بسم هللا الرحمن الرحٌم
معالً الصدٌق العزٌز واألخ الكرٌم الدكتور خالد العنقري وزٌر التعلٌم العالً
معالً األخ العزٌز الدكتور عبد هللا العثمان مدٌر الجامعة
والدكتور عبد العزٌز المقرن عمٌد كلٌة العمارة والتخطٌط
والزمالء الكرام
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
نحمد هللا سبحانه وتعالى أن ٌسر أن ٌتحقق هذا الٌوم المبارك فً هذه الكلٌة الجمٌلة وهذا الحضور ،وبهذه الطرٌقة
ٌكرم من ٌستحق التكرٌم ،والجمٌع ٌستحق التكرٌم الٌوم لكن تم اختٌار مجموعة من الطلبة الممٌزٌن ألعمال
المثلى ،أن ّ
ممٌزة أن ٌكرموا فً كلٌة العمارة.
أنا أوال أبدأ بحمد هللا سبحانه وتعالى ثم أود أن أقدم شكر وتقدٌر عمٌق حقٌقة لمعالً الدكتور خالد ،ولٌس لحضوره الٌوم،
لكن لحضوره قبل أكثر من  59عام ،وأنا طلبت وثٌقة ولكن لم ٌسعف الحظ األخوان فً مؤسسة التراث أن تأتً فً نفس
الوقت ،وهً خطاب وجهته قبل أكثر من  59عاما لمعالً الدكتور خالد ولوزٌر التعلٌم العالً فً ذلك الوقت أٌضا ،وعرضت
ٌزودنً بالملف حتى أزود به الدكتور عبد هللا وتوضع
علٌه فكرة وأتمنى أن الدكتور أسامة ما ٌنسى هذه المرة أٌضا ،أن ّ
مطور من مؤسسة التراث أن نبدأ برنامج اسمه (التراث فً التعلٌم
هذه الوثائق فً موقع الجامعة ،ألننا قدمنا عرض ّ
الجامعً) لتطوٌر هذا المسار بشكل كبٌر ،وكان ثانً خطاب حقٌقة ٌستحق أن ٌنشر ،وسوف ننشره فً الصحف إن شاء
هللا ،من معالً الدكتور خالد ،قبل أن ٌصبح التراث والحمد هلل الٌوم بهذا القبول وهذا االندفاع الكبٌر ،وهذا العلم الكبٌر عند
الناس عن أهمٌة التراث ،حتى قبل أن ٌصبح موضة أٌضا.
كان التراث ذلك الوقت محارب ،وكان التراث الوطنً ٌُقلل من شأنه وقٌمته على أساس أنه شًء من الماضً وشًء ال
ٌستحق العناٌة وأنه تقلٌل من المكتسبات وأنه من األشٌاء التً تقلل من أهمٌتنا ،وهذا نوع من الجهل حقٌقة كنا نعٌش فٌه،
إلى أن أتانً خطاب من الدكتور خالد وهو ٌؤٌد تأٌٌد كامل وبدون تحفظ وقام بتعمٌد جمٌع الجامعات بالتعاون فً تطوٌر هذا
المسار الجامعً ،وبدأت االجتماعات المتتالٌة وكنت أنا فً ذلك الوقت الرئٌس الفخري لجمعٌة العمران ،وبعض الزمالء
الموجودٌن ممن تغ ٌّرت أشكالهم بعض الشًء مثلً .وبدأت االجتماعات المكثفة مع الجامعات ولم ٌكتب لهذا البرنامج
النجاح فً ذلك الوقت ،بسبب أن الوقت لم ٌسمح بذلك والوعً العام فً الجامعات واندفاعها نحو التحدٌث والسباق
المحموم نحو تقلٌد المدارس الغربٌة فً كل شًء ،واالحتقار المجتمعً والجامعات أٌضا للتراث الوطنً وخاصة التراث
ال ُعمرانً ،وكان هناك عناٌة بعض الشًء بالكمالٌات ولم تكن بالمضمون وال الدور االقتصادي الذي نستشعره اآلن وبحمد
هللا ،وقد وئد ذلك البرنامج إلى حد كبٌر فً وقته ،وأنا أذكر جلسة عاصفة كانت فً هذه الجامعة فً المسرح الكبٌر ،وكان
هناك نقاش حامً ،وقام الدكتور صالح الهذلول وهو معنا الٌوم ،الرجل اآلن ٌقول إنه متقاعد لكنه مازال ٌشغل الناس بعمله
المخلص ،قام الدكتور صالح مشكورا بمهمة نسف اللقاء هذاك الذي أخذ مساره الخاطئ ،ألنه قام بدور الرجل المخلص فً
حرصته بنوع من األدب على عدم تشتٌت الشمل ،وقام الدكتور
وقت ٌحتاج أن ٌقوم فٌه شخص وٌقول هذا الحدٌث ،أنا ّ
صالح بهذه المهمة وعندما طال الحدٌث والنقاش البٌزنطً ،والجامعة تعٌش الٌوم مرحلة انتقالٌة ومرحلة النقاش المثمر،
قام بإلقاء كلمة وهً موجودة ومسجلة ونقدر نراجعها ونراها ،ووضع النقاط على الحروف وقال إنه ال ٌُجدي هذا العمل
ألنه لٌس هناك أصال قابلٌة ،وكان كل ما ٌحدث هو مجاملة ٌمكن كانت لمعالً وزٌر التعلٌم العالً ولً أنا شخصٌا ،وال
ٌمكن ألي عمل مثمر أن ٌستمر بطرٌق المجاملة ،أنا تعودوا منً الناس وتعودت و ُر ّبٌت على ذلك ،وأنا أجلس الٌوم فً هذا
الوطن العظٌم ،ما ٌقبل من واحد مثلً أو الجالسٌن إال الكالم

الصحٌح ،وهذا لٌس تقلٌال من قدر الناس بقدر ما هو انتقال بالكلمة للمرحلة الثانٌة ،وهً أننا الٌوم نجلس وهلل الحمد
وكثٌر من الوجوه التً كانت تعمل فً ذلك الوقت ،ونستشعر هذه االنطالقة العظٌمة للعناٌة بالتراث الوطنً ،وفً رحم هذه
الجامعة ،جامعة الملك سعود فً الدرعٌة ،والخطأ أن ٌقال جامعة الملك سعود فً الرٌاض وإنما فً الدرعٌة ،والدرعٌة قد
سجل فٌها ثانً موقع للتراث الوطنً وأول موقع للتراث العمرانً فً المملكة على قائمة الٌونسكو ،ومشروع تطوٌر
ُ
الدرعٌة الذي أتأمل من طالب الجامعة االنطالق والمساهمة فٌه.
أنا أنظر الٌوم فً الوجوه التً تم تكرٌمها وأعتقد التكرٌم للجائزة ولٌست لهم ،الدكتور الحصٌن الدكتور الجدٌد والدكتور
ٌوسف من الجامعة عندما ذكرت سمو سٌدي األمٌر سلمان أعتقد سنة ;585هـ ،ونحن فً طرٌقنا للدرعٌة ،وهذه كلها
أسرار موجودة فً كتاب (سٌرة التراث العمرانً) وإن شاء هللا الحلقة الثانٌة منه قادمة قرٌبا ،ذكرت ونحن فً طرٌقنا
للدرعٌة هل ٌا سٌدي ٌعقل أن تبقى الدرعٌة التارٌخٌة وهً مقر الدولة السعودٌة األولى التً جمعت شمل شتات هؤالء
الناس وتحت مظلة الخٌر والبركة والنمو ،هذه الجزٌرة اآلمنة التً ٌعٌش الناس فً براكٌن نحن نعٌش فً كنف هذه الدولة
اآلمنة المستقرة ،هل ٌعقل أن تبقى هذه خرابة ،وٌحفظه هللا نهض وقال لً هل لدٌك استعداد لتقدٌم الدراسة ،وقلت أنا
حاضر ،وعندما أتٌنا عند محافظ الدرعٌة هللا ٌرحمه ،الشٌخ الباهلً ،والمهم أن نستذكر ذكرٌاته ألنه مهم أن نستذكر
والحدٌث ال ٌكون مكرر وشكر وتقدٌر وإشادة وكذا ،أنه جلس وسكان الدرعٌة كانوا موجودٌن وفاجأنً وفاجأ الجمٌع وقال
إننا سوف نقوم بتطوٌر مشروع الدرعٌة ومن ضمنها الدرعٌة التارٌخٌة لتكون موقعا للتراث العالمً ،وهذا الكالم قبل
إنشاء هٌئة السٌاحة بست سنوات ،حتى ما ٌحسب الدكتور علً الغبان أن كل شًء سوته هٌئة السٌاحة ،وأعلن أنه كلفنً
هللا ٌسلمه ورئٌس البلدٌة وأمٌن الرٌاض ومجموعة وقمنا بدراسة ،وأول من أستنجد به كما أستنجد بهم الٌوم بهذه
الجامعة العظٌمة ،من األخوة فً الجامعة من الدكتور ٌوسف والدكتور الحصٌن والدكتور الجدٌد ومجموعة خ ٌّرة من الناس
الذٌن عملوا لمدة ستة أشهر وقدمنا برنامج تطوٌر الدرعٌة الذي وافق علٌه المقام السامً الكرٌم وانطلق على أساسه
مشروع تطوٌر الدرعٌة الذي شهد الٌوم بنائه وهلل الحمد ،وأنجز وادي حنٌفة والدرعٌة التارٌخٌة سٌتم إنجازها خالل سنة
ونصف أو سنتٌن ،وهذه كلها أحالم تحققت إن شاء هللا.
ما تحقق أٌضا هذه النقلة الكبٌرة جدا فً العمل مع الجامعات السعودٌة ،ونحن ننطلق الٌوم من هذه الجامعة والجائزة
القادمة ستكون فً جامعة الملك عبد العزٌز فً جدة ،وتنطلق جائزة التراث العمرانً أٌضا على أبعاد مختلفة .الهٌئة العامة
للسٌاحة واآلثار عندما نشأت ،وكانت نشأت من الصفر ،لم تكن هناك مؤسسة أو أفراد أو أي نوع من العمل ،فكنت أستدعً
وأستنهض الجامعات أن تمدنا بالناس ،وكنت أقابل الكثٌر من الرجال المخلصٌن الذٌن ٌعملون معنا والزالوا ٌأتون من
الجامعات ,ولكنً أتذكر وأقول أن هذا سري إلى حد ما ولكنً أقوله باعتزاز ،كان الكثٌر من األخوان ٌأتون من الجامعات
وكنا نجلس فً حلقات ونناقش نقاش ال منتهً ،وكان التنظٌر ٌطغى ،وكان نوع من النقاش غٌر المنتهً واألوراق التً
تقدم ال تنتهً ،سوٌت لوحة وكتبت علٌها باللغة اإلنجلٌزٌة (هذه لٌست الجامعة) ،وكلما النقاش استفحل وضعت اللوحة
أمامً ،لكن بعدٌن صارت نوع من الفكاهة ،هذه اللوحة أعطٌناها التقاعد رسمٌا ،سوٌنا تقاعد رسمٌا واستدعٌت كل
الزمالء فً الهٌئة ولدٌنا ٌمكن صورة لها وسوف تنزل فً الكتاب الجدٌد ،وأتٌنا باللوحة وأعلنا تقاعدها عندما صارت
النقالت الكبٌرة برعاٌة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وولً عهده األمٌن وتوجٌههم لمسار التعلٌم العالً وبرعاٌة هذا الرجل
المخلص الذي ال ٌنام ،الدكتور خالد ،باستنهاض دور الجامعات والتعٌٌنات الكبٌرة التً حصلت فً الجامعات وإعادة
الجامعات لدورها الحقٌقً الذي هو دور ٌهم المجتمع وٌنخرط فً صلب أعمال المجتمع ،بأننا أعطٌنا هذه اللوحة التقاعد
الرسمً ،وأنا قلت لإلخوان أنه قرٌبا إن شاء هللا سٌكون عندي لوحة اسمها (ٌا لٌت هذه الجامعة) ولٌست (هذه لٌست
الجامعة) ،ولذلك أحببت أن أشكر الٌوم هذه الجامعة وهذه الكلٌة على احتضانها هذا الموضوع ،وأنا ال أحب أن نقوم
باألشٌاء منفردة ومنفصلة عن بعضها البعض ،ما نقوم به الٌوم هو حقٌقة إعادة تكوٌن وحضور جدٌد لما ٌُسمً البعد
الحضاري للمملكة العربٌة السعودٌة ،وأنا اتفقت مع الجامعة ولدٌنا اآلن برنامج وجولة لعرض ال ُبعد الحضاري فً
الجامعات ،و ٌُع ّد أحد رموز ذلك العرض البارزة على المستوى الخارجً هو عرض البعد الحضاري فً جوالت متحف آثار
المملكة العربٌة السعودٌة ،آثار الجزٌرة العربٌة ،طرق التجارة ،والذي بدأ فً اللوفر وانتقل إلسبانٌا وسٌفتح إن شاء هللا
بعد أسبوعٌن أو ثالثة فً روسٌا ،وسٌنطلق بتوجٌه من خادم الحرمٌن الشرٌفٌن إلى عدد من الدول بمشٌئة هللا.

البعد الحضاري فً المملكة العربٌة السعودٌة ،هذا البعد المغ ٌّب عن الذهن الوطنً وعن ذاكرة المواطن ،وأنا أقولها بكل
ثقة ،أننا بال شك نحن داخلٌا وعالمٌا أوال بلد اإلسالم ومهد الرسالة ،ونعتز بهذا الدور العظٌم ،وهذا هو الدور الذي لم ٌتغ ٌّر
سئلت من مجلة (الدٌر شبٌجل) األلمانٌة منذ ٌومٌن ،ماذا حدث فً المملكة
والحمد هلل منذ  844سنة ،هذه البالد عندما ُ
العربٌة السعودٌة الذي جعلها مستقرة والعالم فً هذا المخاض من حولنا ،فقلت المملكة العربٌة السعودٌة قٌادتها لم تأتً
على ظهر دبابة ،هً نبتت من هذه األرض الطٌبة ،وقٌم هذه البالد التً اجتمع علٌها أهلها لم تتغٌر ولم تتأثر بالحضارات
المتعاقبة أو بالفلسفات االقتصادٌة أو السٌاسٌة أو تتقلّب مع الزمن أو المصالح ،فً أوج الفقر الذي عانت منه هذه الدولة
وآثار هذا مكتوبة فً التارٌخ ،الدولة السعودٌة األولى والثانٌة والدولة التً أقامها الملك عبد العزٌز وأنتم وآباؤكم
وأجدادكم عاونتم وعملتم فٌها ولكم فٌها أسهم ،كانت عانت من أوقات عصٌبة وأتت المغرٌات من كل طرف وحدب ،حتى
تتنازل أو تقلّل من دور العقٌدة والتمسك باإلسالم والتمسك بهذه القٌم ،ودعنا فً وقت من الزمن بأننا رجعٌٌن وبعضنا ٌذكر
ذلك ،ومتخلفٌن ألننا نصلً وأننا نتمسك بالزي الوطنً ،وألننا نتعامل بتعامالت القٌم اإلسالمٌة الحاضرة وال نستهدف أن
نتقمص شخصٌات غربٌة ونتغٌر مع الزمن بحكم أننا نرٌد أن نتحضر ،نحن نعرف أن تحضرنا ٌأتً من تمسكنا بالدٌن،
وحضارتنا وقٌمنا كلها هً أساسنا (وإنما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق) ،وأن األخالق التً ٌتعامل بها اإلنسان هً أرقى
نتلون مع الزمن ،ولذلك هو حقٌقة ما
ضر ،ولكن مع ذلك نحن سبقنا غٌرنا فً المبنى واألشٌاء المادٌة ،ولم ّ
درجات التح ّ
سبب أن هذا البلد وهلل الحمد بخٌر دائما ،وهذه المشارٌع الكبٌرة.
هذا البرنامج هو جزء تقوم به مؤسسة التراث مع الجامعات فً برنامج أكبر أقرته الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار وعرض
على مقام خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ،وهو تعزٌز البعد الحضاري للمملكة العربٌة السعودٌة ،إعادة العناٌة واالعتزاز بهذا
البعد الحضاري الكبٌر الذي ٌشمل اآلثار والتراث العمرانً والتراث المادي والتراث الالمادي مع وزارة الثقافة واإلعالم،
وأٌضا تعزٌز هذا البعد فً الجامعات على هذه البرامج وبرامج أخرى قادمة إن شاء هللا ،وتعزٌز هذه البرامج على مستوى
التربٌة والتعلٌم والذي وقعنا اتفاقٌة مع الوزارة لتفعٌله.
ونحن فً المملكة العربٌة السعودٌة لماذا نهتم بهذا البعد الحضاري؟ ال شك أن هناك عدة أبعاد ألخصها قبل أن أنهً
كلمتً ،هناك ُبعد سٌاسً وبعد وطنً كبٌر جدا ،والمملكة العربٌة السعودٌة بكل فخر واعتزاز إنها بلد اإلسالم والحرمٌن
ومهد الرسالة ،وما تقوم علٌه المملكة العربٌة السعودٌة من خدمة الحجاج ومالٌٌن المعتمرٌن وتؤمنهم ،هناك دول ال
تستطٌع أن تؤمن خمسة أشخاص ولٌست خمسة مالٌٌن سنوٌا ،واآلن أصبحت أكثر من عشرة مالٌٌن ٌفدون على العمرة،
تؤمنهم وتخدمهم وتعتنً بهم ،وهذا كله بتوفٌق هللا تعالى ،وهذا األمن المستتب وهؤالء المواطنٌن المجتمعٌن مع بعضهم،
وٌد هللا مع الجماعة.
وأٌضا فً الخارج الناس تنظر إلٌنا بأننا بلد اإلسالم وبكل أبعاده ،سواء إٌجابٌا وفً بعض األحٌان ولألسف سلبٌا من
بعض الممارسات ،وأٌضا بعدنا االقتصادي الذي هو ُبعد أصٌل ومعروف ،وال ننسى أننا أكبر بلد مخزون نفطً فً العالم،
ومصدر للنفط وأٌضا للغاز قرٌبا ،ولكن أٌضا نحن بلد ٌمكن أكبر اقتصاد فً العالم العربً وأكبر بلد صناعً فً الوطن
العربً ،نحن الذٌن كنا ُند َعى أننا رجعٌٌن ،وفً الوقت نفسه نحن لدٌنا ال ُبعد االقتصادي هذا البلد االقتصادي المتٌن الذي
ومع تداعً االقتصاد العالمٌة بقً واقفا ومتٌنا وبقً ٌضخ فً عملٌة التنمٌة الشاملة التً وإن خرجت من هذا الباب رأٌت
فقط بعد أبعادها المادٌة ،ولٌست األبعاد غٌر المادٌة ،منها أنتم البشر ،تنمٌة البشر مثل برامج البعثات ،الٌوم أقرأ فً
الجرٌدة  64ألف بعثة محلٌة تبنتها التعلٌم العالً بأكثر من ملٌار أو زٌادة وأكثر من  594ألف شخص مع أسرهم وٌمكن
ٌزٌدون فً جامعات الدنٌا ،هذا البلد لم ٌحاصر مواطنٌه وٌغلق علٌهم األبواب خوفا منهم ،هذا البلد ٌتحدى مواطنٌه أن
ٌذهبوا وٌحصلوا على التعلٌم وٌأتوا و ٌَتحدَوا األمر الواقع.
أنا كنت من الذٌن ذهبوا فً البعثات الخارجٌة أكثر من  64أو  74ألف مواطن فً ذلك الوقت قبل سنٌن طوٌلة مضت،
والدولة ال تخاف من المواطن ،فهً تثق به وتحترمه ،وهذا الوطن ال ٌخاف ممن ذهبوا ،هو ٌرحب بهم وسوف ٌستقبلهم
بصدر رحب ألنهم سٌأتون وٌحدثون التغٌٌر المنطقً الذي ٌتوافق مع التوجه الثابت لهذا البلد أن ٌبقى دائما متمسك
بمنظومة القٌم.

وهذا البلد الذي ٌستثمر فً االقتصاد أٌضا له بعد اقتصادي كبٌر ،وبعد ثالث هام ،وهو حضور هذا البلد وهذا الوطن العظٌم
فً العالقات الدولٌة ،المملكة العربٌة السعودٌة الٌوم تع ّد حاضرة فٌه ،وهً التً قدمت للعالم حوار األدٌان وحوار
الحضارات ،المملكة حاضرة فً المجلس االقتصادي العشرٌن الذي ٌحتضن أهم  64دولة اقتصادٌة فً العالم ،المملكة
الٌوم ،والذي ال ٌصدق ذلك ٌسترجع اإلنترنت ،وٌشوف رؤساء الدول والوفود التً تأتً بشكل مستمر لتستطلع رأي
المملكة وتستنجد بالمملكة ،وتطلب من المملكة التدخل لتنظٌم أمور البشر ،المملكة دورها الرٌادي الذي عرفه الٌوم العالم
هو دور رائد فً توحٌد الصف ولٌس فقط توحٌد الصف اإلسالمً والعربً ،ولكن أٌضا توحٌد الصف العالمً ،ألن دورها
اإلٌجابً الذي ظهر للصورة مهما بلغٌ ،قال من القنوات الفضائٌة التً ّ
تبث السم ومواقع اإلنترنت المأجورة ،المملكة دورها
واضح ومستتب ،أنها بلد السلم وتجمٌع القلوب وترٌد االستقرار وترٌد للعالم أن ٌستقر وٌجتمع ،ألن المملكة وقائدها
العظٌم الملك عبد هللا حفظه هللا وأعوانه الكرام ٌبنً على هذه األسس العظٌمة ،بأن مصلحة المملكة أٌضا فً استتباب العالم
وفً استقرار االقتصاد العالمً واألمن الذي ٌحٌط باألمة من هذه األخطار الكبٌرة.
ولذلك البعد الحضاري الٌوم أصبح مهما أن ٌعرف كبعد آخر ،هذه الدولة العظٌمة لم تقم بالصدفة ولم تقم على أساس أنه
اخترع لها دور ،هذا الدور دور أصٌل ،دور نبع من تراكم حضاري وتارٌخً عرٌق .المملكة قامت كدولة فً هذه الجزٌرة
العربٌة على تراكم كبٌر من الحضارات اإلنسانٌة التً تعود إلى آالف ومئات اآلالف من السنٌن ،ولذلك الٌوم قٌادتها تمارس
دورا أصٌال ولٌس دورا مبتدعا أو جدٌد ،وال بد للعالم والمواطن قبل الخارج أن ٌعرف أن بالده عندما ٌتكلم ملكها الٌوم
فهو ٌؤدي دورا أصٌال وٌقوم بمهمة أصٌلة استكماال لهذا التراكم الحضاري وهذا التارٌخ الذي حصل فً الجزٌرة العربٌة
وهً أرض الحضارات ،قامت علٌها حضارات الدنٌا وطرق السٌاسٌة ،طرق التجارة والمصائب العِظام تقاطعت على أرضها
وال زالت ،وهذا هو دور أصٌل للمملكة وأبنائها وشعبها ،أنها دورهم وقدرهم أن ٌعٌشوا فً هذا الموقع الجغرافً الحساس،
والموقع الذي حباه هللا تعالى بكثٌر من الخٌارات ،وأٌضا ٌتواجد فً صلب المشاكل والبراكٌن ,وهذا الدور والحمد هلل لعبته
القٌادة والمواطن بطرٌقة مثلى ،مما جعل االستقرار ممكنا ،ولذلك وجود المعرفة الكاملة بالدور الحضاري لدى المواطن
والتراث العمرانً جزء كبٌر من هذا الدور الحضاري ،ولذلك الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار تبنت هذا البرنامج الكبٌر مع
المؤسسات مثل مؤسسة التراث التً أعتز بتأسٌسها منذ سنوات طوٌلة ،ومع الجامعات ووزارة التربٌة والتعلٌم والثقافة
واإلعالم والبلدٌات والوزارات األخرى ،بأننا انطلقنا والحمد هلل فً إنشاء المركز الوطنً للتراث العمرانً ،الذي سوف
ٌشهد انطالقته الحقٌقٌة قرٌبا ،وهذا المركز الذي سوف ٌجمع جمٌع نشاطات الهٌئة ضمن برنامج موحد مستقل عن جمٌع
القطاعات وٌرأسه رئٌس الهٌئة العامة للسٌاحة واآلثار ،وٌمثل فٌه جمٌع الوزارات ومن ضمنهم من األسماء التً ذكرت
الٌوم الذٌن بدأوا معنا عندما كان الناس ال ٌؤمنون بالتراث العمرانً وال ٌصدقون أنه ٌجب أن ٌهتم به اإلنسان.
أنا أتذكر ،وهذا الكتاب ٌعرض هذه القصص ،عندما كان الناس فً القرى ٌقولون لً فً الزٌارات أتركنا منها وخلٌنا نشٌل
القرٌة الخربة ونحط فٌها فلل ومخططات ،وهذه القرى ُتخجلنا عندما ٌأتً أبنائنا مع ضٌوفهم من خارج المملكة ونقول أننا
كنا نسكن فً هذه البٌوت ،وكنت أقول لهم هل تذكرون أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان ٌسكن فً بٌت من الطٌن وكان
مسجده من الطٌن؟ وأنا أٌضا أسكن فً بٌت من الطٌن .هل هذا قلّل من هذا الرجل العظٌم الذي انطلقت على ٌده هذه
الرسالة العظٌمة التً غ ٌّرت البشرٌة كلها وانطلقت إلى أصقاع األرض .واآلن أبشركم أوال أنه هناك لٌست فقط عودة
للتراث الوطنً ،ولكن عودة قوٌة بكل المقاٌٌس فً جمٌع األماكن دون استثناء ،ال نجد مكانا واحدا المواطنٌن ال ٌرغبون
للتحرك ونحن اآلن نقدم القروض عن طرٌق بنك التسلٌف
فً استعادة هذا التراث العظٌم ،بل سباق قوي وضغط علٌنا
ّ
والمؤسسات األخرى وبرامجنا (ال ٌطٌح) والبرامج األخرى التً تضخ التدرٌب ،وسوف نعلن قرٌبا إن شاء هللا عن برامج
أخرى من ضمنها التعلٌم الفنً وبرنامج تصنٌف المقاولٌن ضمن برامج التراث العمرانً والدكتور مشاري النعٌم ٌعتقد أنه
أتى لمهمة سهلة فً هذا المركز ،وهو حقٌقة سوف ٌأتٌنً بعد سنة أو سنتٌن وٌترجانً أن ٌخلص من هذه المهمة ،مثل ما
ٌترجى معالً الدكتور عبد هللا بعض جماعته الذٌن ٌشغلهم لٌل نهار.

فً نفس الوقت ،الدولة حقٌقة بقٌادتها ٌحفظهم هللا بدأوا هذه العناٌة بالتراث العمرانً من وقت قدٌم ،والمشارٌع تضخ اآلن
تمول والبرامج ُتعلن ،فقط األسبوع الماضً مع كلٌة السٌاحة واآلثار أعلنا عن
فً كل مكان والشركات بدأت تنشأ والدولة ّ
برنامج ٌتعلق أٌضا بمسارات تدرب على التعامل مع التراث العمرانً وإدارة المواقع ،هذا البعد االقتصادي التراثً العمرانً
أصبح حقٌقة ماثلة الٌوم ،نحن ُنراهن على هذا البعد التراثً العمرانً ،وما قمنا به من أننا ذهبنا بأكثر من  744من رؤساء
البلدٌات فً تجربة غٌر مسبوقة على مستوى العالم ،وهً تجربة شكك فٌها الكثٌر ،وكان هناك من ٌقول أن رؤساء
البلدٌات ٌرٌدون أن ٌهدمون وحتى لو ذهبتم بهم إلى سطح القمر لن ٌستفٌدوا من شًء ،وأنا كنت فً رأًٌ أننً أعرف
رؤساء البلدٌات وهم متمٌزٌن ولكن مثلما قال الدكتور خالد الٌومٌ ،ذهب هو الٌوم مع مدراء الجامعات كما نحن نذهب فً
الهٌئة مع مدرائنا للتدرٌب والتمحٌص حتى نجعل المسؤولٌن ٌحتكوا بالتجارب األخرى ،وبدأنا أول تجربة ووفرنا لها تموٌل
من الهٌئة وبعض الجهات ،وحتى الطائرة التً نقلت المجموعة إلى (سٌنا) ودتهم إلى (فٌٌنا) بالغلط ،وهً طائرة أحد رجال
األعمال ،الرحلة األخرى القادمة سوف تكون بعد شهر إلى الٌونان ،وهً الرحلة الثامنة ،وبدأنا نضم لهم منذ الرحلة
كرمناهم الٌوم من مدراء البرامج فً الجامعة والطلبة المتفوقٌن ٌذهبون فً
الماضٌة من الجامعة من المتمٌزٌن مثل الذٌن ّ
رحالت وضم إلٌهم المحافظٌن ،محافظً المحافظات بطلب من سمو سٌدي األمٌر ناٌف ،وأصبحت تجربة رائدة بأن الناس
ذهبوا ووجدوا القرى الخربة تحولت إلى آبار نفط ،وأن برنامجنا لمركز الوطنً للتراث العمرانً أصبح الٌوم شعاره الٌوم
(من االندثار إلى االستثمار) وأصبحنا ننتقل الٌوم ذهنٌا وعقلٌا لتوطٌن الوظائف فً المواقع الرٌفٌة بالتضامن مع برنامج
السٌاحة الرٌفٌة مع صندوق التنمٌة الزراعٌة ،ونربطها بالقرى التراثٌة التً بدأ اآلن ٌنشأ فٌها الفنادق التراثٌة وبدأنا نوقع
عقود بٌن الشركات وأصحاب القرى وقطاع السٌاحة سوف ٌكون أكبر مورد للفرص الوظٌفٌة للمواطنٌن فً القطاع
االقتصادي فً سنٌن قلٌلة إن شاء هللا.
الهٌئة أعلنت عن االستراتٌجٌة المحدثة للسٌاحة الوطنٌة ،وأرقامنا الٌوم أدق بكثٌر من قبل عشر سنوات لم ٌكن هناك
أرقام أساسا ،وإحصائٌاتنا أصبحت متمٌزة ،مركز اإلحصائٌات السٌاحٌة واألبحاث فً الهٌئة أصبح هو المركز المصنف
األول على مستوى المنطقة بعد سبع سنوات من إنشاءه ،أصبح شرٌكا لألمم المتحدة فً بناء القدرات فً العالم العربً،
هذه اإلحصائٌات واألرقام تدل على النبض للمواطنٌن وحضورنا فً كل قرٌة ونحن الهٌئة نغطً الٌوم مئات من القرى
وآالف من المواقع السٌاحٌة ،وأنا كرئٌس للهٌئة أعتز بزمالئً الذٌن أنتقل أسبوعٌا معهم والتقً بعشرات المواطنٌن على
األقل شهرٌا فً كل مكان ،أننا الٌوم نعٌش مرحلة انتقال كبٌرة جدا ونؤكد ونجزم إن شاء هللا على أن أرقامنا صحٌحة ،وأن
السٌاحة الوطنٌة متى ما تم إن شاء هللا احتضانها كما ٌجب كصناعة اقتصادٌة قبل كل شًء فإنها ستكون خٌرا على الوطن
عرف المواطن ببلده وٌعرف هذه الحضارة الكبٌرة كٌف
والمواطن قبل أن ٌكون لها جانب عاطفً مع أهمٌتها على أن ُت ّ
وتنوع الثقافات وٌختلط مع المواطنٌن وٌستمتع ببالده.
قامت
ّ
أنا كنت فً الطائف قبل ٌومٌن ،ومعً فرٌق من ألمانٌا من الخبراءٌ ،قول لً واحد منهم وهو معاصر للمملكة وعمره ;9
عاما ،رأٌنا أماكن جمٌلة ،وقال لً لم أرى أماكن مثل هذه فً حٌاتً ،أنا ذهبت لجبال الدنٌا كلها ولم أرى مواطنٌن أستمتع
معهم مثل المملكة العربٌة السعودٌة ،وأهم ما فً هذه البالد هو هذا المواطن المرحب الذي ٌفتح قلبه ،ولدٌنا من ٌقول أن
المواطن ال ٌرٌد السٌاحة فً بلده ،وهذا الكالم غٌر صحٌح ،هذا البلد قدره أن ٌكون منفتح ،وقدر المواطن أن ٌكون بٌته
وبابه وقلبه منفتح للناس ،ألننا نعٌش فً هذا التقاطع هذه الحضارات وهذه الطرق ،ولو رفعت رأسك للسماء وشفت
الطائرات فوق رأسك وهً تتقاطر على نقطة التقاطع فً هذا العالم ،والجزٌرة العربٌة ،ومعنا الٌوم عالم اآلثار الذي تعلمت
منه الكثٌر الدكتور علً الغبان ،الجزٌرة العربٌة كانت فً وقت من األوقات تدٌر إلى ح ّد ما اقتصاد العالم ،ولذلك الٌوم نحن
نراهن إن شاء هللا على أنه ،وأنا أرٌد لهذه الكلمة أن تؤخذ عنً و ُتقال عنً ،أن قطاع السٌاحة الوطنً متى ما تم إن شاء
هللا احتضانه ،وهذا متفائل فٌه هذا العام إن شاء هللا ،احتضانه بالكامل ودعمه كما ٌجب وإنشاء صندوق التنمٌة السٌاحٌة
وتٌسٌر المواقع السٌاحٌة لالستثمار إلقامة المنتجعات السٌاحٌة الكبرى وتذلٌل بعض العقبات التً تعترض االستثمار
ودعمه مادٌا كما تدعم الصناعات االقتصادٌة التً استحقت الدعم ،هذا القطاع فً أقل من خمس سنوات سٌكون من أكبر
ٌسجل عنً هذا الكالم ،ولذلك تحدٌنا الٌوم هو مئات اآلالف الذٌن
القطاعات الثالث المو ّظفة للمواطنٌن ،وأنا أرٌد أن
ّ
سٌعودون من برامج بعثات الملك عبد هللا حفظه هللا ،هناك المئات من اآلالف من خرٌجً الكلٌات والجامعات ٌبحثون عن

العمل ،وسوف ٌعودون لٌجدوا تجربة سٌاحٌة متكاملة فً وطنهم ،والمواطن ٌرٌد الٌوم أن ٌعٌش فً وطنه ولٌس أن ٌسكن
فقط ،ال ٌكفً المواطن أن توفر له السكن ،لكن أن توفر له بٌئة مرحبة ٌتمتع بها مع أهله وأسرته ،ال نرٌد المواطن أن
ٌُسافر إلجازته فً أول فرصة ،والطٌران الٌوم صار بخمسٌن دوالرٌ ،أخذ أسرته إلى دول قرٌبة وٌقضً أمتع أوقاته ،نرٌد
المواطن كما كنا نحن صغار أجمل ذكرٌاتنا كانت فً وطننا .الٌوم نحن نحتاج السٌاحة ألنها قطاع اقتصادي ،نحتاج السٌاحة
ألن هذا التراث الوطنً جزء من مكوناتنا األساسٌة ولٌست الترفٌهٌة فقط ،ونرٌد أن نحقق للمواطن فرصة كبٌرة لالستثمار
والتوطٌن ،وألن ٌبقى فً قرٌته ومدٌنته وٌجد فرصة عمل وفرصة استثمار.
هناك الكثٌر لكنً أحببت الٌوم أن أشكر الجمٌع وأؤكد على هذه الفرصة السانحة بوجود هذا الرجل الذي أتمنى له التوفٌق،
الدكتور خالد العنقري ،المتجدد وخاصة فً هذه الجامعة ،والدكتور عبد هللا والدكتور عبد العزٌز وزمالئهم .القٌادة ترٌد هذا
أن ٌحصل ،فٌما ٌتعلق بالتراث العمرانً ،ومؤسسات الدولة ومنها الهٌئة والبلدٌات والوزارات األخرى ترٌد هذا أن ٌحصل
وتساهم فٌه مادٌا ومعنوٌا ،والداخلٌة والمناطق متعاونة معنا فً كل شًء ،والوزارات األخرى الٌوم تقدّ م مشارٌع الطرق،
والمٌاه ،والكهرباء للقرى التراثٌة ،بعد القرى زادت مشارٌع الدعم فٌها عن  :4ملٌون لاير وبدون تردد من الوزارات،
الٌوم أصبح هذا األمر حقٌقة بعد أن كنا نذهب ونستجدي أن نقوم بشًء صغٌر على أرض الواقع .ولذلك أنا متفائل إن شاء
هللا بالمستقبل ،ومتفائل بمستقبل هذه الجامعة ،وأحب الٌوم بعد أن تفاهمت مع معالً الدكتور خالد لتفعٌل االتفاق الموقع
إلنشاء مركز البناء بالطٌن فً الجامعة،وإن شاء هللا ٌنطلق مركز البناء بالطٌن فً جامعة الملك سعود ،ونحن فً الهٌئة
سنوفر له موقع تدرٌبً فً حً الطرٌف ،ونرٌد هذا المركز أن ٌنطلق فً فعالٌات العام التراثً القادم إن شاء هللا ،وأعتز
تكرم علً بها األخوان ،أنا لست من أصحاب رؤوس األموال وإنما رؤوس
أنا بشراكتً مع الجامعة بالكراسً ،والتً ّ
األعمال ،أنا مستعد أن أعمل بجهدي ولكن أٌضا سوف نساهم مع الجامعة مالٌا إن شاء هللا فً كل هذه البرامج كما نساهم
مع مؤسسة التراث ،وسوف نضٌف جائزة أخرى للبرامج الجامعٌة التً تهت ّم بالتراث ال ُعمرانً فً الجامعات ،وهذه الجائزة
الجدٌدة سوف نضعها العام القادم وإن شاء هللا ،نضاعف قٌمة الجوائز أٌضا.

أنا شاكر لكم ومقدر لألخوة واألخوات وأطلت علٌكم ألن الحدٌث حقٌقة ٌحتاج أن ٌوضع فً هذا الصندوق ،ألن العمل كثٌر
وما زال هناك المزٌد .هناك مطبوعات ّ
وزعت والكتب موجودة على موقع الهٌئة الغنً بالمعلومات ،ونطلب األخ ماجد
الشدي مدٌر اإلعالم وهو رجل نشٌط ،أن كل هذه المطبوعات تكون متوفرة على موقع الهٌئة.
وأشكركم على حسن استماعكم ،والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.

