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 ملخص البحث
 

له طابع  تعتمد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على العديد من املهرجانات التراثية في جميع مناطق اململكة ولكن مهرجان جدة التاريخية  

الت املناطق  )العادات والتقاليد( وهو ما يساعد على ربط  الغير ملموس  العمراني( والتراث  )التراث  التراث امللموس  بين  راثية مميز حيث يربط 

 بأنشطة السكان األصليين وعودتهم مرة آخري إلى هذه املناطق والتي تم إحاللهم فيها بآخرين ليس لهم نفس االنتماء لهذا التراث. 

رصة  تهدف الورقة البحثية إلى دراسة فرص االستثمار املتاحة من املهرجانات التراثية والتي تعتمد باإلساس على التراث العمراني واستثمار ف

من  هرجان جدة التاريخية والتفاعل معه من قبل املجتمع املحلي وإعادة توظيف املباني الهامة على محور فعاليات املهرجان وترميم املتهالك  م

 املباني بجدة التاريخية لتوسيع نطاق املهرجان مع توظيف املباني التراثية في أنشطة مستدامة تتعدى فترة املهرجان. 

لى املنهج النظري للتعرف على املشكالت التي تعرضت لها املناطق التراثية وأدت إلى اإلضرار بها في السابق وخاصة جدة تعتمد منهجية البحث ع

ج التحليلي  التاريخية إلى جانب دور الهيئة واألمانة في اإلعداد للمهرجان إلى جانب أدبيات االستثمار وإعادة توظيف املناطق التراثية، أما املنه

ليل الجوانب اإليجابية والسلبية للمهرجان ودورة في توعية املجتمع املحلي بالحفاظ على التراث، أما املنهج التطبيقي فيقدم مجموعة فيتناول تح

 . من االقتراحات مجموعة من األنشطة التي تناسب املنطقة إلعادة توظيف واستثمار املباني على محور املهرجان
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Abstract  

Saudi Commission for Tourism and National Heritage (SCTH) relies on many heritage festivals in all 

regions of the Kingdom according to a plan for heritage conservation and to increase local community 

awareness. Historic Jeddah Festival has a distinctive character, as it links the tangible heritage (urban 

heritage) and intangible heritage (customs and traditions), which helps to link the heritage areas with the 

activities of the indigenous people, and return them to those areas, where they were replaced by others 

who didn’t have the same respect and affiliation with this heritage. 

The research aims to study the available investment opportunities made by heritage festivals, which 

depends on rich urban heritage, invest the opportunity of the Jeddah Historical Festival in increasing 

interaction between the local community and their heritage, restore and re-use of valuable buildings on 

the festival main axis in a Sustainable activity beyond the festival time. 

The research methodology is based on three methods first one:- the theoretical approach which identify 

the heritage areas problems which led to deterioration of these areas in the past, especially in historical 

Jeddah,  studying the role of (SCTH) and Jeddah municipality in the preparation of the festival, represents 

literature review about heritage conservation and building re-use, second one:- analytical approach deals 

with the analysis of positive and negative aspects of the festival and its impact on the community 

awareness and heritage conservation. The last one: - applied approach illustrates investment activities 

suitable for historical Jeddah to re-use and invest buildings on the axis of the festival 

 : مقدمة

تعتبر مدينة جدة القديمة واحدة من أهم مدن منطقة الحجاز حيث كانت 

املمي املعماري  بالطابع  القديمة  املدينة  وتميزت  الغربية،  مكة  ملنطقة بوابة  ز 

الحجاز حيث مثلت مع مكة املكرمة واملدينة املنورة والطائف أهم الحواضر في 

منطقة الحجاز، وكان لتعدد الثقافات التي شكلت املجتمع دورا هاما في صياغة 

والطفرة  النفط  ظهور  مع  القديمة.  جدة  ملدينة  والعمراني  املعماري  الطابع 

عات العمرانية الكبيرة والتي اعتمدت االقتصادية التي شهدتها اململكة والتوس

املدن  من  بالعديد  املعماري  الطابع  من  غيرت  والتي  الحداثية  االتجاهات  على 

الكبرى، إلى جانب إهمال مراكز املدن نتيجة مجموعة من العوامل التي أدت إلى  

 تدهور حالة املباني التراثية بقلب هذه املدن.  

 القرى  أم جامعة مجلة

 والعمارة للهندسة

 https://uqu.edu.sa/jea: اإللكتروني املوقع
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قلب التاريخي ملدينة جدة )البلد( منذ  اهتمت الدولة بعمليات الحفاظ على ال

بإعداد  Matthew R. (1980)) روبرت ماثيو ثمانينات القرن املاض ي حيث قام

الشئون  وزارة  مع  بالتعاون  القديمة  جدة  على  الحفاظ  لعمليات  سياسات 

بالحفاظ  البلدية والقروية، ومع بداية القرن الحادي والعشرون واهتمام الدولة  

ة العامة للسياحة والتراث ئقامت الهيالتاريخية  مراكز املدن    على التراث وخاصة

من السياسات واالستراتيجيات   مجموعةبالتعاون مع أمانة مدينة جدة بوضع  

  إلدراج على قائمة التراث العاملي.ل  للحفاظ على القلب التاريخي للمدينة إلعدادها

تعد املهرجانات التراثية واحدة من االستراتيجيات التي يمكن من خاللها توعية  

املجتمع املحلي بأهمية التراث وأهمية الحفاظ علية وتعريف األجيال الجديدة 

من أوجه التراث الغير ملموس والتي تشكل مع التراث امللموس البيئة    بالعديد

تتيح   كما  التراثية،  املناطق  تميز  التي  والهوية  الطابع  شكلت  التي  التراثية 

رؤية  تقدم  أن  يمكن  أنها  كما  من فرص االستثمار  العديد  التراثية  املهرجانات 

االستثمار  املشروعات  مع  املحلي  املجتمع  لتفاعل  باملناطق واضحة  املقترحة  ية 

 التراثية ومدى تجاوبهم مع هذه املشروعات وتقديرهم لها.

عن   انبثقت  التي  الفاعليات  أهم  من  التاريخية  جدة  مهرجان  يعتبر 

استراتيجيات الحفاظ على القلب التاريخي ملدينة جدة نتيجة التعاون بين الهيئة  

تفاع ما وجد  وأمانة جدة وهو  والتراث  للسياحة  املحلي العامة  املجتمع  من  ال 

أهمية   إلى  األنظار  ووجه  للمدينة  التاريخي  للقلب  آخري  مرة  والعودة  للمدينة 

الحفاظ على التراث العمراني وأتاح العديد من فرص االستثمار باملنطقة كما 

فترة  في  وليس  دائم  بشكل  التراثية  املباني  توظيف  إعادة  ناحية  األنظار  وجه 

لوظيفة املقترحة للمبنى في فترة املهرجان من نجاح املهرجان فقط ملا حققته ا

من  بعض  أوجدت  والتي  االحتفالية  املظاهر  أن  كما  الزوار،  من  وإقبال 

القيم  إلى  للعودة  الفرصة  تتيح  التي  الفلكلورية  والصور  التراثية  النشاطات 

في  يساعد  ما  وهو  واملالبس  والحركة  الحياة  شكل  توثق  التي  املتغيرة  التراثية 

 اكثر من الزوار.   إيج
ً
 اد تفاعال

إلى جزئيين رئيسيين، الجزء األول  أدبيات عمليات   تنقسم منهجية البحث 

على  الحفاظ  ببرامج  التوعوية  وأساليب  املحلي  باملجتمع  والعالقة  الحفاظ 

املناطق التراثية، أسباب التدهور في جدة التاريخية وسياسات الحفاظ وتأثيرها 

التاريخية. املنطقة  املهرجانات   على  دور  تحليل  الثاني  الجزء  يتناول  بينما 

التاريخية في استدامة عمليات الحفاظ على املنطقة التاريخية بمدينة جدة، إلى 

جانب تحليل وتطبيق فرص االستثمار املناسبة للمنطقة التاريخية والتي نفذت 

إعادة   إمكانية  ودراسة  التاريخية  جدة  مهرجان  فعاليات  خالل  من  بالفعل 

والتوصيات  بالنتائج  للخروج  واستثمارها،  باملنطقة  الهامة  املباني  توظيف 

 ( املنهجية املقترحة. 1ويوضح شكل رقم )

 

 الباحث املصدر: ث. منهجية البح (1شكل رقم )

 الحفاظ على جدة التاريخية:  .1

تعتبر جدة التاريخية واحدة من أقدم مراكز املدن باململكة ومن أهم املدن  

ملكة  التي   الرئيسية  البوابة  تمثل  حيث  الحج  وبوابة  الحجازي  بالطراز  تتميز 

اليوم وحتى  العصور  عبر  وكان  (World Heritage List(2014))املكرمة   ،

نتيجة  اململكة  اقتصاد  في  التغير  من  نتجت  والتي  الكبيرة  العمرانية  للطفرة 

العمران باملدينة  اكتشاف البترول تأثير كبير على املنطقة التاريخية فقد انتشر  

 موازيا لساحل البحر مع تغير الطابع املعماري وانتشار املباني التي 
َ
متجها شماال

الهجرة من  الحداثة، وبدأت  بعد  ما  أو  الحداثة  أو طراز  العاملي  الطراز  تحمل 

املنطقة املركزية القديمة إلى مناطق االمتدادات العمرانية الجديدة وهو ما أدي 

ا املنطقة  ومن إلهمال  اقل  اجتماعية  بطبقات  سكانها  وإحالل  لتاريخية 

(، ومع تدهور املنطقة جاءت عمليات 2جنسيات مختلفة كما يوضح شكل رقم)

 الحفاظ إلعادة إحياؤها وترميم ما ساءت حالته من املباني. 

  

 الباحث  املصدر:الطابع املعماري لجدة التاريخية وتدهور حالة املباني.   (2شكل رقم )

 الحفاظ واملجتمع املحلي: .  1. 1

التي   التدهور  عوامل  أهم  من  واحد  التاريخية  لجدة  املحلي  املجتمع  يعتبر 

يتم من خالل  أن  الحفاظ يجب  عمليات  في  التفكير  املنطقة وعند  منها  عانت 

امة هذه العمليات، فكان لتغيير طبيعة املجتمع املجتمع نفسة لضمان استد

تدهور حالة  في   
ً
كبيرا أثرا  للمدينة  العمراني  التطور  التي واكبت  الهجرة  نتيجة 

املباني وخاصة أن اإلحالل تم بمجتمع من الوافدين اقل في املستوى االجتماعي 

لذا منه،  جزء   
ً
يوما يكن  ولم  التراث  لهذا  ينتمي  ال  انه  كما  فإن    واالقتصادي 

أو  التراث  بأهمية  الحالي  املجتمع  توعية  على  تعمل  أن  يجب  الحفاظ  عمليات 

 محاولة إعادة اإلحالل. 

1 .2  . :
ً
 سياسات الحفاظ على املنطقة سابقا

بدا االهتمام بوضع مجموعة من السياسات للحفاظ على املنطقة التاريخية  

روبرت   قام  حيث  املاض ي  القرن  وثمانينات  سبعينات  بين  بوضع بجدة  ماثيو 

سياسات الحفاظ على جدة التاريخية والتي كانت تهدف إلى حماية املباني ذات 

العمراني،  التطور  بمناطق  التراثية  املنطقة  ربط  )األيقونية(،  املتميز  الطابع 

كفاءة  ورفع  تنمية  للمنطقة،  املميز  املعماري  الطابع  ذات  املباني  على  الحفاظ 

ولتحقيق هذه األهداف انقسم ,.  (Bagader M., A., (2016))املنطقة التراثية

املباني  وتصنيف  العمراني  النسيج  هما  رئيسيين  إلى مستويين  التطبيق  عملية 

وأخرون)التراثية   والتراث،  للسياحة  العامة  على مستوى هـ(1434)الهيئة   ،)

النسيج العمراني تناولت تقسيم املنطقة التاريخية إلى أربعة نطاقات تراثية يبدأ 

ل ناحية الغرب )البحر( ويتم فيه ربط املنطقة التراثية بمناطق االمتدادات األو 

العمرانية الجديدة للمنطقة كما تخصص املنطقة للخدمات، املنطقة الثانية  

وهي املنطقة التجارية وتنحصر بين طريقي امللك عبد العزيز وامللك فيصل وفيها 

املباني من  ومجموعة  التجارية  املباني  من  التراثية،    العديد  واملباني  الحكومية 

املنطقة الثالثة وهي البلد وتحتوى العديد من املباني التراثية ولم يتغير النسيج  

حسب  التراثية  املباني  وتوثيق  تصنيف  تم  وفيها  كثيرا  املنطقة  لهذه  العمراني 
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أهميتها إلى )أ( و )ب( و)ج(، أما املنطقة الرابعة فهي منطقة باب مكة ولم يتغير  

سيج العمراني لهذه املنطقة كثيرا كما أن حالة املباني بها جيدة إلى حد ما وتم الن

جدة  بين  الربط  تمثل  حيث  املنطقة  لهذه  التجاري  بالسوق  االهتمام  توجيه 

 (. 3التاريخية ومكة املكرمة كما يظهر بشكل رقم )

  

( رقم  سياسات    (3شكل  حسب  املباني  وتصنيف  التاريخية  املصدر:   .ماثيواملنطقة 

Bagader M., A., (2016) 

 أسباب تدهور حالة املنطقة التاريخية بجدة:  .2

 تتلخص أسباب تدهور حالة املنطقة التاريخية بجدة في النقاط التالية: 

عدم تطبيق سياسات الحفاظ السابقة على املنطقة التاريخية بجدة من  ▪

ذه السياسات حيث  قبل بلدية جدة وهي الجهة اإلدارية املنوطة بتنفيذ ه

 أن هيئة السياحة والتراث لم تكن قد تأسست بعد.

والتي   ▪ الجديدة  العمرانية  االمتدادات  إلى  للمنطقة  املحلي  املجتمع  هجرة 

إحالل  مع  اململكة  شهدتها  التي  االقتصادية  للتطورات  مواكبة  جاءت 

 املجتمع بآخر اقل معرفة بقيمة املنطقة وتاريخها. 

االقتصادية باملنطقة وبالتالي زيادة أعداد الزوار والقادمين تغير األنشطة  ▪

البيئة   حالة  وسوء  للمباني  الدورية  الصيانة  توفير  عدم  مع  املنطقة  إلى 

 املحيطة بها. 

الحرائق   ▪ إلى نشوب بعض  أدى  الحرائق مما  األمان وإطفاء  غياب وسائل 

ع والتأثير  بعضها  النهيار  وأدت  املباني  من  العديد  هددت  البيئة  التي  لى 

 التراثية.  

استخدام أجهزة التكييف وبعض املواد الحديثة في ترميم وصيانة بعض   ▪

 املباني دون دراية بتأثير تلك املواد على املبنى أو تغييرة للشكل التراثي له. 

باملواد   ▪ دراية  دون  للمباني  األرض ي  بالدور  املحالت  واجهات  تغيير 

م باملبنى ومدي مناسبتها للقيمة  املستخدمة ومدى تأثيرها على الشكل العا

 التراثية للمنطقة. 

كنتيجة لهذه املمارسات والتي أدت إلى تدهور حالة املنطقة كما يوضح شكل  

(، قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث بالتعاون مع أمانة مدينة جدة 4رقم )

 بوضع مجموعة من السياسات للحفاظ على املنطقة. 

  

 الباحث  ملصدر:مظاهر تدهور بعض املباني باملنطقة. ا (4شكل رقم )

)السياسات   .3 جدة  وبلدية  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  سياسات 

 الحالية(: 

التاريخية   املنطقة  أصاب  السابقة  السياسات  تطبيق  في  الضعف  نتيجة 

العامة للسياحة والتراث  الهيئة  إلى أن قامت  التدهور  الكثير من  بمدينة جدة 

املنطقة بالتعاو  على  للحفاظ  يهدف  مخطط  وضع  في  جدة  مدينة  أمانة  مع  ن 

تحقيق  تم  وبالفعل  العاملي،  التراث  قائمة  على  التاريخية  جدة  ووضع  التراثية 

عام   في  العاملي  التراث  قائمة  على  التاريخية  جدة  ووضعت  م  2014الهدف 

(jeddah.gov.sa) للسياحة العامة  الهيئة  سياسات  أهم  من  وكان   ،

)(ثوالترا العيسوي  الفتاح  عبد  الهامة    )(2014محمد  باملباني  قائمة  أعداد 

( رقم  بشكل  يظهر  كما  عليها  الحفاظ  يجب  البيوت 5والتي  مالك  تشجيع   ،)

الترميم  عمليات  نتائج  من  للتأكد  الهيئة  إشراف  تحت  بيوتهم  لترميم  التراثية 

( رقم  مع6شكل  للمنطقة  األصيل  العمراني  النسيج  على  املحافظة  توفير    (، 

ودراسة   للموقع  والتاريخية  التراثية  للمكانة  املناسبة  املوقع  تنسيق  عناصر 

وتوفير أماكن مناسبة لوقوف السيارات باملنطقة إلى جانب نشر الوعى التراثي 

عمل  هو  الهدف  هذا  لتحقيق  التطبيقات  أهم  من  وكان  املحلي  املجتمع  بين 

 املهرجانات التراثية.  

  

( رقم  لسياسات النسي   (5شكل  طبقا  التراثية  املباني  وتصنيف  للمنطقة  العمراني  ج 

 الهيئة. 

 Bagader M., A., (2016) املصدر:

 

 املباني التراثية قبل وبعد الترميم. (6شكل رقم )

 Bagader M., A., (2016) املصدر: 

 مهرجان جدة التاريخية واستدامة عملية الحفاظ على املنطقة:  .4

محاور   ثالث  على  التراثية  املناطق  على  الحفاظ  عمليات  استدامة  تعتمد 

رئيسية لالستدامة وهي املجتمع املحلي للمنطقة التراثية واقتصاديات املنطقة 

( رقم  بشكل  يظهر  كما  التراثية  والبيئة  نتيجة 7التراثية  تتحقق  واالستدامة   ،)

أ  يمكن  إحداها  وغياب  مجتمعة  املحاور  بهذه  عملية  االهتمام  على  يؤثر  ن 

)الحفاظ   اللحام  جدة ((2007)نسرين  مهرجان  تأثير  نتناول  وعندما   ،

تأثير   ندرس  أن  فإنه يجب  بالتحليل  باملنطقة  الحفاظ  التاريخية على عمليات 

 هذه الفعاليات على املحاور الثالثة.
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 عوامل استدامة عمليات الحفاظ على املناطق التراثية.   (7شكل رقم )

 الباحث املصدر:

اقتصاديات املنطقة التراثية: .  1. 4  املهرجان و

تؤثر املهرجانات التراثية على اقتصاديات املنطقة التراثية حيث تعمل على  

تنشيط الحركة االقتصادية للمنطقة نتيجة زيادة أعداد الزوار باملنطقة حيث 

وأخرون الهيئة العامة للسياحة والتراث  (الف زائر  700بلغ عدد زوار املهرجان  

من   )(2015) فعالياته مجموعة  كان من ضمن  التراثية  أن مهرجان جدة  كما 

األنشطة االقتصادية التراثية التي جذبت العديد من الزوار كاألطعمة التراثية  

الدخل  زيادة  على  ساعد  ما  وهو  التراثية  اليدوية  الحرف  منتجات  وبعض 

 االقتصادي في فترة املهرجان.  

 املهرجان واملجتمع املحلي: .  2. 4

شجع املهرجان العديد من الزوار على زيارة املنطقة التراثية ووجه النظر نحو  

والتأكيد  التراثي  الوعي  بنشر  اهتمت  التي  الفعاليات  املنطقة من خالل  أهمية 

على أهمية التراث والهوية، كما أن هناك العديد من الفعاليات التي كانت تعمل 

يد من الحرف والعادات والتقاليد مثل )كنا كدا(، وهو ما يعمل على توثيق العد

 للهيئة العامة 
ً
على تعريف األجيال الجديدة بتراثهم. بلغ عدد زوار املهرجان تبعا

الف   190سبعمائة ألف زائر منهم ما يزيد عن    2016للسياحة والتراث في عام  

مة للسياحة والتراث الهيئة العا(كيلو متر  80زائر جاءوا من مسافة تزيد على  

( األمير  )(2015وأخرون  امللكي  السمو  صاحب  تصريحات  أهم  من  وكان   ،

ميزة   أهم  إن   " والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس  سلمان  بن  سلطان 

الهيئة العامة للسياحة والتراث (للمهرجان هو إعادة قلب جدة إلي قلوب أهلها"

( واحد    )(2015وأخرون  املحلي  املجتمع  استدامة ويعد  ضمانات  أهم  من 

محمد   (عمليات الحفاظ على التراث والتي يجب أن تهدف في األساس لتنميته

 .)(2016إبراهيم البلقاس ي )

ملموس:  ▪ الغير  التراث  مع  املحلى  املجتمع  من    تفاعل  العديد  وجود  أدى 

واالحتفاالت   الشعبية  االكالت  او  التراثية  املالبس  مثل  التراثية  املظاهر 

الهيئة التراثية   احصائيات  وضحت  كما  باملهرجات  الزوار  اعداد  زيادة  الي 

، وهذه املظاهر التراثية ساعدت 
ً
العامة للسياحة والتراث والتي ذكرت سابقا

على وجود العديد من مظاهر التفاعل بين الزوار وبين هذا النوع من التراث  

العمراني  والذي يعيد فيه التفاعل بين مظاهر التراث الغير ملموس والفراغ

 التي تؤدى فيه هذه األنشطة. 

   

 مظاهر االهتمام بالتراث الغير ملموس باملهرجان.  (8شكل رقم )

أدى إعادة توظيف    تفاعل املجتمع املحلي مع التراث امللموس باملهرجان: ▪

بيت  كتوظيف  املهرجان  مع  تتالءم  أنشطة  في  التراثية  املباني  من  العديد 

التراث والفنون )بيت جميل( في األنشطة الثقافية املصاحبة للمهرجان مثل  

دكان الكتاب الجداوي وهو ما أدى الى اجتذاب العديد من الزوار للتعرف 

الزائ لدى  التراثي  الوعي  ورفع  املبنى  الفراغات  على  استخدام  أن  كما  رين، 

الحضرية في العديد من األنشطة الترفيهية كان له اثر كبير في زيادة أعداد 

الزائرين وتفاعلهم معها، كما أنه أعاد صياغة الفراغات الحضرية املحيطة  

باملسجد والتي لعبت دورا أساسيا في صياغة املدينة القديمة وهو ما أعاد 

لساحات املحيطة به في صياغة الفراغات العمرانية  لألذهان دور املسجد وا

 للمدينة القديمة. 

 املهرجان والبيئة التراثية:.  3. 4

ساعد املهرجان على تنمية البيئة التراثية حيث تم االهتمام بمسارات املشاة 

العامة  بالفراغات  اإلحساس  على  ساعد  ما  وهو  املوقع  تنسيق  وعناصر 

هوية وتأكيد  املشاة  املحال   ومسارات  لالفتات  نظام  وضع  أن  كما  املكان، 

ووحدات  التراثية  املباني  على  اإلضاءة  أن  كما  اإلرشادية  والعالمات  التجارية 

اإلضاءة التي واكبت مشروع الحفاظ والتي استخدمت في املهرجان كانت لها اثر 

، وضع في توجيه الزوار لالهتمام باملباني والعناصر التراثية املميزة لعمارة الحجاز

التراثية   للمهرجان  املصاحب  الزحام  الناتجة عن  القمامة  لرفع  آلية  املهرجان 

الزحام  الناتجة عن  القمامة  لرفع  آلية  املهرجان  الحجاز، وضع  لعمارة  املميزة 

املصاحب للمهرجان وهو ما ساعد على وجود آلية لرفع القمامة واملخلفات على 

ق املوقع والعالمات املميزة للمنطقة مدار العام باملنطقة. ساعدت عناصر تنسي

)الهوية البصرية( إلى جانب األنشطة التراثية املصاحبة للمهرجان )التراث الغير  

الحضرية  الفراغات  واستغالل  الهامة  املباني  على  والتأكيد  في  ملموس( 

الفعاليات املختلفة املناسبة لكل فراغ )الصورة الذهنية للمكان( في تنمية البيئة  

 .(Helmy, M. (2014))ثية وتأكيد هويتها الترا

 

 عومل تأكيد هوية املناطق التراثية.  (9شكل رقم )

 بتصرف  Helmy, M. (2014) املصدر:

  

 دور املهرجان في تنمية البيئة التراثية وهوية املكان.    (10شكل رقم )

 الباحث املصدر:
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 املهرجان وإعادة توظيف املباني التراثية: .5

يعد إعادة توظيف املباني واحدة من أهم عوامل استدامة عمليات الحفاظ  

التراثية،   العديد من الوظائف ملجموعة من املباني  التراث وقدم املهرجان  على 

كما قدم وظائف للساحات والفراغات العمرانية التي تم فيها ممارسة األنشطة  

الغير ملموس لل مكان وساعد على تأكيد التراثية مما ساعد على إدراك التراث 

هويته، كانت وظيفة املتحف واحدة من االختيارات الناجحة في متحف البيت 

الحجازي حيث تم تقديم البيت كمتحف حي يعرض مفرداته، كما أن توظيف 

بيت التراث والفنون واحد من الوظائف التي جذبت العديد من الزوار وخاصة  

الس توظيف  أن  كما  الجداوي.  الكتاب  التراثية  لركن  األنشطة  ملمارسة  احات 

على  قديما  ساعد  حضري  كعنصر  الساحة  ألهمية  النظر  توجيه  في  ساعد 

مناسبة   دراسة  املهرجان  يتيح  كما  األنشطة،  وممارسة  املجتمعية  املشاركة 

الوظيفة الجديدة للمباني التراثية لطبيعة املبنى ومدى مالئمته للمجتمع املحلي 

الت )أحمد راشد،  وظيف تتوقف على هذه العوامل  حيث ان استدامة عملية 

 ((. 2013واخرون )

 فرص االستثمار باملنطقة: .6

املقترحة    االستثمارية  األنشطة  لدراسة  كبيرة  فرصة  املهرجان  يقدم 

باملنطقة وقياس مدى تفاعل املجتمع املحلي والزوار مع هذه األنشطة لضمان  

روعات وتقييم األثر البيئي لها  استدامتها وتقدير العائدات املادية من هذه املش

فرص  أن  نجد  باملنطقة  االستثمار  فرص  على  املهرجان  تأثير  دراسة  ومن 

على  استثمار  املبني،  مستوى  على  استثمار  إلى  تنقسم  أن  يمكن  االستثمار 

مستوي الفراغات الحضرية، ومن خالل دراسة أوجه االنفاق التي أوردها تقرير 

االنفا أوجه  ان  نجد  بنسبة  املهرجان  للسكن  وجهت  والشرب %24ق  االكل   ،

بنسبة  %16بنسبة   التسوق  بنسبة    36%،  الترفيه   
ً
العامة ("  %6واخيرا الهيئة 

، ومن ثم يمكن توقع األنشطة االستثمارية )(2015للسياحة والتراث وأخرون )

من خالل أوجه االنفاق، على ان يتم االستثمار من خالل الشراكة املجتمعية  

، ويحدد البحث ((2014مهند فودة )ي استدامة عمليات الحفاظ )والتي تؤثر ف

اطراف عملية الشراكة في الدولة واملستثمرون واملجتمع املحلي وهم املشاركون 

 في عمليات الحفاظ على جدة التاريخية. 

 استثمار على مستوى املبنى:  .  1. 5

على   تعتمد  اقتصادية  قاعدة  بوجود  املنطقة  تتعدد  تتميز  حيث  التجارة 

األسوق باملنطقة وتتنوع األنشطة التجارية بين بيع الذهب واملالبس والعطارة، 

تفتقدها  كانت  التي  الثقافية  األنشطة  من  العديد  أوجد  املهرجان  أن  كما 

املنطقة، كما وجه املهرجان النظر للمنطقة كقبلة سياحية هامة باملدينة ومن 

 مارية باملنطقة على مستوى املبني إلى التالي:ثم يمكن تقسيم األنشطة االستث

االستثمار في أنشطة متعلقة باقتصاديات باملنطقة: يتم فيها استثمار املبني   -1

لخدمة األنشطة التجارية باملنطقة واستخدامه كسوق تجاري متخصص  

أو مركز حرفي لصناعة وتصميم املشغوالت الذهبية التي تشتهر بها املنطقة 

ال، بيت الذهب الجداوي حيث يتم تصميم وعمل مشغوالت )على سبيل املث

 ذهبية متأثرة بخطوط التراث الحجازي(.

االستثمار في األنشطة الثقافية: تقديم الخدمات الثقافية كاملتاحف )البيت  -2

على  التدريب  مراكز  العامة،  واملكتبات  الثقافية  اللقاءات  أو  الجداوي( 

 الحرف التراثية. 

السياحي:   -3 الخدمات  االستثمار  من  احتياجها  لدراسة  املنطقة  تحتاج 

السياحية كاملطاعم والكافيتريات والفنادق التي تقدم الخدمات السياحية 

هذه  مثل  بها  تتوفر  التي  املدينة  مناطق  باقي  عن  تميزها  والتي  التراثية 

 الخدمات. 

 استثمار على مستوى الفراغات الحضرية:.  2. 5

استثمار الفراغات الحضرية وتوظيفها بحيث تخدم وجه املهرجان النظر إلى  

تأكيد هوية املكان وتقديم تجربة تراثية متميزة يمكن من خاللها إحياء التراث 

الغير ملموس إلى جانب التراث امللموس لتقديم تجربة تراثية متكاملة من خالل  

األطعمة   كتقديم  الساحات  في  تقدم  التي  التراثية  االقتصادية  األنشطة 

 شروبات التراثية، العروض الفلكلورية. وامل

   

 األنشطة االستثمارية التي قدمها املهرجان على مستوى املبنى. 

   

 قدمها املهرجان على الفراغات الحضرية. التي االستثمارية األنشطة (11) رقم  كلش

( والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  التاريخية  2015املصدر:  جدة  مهرجان  النسخة (، 

 الثانية، الباحث

مصفوفة العالقات بين األنشطة االستثمارية املقترحة واملشاركون في   ( 1جدول رقم )

 املصدر: الباحث   التمويل وآلية االختيار والدراسات املتوقعة.

 

( رقم  جدول  املناسبة  1يوضح  االستثمارية  املشروعات  بين  العالقات   )

التي يقترحها البحث من خالل دراسة أوجه للمنطقة التراثية وانشطة املهرجان و 

التجربة  خالل  من  او  السابقة  املهرجانات  وفعاليات  أنشطة  او  الصرف 

عمليات  في  للمشاركة  املصلحة  أصحاب  وتحديد  للباحث،  الشخصية 

بتأثير   الخاصة  الدراسات  اعداد  املهرجان  خالل  من  يمكن  والتي  االستثمار، 

 واملجتمع. املشروعات االستثمارية على البيئة
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 استثمار املهرجان كمدخل للحفاظ: .7

ودراسة   االستثمارية  املشروعات  لدراسة  عديدة  فرص  املهرجان  يقدم 

الوظائف  دراسة  يتيح  مما  املختلفة  األنشطة  على  الزوار  وإقبال  العائدات 

في إطار خطة استدامة عملية الحفاظ على  للمباني املقترح توظيفها  املختلفة 

يتيح الدورية   املنطقة كما  الصيانة  لعمليات  الالزمة  املوارد االقتصادية  توفير 

العائدات  لتقدير  استرشاديه  دراسات  عمل  املهرجان  يتيح  كما  والترميم، 

واالجتماعية   البيئية  التأثيرات  ودراسة  االستثمارية  للمشروعات  املتوقعة 

االستث املخاطر  من  يقلل  مما  املهرجان،  فترة  خالل  واإليجابية  مارية السلبية 

عملية   استدامة  يحقق  مما  للمشروعات  السلبية  التأثيرات  تقليل  على  ويعمل 

( فإن استدامة عمليات الحفاظ تقوم على 12الحفاظ وكما يوضح شكل رقم )

والبيئي   املجتمعي  األثر  من  كل  وتقييم  االستثمار  عائدات  من  كل  دراسة 

للمشروعات االستثمارية بالبيئة التراثية وهو ما يتيح تقييم املهرجات والعائدات 

االقتصادية منه الي جانب الدراسات االجتماعية التي يجب ان تتم خالل فترة 

لدراسة تأثير هذه األنشطة على املجتمع املحلي للمنطقة ومدى تجاوبه   املهرجان 

معها، ومن ثم تعتمد استدامة عمليات الحفاظ على املنطقة على املحاور الثالث 

عائدات االستثمار وتقييم األثر البيئي وتقييم األثر املجتمعي والتي تمثل االبعاد  

املحاور الرئيسية الالزمة الستدامة   االقتصادية والبيئية واالجتماعية التي تمثل

 ((.  2014)طارق عوض يوسف )عمليات الحفاظ 

  

 الباحث املصدر:الدراسات املقترحة الستدامة عمليات الحفاظ.  (12رقم )  شكل

 النتائج والتوصيات: .8

 - تتلخص النتائج والتوصيات في التالي: 

النتائج:    
ً
فرص    -اوال مستوى  على  نتائج  الي  البحث  نتائج  تقسيم  يمكن 

االستثمار التي أتاحها املهرجان ونتائج على مستوى استثمار فرصة املهرجان في 

   -حد ذاته والتي تتلخص في النقاط التالية: 

 فرص االستثمار التي أتاحها املهرجان: .  1. 8

من   -1 العديد  توظيف  إعادة  على  املهرجان  كما    املبانيساعد  واستثمارها 

 حدث في بيت التراث والفنون او املتحف البيت الحجازي.

األنشطة  -2 بعض  استثمار  في  الحضرية  الفراغات  املهرجان  استخدم 

فترة   أثناء  كبيرة  بصورة  املجتمع  معها  تفاعل  والتي  التقليدية  التجارية 

 املهرجان.  

الذهب على سبيل  الترويج لألنشطة االقتصادية القائمة باملنطقة كسوق  -3

 املثال والذي قل االقبال علية من املجتمع نتيجة تغير مركز املدينة. 

إلى   -4 املدينة وانتقاله  تغير مركز  املنطقة بعد  الي  املستثمرين  انظار  توجيه 

 منطقة أخرى وهو ما قلل من االهتمام باملنطقة. 

 استثمار فرصة املهرجان. .  2. 8

الفرص   من  العديد  املهرجان  عمليات  أتاح  استدامة  على  تساعد  التي 

لعمليات  واملجتمعي  البيئي  األثر  وتقييم  باملنطقة  واالستثمار  الحفاظ 

االستثمار، مما يقلل من االثار السلبية لهذه املشروعات على البيئة التراثية وهو 

 ما ال يتاح في غير فترة املهرجان، ويمكن تلخيص هذه الفرص في النقاط التالية:  

جتمع املحلي بأهمية التراث وقيمته الثقافية والحضارية وإعادة  توعية امل -1

 املجتمع املحلي لالهتمام بمركز املدينة القديم بعد تغيره.

اختبار األنشطة االقتصادية املقترحة لالستثمار ودراسة تأثيراتها البيئية   -2

التأثيرات  من  يقلل  ما  وهو  الفعلية  االستثمار  عملية  قبل  واالجتماعية 

 ة على املناطق التراثية ويقلل من مخاطر عملية االستثمار. السلبي

من   -3 االقتصادية  العائدات  لدراسة  املستثمرين  امام  الفرحة  إتاحة 

األنشطة االستثمارية للمنطقة ودراسة مناسبة الوظائف الجديدة للمباني 

االقتصادية   واألنشطة  املحلي  املجتمع  مع  توافقها  مدى  ودراسة  التراثية 

 للمنطقة.  

 التوصيات: 
ً
 -تتلخص التوصيات في النقاط التالية:  -ثانيا

للمشروعات   -1 االستثمارية  املشروعات  بعائدات  خاصة  دراسات  اعداد 

باملهرجان كما يمثل املهرجان فرصة إلعداد دراسات مقارنة بين العائدات 

 االقتصادية للمشروعات واختيار أفضلها لتكون مشروعات مستديمة. 

بإعداد د -2 املشروعات االهتمام  للعديد من  البيئي واملجتمعي  لألثر  راسات 

 االستثمارية التي تطرح من خالل املهرجان.

للمبنى   -3 التراثية  للمباني  الجديدة  الوظيفة  مالئمة  لتقييم  دراسات  إعداد 

لتشجيعهم   للمستثمرين  العائدات االقتصادية  والبيئة واملجتمع وعرض 

 العمراني.على املشاركة في عمليات استثمار التراث 

العائدات   -4 لزيادة  والعاملي  العربي  اإلقليمي  املستوى  املهرجان على  تسويق 

االستثمارية من املهرجان وتعريف العالم بتراث هذه املنطقة وتأثيرها وهو  

 ما يتماش ى مع وضع جدة التاريخية على قائمة التراث العاملي.
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