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 ثقافة أآثر... 

الصح : أحمد الحمر
والخطأ عند إمانویل 

 آانت
: من قراءتي

Rich Dad, 
Poor Dad 
: ضاري الحویل

Hotel 
Rwanda 

: أسماء حرمة اهللا
 مساءاُت الزیزفون

أغني : قصي أحمد
 لقلٍب

 سياسة أآثر... 

مبروك: یونيو 19
 عيدك یا آویت

 

نهج أم ...اإلصالح
 مجرد شعار؟

 

: منصور العوضي  

 لقاء مع مستشارة البلدیة إیفانجلينا سيم -2هدم تاریخ الكویت 

 :لـ إیفانجلينا سيموس عليالمستشارة في البلدیة - 2لكویت

 :لقة

 لقاء مع طارق رجب - 1لكویت

  تسردي لنا موجزًا عن تاریخ دور الحكومة في اإلشراف على المواقع التراثية في الكویت؟
ة ى بعض القرى الواقع ة صغيرة مسورة باإلضافة إل ارة عن مدین ات عب ة الخمسيني  وحتى حقب
د ر مثل السالمية والفحيحيل ، وابتدأ عصر التحدیث والتطویر مع تولي الشيخ عبد اهللا السالم مقالي
دمير معظم ل هذا العصر المرحلة األساسية في تكوین الدولة الكویتية الحدیثة، ولكنه أیضًا شهد ت

ن1951ت التاریخية ومبانيها التراثية، وفي عام م تم استدعاء فریق من المستشارین البریطانيي
ة، واستدعى نة الحدیث ة للمدی طط الهيكلي األول للكویت والذي آان هدفه وضع المقومات الرئيسي
د، ة للبل ية التحتي اء المرافق العامة والبن  هدم أجزاء آبيرة من المدینة القدیمة إلفساح المجال لبن

دارك) قانون اآلثار الكویتية    (م تم إصدار المرسوم األميري الحادي عشر             196 ك من أجل ت وذل

 
 !ولم یطبق ، 1960ر قانون اآلثار الكویتية عام 

  الشيخ خزعل ذو أهمية إقليمية بشهادة اليونسكو

 إعادة بناء ما تم هدمه: شروع القریة التراثية

 طالل الرشود: أجرى اللقاء
____________ 

 المهندسة إیفانجلينا سيموس علي آمستشارة لدى قسم المخطط الهيكلي في البلدیة، وهي 
ة بالمباني التراثية بشكل رئيسي باإلضافة إلى مشاریع أخرى ، ولعبت دور أساسي في 

.المباني التاریخية في البلدیة  س قسم حفظ

Page 1 of 7Nebras Ezine لقاء مع مستشارة البلدية إيفانجلينا سيموس -2هدم تاريخ الكويت  -

6/28/2005http://nebras.nuks.org/modules.php?name=News&file=article&sid=514&issue=24



 

 

 

 آراء أآثر... 

 الوزیر السوبرمان
من : فاطمة محمد
 وراء الظل

 

ظاهرة: حمد یاسين
الجنس الثالث في 

 مجتمعنا

 

 ضيوف أآثر... 

هدم تاریخ الكویت 
لقاء مع  -2

مستشارة البلدیة 
 إیفانجلينا سيموس

 

خالد عبداللطيف . د
الفساد : رمضان

 واإلصالح

 

 ریاضة أآثر... 

: بدور الشمري
قتلوه والكل یتهرب 

 من المسؤولية

 

: جاسم الجطيلي
 ..!!وافضيحتاه

 

لقاء مع عبداهللا بن 
الفائز  -سالمه 

بجائزة أفضل 
 مشروع

 

KONO Pizza 
Misfera 

AlQahtani: 
Fear Of an 

Image 

 

موضة الـ 
PODCasting

 

: مطبخ الغربة  

ة من اني البالغ  والحفاظ على المباني التراثية والمواقع األثریة، وأمر القانون بإحصاء جميع المب
سنة من ك في غضون  ا وذل اظ عليه ى أفضل وسيلة للحف ا عل ن سنة أو أآثر واالتفاق مع مالآه

ق المرسوم               م تطبي م یت ن ل ة، ولك ى وزارة التربي ة إل ذه المهم ت ه ة ة اإلحصاء، وأوآل ب قل بسب
ي ى المبان ة عل ي المحافظ ام ف اك الوعي وال االهتم د هن م یوج دیث فل ر والتح ترة للتطوی ك الف  تل
ه من م الرجوع إلي ل ت شاملة ب لم یطبق آخطة  واقع األثریة، وبقى ذلك القانون في الوجود لكنه 

 .ة عندما أرادت الحكومة أن تحافظ على مبنى أو موقع معين

ة1986رت عملي في البلدیة في عام        اني التراثي م طرحت فكرة القيام بإحصاء لما تبقى من المب
م 122ت وقد قمت بإعداده وشمل اإلحصاء تاب ت ئة آ ى هي ك اإلحصاء عل م نشر ذل نى، وت مب

ف دى مختل مام ل ادة االهت هدف التوعية وزی ك ب دي وذل  وزارات الدولة باإلضافة إلى المجلس البل
اه الـ     ا، 122ختصة تج اء به ة باالعتن ا أن تتكلف الدول تي أردن ملها اإلحصاء وال تي ش نى ال مب

ف ن مختل م التنسيق بي أن یت وب من المجلس البلدي الذي أصدر وثيقة عبرت عن إرادة المجلس ب
ختصة للمحافظة على تلك المباني والتراث الكویتي بشكل عام، ولألسف فهذه الوثيقة ليست ملزمة

 .لقانونية، ولكنها آل ما لدینا في الوقت الحالي

 
 صورة التقطت لقصر الشيخ خزعل قبل الغزو العراقي ، حيث آانت حالته أفضل بكثير

ة         1997 ذه المسأل م ه دي أن یحس س البل س المجل اتم ، أراد رئي ع الجه تدعى جمي  فاس
خ ة. وزارة اإلعالم، البلدیة، أمالك الدولة، ال اني التراثي ة للمب ة نهائي داد قائم ا بإع وآلفه

فة ة ومن المجلس الوطني للثقا ا من البلدی ثر أعضاؤه ان أآ لحفاظ عليها، فشكل لجنة آ
د وزارة ة من بع قع التراثي اني والموا آلداب الذي آان قد أصبح الجهة المسؤولة عن المب
ى أساس ا عل م تصنيفه ا، وت داد سجل له اني وإع إجراء إحصاء آخر للمب ة ب امت اللجن
ا على ترتيب آخر، ع مالآه فاق م يفية التصرف بها سواء بشرائها من قبل الدولة أو االت
ة نظرًا ل الدول ا من قب ة بشرائه تي أوصت اللجن ط وال اني فق ى ثالث مب  تم التحرك عل

قصر الشيخ خزعل ، قصر الغانم ، دیوان الشيخ خزعل ، المتحف الوطني:كبيرة ، وهي
ي ذه المبان جلس الشيخ مبارك في سوق المبارآية، ویتم في الوقت الحالي مناقشة شراء ه
ون ة والفن ام الشراء سوف توضع تحت إشراف المجلس الوطني للثقاف ة إتم ي حال  وف

ة یتضمن. يث سيتم ترميمها      ائي للمسأل اد حل نه ى إیج وزراء مؤخرًا إل ا مجلس ال ودع
 .ة إلكترونية للمباني التاریخية ستكون متوفرة لدى جميع الوزارات
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 منوعات أآثر... 

 عصير البيناآالدا

 معلومات أآثر... 

  من نحن
  قواعد النشر
  اتصل بنا

 أعداد أآثر... 

24/05-20-6  
23/05-6-6  
22/05-23-5  
21/05-9-5  
20/05-26-4  

 مجلس الشيخ مبارك الصباح في سوق المبارآية قدیمًا

 مشاآل األساسية التي تواجهونها في الحفاظ على المواقع التراثية؟ وما هو الحل برأیك؟
ساسية تكمن في غياب سلطة مرآزیة متخصصة في اآلثار والمواقع التراثية، فهناك أطراف عدیدة

د" عها في الفطيرة ا دور في تحدی تي له ة من جانب وال ناك البلدی يزي، فه آما یقول المثل اإلنجل
دور اإلشراف وم ب ون واآلداب من جانب آخر، حيث یق ة والفن اني، والمجلس الوطني للثقاف لمب
ته من د ميزاني وزارة اإلعالم ویستم دوره یخضع ل ة، والمجلس ب د وزارة التربي ع التراثية من بع
ا رون إليه ة وینظ ا التراثي اهلون أهميته ذین یتج اني ال ذه المب الك ه ًا بعض م اك أیض زارة، وهن
ة اني من قائم ذه المب ون سحب ه ة یستطيع أثير في أوساط الحكوم م ت ان له إذا آ یة، ف يمة تجار

ى. اثية مما یسمح لهم بهدمها          ل متخصص باإلشراف عل يان مستق ى آ اج إل برأیي، فالكویت تحت
وزارات األخرى ر آي ال یخضع ألهواء ال ة وزی ون رئيسه بمرتب ة دون غيره، ویجب أن یك راثي

. 

 
 مجلس الشيخ مبارك الصباح آما یبدو اليوم

 
 قصرالشيخ خزعل بالكویت ذو أهمية إقليمية): اليونسكو(منظمة 

 ترميم بعض المباني التراثية عشوائي وخارج تحكم السلطات
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 هم المباني التاریخية الكویتية التي ما زالت قائمة حتى اآلن؟
ة هي قصر السيف األول اني  )  م1907(ي التاریخي ى)م1910(و الث ، باإلضافة إل

الفاً          ا س تي ذآرته ل      :  الث ال خ خزع ر الشي انم   (قص ر الغ ل)قص خ خزع وان الشي ، دی
 .، ومجلس الشيخ مبارك في سوق المبارآية) لوطني القدیم

راز و الط ت وه ى الكوی ب عل راز غری ى ط ني عل ه ب ى أن ل إل خ خزع ة قصر الشي مي
ي كانت هناك مباني متشابهة له منتشرة في بغداد والبصرة و خورمشهر ومواقع أخرى ف
ة حدة للتربي اق وإقليم عربستان، إال أن أغلبها انقرضت ولذلك اعتبرت منظمة األمم المت

ة                 )  اليونسكو(افة ط وطني ة وليس فق ية إقليمي ه ذو أهم وتكونت. قصر الشيخ خزعل بأن
ى ا بعض الغرف عل ير ذو طابق واحد تعتليه بنى آب ادة من م الت الثریة في الكویت ع
دیوان وحوش ا حوش ال دة أحواش منه ى ع  لالستعمال في فصل الصيف، وانقسمت إل
دوران ني ب د ب ل ق خ خزع د أن قصر الشي ن نج ات، ولك وش للحيوان خ وح وش للمطب
ام ترآي خاص ى حم وى عل نى احت ا مب دة صغيرة من بينه اني ع ه مب د والتصقت ب ح
ت في الكوی نى  ى األرجح أول مب ه عل  أن هذه المباني اإلضافية هدمت منذ زمن، آما أن

 .داب

هم   الشيخ مبارك و من أ ه فه الرغم من صغر حجم ة فب ع في سوق المبارآي والذي یق
اح یراقب دخول وخروج ارك الصب خ مب ان الشي ذا المجلس آ ن ه ت، فم ة بالكوی ریخي
خ هي ة، ودروازة الشي خ ویبحث أیضًا عن األسلحة المهرب ى الكویت عبر دروازة الشي

 .یز أو بوابات سور الكویت الثاني والتي آانت تقع قرب موقع المجلس

___________________ 

 م من أهم المباني التراثية في الكویت1825یعد بيت البدر الذي بني حوالي عام 

 مباني التاریخية في الكویت التي ما زالت قائمة والتي ترجع إلى ما قبل عقد الخمسينيات؟
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ه بني ال إن ذي یق در وال ة آبيت الب وت جميل اك أیضًا بي ا سالفًا، فهن تي ذآرناه ى جميع المباني ال
اءه1827م أو   1825 م، وبيت الغانم الذي هو اآلن المرسم الحر، وال یوجد تاریخ رسمي لبن

و ني ه ف المتحف الوط ع خل ذي یق د ال د السعي ر، ومسج رن التاسع عش ر الق ى أواخ ود إل ي یع
اك أیضًا بعض ه األصلية، وهن ى هيئت یزل عل حيد في الكویت الذي یعود إلى ما قبل الخمسين وال 
ل ا قب دأ بناؤه تي ب ة ال ة الشرقي ة والمدرس ة الجبلي ل المدرس اني مث رق، وبعض المب ة ش  منطق

ل عام ا قب لى م ود إ ود1950وانتهى بعده، فنجد أن األدوار األرضية تع ة تع م واألدوار السطحي
 .هذا التاریخ

در والنصف والعسعوسي ن المال والب شرق وهي دواوی لواقعة على الواجهة البحریة في منطقة 
ل          ا قب ى م ا إل ترجع جميعه ن       1950ف ا بي ا م تراوح أعماره ي 100و  50م، وت نة، وف س

لت هذه الدواوین ببيوت ولكنها هدمت، ولألسف فترميم هذه الدواوین یتم بشكل عشوائي وخارج
سلطات مما یتسبب في ضياع أغلب صفاتها األصلية، فعلى سبيل المثال فتم هدم جزء من أحد هذه
نا صره وتجاهل تعاليم ير أحد عنا م تغي وان آخر ت لك لتوسيعه وبشكل غير قانوني، وحدث أن دی

 .ه المشكلة تعود آما ذآرت إلى عدم وجود سلطة مرآزیة تعتني بهذه المباني

 صورة أخرى لبيت البدر

 .ن مشروع القریة التراثية
ي اء رسم المخطط الهيكل طانيين أثن ى توصية وضعها المستشارین البری ة إل یة التراثي نشاء القر
ث أبدوا أسفهم على فقدان الكویت مبانيها التراثية، وحددوا المنطقة الواقعة حوالي بيت دیكسون
ي دما باشرت عمل ة، وعن ة تراثي ت آنذاك على أآبر عدد من هذه المباني لكي یتم تحویلها إلى قری

اء1986عام كن أمر بن اني، ول م لم یبقى من هذه المباني إال القليل، ما بين الخمس والعشر مب
 .ل منذ وضع التوصية المذآورة

ن هي أن یتم إعادة بناء تلك المباني المهدمة على هيئتها األصلية بناء على الصور الجویة، وخلق
ة األصلية في مدینة الكویت، وتم إجراء مسابقة ألفضل مخطط للقریة التراثية فاز بها فریق تكون

ة:  وطلبة في آلية الهندسة، وتضمن المخطط إضافتان ات األثری ن الطبق ة تبي األولى حفرة تنقيبي
ر 250ینة الكویت والتي تعود إلى ما قبل نة الكویت عب عام، والهدف من ذلك عرض نمو مدی

ذه إنشائها، أما اإلضافة الثانية فهي فندق آبير أضيف بحجة تحقيق الربح للمشروع، وأعارض ه
ن ط، وم بل اآتشاف النف نة الكویت ق عي لمدی ه یتعارض مع هدف المشروع وهو خلق نموذج واق
ى شكل دق عل اء الفن دون بن ة، ویری ك البيئ الءم مع تل ة وال یت جود مثل هذا الفندق في تلك الحقب
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األبواب الخشبية المنقوشة في الكویت والخليج "، )2004( رجب و طارق السيد رجب 
 .تحف طارق رجب

 كویت

دد من دأ آع ف، مع العلم أن قصر السيف هو مبنى فرید من نوعه بني ألغراض مخصصة، حيث ب
انالواقعقبال التي بنيت فوق إسطبل الشيخ مبارك الصباح الخاص شر، وآ ل مبا ه بشك ام منزل  أم

  .ممتد من منزله إلى هذه الغرف

 صورة جویة لمدینة الكویت قدیمًا

06-21-05 17

 

 

4: تصویتات   5: المعدل  
 

 

        nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

!قيم المقال

صفحة للطباعة   أرسل هذا المقال لصدیق  

Page 6 of 7Nebras Ezine لقاء مع مستشارة البلدية إيفانجلينا سيموس -2هدم تاريخ الكويت  -

6/28/2005http://nebras.nuks.org/modules.php?name=News&file=article&sid=514&issue=24



 

 

  إقرأ مقاالت أخرى

أرسل تعليق  
.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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