة إلى الدمام 
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ازل     ن المن ة م وقد نمت مدینة الھفوف القدیمة نموًا أفقیًا عبر العصور ، وتشكلت من تكتالت كثیف
ارات والقصور الدفاعیة واألسواق والمساجد  ة .       والمن ا بعض الساحات الصغیرة واألزق وتخللتھ

وب     135وقد بنیت فوق ھضبة صخریة مرتفعة + ن الجن م فوق منسوب سطح البحر ، محاطة م
ًا    ة الحق والشمال والغرب بنطاقات ضیقة من النخیل ، وكانت محاطة بسور ذو بوابات تمت أزالت

نة    وف س ة الھف كان  مدین دد س غ ع ـ 1415، و بل مة ،  244300ھ نة نس غ 1420وس ـ یبل ھ
و   468859 دل نح مة   بمع الى 3.9نس ل % ، وبالت الى  یص كان الح دد الس مة  432630ع  ،نس

  ..وتنقسم إلى أحیاء رئیسیة 
o ( ویوجد بھ معظم المعالم األثریة ) الكوت .  
o (الشمالیة والجنوبیة ) الرفعة . 
o النعاثل . 
o ( وھي مناطق حدیثة ) وفي الجنوب منطقة الطلیعة والعسیلة . 

 
    توجھات المشــروع ..

  
    ..ساسین أتتحدد توجھات  المشروع في توجھین 

اري المناسب      ..االول  ي و المعم ایجاد المجال العمران
ي       ر بشكل حقیق ي و المعب ع المحل راث المجتم اء ت الحی

  عن تاریخ و حضارة ھذا المجتمع .
اني ع      .. الث جم م اني المنس اط االنس ال النش اد مج ایج

ھ و   ن جھ ھ م ذات تاریخ رتبط ب ع ، و الم راث المجتم ت
ھ        ن جھ ة م ریة للمملك ات العص ع التوجھ ق م المتواف

  اخري .
  

  أھداف المشـــروع ..
ة        إ ة الدراس ة لمنطق ارات المیدانی ذلك الزی ة اإلحساء وك ع بلدی اءات والمناقشات م ى اللق تنادًا إل س

ة   وفي إطار م   ،منھج منظمة الیونسكو لحمایة المناطق التاریخی ن     إت داف المرجوة م تنباط األھ س
  .. وھي كالتالي ،التطویر الحضري لمنطقة مركز الھفوف التاریخیة  

o رتباط بین المركز التاریخي والمحیط العمراني .تحقیق التكامل واأل  
o محلیًا وعالمیًا. تحویل المنطقة إلى مركز جذب سیاحي وتسویقھا كمنتج سیاحي 
o   ة ك بغرض      ،إحیاء التراث الحضاري غیر المادي (الحرف الیدوی ة ) وذل الصناعات الخفیف

 . قتصادیًاأتوظیفھا 
o نتفاع والتأھیل .تحقیق وسائل الحفاظ على البیئة العمرانیة من خالل برامج إعادة اإل 
o تحقیق الرضا والمنفعة ألصحاب العقارات والسكان . 

 
 األعــــمال ..نطاق 

  
دف    اریخي بھ وف الت ز الھف ویر مرك روع بتط ذا المش ى ھ یاحیًا وإیعن تغاللھ س ى أس ادیًا عل قتص

  .. ، وذلك من خالل دراسة الموضوعات التالیة النحو األمثل
o .التصمیم والتخطیط الحضري للمنطقة بما یتالئم مع طابعھا الممیز تاریخیًا  
o  للمنطقة وإحیاؤهتصمیم التراث الحضري والمعماري .  
o الدراسات االجتماعیة واالقتصادیة للسكان .  
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o دراسة المرافق المختلفة .  
o دراسة الطرق .  
o دراسة كثافة المرور بالمنطقة .  
o تنسیق الموقع بما یتالئم مع طابع المنطقة .  
o دراسة إدارة السیاحة والتسویق السیاحي للمنطقة .  
o ریخیة التا دراسة إدارة التراث الثقافي للمنطقة.  
o دراسة أسالیب ترمیم وإعادة تأھیل المعالم التاریخیة بالمنطقة .  
o ستثمار السیاحي في المنطقة.دراسة الجدوى االقتصادیة لإل  
  
ة من زمھ لتحقیق االھداف المنشودالالبیانات الدراسات المشروع جمع المعلومات وشملت و

و مخرجاتھا  ھدافھاوأاولھما الدراسات السابقة لمنطقة الدراسة الدراسة و ذلك من عدة مصادر؛ 
  ، ومن أهمها : التوصیات الخاصة بھاو
o .خطة التنمیة السیاحیة للمنطقة الشرقیة  
o .خطة التنمیة السیاحیة لمدینة اإلحساء  
o .دراسة تنمیة التراث الثقافي باإلحساء 
o  دراسة التطور السیاحي التي أعدھا االستشاريWATG, SWA  
o .مشروع إعداد المخطط الھیكلي لمحافظة اإلحساء 
  
المروریة وغیرھا من لمصادر فھي المسوحات العمرانیة واإلجتماعیة وما ثاني ھذه اأ

الل الزیارات المتكررة للمنطقة ؛ تلى ذلك تحلیل ھذه المعلومات المسوحات المیدانیة من خ
  .ھ التدقیق فیھا من قبل الخبراء المتخصصین كل في مجالو
  

عدد من محاور لتطویر  بتحدیدالتوصیات العامة كنتائج اولیة  وأنتھت تلك الدراسات إلى
  .. المنطقة ، منھا

  
o  من  إدارة تراث واحة اإلحساء ومدینة الھفوف التاریخیةتركز على .. المحاور الثقافیة ،

لوریة الفلكحیث التراث الطبیعى والبیئى للواحة الممتثل في المزارع والعیون والفنون 
مثل فى التراث تأو التراث الثقافى والحضرى للمدینة الم والحرف وطرق ودروب التجارة ،

والتراث غیر المادى ، المبنى والقصور واألسواق والحرف التقلیدیة والنسیج العمرانى 
المرتبط بثقافة المجتمع ، ویرتكز التطویر على عدة أسس ھى الواقعیة والشمولیة 

المشاركة . وذلك من خالل إعادة تأھیل المعالم التراثیة القائمة وإعادة توظیفھا واالستدامة و
  ، أو تطویر عناصر معماریة جدیدة متناغمة مع القائم من التراث . 

o تمثل فى تحلیل الموارد السیاحیة القائمة ، وتفعیل عوامل الجذب ..  المحاور السیاحیة
  .ستراتیجیة تسویقیة فعالة إقتراح أالسیاحیة ، و السیاحى ودعمھا ووضع استراتیجیة للتنمیة

o الصناعات التقلیدیة وتنمیة القطاع ع الحرف وتتمثل فى دعم وتشجی..  المحاور التجاریة
 التجارى . 

o ستراتیجیھا في كل منطقة من مناطق الدراسة فھى تتبع إتختلف ..  المحاور العمرانیة
وإعادة التأھیل فى النعاثل ، ، وت واألحیاء إستراتیجیة الحفاظ وإعادة األستخدام فى الك

 واألرتقاء والتدعیم من الرفعة ، والتكامل والتوافق فى الطالعیة والعسیلة .
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  ول ـــــتقریر ح
   بمدینة الھفوف التاریخیة .. مخطط إدارة التراث

  
  تاریخیة لمنطقة الدراسة ومجالھا العمراني ..الخلفیة ال
  

صنفت دراسات الھیئة العلیا للسیاحة مركز مدینة الھفوف التاریخیة نموذجًا لمراكز المدن 
التاریخیة بالمملكة العربیة السعودیة ، ووضعتھ في قمة المواقع المحتملة للجذب السیاحي ، وتم 

نیًا وتنمیتھا عمرا، )  محل الدراسة بھدف تأھیل المنطقة (، ختیاره كأحد المشاریع التجریبیة إ
،  قتصادیًا بأسلوب مستدیم یبرز معالمھا وتراثھا العمراني والثقافي والطبیعيأجتماعیًا وإو

وتشجع المالك والمواطنین على  ، لتستمر رمزًا یعكس الھویة الحضاریة للمنطقة والمدینة
مخطط الحفاظ على البیئة العمرانیة التراثیة والطبیعیة مما یجلب االستثمارات للمنطقة في إطار 

حمایة وتطویر ھذا التراث مع تنمیة وإحیاء الحرف والصناعات التقلیدیة والتراث غیر المادي 
قتصادیًا مما یتفق والمعاییر الدولیة للمنظمات ذات ذي كان سائدًا بالمنطقة وتوظیفھ أال

  ختصاص .األ
  

ضمن  وحددت خطة السیاحة الوطنیة ستة مواقع للتنمیة السیاحیة في المنطقة الشرقیة
عتبارھا منطقة تنمیة إستراتیجیة تنمیة السیاحة ، وتأتي منطقة اإلحساء ضمن ھذه المواقع بإ

سیاحیة ناشئة ، حیث تضم اإلحساء أكبر واحة في الجزیرة العربیة وتمتلك ھذه المنطقة 
ستراتیجیة العمرانیة التراثیة وھناك حسب اإلمجموعة غنیة من المواقع الطبیعیة والمواقع 

  المقترحة فرص لتنمیة السیاحة تقوم على :
 ... المجتمع المحلي في المناطق التاریخیة الحضریة  
 ... مزارع النخیل في الواحات الطبیعیة  
  

وتاریخیًا تعتبر اإلحساء نقطة تجاریة أو أحد المعابر الرئیسیة للتجارة ، فكانت المنطقة مأھولة 
الفخاریات التي تعود إلى العبیدین ویعود تاریخھا آالف سنة حیث وجدت بعض  6منذ ما یقارب 

قبل المیالد ونجد أقدم موقع أثري بالمنطقة الشرقیة في  3500قبل المیالد إلى  5100إلى ما بین 
كانت و عین قاص شمال اإلحساء حیث توجد مستوطنة تعود إلى العصر الحجري الحدیث .

قبل المیالد في جزیرة  1700إلى  2450أرض الدیلم في الحضارة التي نشأت في ما بین 
متدت حتى األطراف الجنوبیة لواحة اإلحساء ویعتقد أنھ حدثت تغیرات مناخیة أالبحرین ولكنھا 

  نھیار الزراعة والحركة التجاریة مما أدى إلى ظھور الرعي في المنطقة بالتدریج .أأدت إلى 
  

  " قرھا" المیالد إلى ظھور مدینة  قبل 700أدى تنشیط النشاط التجاري في المنطقة في حوالي 
ال یعرف على وجھ الدقة موقعھا ولكن یعتقد أنھا كانت في واحة اإلحساء ، وتمثل فترة قرھا و

شھد القرن الثالث فترة ما لبث أن زدھار الثانیة بعد الدیلم في تاریخ المنطقة الشرقیة . وفترة اإل
سط في العصر الروماني مما أدى إلى ھبوط قتصادي لمنطقة حوض البحر األبیض المتوأنھیار إ

زدھار التجاري على كافة طرق التجارة بما في ذلك طریق التجارة الذي یمر عبر ھذه اإل
  فقدت معھا أھم مصادر الثروة .ف ، المنطقة

  
نضمت منطقة اإلحساء والعقیر إلى اللخمیین في تجمع قبلي ضم أومنذ القرن الثالث المیالدي 

ائل العربیة والتي كانت خاضعة لحكم آل ساسان في فارس ، وأنھار حكم مجموعة من القب
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عامًا لتعود بعدھا  30ظلت بعدھا تحت حكم كندة لفترة ومیالدیة  500اللخمیین في حوالي العام 
حیث استعاد اللخمیین  531االحساء مرة أخرى لحكم اللخمیین بعد انھیار مملكة كندة في العام 

حوالي منتصف القرن السادس أقام الساسانیین حاكمًا لحكم الحجر في سیطرتھم علیھا . في 
  واحة اإلحساء وقد استمر ذلك حتى ظھور اإلسالم .

  
كانت اإلحساء تحكم من دمشق ولقد شھدت  ، 750 – 639وفي فترة األمویین في ما بین 

لدولة العباسیة في اإلحساء خالل تلك الفترة العدید من الثورات ضد حكم األمویین . وأدى نشأة ا
زدھار التجارة مرة أخرى في الخلیج العربي وما بعدھا وقد ذكرت أإلى  میالدیة 750حوالي 

عتبارھا میناء للتجارة بین البصرة وعمان والصین والیمن . وبحلول إب 840العقیر في العام 
ت باإلحساء أصبحت ھجر والتي سمیوالقرن التاسع المیالدي أصیبت الدولة العباسیة بالتفسخ 

قاعدة للقرامطة ، تلك الحركة التي أدت إلى نزاع كبیر في العالم اإلسالمي في ذلك الوقت ، 
واستمر حكم القرامطة حتى القرن الحادي عشر حیث تم اجتیاح المنطقة من قبل التتار الذین 

  قة .وفي ھذا الوقت ظھرت القطیف لتحل محل العقیر كمیناء للمنط ، 1253حكموا حتى العام 
  

شتھرت ھذه الفترة بتجارة اللؤلؤ والخیول مع الھند أوبعد انھیار التتار جاء حكم الیوسفرید و
تخلي الیوسفرید عن الحكم لقوة جدیدة وھي أسرة قبلیة تسمى قبیلة  1440بالتحدید في العام 

تى عمان وقد امتدت دولة الجابرید من البحرین ح، تخذوا اإلحساء مقرًا لحكمھم أجابرید الذین 
قترن ظھور قوة الحكم التركي في منتصف القرن أو حتى الخرج في جنوب نجد . وغربًا

السادس عشر المیالدي ببناء القالع في كل من العقیر والقطیف لحمایة طرق التجارة وقد تم 
  ختیار الھفوف لتكون مقرًا للمحافظة الجدیدة .إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الھفوف والحصون لحمایة طرق التجارة الشرقیة ..  تحت الحكم التركي : 1844سنة الجزیرة العربیة ) 2شكل رقم (
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ستخدم مقرًا للحاكم كما تم بناء مسجد إبراھیم یقصر إبراھیم في ذلك الوقت لما یعرف بوتم بناء 
حیث تم إعادة  1913و  1871أیضًا . وكانت الفترة األخیر لإلدارة التركیة في الفترة ما بین 

قت اآلثار التاریخیة لھذا ختنأ دوقإنشاء الحي الحصن من مدینة الھفوف خالل تلك الفترة . 
م یبق منھا بمدینة الھفوف إال قصر إبراھیم ، لمنشآت الحدیثة التي طغت علیھا . ولالحصن با

 وقد خدم كمقر للحاكم وسكنھ للجنود لحمایة طریق التجارة من الخلیج إلى الواحة وما بعدھا .
 

وحتى ضم منطقة الحجاز كانت ، بایع منطقة اإلحساء الملك عبد العزیز  1913وفي عام 
وعندما تم ضم منطقة الحجاز أصبحت  . تصال بالعالم الخارجيالمنطقة الشرقیة ھي نقطة األ

أصبحت ھي نقطة االتصال وبذلك فقدت منطقة اإلحساء بصفة  ، حیث مدینة جدة أكثر أھمیة
لتصبح المنطقة  1938عامة أھمیتھا مرة أخرى حتى اكتشاف الزیت في المنطقة في العام 

  الشرقیة مرة أخرى بؤرة النمو االقتصادي .
  

  لمدینة الھفوف وواحة االحساء .. الجذور العمرانیة التراثیة
  

  تحدید االجزاء التاریخیة وقواعد التعامل معھا  ..
أھم مدن واحة اإلحساء لتمثل بؤرة حضریة ومركزًا من و، تأتي مدینة الھفوف في قلب المنطقة 

عمرانیًا وتاریخیًا محوریًا ، وكانت المدینة تتكون من أربع حارات تحیطھا األسوار للحمایة 
  :وھي 
 . حارة الكوت  
  النعاثلحارة . 
 . حارة الرفعة الشمالیة 
 . حارة الرفعة الجنوبیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدینة الھفوف قصبة عمران واحة ) 3شكل رقم (
األحساء عند تقاطع الطرق التجاریة وشرایین الحركة 

  الرئیسیة المعاصرة .
  

للمدینة التاریخیة بحاراتھا وأمام عملیة التطور والزحف العمراني أزیلت األسوار القدیمة 
فتراضي لعمران ونسیج المدینة أستقراء إولم یبق منھا أي أثر ولكن یمكن من خالل ، ربعة األ
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القدیم والمأثور من الشواھد التاریخیة ومالمح الوثائق المتاحة رسم مسار تصوري لسور أو 
التقلیدي لعمران المدینة بالتغیرات تأثر النسیج العمراني وقد  ..أسوار حارات المدینة القدیمة 

اآلنیة والتطور الحادث في حركة التنمیة العمرانیة داخل المدینة القدیمة وحولھا وتسارعت 
ندثرت جوانب عدیدة من المباني التقلیدیة أواإلزالة بفعل اإلنسان أو الزمان و معملیات الھد

نھا ھي رموز على ما كان قائمًا مع ضمن الموروثات العمرانیة والمعماریة للمدینة وما بقى م
بعض المناطق رغم تدھور حالتھا البنائیة إال أنھا تبقى تعبیرًا مباشرًا على النسیج العمراني 

وتأتي حارة الكوت في مقدمة أولویات المناطق التراثیة  التقلیدي بالمدینة حتى األمس القریب .
رتباطھا أتھا من موقعھا وجذورھا التاریخیة ووتكتسب أھمی، المركز التاریخي وبالمدینة القدیمة 

  بالقلعة (قصر إبراھیم) وسوق القیصریة الذي یعتبر مركزًا حرفیًا وتجاریًا بالمدینة القدیمة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اربعینات القرن الماضيـ  بوابة مدینة الھفوف) 4شكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .. 1946 سنةاسوار مدینة الھفوف  ) 6شكل رقم (             ..       1934 سنةبوابة لمدینة الھفوف ) 5شكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .. 1945 سنةمدینة الھفوف ) 7شكل رقم (
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سم الھفوف أوالخصائص الطبیعیة للمنطقة معتدلة نسبیًا خارج أشھر ذروة الصیف وتنعكس في 
شتقاقھ من المنطقة أم تسم ویعتقد أن ھذا األوالذي یقال أنھا بقعة "باردة وذات نسیم علیل" ، 

التي أصبحت جزء من المدینة حیث كانت العائالت الثریة في واحة اإلحساء تمتلك حدائق نخیل 
  وبیوت ، یستخدمونھا في الصیف أو المناسبات .

  
وتشكل الحصون جزءًا ھامًا من الھفوف والمبرز باعتبارھما 

ج اإلثنان في الوقت اآلني أھم المدن في اإلحساء ، وقد اندم
مع حركة النمو العمراني باإلضافة إلى التحصینات على 
الطرق الرئیسیة المؤدیة للواحة والمسارات ودروب التجارة 
وتتشكل ھذه التحصینات على ھیئة أبراج وقصور، وعادة ما 
یكون بالبرج خمس أو ست حراس حین أن القصر یمكن أن 

  . یحتوي على عدة فرق من الحراس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والمبرزمدینة الھفوف حصون األحساء و) 8شكل رقم (
  

واشتھرت المنطقة باإلضافة إلى تراثھا الطبیعي كواحة وبزراعة النخیل وتراثھا المعماري 
بحرفھا خصوصًا صناعة الفخار والتي أخذت في االندثار بشكل كبیر باإلضافة إلى المشغوالت 
الحدیدیة واألقمشة حیث كان بشت اإلحساء أحد أفخر البشوت بالمملكة ، كما كانت اإلحساء فیما 

تعرف بدلتھا وفناجین القھوة النحاسیة الممیزة التي یصنعھا حرفیو المعادن المحلیین .. مضى 
  ومن الحرف الممیزة المندثرة صناعي الحلي النسائیة والمشغوالت الذھبیة التقلیدیة . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البیئة الطبیعیة لواحة األحساء) 9شكل رقم (
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رتبطت بمشغوالت سعف النخیل على أحساء إلزدھرت مھارات حرفیة في اأومن جھة أخرى 
الھفوف ي كانت تصنع محلیًا وتباع بباإلضافة إلى المشغوالت الخشبیة الت، ستعماالتھا إختالف أ

  في سوق الخمیس الذي یرجع إلى القرن التاسع عشر وسوق القیصریة حتى األمس القریب .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1946 سنةسوق الخمیس بمدینة الھفوف  )10شكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االسواق التقلیدیة بمدینة الھفوف القرن الماضي  )11شكل رقم (
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  اعداد مخطط التراث وفقا لمتطلبات الیونسكو ..محددات 
  
لى المواثیق إرشادیة ومخططات لحمایة التراث والحفاظ علیھ یلزم الرجوع إن وضع معاییر إ

الدولیة التي أصدرتھا منظمة الیونسكو وھیئاتھا الدولیة وفى مقدمتھا ھیئة االیكوموس المنبثقة 
تلك المواثیق والتوصیات  بعض ونعرض فیما یلي أھم الفقرات التي وردت في، عن الیونسكو 

  الملزمة الصادرة بھذا الشأن على سبیل المثال ولیس الحصر ..
  

  .. 1964 میثاق فینسیا عام
ن مضمون األثر التاریخي ال یشمل فقط العمل المعماري الواحد ولكن یشمل المحیط الحضري إ

أو الریفي والذي وجد بھ دالالت عن حضارة معینة أو تطور متمیز أو حدث تاریخي ، وھذا ال 
تي ینطبق فقط على األعمال العظیمة في الفن بل ینطبق على األعمال المتواضعة التاریخیة وال

  كتسبت میزة حضاریة بمرور الزمن ..أ
  
  .. 1972تفاق حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي مؤتمر الیونسكو عام ا
نھ في مجتمع إذ یرى إ ، المنعقدة في باریس 17ن المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو في دورتھ إ

من أن یصان لھ محیط  البد نسان ونموهلتوازن اإلظروف الحیاة بسرعة متزایدة ،  تتغیر فیھ
نھ إو ، مالئم یحیا فیھ ویظل على صلة بالطبیعة وبمعالم الحضارة التي خلفتھا األجیال الماضیة

فعال في حیاة المجتمع  عطاء التراث الثقافي والطبیعي دورًاإلھذه الغایة  من المالئم تحقیقًا
  سیاسة شاملة ..طار أنجازات الحاضر وقیم الماضي وجمال الطبیعة في إدماج إو
  

    .. اتفاق صون المناطق التاریخیة ودورھا في الحیاة المعاصرة
  .. 1976توصیات مؤتمر الیونسكو عام 

طار ألى األخطار الحقیقیة للتنمیط الموحد وفقدان الشخصیة المتمیزة للمساكن في إبالنظر 
صبح بقاء المناطق التاریخیة یتسم بأھمیة أتخطیط المدن العصریة في جمیع أنحاء العالم ، فقد 

لتفاقم  لى صون بعده الثقافي الحقیقي وذاتیتھ المتمیزة ، ونظرًاابالغة بالنسبة لكل شعب یسعى 
عن المشكالت المعقدة التي  األضرار التي تتعرض لھا مراكز المدن وأحیاؤھا القدیمة ، فضًال

 . توصیة تتناول ھذه المسألة تدفقد أعتم ، یطرحھا صون ھذه المتاحف وعرضھا بصورة فعالة
عتماد سیاسة صون شاملة تطبق في جمیع أنحاء البالد للحفاظ على ألى إوتدعو ھذه التوصیة 

  تخاذھا .. أالمناطق التاریخیة ، فضال عن أنھا تحدد مختلف التدابیر التي ینبغي 
  

  .. 1980وثیقة الھور عام 
لى إیشمل المواقع الحضاریة بما في ذلك العمل المعماري الواحد  سالمیةاالن تراث العمارة إ

المجموعات الحضریة والریفیة والتي ظھر بھا دلیل عن حضارة ما أو حدث تاریخي ، وھذا ال 
یشمل فقط األعمال المعماریة العظیمة كأعمال التصمیم الحضري والتنسیق الحدائقي ، ولكن 

  كتسبت میزة حضاریة بمرور الوقت ..أوالتي  تاریخیًایشمل األعمال البسیطة والمتواضعة 
  

   .. 1981اعالن بورا بأسترالیا عام 
  ..التالیة حدد التعاریف 

المتعلقة باألجیال جتماعیة اإلوالتاریخیة العلمیة ووتعني القیمة الجمالیة  ــالقیمة الحضاریة 
  الماضیة والمعاصرة والقادمة ..



  مخطط إدارة التراث بمدینة الھفوف التاریخیةدراسة  14
 

 

طقة ، المبنى أو أي عمل ، مجموعة من المباني أو أیة أعمال بما یعني الموقع ، المن المكان ــ
  في ذلك من مكونات وما یحیط بھا من عناصر ..

  
   .. 1985مواثیق مجلس االتحاد األوروبي ستراسبورج  عام 

  ..التالیة حددت التعاریف وقد 
جتماعیة التاریخیة والفنیة والعلمیة واإل ت ذات القیمةآالمباني والمنش ــالمبنى التراثي أو األثري 

  والقیمة التكنیكیة ، ویشمل ذلك العناصر الثابتة والمتحركة ..
، أو مجموعة متناسقة من المباني الحضریة والریفیة تتمیز بتاریخھا  ــمجموعة المباني 

مكونة تشكیل  والتي تتفاعل، جتماعیة والتكنیكیة كتشافاتھا المعماریة والفنیة والعلمیة واإلإب
  متجانس لھ طبیعة متكاملة ..

  
  .. 1999میثاق التراث المعماري الشعبي ـ المكسیك عام 

العمارة الشعبیة التراثیة لھا مكانة وتقدیر من كل الشعوب وقد أعترف بھا كمنتج للمجتمعات ذو 
 ذلك جماًالنھا وظیفیة ولكنھا تحمل كإطابع جذاب ، قد تبدو غیر منظمة ولكنھا ذو نسق معین ، 

نسانیة وھي نتاج لإل، نھا محور الحیاة الحالیة وفي نفس الوقت تمثل تاریخ المجتمع إ،  جذابًا
ن إ ،نسان نفسھ ن الحفاظ على ھذه النوعیات من التراث یمثل حمایة لحیاة اإل؛ إعبر الزمن 

ألساسیة العمارة التراثیة الشعبیة لھا أھمیة كبیرة وھي التي تعبر عن حضارة المجتمع ا
  وعالقتھا بالمكان وفي نفس الوقت تعبر عن التنوع الحضاري في العالم ..

  
لى أن التراث الحضاري الطبیعي والعمراني ھو مرآة لثقافة العصر الذي تم فیھ إومن ثم نخلص 

ھتمام بھذا التراث ن األیم ھذا من جانب ، ومن جانب آخر فإبكل ما یحملھ ھذا العصر من ق
دراكھ لقیم الماضي وما إه والحفاظ علیھ ھو انعكاس لثقافة المجتمع الحالیة ومدى ومحاولة أحیاؤ

دراك الواعي بالقیم التراثیة على التصنیف الدقیق ویعتمد اإل تمثلھ أھمیة حاضرة ومستقبلیة .
جتماع ، والفنون بأنواعھا لتلك القیم والذي یرتكز على مجاالت معرفیة شتى كالتاریخ ، وعلم اإل

المعماریة ، والحرف والتقنیات المختلفة ... والتي عرفت على مر العصور حتى  ساقنواأل
یتسنى لنا وضع السیاسات والمخططات لحمایة التراث والحفاظ علیھ بشكل علمي سلیم . ونعتمد 
في ھذا المجال على تقییم المبنى التراثي بصفة أساسیة على تصنیف القیم التراثیة التي انتھت 

  اثیق والتوصیات الصادرة عن المحافل المتخصصة ونلخصھا قیما یلي :الیھ المو
  ر عن المدلول التراثي .ــــ.. وھي تعبر بشكل مباشالقیمة التاریخیة 
 وھي تعبر القدرات االبداعیة والفنیة والمعماریة . القیمة الجمالیة .. 
 قتصادیة .جتماعیة واألة اإلـــ.. وھي تعبر عن البنی القیمة الوظیفیة 

  
وقد حددت الھیئات الدولیة المعنیة المعاییر الخاصة باختیار المباني المصنفة كمباني تراثیة 

  ، أن یكون .. ختصار على النحو التاليإللحفاظ علیھا  وحمایتھا ، وھي ب
 بتعبیره عن حقبة تاریخیة  لھا قیمة في تاریخ عمارة وعمران المجتمع . المبنى ممیزًا 
 خصیة ھامة في حیاة المجتمع وتاریخھ .شأو أ أرتبط ب تاریخیًا أو حدثًا نسانیًاإ یمثل تطورًا 
 ج أو متمیز بنمطیة حرفیة وبنائیةالمبنى بھ قیم جمالیة فنیة معماریة أو عمرانیة ضمن النسی 
 لیة .حالمبنى ذو طابع ولھ خصوصیة معینة تتصف بھا العمارة الم 
 یة أو منشآت تظھر مرحلة أو حقبة تاریخیة معینة .المبنى مثال متفرد لنمط مباني معمار 
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 جتماعیة متوارث ومتفاعل مع المحددات اإل تقلیدیًا المبنى أو مجموعة المباني تمثل نمطًا
 والبیئیة ویعبر عن خبرة متراكمة عبر التتابع الزمني والتي تم توارثھا تلقائیا .

  التلقائیة تتمیز بتاریخھا وعمارتھا وتتفاعل المبنى جزء من مجموعة من المباني التقلیدیة أو
 مكونة تشكیل متجانس لنسیج عمراني لھ طبیعة متكاملة .

  
  ومما سبق فأن المباني المستھدفة ھي المباني والمنشآت ذات القیمة التي تتمیز بما یلي :

 . األستمراریة .. أي أنھ ظاھرة متمیزة ذات طابع مستمر 
 یوجد تراث مرفوض مجتمعیًا قبول المجتمع .. فال یمكن أن . 
 یحمل مالمح الظاھرة المادیة والمعنویة أو الفكریة في ذات الوقت . 

  
  التراث العمراني  ..ومواقع مباني  وحصر تصنیف

  
یعتمد االدراك بالقیم التراثیة المعماریة والعمرانیة على التصنیف الدقیق لتلك القیم والذي یرتكز 

فة التاریخیة الشاملة للمجتمع وموروثاتھ وثقافتھ على مر العصور في المقام االول على المعر
المتتابعة حتى یمكننا تبیان القیم الكامنة وتصنیف تلك الموروثات من مباني ومواقع معماریة 

  وعمرانیة .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  قصر إبراھیم . -1
 مسجد قصر إبراھیم . -2
 براحة الخیل . -3
 مسجد الدبس . -4
 .بیت العفالق  -5
 اإلمارة . -6
 مسجد الجبري. -7
 منزل الشیخ أبو بكر . -8
 منزل البیعة ( بیت المال ) . -9

 مدرسة ومسجد أبو بكر. -10
 مسجد الجن مع اإلنس . -11
  رباط أبو بكر . -12
  مدرسة القبة . -13
 أسواق القیصریة . -14
 موقع سوق الحدادین . -15
 موقع سوق البدو . -16
 أبو خمسین .مسجد وحسینیة  -17
 مبنى البلدیة القدیم  . -18
 المدرسة األولى باألحساء. -19
 موقع سوق الذھب . -20
 سوق النساء . -21
 موقع بیت القصیبي . -22
  موقع مسجد القصیبي . -23
  رباط المال . -24
  موقع عین عطیة . -25
  .مسجد االمام محمد بن سعود  -26
  

  بمدینة الھفوف الممیزة المباني والمواقع المعماریة والعمرانیة التراثیة الشواھد و )12شكل رقم (
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وحتى یمكن وضع المعاییر والمواصفات لتحدید وتصنیف تلك المباني والمنشآت التراثیة ذات 
نھ یتعین تحدید تعریفات متفق علیھا طبقا للمواثیق إالقیمة والتي یجب حمایتھا والحفاظ علیھا ف

قرتھا منظمة الیونسكو وھیئة االیكوموس المنبثقة من الیونسكو ، أتلك التي  الدولیة والسیما
  شارة الیھا ، كدلیل یھتدى بھ لتعریف المنشآت والمباني التراثیة والتاریخیة .. والسابق اإل

  
لى إنسان المبدع من عندیاتھ یشمل ھذا التعریف جمیع العناصر المادیة التي یضیفھا اإل وعمومًا
نتفاعیة طبیعیة ـ بشكل مباشر أو غیر مباشر ـ بغض النظر عن الحجم والطبیعة اإلالبیئة ال

" ، ویمكن تحدید عمل معماري وھو ما یتعارف علیھ بأنھ " ، ضافة ومقاس وشكل ھذه اإل
عمال نتفاعي ، وال نقف عند األالفرق بین المبنى والمنشأ بالدور المعماري والنشاط اإل

بل یتسع المفھوم الى األعمال المتواضعة والتي اكتسبت میزة حضاریة المعماریة العظیمة فقط 
  ونحدد التعریفات على النحو التالي : في حیاة المجتمع و المدینة ..

  
 .. باعتبار أن العمارة منتج ثقافي 
ن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتمیز نحددھا بأنھا ھي تلك التي تمثل في إف

تجاه معماري سائد في مرحلة أو حقبة تاریخیة أو إمیمھا قیمة معماریة تعبر عن تشكیلھا أو تص
زمانیة ، أو ھي تلك التي تحمل سمات ومعالم بصریة وتصمیمیة معینة تكسب المبنى أو المنشأ 

تجاه معماري أو نمط تصمیمي أو فلسفة فكریة تم تقنینھا أمالمح واضحة متواترة في شكل 
 ، سواء : ووضع توصیف محدد لھا

o  اكتسبت تلك المباني والمنشآت صفتھا عن أصالة العمارة النمطیة المحلیة المتوارثة بشكل
نشائیة ن اختلفت تعبیراتھا وطرق معالجاتھا المعماریة وتفاصیلھا المعماریة واإل، وإمتواتر 

 بداعي النھائي .والمنتج التصمیمى واإل
o قائیة العمارة الفطریة والشعبیة المرتبطة اكتسبت تلك المباني والمنشآت شخصیتھا من تل

بثقافات المجتمعات المحلیة وتم توارثھا تلقائیا على تتابع االجیال ، وھي التي تعبر عن 
  التنوع الثقافي والحضاري  .

وال تشمل ھذه األعمال المعماریة من مباني ومنشآت فقط األعمال العظیمة ولكنھا كما حددنا 
ادامت تكتسب المیزة الحضاریة في وجدان المجتمع وذاكرتھ التاریخیة تتسع لألعمال البسیطة م

ثل حمایة لحیاة االنسان وباعتبارھا الممثل الشرعي الحقیقي لتاریخ المجتمع والحفاظ علیھا یم
  ووجوده .

  
 بداع ..إلباعتبار أن العمارة منتج مادي ل 
ن تاریخ أنسان على المكان ، واإلن األعمال المعماریة ھي تسجیل لذاكرة المجتمع أو ھي ظل إف

المجتمع ھو سلسلة من األحداث المؤثرة في حركتھ وترتبط ھذه األحداث بشخصیات محركة 
ھي تلك األحداث المرتبطة بظروف وبیئات وثقافات محددة ولسیرورة التاریخ المجتمعي ، 

المعماریة فلیس كل ما ھو واألھمیة  ، ولیس ھناك عالقة سببیة بین القدم زمانیًا وزمانیًا مكانیًا
لیھ وتتسع إأو بالعكس كل ما ھو معاصر أو حدیث ال ننظر ، بقاء والمحافظة علیھ قدیم یتحتم اإل

لھ مظلة الحمایة والحفاظ ، ولكننا نقصد المباني والمنشآت المرتبطة بتاریخ المجتمع قدیمھ 
  ..وحدیثھ .. ماضیھ وحاضره ومستقبلھ 

  : نھا ھيأونحددھا بشكل عام 
o  المباني والمنشآت التي ترتبط بأحداث منفردة وكان لھا تأثیرھا في تطور المجتمع

ومتغیراتھ ، وكذلك تلك التي ترتبط بمجموعة من األحداث تمثل في مجموعھا حقبة أو فترة 
 .. جماال في تطور المجتمعإزمانیة لھا تأثیرھا 
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o ن لھا تأثیرھا في مجال  المباني والمنشآت التي ترتبط بأفراد أو شخصیات عامة كا
رتباط لھ دیمومتھ نتیجة سكن أو نشاط ختصاصھا أو في الحیاة العامة للمجتمع ، ویكون األأ

 عمل أو موقف أو حدث ..
o  جتماعیة أو عمرانیة شكلت جزء من ذاكرة إرتبطت ببیئة ثقافیة أو أالمباني والمنشآت التي

 المجتمع أو المدینة أو التجمع العمراني ..
o رتبطت بنمط من النشاط المتوارث في المجتمع وترسخ في الوجدان أاني والمنشآت التي المب

 سواء كان حرفة تقلیدیة أو مؤثورات شعبیة أو غیرھا ..
o  قتصادیة أو أجتماعیة أو إستعماالت أو أنشطة أو فعالیات إرتبطت بأالمباني والمنشآت التي

 جتمع ..سیاسیة لھا أھمیتھا في المدینة وحركة تطور الم
o  رتبطت بتقنیة بنائیة أو مفاھیم تصمیمیة متفردة أو رائدة أصبحت أالمباني والمنشآت التي

 عالمة ممیزة في ذاكرة المدینة ووجدان المجتمع ..
 
 .. باعتبار أن العمارة منتج جمالي وفني وبصري 
ن المباني والمنشآت التي یجب الحفاظ علیھا ھي تلك التي تحمل قیمة سواء كانت قیمة إف

قیمة جمالیة بصریة ، وتمثل عالمة ھامة على  جتماعیة أو قیمة علمیة أو أیضًاإتاریخیة أو قیمة 
ستمرت أنسانیة عاشت وإأن یحمل المبنى قیمة معماریة و جماًالإالخریطة العمرانیة للمدینة ، 

  دراك الواعي المجتمعي للمدینة في الحاضر والمستقبل ..اإلفي 
  

تكون القاعدة األساسیة في تحدید المباني ، تفق علیھا أذا ما إالتعریفات األولیة تلك ن إف وعمومًا
لى إا ذالتي یجب حمایتھا والحفاظ علیھا ، وبالتالي یمكن ترجمة ھ والمواقع التراثیة والمنشآت

، وعلیھ یمكن حصرالمباني والمواقع عیة لتلك المباني والمنشآت معاییر ومواصفات مرج
 ..التراثیة والممیزة بمدینة الھفوف ومركزھا التاریخي ، وھي 

  
  ..قصر إبراھیم . 1

 .. یقع في شمال المدینة التاریخیة (القدیمة) وكان یشكل جزءًا من سورھا وأھم أجزاء القصر
  مسجد القبة ..

 مقصورة اإلدارة ..
 حمام البخار ..

  األبراج ..
 العدید من المرافق العسكریة المساندة ..

  
  
  
  
  
  
  

 
 

  مسقط أفقي لقصر إبراھیم
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  قدیمًا وحدیثًا قصر ابراھیم )12شكل رقم (
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 ) :العفالق. بیت سعد بن جلوي (بیت 2
یقع إلى الجنوب الغربي  من قصر ابراھیم 
ویتكون من ساحة مكشوفة تفتح حولھا 

    .. حجرات البیت
ستخدم في بناء البیت مواد من البیئة أو

المحلیة وتقنیات ومفردات للعمارة التقلیدیة 
  المحلیة .

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

   بیت سعد بن جلوي ( بیت العفالق ) )13شكل رقم (
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 . منزل البیعة (بیت المال) :3
ھجریة ویعد نموذجًا للعمارة التقلیدیة باإلحساء ،  1303یقع في وسط حارة الكوت  أسس عام 

وقد شھد ھذا البیت دخول الملك عبد العزیز إلى اإلحساء حیث بات في أحد حجراتھ في ضیافة 
 مفتي اإلحساء الشیخ عبد اللطیف المال وفي الیوم التالي شھد البیت البیعة الخاصة من قبل علماء

  اإلحساء وكبار زعمائھا 
 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  بیت المال ( منزل البیعة )  )14شكل رقم (

 
 
 
  
  . منــزل الشیخ ابوبكر :4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  منزل الشیخ أبو بكر  )15شكل رقم (
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 . سوق القیصریة :5
،  لھكان سوق القیصریة المحور التجاري الرئیسي للمدینة قبل حادث الحریق الذي تعرض 

ویقع إلى الغرب من حارة الكوت خارج أسوارھا وكان یستقطب الكثیر من المتسوقین من 
  منطقة اإلحساء والمنطقة الشرقیة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سوق القیصریة   )16شكل رقم (
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . سوق الحدادین :6

یقع في الجنوب من سوق القیصریة وتوجد 
  بالحدادة .بھ ورش الحرفیین العاملین 

  
  . سوق البدو ( سوق التمور ) :7

یقع في الجنوب من سوق القیصریة ویطلق 
  علیھ سوق البدو.
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 . مسجد الجبري :8
ویقع في الغرب من قصر إبراھیم ویعود بناؤه إلى عصر الدولة الجبریة التي  یقع في شمال

حكمت المنطقة خالل القرنین التاسع والعاشر الھجریین ، وینسب المسجد إلى األمیر سیف بن 
  ھجریة .  825حسین الجبري الذي شیده عام 

  
  . مسجد قصر ابراھیم :9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد قصر ابراھیم  )17شكل رقم (
  

 . مســــجد الدبس :10
یقع جنوب غرب قصر إبراھیم وبعود بناؤه إلى 
أوائل الحكم العثماني األول لشرق الجزیرة العربیة 

ھجریة زمن السلطان العثماني  963حیث شید عام 
سلیمان القانوني ، وقد ھدم جزء كبیر من المسجد 

  ھجریة . 1391وأعید بناؤه عام 
  
  
  

  مسجد الدبس )18رقم (شكل 
  

  . مســــــــجد القصیبي :11
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد القصیبي )19شكل رقم (
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  : ومدرسة أبو بكر. مسجد 12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد ومدرسة أبو بكر )20شكل رقم (
  

  : ( الجن واالنس ). مسجد 13
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد ( الجن واألنس ) )21شكل رقم (
  

  : أبوخمسین. مسجد وحسینیة 14
  

  . مسجد العوینـــــة :15
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد العوینة )21شكل رقم (
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 (األمیریة): األولى. المدرسة 16

  ھي أول مدرسة حكومیة تفتح في الھفوف وتم ترمیم كامل المبنى حدیثًا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  قدیمًاالمدرسة األمیریة  )22شكل رقم (
  

 . رباط أبي بكر :17
یقع الرباط وسط حارة الكوت ویتكون من طابقین 
یتوسطھما فناء مفتوح ، وقد خصص طابقھ األول 

كما یضم القاعة المخصصة إلقامة طالب العلم، 
، بینما الطابق الثاني خصص  لدراسة القرآن

للدراسة ، وملحق بالرباط مبنى مستقل إلقامة 
الفقراء والغرباء والحجاج . ویعود تاریخ الرباط 

ھجریة وقد شید من قبل أحد  1300لى عام إ
  الوجھاء ویدعى ابن دھیثم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رباط أبو بكر  )23شكل رقم (
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 . براحة الخیل :18
ساحة تقع أمام قصر إبراھیم وكان فیھا دكاكین تباع فیھا الدبس وتحولت الى اسطبالت للخیول 

الذي تمت فیھ البعیة العامة للملك عبد الحقا ، وتتمتع بأھمیة تاریخیة بارزة ألنھا تمثل الموقع 
  العزیز من قبل سكان الھفوف.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قدیمًابراحة الخیل  )24شكل رقم (
  
  

 . سكة آل أبي بكر :19
تقع في وسط حارة الكوت تربط بین بیت 
البیعة وصوًال إلى رباط أبي بكر في قلب 

  حارة الكوت.
  
  
  
  
  
  
  
  

  سكة آل أبي بكر  )25شكل رقم (
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  ستراتیجیة تنمیة المنطقة وسیاسات المحافظة على التراث العمراني ..إ
  

ة وبالتالي اإلسھام في التنمیة ستراتیجي إلى تنمیة صناعة السیاحة في المنطقیھدف اإلطار اإل
مصادر جتماعیة الشاملة بما یتوافق مع أھداف التنمیة الوطنیة المتمثلة في تنویع قتصادیة واإلاأل

ستثماریة للمواطنین ، وال الدخل وتحقیق التنمیة اإلقلیمیة المتوازنة وتوفیر الفرص الوظیفیة واإل
نغفل ھنا بالطبع األھمیة الثقافیة والحضاریة للمنطقة كجزء من تاریخ المملكة وتراث المجتمع 

المؤثرة لقیام مضافة لعملیة التنمیة ، بل ھو القاعدة  ةن یمثل قیمأما یجب  ووھ، وحضارتھ 
عملیة التنمیة السیاحیة نفسھا في إطارھا المتكامل والمستدام بطریقة مخططة وموجھة ومنظمة 
ومنضبطة ، وھنا یمكن أن تحقق المنطقة الرؤیة العامة باعتبارھا الوجھة األساسیة والرئیسیة 

اء واألنشطة سترخعلى الخلیج العربي في شرق المملكة للعطالت العائلیة التي تجمع بین اإل
ستمتاع بالمزایا التراثیة والطبیعیة للمنطقة ضمن إطار القیم الدینیة والتقالید المتنوعة ، واإل

  جتماعیة للمجتمع المحلي .اإل
  

ستراتیجیة تنمیة السیاحة في اریر إتقمن دراسة نتائج وتمت صیاغة مجموعة من األھداف 
  دراستنا ما یلي :المنطقة الشرقیة ومن ھذه األھداف التي تؤثر في 

 وتطویر مجموعة من المنتجات الجدیدة . تحسین المنتج السیاحي القائم ، 
  تطویر ھویة المنطقة بكافة أجزائھا ، والتوعیة بجاذبیتھا من خالل مجموعة من األنشطة

 التسویقیة .
  تحسین وتعزیز الموارد الطبیعیة والثقافیة ، ورفع مستوى الوعي والعمل على تأسیس

 ات إداریة مرنة.ترتیب
 . إشراك المجتمع المحلي في عملیة التنمیة السیاحیة 
 جتماعیة والبیئیة للتنمیة السیاحیة .تطبیق أنظمة إلدارة ومراقبة اآلثار اإل 
 . بناء قاعدة بیانات 
  

ھكذا فإن المخطط الھیكلي لتطویر تلك االھداف التنمویة وتحقیقھا بالمنطقة یرتكز بالمقام األول 
  على تنمیة منتج سیاحي یعتمد على : 

   الطبیعــة .. والتراث .. والمجتمع المحلي ..
  

بطریقة تحقق تجربة فریدة  دون المساس بسالمة المقومات التراثیة والطبیعیة بالمنطقة ، أي 
ویر المنتج التراثي والطبیعي والمنتج المعتمد على مشاركة مجتمع اإلحساء المحلي مع تط

ستغالل عناصر القوة التي تملكھا ھذه المنطقة مع التركیز على تصنیف المنتج بناًءا على نوع أ
والھدف من وراء ذلك كلھ الحصول على مجموعة متنوعة من ، التطویر والنشاط المتوقع 

ساعھا أتمتداد المملكة وإف عن المنتجات األخرى التي تقدمھا المناطق األخرى بالمنتجات تختل
بحیث یتخذ المنتج لھویتھ المحلیة وذاتیتھ لجذب الحركة لھ مع المحافظة ، والدول المجاورة 

  على القیم المحلیة وترسیخھا في وجدان المجتمع نفسھ .
  

ستراتیجیة التنمیة السیاحیة بالمنطقة الشرقیة إوبالرغم من توافر اإلمكانات المحددة بأھداف 
إال أن معظم الموارد السیاحیة تعد ھشة حیث ، عامة وواحة اإلحساء ومدینة الھفوف خاصة 

تتعرض العناصر الطبیعیة والتراثیة العمرانیة والمعماریة والموروثات المادیة وغیر المادیة 
 ، أو اإلحالل بمختلف أشكالھ وأسبابھ وأحوالھندثار أو التغییر للمجتمع ... تتعرض جمیعھا لإل
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وتبني بعض ، رغم من الجھود المبذولة لترمیم بعض العناصر والعمائر التراثیة والتاریخیة 
  سیاسات المحافظة على البیئة وحمایتھا ..

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھذا باإلضافة افتقار المنطقة في الوقت الراھن لھویة 
ومترابطة ، ولذلك تبرز سیاحیة ممیزة ومتكاملة 

الحاجة إلى تسویق واحة اإلحساء عامة ومدینة 
الھفوف وقصبتھا التاریخیة خاصة الستكمال 
المبادرات الحثیثة التي تقوم بھا الھیئة العلیا للسیاحة 
مع التركیز كما حددت الدراسات على المنتج 
التراثي والطبیعي على حد السواء مع مشاركة 

  المجتمع المحلي .
  
  
  
  
  
  
  

  الوضع الراھن ـ المشــاكل واإلمكانیــات ..
  

تساع الواحة والسیما في قصبتھا ـ مدینة الھفوف التاریخیة ـ أتنتشر مواقع التراث الثقافي على 
الخاص بخطة العمل الخاصة بالتراث ر تنمیة السیاحة المستدیمة ولكن كما حدد وأشار تقری

من تلك المواقع في حالة سیئة ، ومن أجل تطویرھا حددت ، فإن عدد كبیر والمعد سابقًا الثقافي 
  الدراسات بعض االعتبارات األساسیة والمحوریة للمسائل اآلتیة :

 . فقدان أو حدوث تدھور خطیر في مواقع التراث الثقافي الرئیسیة  
 . قلة مرافق الزوار في معظم المواقع الثقافیة 
  التراث الثقافي . ستراتیجي لصیانة وحفظ مواردإعدم وجود إطار 
 ستكشاف الواحة ومعالمھا .أعدم توفر نقاط مركزیة یمكن من خاللھا فھم و    
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  ال یوجد عرض وتعریف ألھم مالمح الواحة من ناحیة نظام الري والمنتجات الزراعیة بما
 في ذلك تمور اإلحساء الشھیرة .

 . أعمال التخریب واألضرار المقصودة وغیر المقصودة 
  العمرانیة الغیر مناسبة والتي تتسبب في إزالة المكونات المادیة للموقع .التنمیة 
 . نقص الموارد الالزمة لإلدارة والصیانة والحمایة المستمرة للمواقع 
 . تدھور أحوال معظم الحرف الیدویة التي كانت تشتھر بھا الواحة 
 فة غیر المادیة .عدم وجود امكانیة لعرض وتسویق المصنوعات الیدویة المحلیة والثقا 
  عدم إمكانیة الدخول إلى األماكن المخصصة لممارسة الحرف الیدویة لمشاھدة كیفیة أداء

 ھذه النشاطات على الطبیعة .
  

ومن المسائل العامة التي یمكن مالحظتھا  في الحرف الیدویة والتي تنعكس على منطقة التنمیة 
ة بدأت تتالشى وأن الشباب الوطنیین لم تعد ، أن سوق المصنوعات الیدوی السیاحیة في اإلحساء

وقد تولى العمال  ؛لدیھم الرغبة في ممارسة مھنة الحرف الیدویة نظرًا لضعف عائدھا المادي 
األجانب عدد من الحرف المھنیة بعد أن تعلموا المھارات المعینة الالزمة لممارستھا . وھناك 

لھا في الوقت الحاضر أو توقف إنتاجھا  قسوبعض منتوجات الحرف الیدویة التقلیدیة التي ال 
  یدویًا بسبب المنافسة من المصانع اآللیة التي تنتجھا وتسوقھا بأسعار زھیدة .

  
وحیث أن اإلحساء مشھورة بأنھا مركز للحرف الیدویة التقلیدیة وتوفر فرصة لمشاھدة وشراء 

آلیة لصیانة وتنمیة ھذه  منتجات الحرف الیدویة ، فھذا یعني أن ھناك حالة مشجعة إلیجاد
الحرف الیدویة والممارسات التقلیدیة . وتتضمن أھم الحرف الیدویة والنشاطات التقلیدیة لواحة 

  اإلحساء اآلتي :
 . أعمال النجارة باستخدام سیقان النخیل 
 . نسج سعف النخیل 
 . زركشة وتطریز البشوت 
 . نسج المالبس 
 .صناعة الفخار 
 . األعمال الخشبیة 
 ادة واألعمال المعدنیة .الحد 
 . صناعة الخبز والحلویات 
  

  آلیات ادارة تراث واحة اإلحساء والمنطقة التاریخیة بمدینة الھفوف ..
  

یتعین أن تتم التنمیة المستقبلیة في اإلحساء عامة ومدینة الھفوف خاصة في إطار إدارة تتولى 
ستدامتھ ، إحمایة وصیانة وتعریف التراث الطبیعي والثقافي المتوفر في المنطقة بما یضمن 

  ویعتبر ھذا األمر ضروریًا ومھمًا لألسباب اآلتیة :
 الثقافي والطبیعي القیمة الكلیة للمواقع من ناحیة التراث . 
 أھمیة المنطقة كمركز قابل للنمو في مجال الحرف الیدویة والثقافة غیر المادیة . 
  اإلمكانیات التي تزخر بھا المنطقة یمكن أن تكون دافعًا للمجتمع المحلي لتقدیر التراث

 . الثقافي والطبیعي
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 ذب سوق السیاحة الداخلیة ثم إمكانیة تنمیة المنطقة كوجھة سیاحیة رئیسیة للتراث الثقافي لج
  . الحقًا األسواق الدولیة

  
ویتعین أن یتم تنفیذ اإلجراءات الخاصة بالحمایة والصیانة لمواقع التراث الطبیعي والثقافي 

متداد الواحة لضمان عدم فقدانھا أو حدوث تدھور فیھا ، وإن التنوع وعدم أالمختارة على 
متداد الواحة یعني ضرورة تحدید أولویات أافي على التناسق الحالي في جودة التراث الثق

 التطویر وإدارة االستثمار الذي یتعین أن یراعي اآلتي :
 ختیار عملیة مستدیمة لحفظ وصیانة عناصر التراث الرئیسیة وذلك على المدى القصیرة أ

رات والمتوسط على أن یغطي ذلك الحقب التاریخیة الرئیسیة والتعریفات المحددة لتلك الفت
 . التاریخیة

 ستراتیجیة لتنمیتھاإلإدراك وفھم القیمة الكلیة للمواقع المختارة والوسائل ا . 
  اإلیفاء بالمتطلبات الالزمة لتعزیز الجودة في المناظر الطبیعیة والعمرانیة في المواقع

 . حتیاجات الصیانة والحمایة المصاحبة لذلكأالرئیسیة وتلبیة 
 طبیعیة والثقافیة للضغط الناتج عن الزوار.مراعاة حساسیة المواقع ال 
  فھم الجاذبیة النسبیة للمعالم المختلفة التي تستقطب الزوار المحلیین والدولیین وإمكانیاتھا

 . السیاحیة
  
تعتمد فلسفة إدارة التراث في اإلحساء حسب مقترحات الدراسات المتخصصة السابقة على و

تنمیة عدد قلیل من المواقع ذات الجودة العالیة والتي تؤدي إلى تركیز نشاطات الزوار في مواقع 
 رئیسیة محددة من الواحة على أن تترك بقیة المواقع لیتم تنمیتھا محلیًا من قبل المجتمع المحلي

  طار الضوابط والمحددات المنظمة لذلك ..أو القطاع الخاص في أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المواقع التراثیة العمرانیة  )26شكل رقم (

  الطبیعیة في واحة االحسـاء  و
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  وھنا یتحدد تطویر وتنمیة المنطقة على مستویین رئیسیین ھما :
 الواحة .. وتراثھا الطبیعي والبیئي :

  ومیاھھا ونظام الري .بعیونھا  
 جتماعي .إلبمزارعھا ونخیلھا وتمورھا وما یرتبط بالتاریخ ا 
 . بفنونھا الفلكلوریة وحرفھا المتوارثة والمرتبطة بحیاة الواحة 
 . بعمارة حصونھا وطرق ودروب التجارة التي مرت بھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لواحة وتراثھا الطبیعي والبیئيا )27شكل رقم (
  

 وتراثھا الثقافي والحضري :المدینة .. 
 . بتراثھا المبني وعمران حاراتھا المرتبط بالمجتمع وتقالیده  
 . بحرفھا وعمارتھا التقلیدیة 
 . بقصورھا ومنازلھا ومساجدھا وأسواقھا 
 . بنسیجھا العمراني ومورفولوجیة عمرانھا وحاراتھا 
 . بتراثھا الغیر مادي المرتبط بثقافة المجتمع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمدینة وتراثھا الثقافي والحضريا )28رقم ( شكل
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  توصیات الدراسات السابقة لحمایة وتجدید موروثات مدینة الھفوف التاریخیة ..
  
نتھت الدراسات المتخصصة السابقة والمتاحة إلى رسم صورة عامة إلمكانیة تحقیق ھذه الرؤى أ

التنمویة لحمایة وإحیاء وتجدید ھذه الموروثات مع وضع الخطوات الرئیسیة والتوصیات العامة 
؛ التي تعطي كافة المجاالت ونبرز منھا ھنا تلك ذات الصلة الوثیقة بموضوع الدراسة الحالیة 

  ھا على النحو التالي :نفصون
  . :  توصیات عامةأوًال  
  . :  اإلجراءات المقترحة العامة حسب أولولیاتھاثانیًا  
  المنطقة التاریخیة بمدینة الھفوف. –:  توصیات خاصة بمنطقة الدراسة ثالثًا  
  لسیاحیة.: مشروعات مقترحة بمنطقة الدراسة بمنطقة الدراسة لخدمة إستراتیجیة التنمیة ارابعًا 

  
  أوًال : التوصیات العامــــة ..

یقدم تقریر حمایة التراث الثقافي والمحافظة علیھا العدید من التوصیات والتي تغطي مجاالت 
تمتد من سن قوانین الحمایة ومواقع التراث العالمي وتسجیل وإجراء األبحاث من أجل إدارة 

على التوصیات ذات الصلة الوثیقة بموضوع مواقع التراث الثقافي ونسعى ھنا إلى إلقاء الضوء 
  منطقة الدراسة :

  
  تشجیع اإلدارات ذات العالقة من أجل المشاركة في سن قوانین حمایة المواقع األثریة

دارة ھذه المواقع التراثیة وتوفیر الحمایة لكافة المواقع والقرى في المناطق إلووضع خطط 
 التریخیة العمرانیة والطبیعیة .

 فیذ تطبیق قوانین اآلثارتفعیل تن . 
  تشجیع الھیئات ذات الصلة من أجل وضع نظام لحصر التراث العمراني الشعبي لحمایتھ

 والمحافظة علیھ .
  وتشجیع إدخال أنظمة وقوانین محددة داخل ، مناطق تطویر السیاحة الثقافیة تنمیة دعم مبدأ

 ھذه المناطق .
 ة من المباني المرممة في جمیع المشاریع األولیة .تشجیع االستخدام الجید في إعادة االستفاد 
  التنسیق مع المنظمات ذات الصلة من أجل ضمان أن المواقع ذات اإلمكانات السیاحیة

 ھتمام المناسب .ألتحصل على ا
 شجیع اإلدارات ذات الصلة للمشاركة في مشروع التاریخ الشفھي الوطنيت . 
 فظة على المواقع ذات القیمة للتنمیة السیاحیة تشجیع تطبیق طرق وأسالیب الحفاظ والمحا

 التي یجب أن تطبق قبل البدء في عملیات التنقیب .
 السیاحة من أجل دعم الخطط المحفزة والتي تساعد المالكین  دخلستفادة من دراسة كیفیة األ

 في إعادة ترمیم ممتلكاتھم .
 ارات الحرفیة الحالیة وتقییم دعم وكالة اآلثار والمتاحف للقیام بمسح لتقییم مستوى المھ

 الحاجة للمھارات الحرفیة .
 والذي یشرف على تطویر الدورات ، جتماعیة والتدریب یجب أن یقوم مركز األبحاث اإل

 التدریبیة المناسبة في مجال الحرف التقلیدیة .
  إنشاء تعمل الھیئة العلیا للسیاحة مع البلدیات والغرف التجاریة وجماعات الحرفیین من أجل

 . قریة حرفیة
  وتسجیلھا وتوثیقھا بشكل علمي متخصص تشجیع عملیة إنشاء قائمة للمواقع التراثیة. 
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  ثانیًا : الخطوات الرئیسیة ..
جراءات التنفیذیة الرئیسیة بتقریر تنمیة السیاحة المستدامة إلى أولویات إلتم تقسیم الخطوات وا

  الرئیسیة : فوریة وقصیرة ومتوسطة المدى ویتم اتخاذ ھذه الخطوات في مجاالت النشاطات
o . الحمایة  
o . الصیانة والحفظ 
o . التعریف والعرض 
o . المراقبة 
  

مصنفة حسب الخطط الزمنیة المقترحة إلجراءات وتبین الجدولة التالیة موجزًا لتلك الخطوات 
  فوریة ، وأخرى على المدى القریب والمتوسط ..
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اإلجراءات على المدى القریب   اإلجراءات الفوریة  

  والمتوسط
القطاعین العام إقامة شراكة بین    الحمایة

والخاص لألشـراف على إعداد خطة 
 إدارة شاملة للمنطقة .

  تحدید عدد معین من المواقع المختارة
على امتداد الواحة من أجل تركیز 
الموارد على حمایة وصیانة وعرض 

  وإدارة تلك المواقع 

  تطویر ضوابط تخطیطیة بھدف حمایة
مواقع التراث الثقافي والطبیعي على 

الواحة والتأكید من أن اإلرشادات امتداد 
الخاصة بالتنمیة متوفرة لدى كل 

  الشركاء األساسیین.

الصیانة 
  والحفظ

  إعداد استراتیجیة مستدیمة قابلة للتنفیذ
یتم بموجبھا صیانة وحفظ موارد 
التراث الثقافي . وسوف یساعد ذلك في 
إعداد خطة اإلدارة والتي ستحدد 

  للتنمیة .الفرص المناسبة والمستدیمة 

  تحصیل رسوم بمواقع التراث الرئیسیة
والنشاطات والمناسبات والتأكد أن 
اإلیرادات المتحققة سیتم استخدامھا في 

 إدارة وصیانة المواقع.
  توفیر صنادیق إللقاء األوساخ ووضعھا

في أماكن مناسبة في مواقع التراث 
الطبیعي والثقافي وتشجیع الزوار على 

شرح أھمیة الموقع استخدامھا من خالل 
 وأھمیة مساھمة الزوار في الحفاظ علیھ.

  إقامة برامج لتوثیق الحرف الیدویة
والنشاطات التقلیدیة في الواحة 
واستكشاف فرص إدراكھا وإدخالھا في 

 . موقع على االنترنت باسم اإلحساء
  

التعریف 
  والعرض

  تعزیز مرافق الزوار في قصر إبراھیم
أولیتان نحو واحة باعتباره بوابتة 

اإلحساء. وھذه المرافق سوف تتضمن 
مواقف للسیارات وحمامات ومحالت 

 للوجبات الخفیفة والبیع بالتجزئة .
  تحدید مزرعة تاریخیة ألشجار النخیل

واحة اإلحساء وتحدید لكبوابة طبیعة 
 من سیملك ذلك ویتولى إدارتھا.

  استخدام قصر إبراھیم كمحطة رئیسیة
ریب وحتى یتم إعادة على المدى الق

تطویر منطقة السوق ، وذلك في 
أغراض تسویق منتجات الحرف الیدویة 

 المحلیة والثقافیة غیر المادیة .
  إقامة برامج لمناسبات تتضمن أسواق

وعرض للحرف الیدویة والصناعات 
 الفخاریة ومسرح وموسیقى.

  توفیر التسھیالت لتلك الحرف الیدویة
یتھا في رؤوالنشاطات التي یتعذر 

 .یتم عرضھا بشكل مستمر ل مواقعھا
  ستراتیجیة خاصة بالعالمات إإعداد

اإلرشادیة تربط بین المواقع السیاحیة 
وتنفیذ ذلك ضمن برنامج سالمة الطرق 

 . وتحسین المواقف

  تطویر مركز اإلحساء للمعلومات
السیاحیة كموقع لعرض نظام الري 

ي الواحة مع التركیز والتنمیة الزراعیة ف
على إنتاج التمور. وسیمثل ذلك البوابة 
الطبیعیة إلى الواحة . ولذلك یتعین أن یتم 
فیھا توفیر نفیس مرافق الزوار 

 الضروریة المقررة لقصر إبراھیم .
  توفیر المعلومات التوجیھیة في المواقع

الرئیسیة والتي تفید الزوار عن المواقع 
 في الواحة توفرة والنشاطات المختلفة الم

  تعیین وتدریب موظفین لمنع األضرار
الغیر متعمدة أو المقصودة من قبل 
الزوار وإدارة إلقاء األوساخ (بما في ذلك 
إفراغ صنادیق القمامة بانتظام) وتوفیر 
المعلومات للزوار وإغالق المرافق 
وقطع التذاكر للزوار ومراقبة نشاط 

 الزوار بشكل عام .
 ق األنظمة الخاصة التحقق من تطبی

بالصحة والسالمة في كل موقع وسن 
أنظمة جدیدة إذا استدعى األمر ذلك لتلبیة 
متطلبات كل نوع من المواقع . وقد 
یتطلب األمر تنفیذ ذلك عند تطویر مركز 

 الري / الواحة.
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اإلجراءات على المدى القریب   اإلجراءات الفوریة  
  والمتوسط

  إعداد معرض متنقل للسكان المحلیین
لشرح فرص حمایة التراث الثقافي 

تھا الموجود بمنطقة اإلحساء وكیفیة تنمی
 ألغراض السیاحة .

  تطویر سوق للمزارعین كمحطة رئیسیة
للمنتجات وعملیات البیع بالتجزئة 
للمنتجات الغذائیة عالیة الجودة في 
المواقع السیاحیة الرئیسیة مثل قصر 

  إبراھیم وسوق القیصریة .

  إقامة موقع على شبكة اإلنترنت یعرض
مواقع التراث الثقافي والطبیعي للواحة 

المعلومات للزوار فیما یخص ویوفر 
األشیاء التي یمكن مشاھدتھا وأین یمكن 

 أن یقیم وكیف یتجول في الموقع .
  مراجعة جدوى إنشاء وحدات لسكن

الفلل) في  –السیاح (مثال بیوت الضیافة 
  مزارع النخیل التقلیدیة.

إعداد برامج لجمع البیانات القاعدیة    المراقبة
معدالت الخاصة ببعض المسائل مثل 

الزوار وإحصائیات الزوار في وجھات 
التراث الثقافي والطبیعي الرئیسیة 

 باإلضافة إلى ما یتطلع إلیھ الزوار.
  إعداد برامج لجمع البیانات القاعدیة

الخاصة بالحالة المادیة لمواقع التراث 
 الثقافي والطبیعي الرئیسیة .

  

  مراقبة أي تطورات تتعلق بموارد
الخاصة بالواحة للتأكد من التراث والبیئة 

أن إجراءات تخفیف األثر الناتج عن 
 زیادة الزوار یتم تطبیقھا.

  مراقبة تنفیذ األنظمة واإلجراءات
الخاصة بحمایة النسیج الطبیعي والشكل 

  العام لمواقع التراث الثقافي .

  
  ثالثا : التوصیات الخاصة بمنطقة الدراسة (المنطقة التاریخیة بالھفوف) ..

نھا تحتاج عنایة خاصة أال إمیتھا أھلى إضافة خیة باإلیمل ھذه التوصیات بعض المواقع التارتش
  نى منھا قصر ابراھیم ..ثتسون
  

  بیت البیعــــة ..
  أن غیاب أعمال الترمیم والصیانة لھذا المبنى أدى إلى ظھور العدید من التلفیات األساسیة

إلى داخل المبنى ووجود مصرف مستنقع وقد تضاعف معدل التلف لسبب تسرب المیاه 
 . وسط الفناء ولذا فإن ھذا المبنى لم یعد صالحًا لدخول الجھور بحالتھ الراھنة

 یوجد بعض التصدعات الخطیرة في األجزاء األساسیة للمبنى . 
 أو إرشادیة  المبنى مغلق وبالتالي لم یتم تزویده بلوحات تعریفیة. 
 نوعات التي توضح نوعیة الحیاة التي كانت سائدة في الغرف خالیة من األثاث أو المص

 . خالل الفترة السابقةالبیت 
 والسیاسي عتباره جزءًا من التراث الثقافيإمطلوب تدخل سریع إذا أرید إنقاذ ھذا المبنى ب 

 . للمنطقة
  

  : العفالقمنزل 
  بالرغم من التقدیر التام للجھود المحلیة المبذولة للمحافظة على ھذا المنزل وتجدیده فإن

ستخدام كمیات كبیرة من الخرسانة واألسمنت وبصورة مبالغة قد أدى إلى تشویھ عناصر أ
 الزخرفة األصلیة التي تشكل میزة ھامة جدًا لمثل ھذا المنزل .

 طح الخرسانیة قد أدى إلى فقدان الخصائص المناخیة ستخدام البنائیة الخرسانیة واألسأن إ
 للمسكن األصلي كما كان علیھ سابقًا .

  المدرســـة األمیریة :
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  الخرسانیة واألسمنتیة في عملیات ترمیم ھذا المبنى وأن  وادستخدام كمیات كبیرة من المأتم
 موادالعضویة للقدر كبیر منھا لم یكن مطابقًا مع مواصفات المواد األصلیة والتلوینات 

 التقلیدیة .
 ستخدام المبنى كمركز ثقافي إال أن الطبیعة الفعلیة لھذا النشاط غیر واضحة أقتراح بألتم ا

 قصر إبراھیم .نشطة مع تلك المخططة إلقامتھا بعارض ھذه األتوعلى أي حال یجب أن ال ت
 . ال یحبذ وجود المذبح بالقرب من ھذا المبنى 

  
  : متحف الھفوف اإلقلیمي

وھو ، تم إدارتھ بواسطة البلدیة ویقع في ضواحي مدینة الھفوف تھو عبارة عن مبنى صغیر 
مكون من صالتي عرض ومكاتب لإلدارة وصالة العرض األولى تحتوي على األدوات الحجریة 

ناجر مطعمة بالجواھر وسیوف وأواني فخاریة وعمالت وجواھر خمن فترة ما قبل التاریخ و
بالرغم من أن بعض األدوات واألواني تحمل بطاقات ، ضیة غیر متوفرة والوسائل التعری

أما الصالة الثانیة فتحتوي على معروضات ذات ألوان زاھیة ومواد ونماذج من  ، تعریف
وتشتمل على معلومات تاریخیة أثریة وجیولوجیة ، الجرافیك تحكي أحداث المنطقة التاریخیة 

طویر متحف اقلیمي لواحة االحساء بمدینة الھفوف التاریخیة والتاریخ الطبیعي ، ومن المقترح ت
  ضمن المنظومة السیاحیة التراثیة الثقافیة بالمدینة .

  
وعمومًا فإن األھداف المقصودة من وراء تطویر مركز الھفوف التاریخي لكي یصبح بوابة 

 منطقة اإلحساء التاریخیة تتلخص في اآلتي :
  الثقافیة لواحة اإلحساء بمركز الھفوف التاریخيإنشاء موقع جذب لألنشطة . 
  تأكید أھمیة القیمة التاریخیة للمركز والمباني الفردیة ونشر ھذه األھمیة في أوساط السكان

 المحلیین .
 . خلق منطقة جاذبة سیاحیًا وعلى مستوى متقدم یغري الجمھور على تمضیة إجازاتھم بھا 
 ر (قصر إبراھیم) مع ربطھ بسلسلة من مواقع إنشاء مركز جذب عالي المستوى للزوا

 . التراث التاریخي التي تمثل الحقب التاریخیة في حیاة الواحة والمناطق المحیطة بھا
 ستخدامھا من أستمرار مواقع التراث التاریخي من خالل تھیئتھا وأالمساعدة على حمایة و

 جدید بصورة جیدة .
  أوسع لزیارة واحة اإلحساء وموقع التراث دمج خطة المدینة القدیمة مع خطة إداریة

 .  التاریخي الطبیعي من خالل خطة محكمة للربط والتنسیق فیما بین ھذه المواقع الرئیسیة
 . التأكید من توفیر سلسلة واسعة ومتنوعة من المرافق في أنحاء المنطقة  
 ذه المواقع تحدید المتطلبات لممارسة أفضل على النطاق القومي من أجل المحافظة على ھ

الھامة وتنفیذھا على أساس حالة بحالة على أن یتم إعداد وتنفیذ الخطط الالزمة بواسطة 
 . خبراء ومھنیین مؤھلین تأھیًال مناسبًا في ھذا المجال

 ستخدام واألولویات بالنسبة للمباني التي تم الفراغ من ترمیمھا أو جاري تحدید مجاالت األ
 . ھا مستقبًال بصورة واضحةالعمل فیھا أو سیتم العمل فی

 ن بعضًا منھا أتخاذ إجراء فوري إلیقاف المعدل المتسارع للتلف في عدد من المباني علمًا بإ
 . یمثل أھمیة فائقة بالنسبة للموقع التاریخي

  إعادة تقییم الساحات المفتوحة في المنطقة التاریخیة ككل باإلضافة إلى الساحة الواقعة أمام
نت تستخدم كسوق للماشیة خالل القرن الماضي كما أن نفس المكان یتمتع كاوقصر إبراھیم 

بأھمیة تاریخیة بارزة ألنھ یمثل الموقع الذي تمت فیھ مبایعة الملك عبد العزیز من قبل 
 . مواطني الھفوف
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  ستقبال الزوار مع إلإنشاء طرق مشاة والمركبات تربط بین المواقع الرئیسیة الجاذبة والھیئة
 . ون الحیاة الیومیة العادیة داخل المدینةئستخدامھا بواسطة المواطنین في شأ ستمرارأ
  بعد ترحیل مكاتب اإلمارة إلى المقر الجدید یتم ھدم المباني الحالیة وفتح الموقع كساحة

 . عامة تصل ما بین قصر إبراھیم وسوق القیصریة
  

  استراتیجیة التنمیة ..رابعًا : المشروعات المقترحة بمنطقة الدراسة لخدمة 
ضمت التقاریر والدراسات السابقة حوالي سبعة عشر مشروعًا لدعم عملیة التنمیة السیاحیة 

  نا في مجال الدراسة الحالیة :مومما تتضمن ھذه المشروعات ما یھ
 ـ المحافظة على الواحات . تنمیة الموارد الطبیعیة  
 وإعادة توظیفھا ، ـ ترمیم المعالم التراثیة المعماریة والعمرانیة  تنمیة مصادر التراث

 . والمحافظة علیھا
  الترویج للفنون والحرف والصناعات التقلیدیة . ـتنمیة المجتمع 
 

ستراتیجیة تنمیة السیاحة والتي إوعمومًا تشمل المشروعات ذات األولویة والمقترحة بتقاریر 
  مراني وبشكل مباشر أو غیر مباشر ونحددھا في :تخص منطقة الدراسة ومجالھا الع

 . التصمیم العمراني كمركز الھفوف التاریخي  
 . مركز قصر إبراھیم التراثي 
 . ترمیم وإحیاء سوق القصیریة 
 . إعادة تأھیل المدرسة األمیریة 
 . (منزل الشیخ مال) ترمیم بیت البیعة 
 . البرامج البیئیة لمزارع النخیل 
  

  على النسیج العمراني ..مخطط المحافظة 
  

؛ تتمتع بتاریخ عریق وأصالة  –أكبر واحة في المملكة  –یمكن تصور المنطقة كواحة خضراء 
فھي مركز للتراث الثقافي لوجود مواقع كثیرة مختلفة فیھا ، إضافة إلى وفرة األشجار 
والمساحات الخضراء . كما یقع فیھا أول مسجد أقیمت فیھ صالة الجمعة خارج المدینة المنورة 

د جامع في االسالم، ویوجد فیھا أیضًا أول استراحة للملك عبد العزیز بیت البیعة جوثاني مس
   باالضافة الى قصر ابراھیم وغیرھا من الموقع التراثیة ... بالھفوف

وقبل استعراض المشروعات ذات األولویة بمنطقة الدراسة والمقترحة بتقاریر استراتیجیة تنمیة 
  : السیاحة في المنطقة نحدد بعض المالمح األساسیة للوضع الحالي والظروف العمرانیة الراھنة

 ألف نسمة ومن المتوقع أن یرتفع 814والمبرز حوالي ( یبلغ عدد سكان مدینتي الھفوف (
  . 2020) ملیون نسمة بحلول عام 1.4عدد السكان لیصل إلى (

 مدینتا  بھا زدھرتأت و، وقد تطورأشھرھا والمملكة  اتیوجد في اإلحساء أكبر واح
ت فیھ مدن بالمملكة فمسجد جواثا ھو ثاني أقدم مسجد أقیم، وھما من أقدم  الھفوف والمبرز

ن ھما : صالة الجمعة ، بعد المسجد النبوي الشریف . ویوجد في المدینتین قصران تاریخیا
ویشمل التراث الثقافي للمنطقة الفنون والحرف والصناعات  ؛ قصر إبراھیم وقصر صاھود

وقد بدأت مؤخرًا في قصر إبراھیم ، التقلیدیة مثل النسیج وصناعة الفخار والسالل 
 الصیفیة للفنون والحرف والصناعات التقلیدیة.المھرجانات 

  تتألف الواحة التي تقع شرق المدینتین من مزارع للنخیل ، ومصنع تمور یعد أكبر مصنع
للتمور في العالم . ویوجد في الواحة جبل قارة المعروف بكھوفھ والتشكیالت الصخریة 
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من مزارعي التمور إلى الكثیر الفریدة ، إضافة إلى األعمال الفخاریة المتمیزة ، وقد دخل 
 .االستراحات لغرض زیادة الدخل نشاط تأجیر

  ھناك جبال أخرى تقع في الشمال والغرب والجنوب وھناك مواقع جذب أخرى مثل ینابیع
 المیاه المعدنیة والمتنزه الوطني .

  تتحكم في التنمیة والتطویر في اإلحساء عامة ومنطقة الدراسة خاصة الخطة الرئیسیة
لموضوعة منذ حوالي عشر سنوات وتشمل الخطة الھفوف والمبرز وغیرھا من القرى ا

ومزارع النخیل ، والتطویر للمناطق المجاورة لمسجد جواثا. وھناك حاجة ماسة لتوفیر 
البنیة التحتیة، كما أن ھناك احتمال تراجع مزارع النخیل نتیجة ألعمال التطویر وھو ما 

 .یتعارض مع ما جاء في الخطة
 وھناك  والمبرز بالریاض والدمام عبر طرق بریة وجویة وسكة حدید ترتبط كل من الھفوف

 . اقتراحات إلنشاء طرق جدیدة عبر المدن وحولھا لتسمح بالوصول مباشرة من الریاض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـاء االحسالطبیعیة والعمرانیة بواحة الشواھد التلریخیة التراثیة  )30شكل رقم (
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ھذا التنوع في مصادر الجذب والعناصر واألنشطة السیاحیة سیوفر أساسًا لتنمیة منتجات 
ھتمامات سیاحیة ثقافیة وطبیعیة جدیدة ، ستجذب بدورھا مجموعة متنوعة من السیاح ذوي األ

. ومن الممكن أن تصبح اإلحساء وخصوصًا المركز التاریخي في  العامة والخاصة محلیًا ودولیًا
الھفوف ، وجھة سیاحة أساسیة للسفر أثناء جوالت الیوم الواحد أو الجوالت الطویلة ، إضافة 

 العقیر. –اإلحساء  –إلى نقطة توقف للزوار المسافرین عبر طریق الدمام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  منطقــــــــة جبل قرا  )31شكل رقم (
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الودیان الطبیعیـــــة  )32شكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مینـــاء العقیـــــــر )33شكل رقم (
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  موضع المركز التاریخي لمدینة الھفوف  )34شكل رقم (
  

لتوظیف  إن السیاحة المبنیة على العناصر الطبیعیة والثقافیة للمنطقة ستكون مصدرًا مھمًا
. وھذا بدوره  السكان المحلیین ، كما ستسلط األضواء على المنطقة على المستوى الوطني

، ویضفي حسًا بالفخر بھذه  سیزید الوعي بتراث المنطقة الطبیعي والثقافي عند السكان المحلیین
 والرغبة في المحافظة علیھا . س، وزیادة الحما المصادر التي تعطي المنطقة تمیزًا
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   موقع المركز التاریخي لمدینة الھفوف) 35شكل رقم (
  

فرصة ممتازة لتنمیة سیاحیة تعتمد على  عامة ومدینة الھفوف خاصة  اإلحساءواحة توفر كما 
، مما سیوفر وظائف ودخًال مباشرًا للسكان. ومع التنسیق بین برنامج  إشراك المجتمع المحلي

، ومساندة التدریب المالئم ودعم المنشآت  المنتج السیاحي وجھود تسویق الوجھةتطویر 
قتصادھا وفي التوظیف أ، فإن ھذه المنطقة ستشھد زیادة ملحوظة في  وسطةتالصغیرة والم

  المتصل بالتنمیة السیاحیة المستدامة .
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  حارات واسوار وبوابات مركز مدینـة الھفوف التاریخیـــة  )36شكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   1934حـــــارة الكوت عام  )37شكل رقم (
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  سیاسات التعامل مع المواقع التراثیة والمباني التاریخیة ..
  

ستراتیجیة السابقة البعدین : نتھت الدراسات والتقاریر األأیتسع مجال التنمیة التراثیة لیشمل كما 
  .. الثقافي الحضري للعمارة والعمران 

  .. والبیئي الطبیعي للمكان
  باإلضافة إلى تنمیة المجتمع وتراثھ الالمادي . 

لرؤیة األولیة للبعد األول من ھذه العملیة التنمویة لونتعرض في ھذا الجزء من الدراسة 
س التخصیص ـ ونقصد بھ المحاور الثقافیة المستدامة والشاملة وذلك بھدف العرض ولی

ویمكن إیجاز عدد من األسس والمبادئ أو المعاییر التي  ، والتراثیة لتطویر منطقة الدراسة
ومن ھذه ، وتساعد على رسم السیاسات ووضع المقترحات التصمیمیة ، تشكل المدخل والمنھج 

  األسس :
نساق المتوارثة والمتاحة بشكل مباشر أو غیر ستقراء اإلمكانیات واألأ: من خالل الواقعیة  .1

حتیاجات اآلنیة والمستقبلیة ألمباشر بالمدینة والمجتمع مع مراعاة المتطلبات وا
 ومتغیرات العصر . ھوصوًال إلى التوازن بین الموروث وتأصیل

تطویر القصبة التاریخیة للمدینة ال ینفصل عن عمران المنطقة الحادث ودوافع الشمولیة :  .2
، حتى ال تخرج المدینة  لتغییر والنمو العمراني المستحدث أو المستقبليا

 التاریخیة عن سیاقھا العمراني .
من خالل حتمیة أن تحقق التنمیة الثقافیة وحمایة ھذا التراث مردودًا اقتصادیًا  االستدامة : .3

 باإلضافة الى مكاسبھ االجتماعیة لضمان التشغیل والصیانة المستمرة .
تتم عملیة التطویر بمحاورھا المتوازیة ومنھا أو في مقدمتھا المحاور الثقافیة  كة :المشار .4

للتنمیة بإشراك المجتمع مع الجھات المعنیة عن طریق ترسیخ المبدأ 
قتصادي لضمان دعم المجتمع ستثماري والمشروعات ذات المردود األاأل

  افھ .والقطاعین الخاص واألھلي لنجاح المشروع وتحقیق كافة أھد
  

وعمومًا فإن مركز الھفوف التاریخي بحاراتھ التقلیدیة والتراثیة األربعة وبعناصره المعماریة 
تعبر عن ثقافة ، من مباني أو فراغات أو مسارات تشكل في مجموعھا النسیج الممیز للمدینة 

ة وعمران المجتمع وتقالیده وموروثاتھ .. وتمثل حارة الكوت بشكل خاص نموذجًا تقلیدیًا لعمار
المدینة وھذا ال یتعارض مع القیمة التراثیة للحارات األخرى ، ولكن قد تكون األولویة لحارة 
الكوت وما تضمھ من عناصر باقیة یمكن التعامل معھا والمحافظة علیھا أو تأھیلھا وفي مقدمتھا 

  قصر إبراھیم وبیت البیعة والمدرسة األمیریة وغیرھا...
  

من شواھد ضمن تجمعاتھا العمرانیة تسجل تاریخ المجتمع المعاصر  وحارة الكوت بما تضمھ
جتماعیة وھي شاھد مادي على أحداث المجتمع السیاسیة واإل، وموروث السلف وتراثھ 

رتكاز لھ أولویتھ فھو یمتد جنوبًا إقتصادیة والثقافیة والحضاریة عامة ... وھي كمحور واأل
لحارتي الرفعة الشمالیة والجنوبیة ونحدد الرؤیة العامة بشكل شریاني الى حارة التعاثل وشرقًا 

  لھذا المحور بناًء على ما یلي :
 رتباط قصر إبراھیم بشواھد عمارة الحصون من التاریخ الوسیط لتراث المدینة والمنطقة .أ  
 رتبطت شواھد بعینھا في حارة الكوت بأحداث التاریخ السیاسي الحدیث للمملكة حیث كان أ

ومیدان البیعة شاھدین على مرحلة التحول الحدیث في تاریخ المملكة على ید  بیت البیعة
 مؤسسھا الملك عبد العزیز.
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 رتبطت ذات الحارة بالبنیة الثقافیة والمعرفیة قدیمھا وحدیثھا متمثلتین على التوالي أو أ
التتابع في رباط أبي بكر والمدرسة األمیریة شاھدین على التطور الحادث للمنظومة 

 لتعلیمیة وجذورھا التأصیلیة بالمدینة والمجتمع .ا
 رتبطت حارة الكوت بالبناء االجتماعي مثلھا في ذلك مثل باقي حارات المدینة والتي نتج أ

وعمارة تمثلت في البیوت التقلیدیة والمساجد بمفرداتھا ، عنھا نسیج عمراني تقلیدي 
 . المعماریة الخاصة وطرقاتھا ومساراتھا

  قتصادیة لترسم ذاكرة ألختالف طبیعتھا وتاریخھا مع البنیة اأھذه الشواھد بتجاورت كل
المكان ، فكانت األسواق وإن خرجت عن النسیج البصري لحارة الكوت على الدرب 

جتماعیة ، الفاصل أو الشریان الواقع بین الكوت والرفعة ، والفصل ھنا لھ مبرراتھ اإل
االقتصادیة لبناء وعمران المدینة والواحة ومجالھا ولكن ظلت تلك المؤسسات تمثل القاعدة 

 الحدادین وغیرھما . قاألشمل فكان سوق القیصریة وسو
 رتبطت بوابة الخمیس بین حارتي الكوت والرفعة الشمالیة بعدد من المؤسسات التي أ

ظھرت في مرحلة تحدیث المملكة لعمرانھا وكیاناتھا المؤسسیة ومنھا مباني الجمارك 
تغیرت ون اختفت تلك الشواھد إشرطة والمحكمة والمؤسسات المالیة والتجاریة وومركز ال

  و بعضھا ستبقى في ذاكرة المجتمع شاھدا على تراث المدینة وتاریخھا . أكلھا 
  

ھكذا تمثل ھذه الشواھد  في مجموعھا ذاكرة حیة لعمران وتراث المدینة وھو ما یتفق من حیث 
اسات المتاحة لتقاریر استراتیجیة التنمیة السیاحیة وتنمیة التراث المبدأ مع نتائج وتوصیات الدر

الثقافي بالمنطقة وھي في مجموعھا وشمولیتھا تمثل الركیزة األولى للتنمیة التراثیة والثقافیة في 
تجاه جذب السیاحة المحلیة والخارجیة إلى المنطقة مع إحیاء أو ترسیخ تأریخ المنطقة في إ

  . ئر على حد السواءوجدان المقیم والزا
  

  إعادة استخدام المواقع والمباني التاریخیة وإبراز العناصر القائمة ..
  

وحتى یمكن وضع المعاییر والمواصفات لتحدید وتصنیف تلك المباني والمنشآت التراثیة ذات 
یتعین تحدید تعریفات متفق علیھا طبقا  كان نھإالقیمة والتي یجب حمایتھا والحفاظ علیھا ف

للمواثیق الدولیة والسیما تلك التي أقرتھا منظمة الیونسكو وھیئة االیكوموس المنبثقة من 
  الیونسكو ، والسابق اإلشارة إلیھا ، كدلیل یھتدى بھ لتحدید المباني التراثیة والمعالم التاریخیة .. 

  
العام للمحافظة على النسیج  لمقترحة للمخططونحدد المشروعات المعتمدة ضمن الرؤیة ا

  العمراني وتنمیة محور التنمیة الثقافیة لمركز مدینة الھفوف التاریخیة على النحو التالي :
 . إعادة تأھیل قصر إبراھیم وساحتھ .. متحف االحساء الوطني 

  مركز للفنون والحرف التقلیدیة .
  مركز للمھرجانات والفعالیات الثقافیة 

 تأھیل بیت البیعة .. مركز ومتحف للتاریخ السیاسي المعاصر . إعادة 
  مركز أدارى للھیئة العلیا للتنمیة السیاحیة ومركز توعیة وأعالم .. إعادة تأھیل دار األمارة

 سیاحي ..
 مركز للوثائق .ة األولیة وساحتھ .. مكتبة عامة وإعادة تأھیل المدرس  

  . مكتبة سمعیة وبصریة للتراث غیر المادي
  سارات التقلیدیة في حارة الكوت .مشروع إرشادي للم..إحیاء وتطویر سكة آل أبي بكر 
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  تطویر المنطقة حول مسار المشاة وإعادة تأھیل المناسب من مبانیھا لألنشطة والخدمات
 ن ـ  بدعم وتعاون القطاع الخاص .السیاحیة والفندقیة  ـ إن أمك

 لتجاریة السیاحیة .بعة األسواق اتطویر سوق القیصریة ومتا 
 ار حركة المشاة بأمتداد المحور .تطویر مس 
 مدرسة ومسجدي النعیمي والقصیبي تطویر الساحات المفتوحة العامة عند قصر إبراھیم وال 
 . تنمیة التجمعات اإلسكانیة العمرانیة التقلیدیة بوضع الضوابط والمعاییر واألدلة اإلرشادیة 

  
  الھفوف التاریخي ..التصمیم العمراني لمركز 

  
  لمركز مدینة الھفوف التاریخیــة .. تنمیة محور التنمیة الثقافیة

وفي تقریر استراتیجیة التنمیة السیاحیة في المنطقة الشرقیة تم تحدید عدد من المشروعات في 
  منطقة الدراسة الحالیة ھي :

  
  ) حــــارة الكوت وما حولھا .. 1( 

ھناك إمكانیة لزیادة إنفاق السیاح في المنطقة من خالل توفیر فرص شاملة أكثر جاذبیة خاصة 
الھفوف ، حیث أن ھناك حاجة ماسة ودائمة لتطویر وتحسین مدینة في المركز التاریخي في 

  . ھتمام وجذابة ومریحةمحیط ممتع للنظر ، لتكون الھفوف أكثر إثارة لإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  إبراھیم .قصر  -1
 مسجد قصر إبراھیم . -2
 براحة الخیل . -3
 مسجد الدبس . -4
 بیت العفالق . -5
 اإلمارة . -6
 مسجد الجبري. -7
 منزل الشیخ أبو بكر . -8
 منزل البیعة . -9

 مسجد أبو بكر. -10
 مسجد الجن مع اإلنس . -11
  رباط أبو بكر . -12
  مدرسة القبة . -13
 أسواق القیصریة . -14
 بوابة الكوت . -15
 موقع سوق البدو . -16
 بوابة الخمیس . -17
 مبنى البلدیة القدیم  . -18
 المدرسة األولى . -19
 موقع عبن عطیة . -20
 بوابة الخیل . -21
 رباط المال . -22

  
  المواقع والمباني التاريخية والتراثية في حارة الكوت وحولها  )38شكل رقم (
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وھناك حتمیة من تحویل قصر إبراھیم ، وسوق القیصریة ، والمدرسة األمیریة ، وغیرھا من 
مباني التراث العمراني ، إلى وجھة یقصدھا السیاح من خالل الدمج بینھا ، لتكون مركز تراثي 

إال أنھ وقبل أن تحقق المنطقة أي من إمكانیاتھا كوجھة ؛ عمراني على أعلى مستویات الجودة 
  ..یة البد من التنبیھ ألمور ھي سیاح

  
  األماكن التي یمكن زیارتھا واألنشطة التي یمكن ممارستھا :  

إیجاد رابط قوي بین مزارع النخیل وقصر إبراھیم  سیجذب الكثیر من الزوار ، كما یساعد     
فتتاح مواقع جذب أخرى إلى جانب المتاجر مثل أعلى تنشیط الحركة التجاریة . كما أن 

اھي على جانبي الطریق ، ومراكز الترویح المسائي ، وإعادة تأھیل بعض المباني المق
عتماد المنطقة على مواردھا وتراثھا الثقافي الممیز والعریق إعمرانیًا ، یمكن أن یعزز من 

مثل : المھرجانات  المختلفة تعد من العناصر الھامة كما أن المناسبات والفعالیات
  ھا من المناسبات االجتماعیة والثقافیة والجاذبة للزوار.والمعارض واألسواق وغیر

 (طریقة العرض واختیار المبیعات) األسواق : 
، خاصة الھدایا التذكاریة ، ومنتجات  یجب مراعاة جودة وتنوع المواد التي تباع في السوق

ني جودة إذ أن تد؛  الحرف والصناعات التقلیدیة المحلیة ، ألن لھا جاذبیة كبیرة لدى الزوار
لن یشجع الزوار على الشراء ، ویجب أن توفر  أرتفاع سعرھا أو قلة تنوعھھذه المواد أو 

 المنطقة تجربة تسوق فریدة في البیئة الحالیة للحي القدیم .
 كان ــــاإلس: 

إذ إن وجود المجتمع المحلي  ؛قتصاد في مركز المدینة یعد اإلسكان من المكونات المھمة لأل
ستیعاب متاجر بیع تجزئة جدیدة تمرة من األنشطة ، مما یوفر سوقًا جاھزًا إلیولد حركة مس

، زدیاد الطلب على المزید من الخدمات العامة ومرافق البنیة التحتیة إكما یؤدي إلى 
وبالتالي من الضروري تعزیز المجتمع المحلي في المنطقة التاریخیة مع وضع الضوابط 

 . لحمایة ھذا التراث
  مواقف السیارات والوصول : 

یمكن أن تشكل الحركة المروریة ومواقف السیارات مشكلة حادة في المستقبل ، وبما أن 
ھناك رغبة في تحسین وتطویر المركز التاریخي لتنمیة السیاحة فیھ ، البد من توفیر 

مع وضع مخطط مروري یتناغم مع البناء  ، وكیفًا مواقف السیارات المناسبة كمًا
 مورفولوجي لنسیج المدینة القدیم .ال

  المساحات المفتوحة وحركة المشاة: 
من  ستفادة من جمیع الفرص المتاحة لزیادة المساحات المفتوحة في المركزالبد من اإل

خالل ربط المساحات الخضراء في مزارع النخیل بقصر إبراھیم ، والمنطقة القدیمة 
 ة حارة الكوت .صاخو

 ء التطویر وطابع البنا: 
نطقة ، فمن ساحة البد من إعادة تأھیل مباني التراث العمراني التاریخیة الموجودة في الم

وقد تم استغالل معظم المنطقة بالتنمیة الحدیثة ،  ؛الجزء القدیم المركزي  الكوت لم یتبق إال
والمباني القدیمة آخذة في االختفاء السریع من خالل إعادة اإلعمار أو الھدم ، بعد تصنیفھا 
كمبان غیر آمنة . غیر أن تحسین البیئة العمرانیة وجعل المنطقة جذابة ال یحتاج فقط إلى 

تاریخیة فحسب ، بل البد أیضًا من مراعاة تحسین الشوارع ومباني التراث العمراني ال
انسجام المباني الجدیدة مع المباني القائمة من ناحیة الشكل الخارجي والتصمیم . وھناك 
قضیة إضافیة وھي مسألة الملكیة ، حیث تعود ملكیة معظم المباني  الموجودة حالیًا إلى 
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، وھؤالء المالكون غالبًا ما مالكین غائبین ، وھي إما مھجورة أو یقطنھا مقیمون أجانب 
 یتركون مبانیھم لتتدھور حالتھا لدرجة ال یمكن معھا ترمیمھا.

 عور بالمكان ـــإیجاد ش: 
یجاد إحساس بالمكان لدى الزوار الذین یرغبون في زیارة إالبد من الترحیب بالزوار و

ت اإلرشادیة اإلحساء وخاصة المنطقة التاریخیة . ویمكن تحقیق ذلك من خالل وضع اللوحا
بطریقة مالئمة ، وتوفیر المعلومات الكافیة في المكان المناسب ، وتقوم األعمال التالیة 
بدور مھم في تحقیق ھذا الشعور لدى الزوار مثل : تحسین مركز المدینة ، وتیسیر حركة 

یل المرور ، واألسواق ، وإعادة تأھیل مباني التراث العمراني التاریخیة ، والتشجیر ، وتجم
ستخدام قصر إبراھیم والشواھد المعماریة التراثیة االخرى . وجمیع أالشوارع ، وتحسین و

ھذه األمور تعتمد بالدرجة األولى على توفر البنیة التحتیة التي تترك االنطباعات األولى 
قتصادي إلفادة السكان المحلیین والدائمة ، كما أنھا یمكن أن تقوم بدور المحفز للنمو األ

 وار على حد سواء . والز
 

  ) مركز قصر إبراھیم التراثي : 2( 
في الوقت الحالي یبدو أن قصر إبراھیم ھو النقطة الطبیعیة التي تصل الزوار بالمواقع األخرى 

طالق لزیارات أن، كما أنھ یمثل نقطة  . وینظر لھ على أنھ مركز الھفوف التاریخي المحیطة
ستخدامھ كموقع إومن المنتظر ان یحتفظ قصر إبراھیم ب؛ مواقع التراث الثقافي حول اإلحساء 

للمھرجانات ، ولكنھ سیشمل أیضًا عروضًا وأنشطة أخرى دائمة ، ویمكن للقصر خدمة ثالث 
 أفكار رئیسیة ھي :

 مركز للفنون والحرف والصناعات الیدویة .  
 متحف . 
 (في الھواء الطلق) الفعالیات واألسواق المفتوحة .  
  
یقترح أن یكون المركز نقطة محوریة للفنون والحرف و

والصناعات الیدویة مما یمكن المجموعات المحلیة واألفراد 
والزوار من التفاعل من خالل العروض ، وبیع المنتجات 
المصنوعة محلیًا ، إضافة إلى وسائل الترفیة . وبالتالي فإن 

حتضان مبادرات أالغرض ھو توفیر مركز للتدریب و
روعات الصغیرة في المجتمع المحلي . ویشكل شراء المش

الزوار لمنتجات الفنون والحرف والصناعات الیدویة جزءًا 
  مھما من النشاط السیاحي . 

  مدخل قصر ابراهيم )39شكل رقم (
  

وبالنسبة للمواطنین ، فإن التسوق والبحث عن منتج جدید ومتمیز لشرائھ كتذكار ال یزال أمرًا 
أنھ یمكن تغییر ذلك إذا تغیرت مواقع الجذب في اإلحساء من كونھا أسواق ثانویًا . إال 

متخصصة أولیة إلى أسواق أكثر عمومیة . ومن وجھة نظر اإلحساء فإن ھذه األسواق توفر 
تعد المھن ؛ و الفرصة لزیادة الدخل في منطقة تحتاج إلى المزید من النشاط االقتصادي

قافي الفرید للمنطقة الشرقیة . ثر فعالیة لعرض التراث الثوالصناعات الیدویة من الطرق األك
ثبت أن المھارات ال تزال موجودة وتستطیع توفیر منتجات حرفیة ذات جودة عالیة ، وما وقد 

ینقص ھذا النشاط ھو عملیة التسویق لھذه المنتجات المتوافرة ، إذ أن أكبر مشكلة تمنع زیادة 
  وار ھي سوء العرض والتسویق .قتصادي من مشتریات الزالعائد األ
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یقترح أیضًا أن یكون المركز موقعًا للمتحدث بعد تغییر موقعھ الحالي وستخصص الغرفة 
الطویلة لروایة القصص التاریخیة حول اإلحساء لمختلف األعمار من خالل سلسلة من 

زوار من العروض المرئیة المتحركة . وعرض تشغیل حمام البخار ، وتشغیل اآلبار لتمكن ال
استخدام وتجربة التقنیات المختلفة لرفع المیاه ، وسیتم تحویل الغرف األخرى إلى محالت 

ھناك مساحة كافیة في البناء للمعارض المؤقتة و تجاریة ومحالت لبیع المأكوالت الخفیفة .
 . ، التي قد تقام في الساحة المركزیة والتخزین والتحمیل والذي تتطلبھ األنشطة المتنوعة

ستخدام الھیاكل المؤقتة بدًال من الثابتة من المرونة ویحافظ على القصر وعناصره إذا أوسیزید 
  . الظالل المطلوبة في الساحة ، وسیوفر وضع النباتات واألشجار  لم تقم الفعالیات

 
  ) تنمیة سوق القیصریة : 3( 

جزءًا مھمًا من  وقبل ذلك كان یشكل،  2002%) من ھذا السوق في عام 70احترق حوالي (
،  . وقد كان ھذا السوق عامرًا بالسكان المحلیین تاریخ الھفوف القدیم كونھ مركزًا تجاریًا

والزوار من المناطق المجاورة . على أثر ذلك وضعت البلدیة خططًا إلعادة تطویر السوق 
للمحیط والمنطقة المحیطة بھ ، وكانت الخطط طموحة للغایة إال أنھا قد ال تكون مالئمة 

التاریخي ، إضافة إلى عدم مقدرة المستأجرین الحالیین على دفع إیجارات أكثر ارتفاعًا ، وتبین 
الدراسة السابقة توجھًا أبسط مع التركیز على التصمیم العمراني المذكور في مركز قصر 
 إبراھیم . كما یجب تطویر السوق بأقل التكالیف مع المحافظة على طابعھ التاریخي وحدود

ستقبلي الملكیة للمحالت ، األمر الذي یحظى بموافقة المجتمع المحلي ، ویتناسب مع المفھوم الم
سیعمل ترمیم سوق القیصریة إذا ما تم تنفیذه بشكل جید كمحفز للنمو  . التنموي للھفوفوالسیاق 

التقلیدیة قتصادي في اإلحساء وبالذات للصناعات الریفیة الصغیرة ذات الصلة بالتجارة األ
  وبحیث تصبح مصدر جذب أساسي في المنطقة.

 
  ) اعادة تأھیل المدرسة األمیریة: 4( 

ھناك مقترحات تحت الدراسة لتتحول المدرسة إلى مركز للحرف والصناعات الیدویة والفنون ، 
إال أن ھذا االستخدام مالئم أكثر لقصر إبراھیم . وھناك عدد من مباني التراث العمراني 

في حالة مشابھة للمدرسة األمیریة ، إن تغییر استخدام مثل ھذه المباني ألغراض  األخرى
القطاع العام لتصبح مثًال مراكز للتراث ومتاحف ، سیكلف القطاع العام بأعباء ال تنتھي لصیانة 

 ومركز للوثائق كمكتبة عامة وھذه المباني ، والبدیل ھو انھ من الممكن تقدیم المدرسة األمیریة 
  . تبة سمعیة وبصریة للتراث غیر الماديمك
  
  ) التنمیة البیئیة لمزارع النخیل : 5( 

المشروع یعتمد على مشاركة المجتمع المحلي وسیتم تشجیع مالكي مزارع النخیل لتنویع 
نشاطھم من خالل تقدیم مزارعھم إلیواء العائالت مقابل مبلغ معقول ، وكذلك بتوفیر جوالت في 

تطویر مزرعة أو أكثر للترفیھ التعلیمي ، لتعلیم العملیات الزراعیة للنخیل بما مزارعھم . وسیتم 
في ذلك الري ، والتلقیح والجداد ، وعرض لالستخدامات المختلفة لجمیع أجزاء النخلة . 
وسیشمل ھذا المشروع متجرًا لبیع التمور ومنتجات النخیل . ولكي تكتمل المنظومة فإنھ البد 

المشترك والكتیبات اإلعالنیة للترویج للمساھمین في ھذا المشروع .ویمكن  من توفیر التسویق
ضرار مكانیة تنمیة منتجعات بستانیة كنزل لألقامة السیاحیة دون األإتطویر فكرة مستحدثة حول 

تجة عن النمو او النأبالتراث الطبیعي للمنطقة بل حمایتھا والحفاظ علیھا من التعدیات الحادثة 
  مضطرد والمتسارع .العمراني ال
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  الطبيعية والبيئية لمزارع النخيل المواقع )40شكل رقم (
  

في قلب واحة اإلحساء لتمثل بؤرة حضریة ومركزًا عمرانیًا  التاریخیة تأتي مدینة الھفوفھكذا 
وتاریخیًا محوریًا كما سبق االشارة ، وكانت المدینة تتكون من أربع حارات تحیطھا األسوار 
للحمایة .. وأمام عملیة التطور والزحف العمراني أزیلت األسوار القدیمة ولم یبق منھا أي أثر 

تراضي لعمران ونسیج المدینة القدیم والمأثور من الشواھد فأستقراء إولكن یمكن من خالل 
  التاریخیة رسم مسار تصوري لسور أو أسوار حارات المدینة القدیمة وبواباتھا .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسوار مركز مدینــــة الھفوف التاریخیة  )40شكل رقم (
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بالتغیرات اآلنیة وتسارعت عملیات الھدف  ولقد تأثر النسیج العمراني التقلیدي لعمران المدینة

واإلزالة واندثرت جوانب عدیدة من المباني التقلیدیة ضمن الموروثات العمرانیة والمعماریة 
وما بقى منھا رموز على ما كان قائمًا إال أنھا تبقى تعبیرًا مباشرًا على النسیج العمراني التقلیدي 

أتي حارة الكوت في مقدمة المناطق التراثیة بالمركز وت السائد بالمدینة حتى األمس القریب .
التاریخي ، وتكتسب أھمیتھا من موقعھا وجذورھا التاریخیة وارتباطھا بالقلعة (قصر إبراھیم) 

معلما من  12وسوق القیصریة باالضافة الى العناصر التراثیة االخري التي تصل الى حوالي 
لمنطقة ، وتشكل ھذه المجموعة محورا شریانیا یمتد مجموع المعالم السابق االشارة الیھا في ا

  من الشمال الى الجنوب ...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعالم التاریخیـــة بحارة الكوت  .. )42شكل رقم (
  

كیدا لما سبق التنویھ الیھ فإن أھداف تطویر مركز الھفوف التاریخي لكي یصبح أوت وعمومًا
 التاریخیة تتلخص في :بوابة منطقة اإلحساء 

  تنمیة موقع لألنشطة الثقافیة لواحة اإلحساء بمركز الھفوف التاریخي مع ربطھ بسلسلة من
 مواقع التراث التاریخي التي تمثل الحقب المختلفة في حیاة الواحة والمناطق المحیطة بھا.

 مة .تأكید أھمیة القیمة التاریخیة للمركز والمباني االتراثیة بالمدینة القدی 
 . حمایة المواقع التراثیة من خالل تھیئتھا واعادة تأھیلھا واستخدامھا بصورة مناسبة 
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  دمج خطة المدینة القدیمة مع خطة إداریة أوسع لزیارة واحة اإلحساء وموقع التراث
 رئیسیة. التاریخي الطبیعي من خالل خطة محكمة للربط والتنسیق فیما بین ھذه المواقع ال

  توفیر سلسلة واسعة ومتنوعة من المرافق والخدمات في المنطقة التراثیة محل الدراسة من
 بنیة اساسیة واماكن انتظار سیارات وخدمات سیاحیة وارشادیة عن المنطقة .

 قة والمحافظة على نسیجھا طحمایة المنوة یلمباني التقلیدات إلیقاف تدھور ااتخاذ إجراء
 موروثات المجتمع وذاكرة المدینة .أھمیة بالنسبة ل یمثلھ منالعمراني لما 

  إعادة تقییم الساحات المفتوحة في المنطقة التاریخیة ككل باإلضافة إلى الساحة الواقعة أمام
 قصر إبراھیم ألنھا  تمثل الموقع الذي تمت فیھ مبایعة الملك عبد العزیز من قبل الھفوف .

 الضافة الي تطویر طرق لحركة السیارات والمركبات تربط إنشاء طرق للمشاة وتنمیتھا با
بین المواقع الرئیسیة الجاذبة الستقبال الزوار مع استمرار استخدامھا بواسطة المواطنین في 

 شؤون الحیاة الیومیة العادیة داخل المدینة وما حولھا .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المخطط الھیكلي لتنمیة وتطویر المحور الثقافي لمركز مدینة الھفوف التاریخیة  )43شكل رقم (
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في المركز التاریخي لمدینة الھفوف  ثقافیًا وعموما تتمثل الرؤیة المبدأیة لتنمیة وتطویر محورًا
حداث التاریخیة القدیم حول الشریان التاریخي الذي ترسمھ مواقع المعالم والشواھد التراثیة واأل

و الحدیث ، وھو بذلك یرتبط من جھة بتلك المعالم التراثیة المعماریة .. ومن أمنھا والمعاصر 
ثنین معا سیناریو عمراني حداث المجتمعیة التاریخیة ، لینسج من األخرى یتجسد في األأجھة 

  المقیم على حد السواء . لیھ المجتمعإمتكامل لذاكرة المدینة وتاریخھا یعیشھ الزائر وینتمي 
  

وتأتي حارة الكوت في افتتاحیة ھذا الشریان التراثي الثقافي الذي یبدأ عند قصر ابراھیم ومیدان 
البیعة وموقع بوابة الخیل في الشمال من المدینة القدیمة ، وترتبط ھذه البدایة بالشواھد التراثیة 

لى الرباط وكذلك مسجد الدبس إي االخرى مثل بیت البیعة ومدخل سكة آل ابي بكر المؤد
ومنزل سعد بن جلوي ... وتمتد حركة المحور في ھذه المنطقة لتتواصل في الشرق منھا مع 

لى القیصریة . وینتھي ھذا الشریان التراثي الثقافي في الجنوب عند إموقع بوابة الكوت ومنھا 
ولیة ومسجد النعیمي في ألفي القلب بالمدرسة ا مسجد العجاجي وموقع بوابة القرن ، مرورُا

  متداد المحور المقترح .أوسط 
  

وتتشكل الرؤیة المعماریة والعمرانیة للمحور الثقافي في قلب المدینة التاریخیة مخترقا للمكان 
والزمان في شكل مسار لحركة المشاة یتسع ویضیق مع البناء المورفولوجي لنسیج المدینة ، 

البدایة تراثیة الثالث  او الركائز الثقافیة لعملیة التنمیة في : ولكن یزداد اتساعھ عند المحطات ال
والوسط والنھایة ، لیكون ساحات او فراغات عامة تكون في تدرجھا وتتابعھا متتالیة فراغیة 
تراثیة وثقافیة وعمرانیة ، ولكل من ھذه الساحات شخصیتھ وھویتھ الممیزة المرتبطة باالنشطة 

  قترحة عند : الثقافیة الممكنة او الم
   القصر .. والمدرسة .. والمسجد

  والنھایة .  .. والوسط .. نوب عند البدایةإلى الجعلى التتابع من الشمال 
  

ویكتمل البناء العمراني التراثي لھذا المحور من خالل احیاء او تجدید نسق عمراني اقتصادي 
ویتمثل ھذا النسق في تطویر متتالیة تقلیدي لتنمیة االسواق خارج الكتلة االجتماعیة العمرانیة ، 

خطیة متناغمة من االسواق غرب وشرق المحور الشریاني الرئیسي للمشاة ، وتكون ذروة ھذه 
  الممتالیة في وسطھا عند موقع سوق القیصریة القدیم ..

  
قتصادي التجاور والفصل بین حركتي المشاة ویؤكد التوازي بین المسارین الثقافي والتنموي األ

في القلب وحركة السیارات خارج المحور ، كما یمثل ھذا التوازي التزاوج بین سیاستین یمثالن 
  ستراتیجیة التنمیة الثقافیة وھما :إناحي ج
 مثل قصر ابراھیم والمدرسة االولیة .. ة تأھیل المعالم التراثیة القائمة واعداة توظیفھا اعاد

لى المحاقظة على البعض اآلخر مثل المساجد التقلیدیة إضافة یت البیعة وغیرھا ، باإلوب
 على المسار ..

 متناغمة مع القائم ومستوحاة مفرداتھا من التراث ، مثل وجدیدة ..  تطویر عناصر معماریة
  متداد شرق وغرب المحور الشریاني ..بإسواق سوق القیصریة وغیره من األ

  
ھذه الرؤیة في المخطط العام للمحافظة على النسیج العمراني وتنمیة محور ویمكن صیاغة 

ویشتمل المخطط المقترح على عدد من  .. التنمیة الثقافیة لمركز مدینة الھفوف التاریخیة
المشروعات التي تمثل في مجموعھا الرؤیة الكاملة لتنمیة وتطویر المحور الثقافي لمركز مدینة 

  الھفوف التاریخیة ..
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  مخطط المحافظة على النسیج العمراني وتنمیة محور التنمیة الثقافیة  لمركز مدینة الھفوف التاریخیــة  )44شكل رقم (
  

  إدارة المنطقة التاریخیة بمدینــــــة الھفوف ..
  

إدارة تتولى حمایة وصیانة یتعین أن تتم التنمیة المستقبلیة في مدینة الھفوف التاریخیة في إطار 
وتعریف التراث المتوفر في المنطقة بما یضمن استدامتھ ، ویعتبر ھذا األمر ضروریًا ومھمًا 

  : لألسباب اآلتیة والتي سبق التنویھ إلیھا
 القیمة الكلیة للمواقع من ناحیة التراث الثقافي والطبیعي . 
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 دویة والثقافة غیر المادیةأھمیة المنطقة كمركز قابل للنمو في مجال الحرف الی . 
  اإلمكانیات التي تزخر بھا المنطقة یمكن أن تكون دافعًا للمجتمع المحلي لتقدیر التراث

 . الثقافي والطبیعي
  إمكانیة تنمیة المنطقة كوجھة سیاحیة رئیسیة للتراث الثقافي لجذب سوق السیاحة الداخلیة ثم

   . الحقًا األسواق الدولیة
  

السیما في  الدراسات التخطیطیة والمعماریة لمشروعات التنمیة العمرانیة دتعدتكثیرًا ما ولكن 
ویتبعھا وضع  التصورات  معززة بالخرائط والبیانات والتحلیالت المناطق التاریخیة والتراثیة

، وفي كل الحاالت توضع النتائج النھائیة لھذه الدراسات في خرائط  وتحدید المرحلیات
، ویبقى أن  ت األرض مع شبكات الطرق والممرات والنوعیات المختلفة من الخدماتالستعماال

تنفیذیة لمجموعات من المشروعات  مثل ولى مخططات تفصیلیة إتنتقل ھذه المخططات العامة 
شبكات الطرق والمرافق العامة وتنسیق المواقع ومعظمھا من اختصاص األجھزة التنفیذیة 

م في العمران من خالل لوائح تنظم أعمال البناء أو الھدم ، ویبقى للبلدیات ، ویبقى التحك
المخطط العام ھو الدلیل المعتمد الذي ترجع إلیھ األجھزة التنفیذیة عند تنفیذ أي مشروع بالرغم 
مما قد یواجھھا من متغیرات قد تؤثر على الھیكل العام للمخطط العام مما یضطر معھ 

إلى إعادة تطویره أو تجدیده لمواجھة المتغیرات الطارئة إلى أن  المسؤولون بعد فترة من الزمن
ال یساعد على  ي. األمر الذ تظھر متغیرات أخرى تحتاج إلى مراجعة واعتماد آخر وھكذا

،  تعدد الجھات التنفیذیة للمشروعتانسیاب األعمال التنفیذیة أو تكاملھا أو جدولتھا خاصة عندما 
 للمدینة التاریخیة البدیل العملي لدفع عملیة التنمیة العمرانیة وضع حتمیةدى إلى یؤاألمر الذي 

اللجوء إلى أسلوب إدارة  وذلك من خاللكعملیة مستمرة تحتاج إلى إدارة قادرة ونظام دقیق ، 
  . كأحد المكمالت الرئیسیة واألساسیة للدراسات العمرانیةبالمنطقة التاریخیة العمران 
     
ویمكن تقسیم ، یستدعي الشمولیة في التناول  ـ محل الدراسة ـ التاریخیةالھفوف ة ینبمد وتطویر

  في المجاالت التالیة : لتطویرمجاالت ا
o رتقاء بالبنیة األساسیة : وتشمل الطرق وشبكات الصرف الصحي والمیاه والكھرباء اإل

والتلیفونات والنظافة والتنسیق وممرات المشاة واإلنارة ونظام تجمیع المخلفات الصلبة 
  .... والتخلص منھا 

o شاملة دور العبادة والمدارس بمستویاتھا المختلفة ودور : االجتماعیة رتقاء بالخدماتاإل 
الحضانة و الخدمات الصحیة كالعیادات والمستشفیات وكذلك المكتبات العامة والنوادي 
األدبیة والثقافیة واالجتماعیة ھذا باإلضافة إلى الخدمات اإلداریة كمكاتب البرید والبرق 

  والھاتف ومراكز الشرطة واإلطفاء واإلدارات المحلیة .
o السكنیة واإلداریة والتجاریة بأنواعھا ومستویاتھا رتقاء بالكتلة المبنیة : شاملة المباني اإل

لتاریخیة المختلفة وجمیعھا تمثل النسبة األكبر من الكتلة العمرانیة التي تشمل المباني ا
  . والتراثیة

o قتصادیة والثقافیة حیث جتماعیة واألرتقاء بالمجتمع : ویشمل ذلك االرتقاء بالحاالت اإلاإل
رتقاء بالعمران المتمثل في ن أساسي البد وأن یتكامل مع اإلرتقاء بالمجتمع ھو مكوأن اإل

  جتماعیة والكتل المبنیة .البنیة األساسیة والخدمات اإلداریة واإل
  

كما إنھ یتعین أن یتم تنفیذ اإلجراءات الخاصة بالحمایة والصیانة لمواقع التراث المقترحة 
د أولویات التطویر وإدارة االستثمار مما یعني ضرورة تحدیلمخططات العامة لتطویر المنطقة با

 الذي یتعین أن یراعي اآلتي :
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 ختیار عملیة مستدیمة لحفظ وصیانة عناصر التراث الرئیسیة فقط وذلك على المدى أ
القصیرة والمتوسط على أن یغطي ذلك الحقب التاریخیة الرئیسیة والتعریفات المحددة لتلك 

 . الفترات التاریخیة
 ستراتیجیة لتنمیتھاالكلیة للمواقع المختارة والوسائل اإل إدراك وفھم القیمة . 
  اإلیفاء بالمتطلبات الالزمة لتعزیز الجودة في المناظر الطبیعیة والعمرانیة في المواقع

 . حتیاجات الصیانة والحمایة المصاحبة لذلكأالرئیسیة وتلبیة 
  الزوارمراعاة حساسیة المواقع الطبیعیة والثقافیة للضغط الناتج عن . 
  فھم الجاذبیة النسبیة للمعالم المختلفة التي تستقطب الزوار المحلیین والدولیین وإمكانیاتھا

  . السیاحیة
  

المجاالت  كافةستدعي التنسیق والتكامل في التعامل مع ی تطویر المدینة التاریخیةوشمولیة 
فالتنسیق بین بالمدینة التاریخیة ، إداریًا وزمنیًا ومكانیًا األمر الذي ھو من صمیم إدارة العمران 

الجھات التنفیذیة المختلفة یستدعي إقامة نظام للتنسیق یحدد لكل جھة معینة برامجھا التنفیذیة 
یتولى  متخصصجھاز  ھنا نقترحزمنیًا ومكانیًا وذلك في ضوء إمكانیاتھا الفنیة والبشریة ، و

ات والمعلومات كما تتجمع عنده األھداف العملیة الفنیة للتنسیق بحیث تتجمع لدیھ كل البیان
واألولویات التنفیذیة وبمعنى آخر یتولى ھذا الجھاز وضع البرامج التنفیذیة للمشروعات في 

تھا الزمنیة والمكانیة والتي یوكل كل منھا إلى جھة االختصاص التنفیذي في ضوء اإطار
ھو الموجھ ألعمال ھذا التنسیق داریة والمالیة المتاحة ویكون جھاز إلاإلمكانیات الفنیة وا

   في شمولیتھا في مجاالت البنیة األساسیة والخدمات االجتماعیة واإلداریة . التطویر
  

 متخصصة أما االرتقاء بالكتلة المبنیة والمجتمع یستدعي تدخًال آخر وبوسائل أخرى في دائرة 
ولى مسؤولیة اإلعالم حیث تتالمقترح إلدارة عمران المدینة التاریخیة في جھاز التنسیق 

، ویتم ذلك من خالل نماذج من العمل الذي  والتوعیة بھدف استقطاب وتفعیل المشاركة الشعبیة
قتصادي على المجتمع وخاصة ما یتصل باالرتقاء بالمباني جتماعي أو األیتضح فیھ العائد اإل

  . التاریخیة والتراثیةالسكنیة والحفاظ على البیئة والمباني 
  

لدراسات المتخصصة السابقة والمتاحة إلى رسم صورة عامة إلمكانیة تحقیق ھذه وانتھت ا
الرؤى التنمویة لحمایة وإحیاء وتجدید ھذه الموروثات مع وضع الخطوات الرئیسیة والتوصیات 
العامة التي تغطي كافة المجاالت ونبرز منھا ھنا تلك ذات الصلة الوثیقة بموضوع الدراسة 

تقریر حمایة التراث الثقافي العدید من التوصیات والتي تغطي مجاالت تمتد  الحالیة ، حیث یقدم
من سن قوانین الحمایة ومواقع التراث العالمي وتسجیل وإجراء األبحاث من أجل إدارة مواقع 
التراث الثقافي ونسعى ھنا إلى إلقاء الضوء على التوصیات ذات الصلة الوثیقة بموضوع منطقة 

  على النحو التالي : الدراسة ، ونصنفھا
 یة تشجیع اإلدارات ذات العالقة من أجل المشاركة في سن قوانین حمایة المواقع األثر

 ووضع خطط إلدارة ھذه المواقع ؛ وتفعیل تنفیذ قوانین اآلثار .
  وضع نظام لحصر التراث العمراني لحمایتھ والمحافظة علیھ .لتشجیع الھیئات ذات الصلة 
 ھا ر السیاحة الثقافیة وتشجیع إدخال أنظمة وقوانین محددة داخلدعم مبدأ مناطق تطوی. 
 . تشجیع االستخدام الجید في إعادة االستفادة من المباني المرممة في جمیع المشاریع األولیة 
  ضمان أن المواقع ذات اإلمكانات السیاحیة تحصل على لالتنسیق مع المنظمات ذات الصلة

 االھتمام المناسب .
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 ق طرق وأسالیب الحفاظ والمحافظة على المواقع ذات القیمة للتنمیة السیاحیة تشجیع تطبی
 التي یجب أن تطبق قبل البدء في عملیات التنقیب .

  دراسة كیفیة االستفادة من ریع السیاحة من أجل دعم الخطط المحفزة والتي تساعد المالكین
 في إعادة ترمیم ممتلكاتھم .

 قیام بمسح لتقییم مستوى المھارات الحرفیة الحالیة وتقییم دعم وكالة اآلثار والمتاحف لل
 الحاجة للمھارات الحرفیة .

  یجب أن یقوم مركز األبحاث االجتماعیة والتدریب والذي یشرف على تطویر الدورات
 التدریبیة المناسبة في مجال الحرف التقلیدیة .

 جماعات الحرفیین من أجل إنشاء تعمل الھیئة العلیا للسیاحة مع البلدیات والغرف التجاریة و
 قریة حرفیة و تشجیع عملیة إنشاء قائمة للمواقع التراثیة .

  
 مدینةرتقاء بالعلى اإل ولیات التي تؤثر سلبیًائختصاصات والمساأل داخلفي ضوء تمما تقدم و
ختصاصات الجھات ذات أ لیھإإنشاء جھاز تنتقل  اقتراح فضلألفقد وجد من ا ،التاریخیة 

 مدینةتخاذ القرار فیما یخص المشروعات داخل الأویكون للجھاز المقترح حریة ، العالقة 
الخاصة وحریة تقبل التبرعات والمساعدات من المنظمات  ةالتاریخیة كما یكون لھ موارده المالی

راء دولیین في و في صوره خبأالرسمیة المحلیة  والدولیة سواء كانت ھذه المساعدات عینیھ 
  و في تطویر المرافق العامة . أو الحفاظ أو في ترمیم اآلثار والمحافظة علیھا أدارة العمران إ

  
طار البرامج الزمنیة إعمالھا في أربعة جھات یتم تنظیم أ لتطویریشارك في عملیة او

  : يالجھات ھالتاریخیة وھذه الھفوف  مدینةضعھا الجھاز المقترح  لتطویر یللمشروعات التي 
o  القطاع الحكومي المسئول عن الطرق والمرافق والخدمات العامة ووضع نظم البناء

لى نظام خاص للتنسیق بین إداراتھ  إمر الذي یحتاج ألعطاء تصاریح البناء والھدم . اإو
طار البرامج إحتى ال تتداخل األعمال التي یقومون بھا خالل فترات التنفیذ التي تتم في 

  التاریخیة .الھفوف  مدینةتطویر  ضعھا جھازیالزمنیة التي 
o  قطاع االستثمار الذي یرغب المستثمرین في القیام  بمشروعات استثماریة یقیمھا في

صحاب ملكیات األراضي في ھذه المواقع أو المتدھورة وذلك بالتعاون مع أ ةالمواقع الخرب
و بالمشاركة في المشروع بثمن أة من أسھم المشروع عطائھم نسبإما بالشراء منھم أو بإ

ن تخضع ھذه أاألرض وھذه االختیارات یمكن التعامل بھا مع كل مالك على حده على 
الھفوف  مدینةتطویر  حددھا جھازیالمشروعات االستثماریة لنظم البناء والقواعد التي 

عمرانیا متجانسا مع طبیعة تفاوض بشأنھا حتى تكون ھذه المشروعات مكونا یو أالتاریخیة 
  المكان .

o و أات التي تعمل في مجال االرتقاء بالبیئة عیالمنظمات غیر الحكومیة المتمثلة في الجم
عمال أو المساھمة في أ المناطق والمعالم والمباني التاریخیة والتراثیةعلى  ةالمحافظ

و أعمال الحرفیة ألل و تعمل في توفیر فرص العملأاالرتقاء بالجھود الذاتیة للمواطنین 
تطویر  السیاحیة التي تتناسب مع طبیعة المكان وتعمل ھذه المنظمات بالتعاون مع جھاز

 ات .یمكانإلوفر لھا كل ای ذيالتاریخیة الالھفوف  مدینة
o التي تؤمن بأن االرتقاء بالمناطق التاریخیة لھ مردوده  ةالمجتمع وتمثلھ القیادات المحلی

 مدینةتطویر  بتسھیل مھام جھاز ةنین وتساھم القیادات المحلیاالقتصادي على المواط
مور التي تتعلق بمصالح المواطنین مثل نقل الورش ألالتاریخیة فیما یختص باالھفوف 

  نشطة التي تتعارض مع طبیعة المنطقة التاریخیة .ألاو المخازنو
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  ..اتمة ــــــالخ
  

ذا   د  ھك ق  ألق راث  دارة العمران  إسلوب   أصبح تطبی ذ مشروعات    والت ًا لتنفی یًا والزم جزًء أساس
ل الدراسات والمخططات      لمدینةبا التطویر ھ نق التاریخیة وھو السبیل الوحید الذي یمكن من خالل

ة   ز النظری ن حی رامج م ر  إلوالب ع المتغی ز الواق رات األ،ى حی ع المتغی ادیة واإلم ة قتص جتماعی
ة  أوالسیاسیة التي تؤثر على  ة وال سبیل     و لإلأعمال التنمیة العمرانی اطق التاریخی اء بالمن ى  إرتق ل

ة       اطق التاریخی ران المن اء بعم ن االرتق دف م وغ الھ توى اإل إلال باإبل اء بالمس اعي رتق جتم
ا ا       واأل ة الحضریة ال ینفصل فیھ ات التنمی ا فعملی یم فیھ نسان  إلقتصادي والثقافي للمجتمع الذي یق

  . بالمدینة التاریخیة لتطویرمراحل التنمویة وبالتالي مراحل اعن العمران في كل ال
  

  
  
  
  
  
  
  


