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تزخر المملكة العربية السعودية بموروث حضاري وثقافي وإرث تاريخي يؤكد
دورها في الحضارة اإلنسانية؛ حيث تقاطعت على أرضها الكثير من حضارات
العالم.
وقد عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -منذ انتقال اإلشـراف
الفعلي لها على قطاع اآلثار -وفق استراتيجية محددة لتطوير القطاع ،تشمل
منهجيـة للتعامل مع اآلثار والمتاحف ،بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية
الحديثة ،واقتراح األنظمة والسياسات والتوجهات اإلرشادية الخاصة بالمواقع
التاريخية واألثرية والتراث العمراني والمتاحف ،والحماية والترميم ،والتوثيق
وإدارة المواقع والمقتنيات.
وتضمنت االستراتيجية كل المتطلبات والمسؤوليات الالزمة لحماية اآلثار
َّ
وتطويرها وعرضها ،وإط ــار العمل االستراتيجي لتطوير اآلث ــار والمتاحف
والموارد الثقافية األخرى ،بهدف إخراج هذا التراث الوطني من باطن األرض
ليصبح واقــعـاً معاشاً يستفيد منه الباحثون والمتخصصون؛ لمعرفة دور
المملكة في الحضارة اإلنسانية.
وقد أنجزت الهيئة الكثير والكثير -وال تزال– في التوعية والتعريف باآلثار
وحمايتها وإعادة االعتبار إليها وتهيئتها والتنقيب عنها وعرضها عالمياً ،كما
حققت الكثير من االكتشافات األثرية المهمة التي أكدت العمق التاريخي
والحضاري للمملكة العربية السعودية.
ولــم يكن لهذه اإلنــجــازات أن تتحقق دون دعــم الــدولــة المباركة وقادتها
حفظهم الله-؛ إذ أصدروا األنظمة والقرارات والتوجيهات ،وسخروا كل سبلالدعم إلبراز هذا الموروث الحضاري وحمايته.
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حظي التراث الوطني برعاية واهتمام كبيرين ،ومتابعة متواصلة من قادة
هذه البالد –حفظهم الله ،-من خالل القرارات التاريخية واألنظمة الكفيلة
بالمحافظة على اآلثار ،خصوصاً أن المملكة تزخر بالمواقع األثرية والتراثية
التي تؤكد مشاركة إنسان الجزيرة العربية في بناء الثقافة والحضارة
اإلنسانية ،وانفتاحه على الحضارات األخرى وصالته الحضارية ودوره في
حركة التجارة بين قارات العالم عبر كل العصور.
ويشهد قطاع اآلثــار -منذ انتقاله إلــى الهيئة العامة للسياحة والتراث
الــوطــنــي -مرحلة مهمة مــن العمل واإلنــجــاز فــي المحافظة على اإلرث
التاريخي للمملكة العربية السعودية ،وحمايته ،والتعريف به ،وإخراجه
من باطن األرض؛ ليصبح واقعاً معاشاً ،وحققت الهيئة نتائج مهمة في
ربط المواطنين ،وخصوصاً أجيال الشباب ،بتراث وتاريخ بلدهم وإرثه
الحضاري الضارب في عمق التاريخ.
وقد تحقق في قطاع اآلثار خالل األعوام الماضية منجزات متميزة ،سوا ًء
من خالل تطوير نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني ،أو تلك المتعلقة
بإنجاز الكثير من المشاريع الخاصة بالتوعية والتعريف باآلثار وحمايتها،
وأخــي ـراً برنامج خــادم الحرمين الشريفين للعناية بــالــتـراث الحضاري
للمملكة.
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الر�ؤية

الر�سالة
تحقيق نقلة نوعية في العناية بآثار المملكة ومتاحفها وحرفها التراثية
وتراثها العمراني ،وربــط ذلك بصناعة السياحة بما يسهم في التنمية
االقتصادية الشاملة ،وبناء ذاكرة وطنية تعتز بالتراث الحضاري للمملكة،
وتستثمر فيه ،وتحافظ عليه.

الأهداف
تعزيز االرتباط بين المواطن وموروث وطنه الحضاري ،وتحقيق المعرفة
والتوعية بهذه المكونات ،واالستفادة منها عبر مشاريع ملموسة على
أرض الواقع.
وتتضمن األهداف دعم وتطوير برامج الحماية وبرامج المسح والتنقيب
والتسجيل والبحث العلمي األثــري ،وتشجيع التعاون الدولي في هذا
الــمــجــال ،وإدراج الــت ـراث العمراني ،ومــواقــع وقطع الــت ـراث الشعبي،
والمواقع التاريخية ،في برامج الحماية والبحث العلمي والتنمية الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية التي يقوم بها قطاع اآلثار ،وإعداد برامج منظمة
ومستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية األخرى.

الآثار ال�سعودية ...التوعية ..احلماية� ..إعادة االعتبار

تحقيق الحماية والمعرفة والوعي واالهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات
التراث الثقافي الوطني ،وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن ،والتأكيد
على االعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع السعودي ،وربط
المواطن بوطنه عبر جعل التاريخ والتراث عنصراً معاش ًا ،وتعزيز االنتماء
لدى الناشئة.
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الف�صل الأول

اال�سرتاتيجية الوطنية
لتطوير قطاع الآثار
واملتاحف

ألن المملكة العربية السعودية تملك موروث ًا ثقافي ًا ثري ًا ،وإرثـ ًا تاريخي ًا تليدا،؛ فقد
شرعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -بعد صدور المرسوم الملكي رقم أ2/
بتاريخ 1424/2/28هــ ،والذي نص على نقل وكالة اآلثار والمتاحف من وزارة التربية
والتعليم إلى الهيئة العليا للسياحة (آنذاك) ،-بإعداد رؤية استراتيجية لقطاع اآلثار
لتطوير الموروث األثري والتاريخي ،والحفاظ عليه ،وحمايته ،والتعريف به ،وإبرازه.
وأعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع اآلثار
والمتاحف أقرها مجلس إدارة الهيئة في عام 1426هــ ،وتشمل منهجيـة للتعامل مع
اآلثار والمتاحف بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية الحديثة ،واقتراح األنظمة
والسياسات والتوجهات اإلرشادية الخاصة بالمواقع التاريخية واألثرية والتراث
العمراني والمتاحف والقطع األثرية ،والحماية والترميم ،والتوثيق وإدارة المواقع
والمقتنيات.
ويتناول هذا الفصل االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع اآلثار وأهدافها ومبادئها
وأولوياتها ،واإلطار االستراتيجي والمبادئ العامة لخطة عمل تستمر عشرين عام ًا من
1428هــ إلى 1447هــ.
وتشمل االستراتيجية كل جوانب المتطلبات والمسؤوليات الالزمة لحماية اآلثار
وتطويرها وعرضها ،وإطــار العمل االستراتيجي لتطوير اآلثــار والمتاحف والموارد
الثقافية األخرى .وشكلت الرؤية التي قدمتها الهيئة العليا للسياحة آنذاك –الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني حالي ًا -عام 1424هــ (2003م) ،الخلفية التي تقوم
عليها االستراتيجية بأكملها.
وتستند االستراتيجية إلى رؤية واضحة ،ومهمة خاصة ،وأهداف محددة.

�أوالً :الر�ؤية واملهمة والأهداف
الر�ؤية:

تُعنى المملكة العربية السعودية ،وهي مهد اإلسالم ،بالمحافظة على تراثها األثري
والعمراني العريق وإبرازه؛ لكونه عنصراً مهم ًا في حضارة األمة ،واإلفادة منه ثقافي ًا،
واجتماعي ًا ،واقتصادي ًا في ظل القيم اإلسالمية السمحة.
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املهمة:
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يتعين تطوير قطاع اآلثار والمتاحف بالشكل المناسب ،من خالل تبني منهج عمل
يحقق المهمة الخاصة به ،ويستوعب عناصر الرؤية المذكورة أعاله؛ وعليه فإن مهمة
تطوير القطاع تتمثل في قيام قطاع اآلثار والمتاحف بتعزيز قدرته على حماية اآلثار،
وتسجيلها ،واستكشافها ،والتنقيب عنها ودراستها ،والتعريف بها ،وزيادة المعرفة
بعناصر التراث الثقافي في المملكة ،وتهيئة الموارد الثقافية ليتم تطويرها وعرضها
على أفـراد المجتمع في إطار تعزيز السياحة الثقافية ،وتحفيز استثمارات القطاع
الخاص في مشاريع اآلثار والمتاحف.

الأهداف:
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تتمثل أهداف االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع اآلثار والمتاحف فيما يأتي:
◊إعداد خطة هيكلية لألعمال المدرجة ضمن مهام قطاع اآلثار والمتاحف
بطريقة تدعم المسؤولية االجتماعية ،والتعليم ،والمشاركة ،والمهنية.
◊التوعية بأهمية اآلثــار والمتاحف والتعريف بها من خالل أوعية النشر
المختلفة ،وفعاليات العرض ،بهدف جــذب القطاعين العام والخاص
والفئات السياحية المستهدفة ،نحو االهتمام باآلثار والمتاحف ،وتكريس
دعم المسؤولين ومتخذي القرار ،ومختلف أفراد المجتمع.
◊دعم وتطوير برامج الحماية وبرامج المسح والتنقيب والتسجيل والبحث
العلمي األثري ،وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال.
◊إدراج المواقع التاريخية ،والتراث العمراني ،ومواقع وقطع التراث
الشعبي ،في برامج الحماية والبحث العلمي والتنمية الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية التي يقوم بها قطاع اآلثار والمتاحف ،وإعداد برامج منظمة
ومستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية األخرى.
◊ تحسين األنظمة واإلجراءات اإلدارية ذات العالقة وتعزيزها.
◊إعداد البرامج التدريبية والتعليمية لتنمية الموارد البشرية في مجال
اآلثار والمتاحف.
◊تشجيع المالك وغيرهم من أفراد المجتمع لالضطالع بمسؤولياتهم تجاه
المحافظة على التراث واالعتزاز به وتنميته تنمية مستدامة.
◊استخدام أفضل الطرق في تهيئة مواقع التراث الثقافي وعرضها لتلبية
احتياجات أفراد المجتمع التعليمية والترفيهية.
◊تحديد معايير ترتيب األولويات في خطة العمل بمشاركة جميع الشركاء
لدعم تنفيذ هذه الخطة بنجاح ،والتأكيد على الجهة المشرفة على تنفيذها
بضرورة العمل وفق هذه األولويات.

ثانياً� :إطار العمل اال�سرتاتيجي لتطوير الآثار واملتاحف:
يتضمن إطار العمل االستراتيجي العناصر التالية:
◊تطوير البناء المؤسسي لقطاع اآلثار والمتاحف بإعادة هيكلة القطاع وفق
هياكل الهيئة العليا للسياحة ،مع األخذ في االعتبار استقاللية هذا القطاع،
وإمكانية استقالله عن الهيئة في أي وقت.
◊تعزيز القطاع بالموارد البشرية الالزمة وتنمية مهارات جميع الموظفين
بمختلف مستوياتهم من خالل التدريب.
◊توسيع قاعدة تمويل قطاع اآلثــار والمتاحف باالستفادة من استثمارات
القطاع الخاص.
◊تطوير وتحسين أساليب التقويم ومراقبة األداء من خالل تأسيس نظام
فعال لقياس األداء ومراجعة برامج ومشروعات العمل.
ّ
◊نشر المعرفة باآلثار والمتاحف وموارد التراث الثقافي األخرى عن طريق
برامج األبحاث الهادفة ،وتطوير أوعية المعلومات والنشر.
◊تعزيز الحماية والمحافظة على اآلثار والتراث من خالل تطبيق نظام اآلثار
الجديد وتطوير األساليب القائمة للحماية ،وإيجاد سجل لآلثار الثابتة
والمنقولة؛ مما يساعد على إدارتها بصورة عملية ومرنة.
◊زيادة القدرة على العناية باآلثار والمتاحف ،وعناصر التراث األخرى من
خالل إنشاء المرافق الجديدة المخصصة للحماية والمحافظة واألبحاث،
إضافة إلى تطبيق الوسائل الحديثة المطورة في أعمال الترميم والصيانة
والبناء بالوسائل التقليدية.
◊تطوير البحث العلمي األثري ونشاطات المسح والتنقيب ،واالستفادة من
المؤسسات والجامعات والمنظمات العالمية المتخصصة وفقاً لشروط
وضوابط محددة.
◊تحسين طريقة عرض اآلثار والتراث العمراني ،وعناصر التراث األخرى عن
طريق تطوير أساليب عرض جديدة واستخدام التقنية الحديثة وإدخال
عنصر التشويق لجذب انتباه الزوار وتحقيق رضاهم.
◊تبني العمل بأسلوب المشروعات.
◊نشر الوعي العام ،وتوفير المساندة في مجال اآلثار والتراث الثقافي من
خالل التسويق وبرامج التوعية والتعريف المتطورة.
18
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◊إعادة تنظيم الموارد البشرية في القطاع ،وتطوير تلك الموارد من خالل
توظيف طاقم جديد من الموظفين والتدريب المستمر ،وهو جزء من
برنامج تطوير الموارد البشرية.
◊العمل بنظام الالمركزية وتطوير أدوار ومسؤوليات المكاتب الفرعية في
المناطق المختلفة ،ويكون لكل فرع عدة مسؤوليات ،منها متابعة حماية
الموارد األثرية والتراثية في كل منطقة ،واإلش ـراف على عمل المتاحف
والمواقع الثقافية المطورة ،واإلشراف على برامج التراث العمراني ،وتوفير
خدمات المراقبين للعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في إصدار
تراخيص البناء الخاصة بمواقع التراث العمراني ،والتعاون والتنسيق مع
وزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العالقة على
مستوى المناطق.
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من المبادئ الرئيسية لنمو قطاع اآلثار في المملكة اعتبار أن قدرات الموارد البشرية
في القطاع من العوامل المؤثرة في اإلنتاجية الخاصة ببرامج القطاع؛ ولذلك يجب
تدريب الموارد البشرية على كل المستويات .وتُعد حصيلة التدريب مع تزايد
اإلنتاجية من األمور الحاسمة في تحديد التقدم والتطور في برامج العمل الممتدة
على مدار السنوات المقبلة.

وأولت االستراتيجية الموارد البشرية اهتمام ًا كبيراً لتحقيق األهداف التالية:
◊توفير فرص وظيفية أكثر في قطاع اآلثــار والمتاحف والتراث الثقافي،
بشكل مباشر وغير مباشر.
◊تنمية مهارات العاملين في قطاع اآلثار والمتاحف على كل المستويات؛
لضمان تقديم أداء عالي المستوى يرقى إلى المواصفات العالمية.
◊تسهيل عمليات إعادة تدريب وتأهيل الموظفين الحاليين لملء المناصب
المستحدثة أو المطورة بما يتماشى مع نظام اإلدارة.
◊توظيف وتــدريــب موظفين جــدد لتغطية الحاجة الوظيفية المتغيرة
والمتزايدة.
◊رعاية التطوير في األداء االحترافي واإلداري وتشجيعه.

 -3توسيع قاعدة تمويل قطاع اآلثار والمتاحف من خالل:

◊توفير دعم مالي ثابت وميزانيات محددة؛ حتى يمكن تحقيق األهداف
االستراتيجية ،ودعم األعمال الرئيسية.
◊توظيف االستثمارات الحكومية؛ لجذب المزيد من الدعم واالستثمارات
من القطاعات األخرى.
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 -2تعزيز القطاع بالموارد البشرية

◊توفير طرق جذب المصادر غير الحكومية؛ لتمويل أعمال تنمية اآلثار
والموارد التراثية ،ودعمها ،والمحافظة عليها.

 -4تطوير البحث العلمي األثري ونشاط المسح والتنقيب

تُعد األبحاث الخطوة الرئيسية األولى لتنمية المواقع األثرية من أجل السياحة؛ فمن
دون فهم المحتوى الثقافي المتجسد داخل الموارد األثرية والتراثية ،لن تكون هناك
أية قصص يمكن روايتها .ومن دون األبحاث؛ ستبقى الموارد األثرية والتراثية مخفية،
أو يشوبها الغموض والجهل بها.
وتتطلب تنمية مــوارد اآلثــار والــتـراث في المملكة دراس ــات في مجاالت اإلنشاء
والتخطيط والتطوير والتفسير والتقديم ،أو دراسة الجدوى التفصيلية للمواقع األثرية
لجذب السياحة؛ لتكون أداة تعليمية نافعة ،واالستفادة منها للمجتمعات المحلية أو
على المستوى الوطني.
ووضعت االستراتيجية البحث العلمي ضمن األولويات من خالل:
◊دعــم برنامج متواصل للبحوث يركز على معرفة المزيد عن آثــار البالد
المهمة وتراثها؛ حتى يمكن إدارة ذلك والتعامل معه بشكل أكثر فاعلية.
◊التعاون مع الشركاء الرئيسيين اآلخرين ،داخــل البالد وخارجها؛ لدعم
مشروعات البحوث المشتركة.
◊التعريف بالتراث بشكل أفضل من خالل األنشطة التعليمية واإلعالمية
وغيرها (وهذا هدف مشترك مع برامج عرض التراث).
ً
◊جذب أفراد المجتمع للمشاركة في البحوث الثقافية ،خصوصا ما يتعلق
منها بالتراث العمراني وبالثقافة غير المادية.
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وأوصت االستراتيجية بتنفيذ الكثير من البرامج هي:

 -5تطوير وتحسين أساليب التقويم ومراقبة األداء

تهدف االستراتيجية إلى إعداد نظام قوي لتقويم األداء ومتابعته واستخدامه؛ لمتابعة
حجم النجاحات التي يتم تحقيقها ،والتعرف على المشكالت وتفادي الوقوع فيها.
ويعني ذلك إعداد أنظمة مراقبة األداء التي تتوافق مع األساليب المتبعة في مركز
التراث العالمي ،إضافة إلى ضمان مناسبة نظام المتابعة والتقييم المطبق للمهمة
واألهداف.
ومن المهم اعتماد مجموعة من المعايير لقطاع اآلثار والمتاحف في المملكة؛ لتعمل
كوسيلة إلدارة وجمع معلومات أكثر مصداقية حول األداء العام للقطاع.

 -6تعزيز الحماية والمحافظة على اآلثار

مع وجود اآلالف من المواقع األثرية والتراثية في مناطق المملكة التي تحتاج إلى
دراســة؛ تصبح دراسة كل موقع بشكل مفصل بهدف الحماية والتطوير أمراً صعب
المنال.
وتهدف االستراتيجية من تعزيز الحماية إلى تحقيق ما يلي:
◊توظيف البرامج الشاملة التي ُتعنى بحماية التراث الثقافي بكل أنواعه
والتعريف به ،سوا ًء كان تراثاً منقوالً أو ثابتاً أو محسوساً أو شفوياً.
◊ضمان حماية السجل الوطني للتراث وتطبيقه وفقاً ألنظمة (اليونيسكو)
التي تعد المملكة عضواً فاع ً
ال فيها.
◊ إعداد األنظمة واللوائح الخاصة بحماية موارد التراث الثقافي.
ولتحقيق ذلك أوصت االستراتيجية بتنفيذ اآلتي:
 -1إعداد سجل وطني لآلثار شامل ودقيق بموارد التراث األثري والعمراني والشعبي
مزود بقواعد بيانات وخرائط أثرية رقمية وأرشيف رسوم وصور.
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◊ برامج التنقيب في المواقع األثرية المهمة.
◊المسح األثري الشامل بهدف التحديد ،والبحث ،والتوثيق ،والتسجيل،
والحماية ،واإليضاح لإلمكانات التي تتمتع بها المواقع األثرية بهدف
حصر كل مواقع التراث الوطني.
◊برنامج اآلثــار الغارقة ،والــذي يهدف إلى تحديد المواقع األثرية الغارقة
الموجودة في مياه المملكة وتوثيقها؛ إلعــداد حصر شامل للمواقع التي
يمكن استعادتها واالستفادة منها للحماية والبحث ،ونشر العلم والمعرفة
من خالل المطبوعات والمعارض التعليمية والمتاحف.
◊برنامج الدراسات األثرية والتراثية المتخصصة ،ويمكن أن تضم أبحاثاً
خارج المواقع كالدراسات المتكاملة ،والثقافات األثرية ،وأماكن توزيعها،
وستقدم مثل هذه الدراسات فهماً كبيراً يغذي المعرفة العامة المتوافرة
في المتاحف والمدارس.
◊برنامج تطوير أوعية النشر ،ويهدف إلى عرض المعلومات ونتائج األبحاث
التي تتم في القسم السابق بوسائل وأساليب وطرق متعددة وحديثة.

 -2وضع معايير التسجيل وأنواع السجالت ،من خالل قيام قطاع اآلثار والمتاحف
في الهيئة بالنظر في محتوى السجالت ،وتقييم جودة األرشيفات الحالية ومقارنتها
مع المبادئ المذكورة في مطبوعة المجلس العالمي لآلثار والمواقع (،)ICOMOS
ومراعاة المنهجيات الرقمية الحديثة لتسجيل المواقع األثرية التاريخية وتصنيفها.
 -3االطالع على محتويات السجل ،من خالل تسهيل الحصول على المعلومات وتوفيرها
للمسؤولين عن التخطيط ،والمطورين ،واألطراف األخرى المهتمة؛ لكي يسهل إصدار
قرارات تخطيط في ظل اإلدراك التام لألضرار المحتملة ،أو تدمير الموارد.

 -7تحسين طريقة عرض اآلثار والتراث العمراني

يجب أال تؤدي العمليات التنموية ومشروعات العرض والتعريف إلى تدمير اآلثار أو
تعريضها للخطر.
وتعمل االستراتيجية في هذا الجانب على تحقيق أهداف عدة هي:
◊ابتكار طرق جديدة أكثر فاعلية للتعريف بآثار وت ـراث البالد الثقافي؛
باعتبارها جــزءاً من استراتيجية السياحة الثقافية ،ودعم التعليم العام
والترفيه الثقافي ،وتوفير فرص توظيف جديدة.
◊زيــادة الطاقة االستيعابية لبرامج إنشاء وتصميم المتاحف والمعارض
وتخطيطها وتأثيثها؛ لتوفير فرص توظيف جديدة.
◊تطـوير األصول التراثيـة مثل المواقع األثرية والتاريخية ومواقع التراث
الشعبي بطريقة تحافظ على قيمتها ،وتحرص على عدم تعرض المواقع
للتخريب أو الدمار.
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ولتحقيق هذه األهداف أوصت االستراتيجية بتنفيذ البرامج التالية:

ب .برنامج عرض المواقع التاريخية المهمة
من خالل هذا البرنامج يتم تحديد عشرة مواقع لها أولوية العرض والتعريف؛ بناء على
أولويات االستراتيجية السياحية .وغالبية هذه المواقع ترتبط بسيرة الرسول -صلى الله
عليه وسلم -أو بالتراث األدبي أو بتاريخ الدولة السعودية ،وكذلك بالملك عبدالعزيز
مؤسس الدولة السعودية الحديثة .ولتحقيق أهداف البرنامج؛ فإنه يستند إلى:
◊بناء الشراكات مع الجهات المحلية والمنظمات غير الحكومية لتوفير
كوادر من المهتمين بحماية اآلثار وموارد التراث األخرى.
◊ تأسيس مختبر عالي القدرة لترميم وصيانة اآلثار المنقولة.
◊ إنشاء مختبر متخصص بترميم وصيانة المباني األثرية.
◊ تحديد المعايير الخاصة بحماية المباني وإعادة ترميمها.

ج .برنامج عرض الطرق والدروب التاريخية المهمة
ُاقترحت تسعة مشاريع لها األولوية بنا ًء على ارتباطها التاريخي ،إما بسيرة الرسول
صلى الله عليه وسلم -وإما الستخدامها بوصفها طرق ًا للحج وللتجارة.د .برنامج ترميم وإحياء الحصون والقالع واألبراج القديمة وإعادة استخدامها
حدد الباحثون ( )16موقع ًا يمثل كل منها حقبة زمنية وتاريخية معينة ،وترتبط بتاريخ
الجزيرة العربية وحوادثها .وتلقى مثل هذه المواقع إقبا ًال كبيراً من قبل السياح ،والتي
يمكن اعتبارها مواقع تاريخية.

 -8العمل بأسلوب المشروعات

وذلك من خالل تنفيذ مجموعة مختارة منها على أرض الواقع إلقناع الشركاء وأفراد
المجتمع بأهمية وفائدة االهتمام باآلثار والتراث ،وإزالة المخاوف ،وتصحيح النظرة
السلبية لدى البعض عن اآلثار.
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أ .برنامج عرض المواقع األثرية المهمة
يمكن من خــال هــذا البرنامج استثمار المواقع األثرية المهمة؛ باعتبارها عامل
جذب في السياحة الثقافية ،وهي تتراوح بين مواقع كبيرة وبارزة مثل مدائن صالح
المعروفة ،إلى مدن قديمة دفنت تمام ًا تحت الرمال ثم حفرت مثل مدينة الفاو.
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 -9نشر الوعي العام بهدف تحقيق ما يأتي:

◊تعريف أفـراد المجتمع بعملية المحافظة على التراث الثقافي ،وترويج
أهمية وفوائد التراث العمراني في سياق البيئة االجتماعية والبيئية
والثقافية والتعليمية واالقتصادية للبالد.
◊نشر الوعي الثقافي بأهمية اآلثار والمتاحف والقيم التاريخية والعادات
والتقاليد االجتماعية بين المواطنين والزوار على السواء.
◊اإلسهام في زيــادة دعم المجتمع للموارد التراثية والبرامج العامة التي
تعتمد عليها.
◊تغيير النظرة إلى الماضي بغرس مفاهيم االنتماء للهوية والقيم التقليدية
السعودية؛ إذ مثلت أهداف تغيير نظرة أفراد المجتمع لقطاع اآلثار تحدياً
ال يمكن تحقيقه من دون أن تقدم الهيئة منهجية إداريــة جديدة ،من
خالل إتاحة الفرصة لآلخرين للمشاركة في حفظ التراث وحمايته وعرضه
وإعادة استخدامه ،ويتم ذلك أيضاً بتطوير استراتيجية لكيفية استغالل
اإلعالم والمدارس في السياحة ،إضافة إلى المجتمعات المحلية ،والتي
ُيعد دعمها وحماسها من عناصر النجاح الحاسمة.

ثالثاً :خطة العمل اخلم�سية
تضمنت استراتيجية تطوير قطاع اآلثــار خطة عمل خمسيةُ ،حــددت استناداً إلى
َّ
تحليل األولويات واألعمال التي يتعين البدء بها خالل السنوات الخمس األولى من
االستراتيجية ،وتضم قائمة طويلة من المشروعات المحتملة والمحددة في إطار
برنامج العمل االستراتيجي.
وبدأت السنوات الخمس التي تغطيها هذه الخطة عام 1429هــ (2008م) ،مع اعتبار
عام 1428هــ (2007م) عام ًا تمهيدي ًا تقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
خالله بالتركيز على إتمام عملية الضم ،ووضع التنظيم الجديد موضع التنفيذ.
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وتم تحديد األولويات على مدار األعوام الخمسة إلى العشرين المقبلة .ومن المعايير
الرئيسية التي ُاستند إليها لتحديد األعمال ذات األولــويــة :األهمية ،والجاهزية،
والمكانة ،والتميز ،وجودة التجربة ،والقابلية للتسويق ،وسهولة الوصول إلى الموقع،
والمالءمة مع االستراتيجية العامة للتنمية السياحية ،والتناغم مع المشروعات
األخرى.
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كما تضمنت المعايير :متطلبات الحماية والبحث العلمي ،والتوعية العامة،
والفرص المتاحة لبناء الشراكة ،والمنافع التي تعود على المجتمع المحلي والشركاء
األساسيين .وبنا ًء على ذلك تم تحديد المهام ذات األولوية لتنمية قطاع اآلثار في
المملكة ،وهي :التطوير المؤسسي ،وتنمية الموارد البشرية ،وتوفير التمويل وتوظيفه
بالشكل األمثل ،وإجراء التنقيبات والمسوح األثرية ،وحماية اآلثار وإدارتها ،وعرض
اآلثار ،ثم التوعية العامة والترويج.

الف�صل الثاين

التوعية والتعريف
بالآثار

منذ انتقال تبعية وكالة اآلثار للهيئة العامة للسياحة واآلثار عام 1428هــ؛ أدركت
الهيئة أهمية التوعية بالمحافظة على المواقع التاريخية واألثــريــة فــي مناطق
ومحافظات البالد وخطورة العبث بها ،والتعريف بأهميتها ،بهدف تغيير األنماط
الفكرية التي تستبيح اآلثار التاريخية وسرقتها ،وذلك عبر منهجية إدارية جديدة،
وحمالت إعالمية وخطط وقرارات إدارية ومشاريع ومبادرات متتالية ،مع الحرص
على إشراك المجتمعات المحلية في جهود المحافظة على اآلثار والحد من العبث بها.
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وانطلق عمل الهيئة في التوعية والتعريف من التأكيد على أن سرقة اآلثار أو طمسها
والعبث بها يعد جريمة في حق الوطن وتاريخه؛ كونها آثاراً وطنية ،وتندرج ضمن
أمالك األمة ،وليست ملك ًا لفرد؛ فقضية الحفاظ على التراث واآلثار قضية وطنية بما
تمثله من أهمية وبعد تاريخي وحضاري وثقافي.
وجاء اهتمام الهيئة بالتوعية والتعريف؛ نظراً إلى أهمية ما تكتنزه المملكة العربية
السعودية فــي مناطقها ومحافظاتها مــن إرث تاريخي يحاكي الماضي المحلي
والخليجي ،على حدٍ سواء ،وربما في بعض المواقع ُيحاكي عصور ما قبل اإلسالم ،وله
قيمة فائقة األهمية ،ال تخفى على الجميع.
وركزت الهيئة في عملها على محور التوعية والتعريف ،كما أكد صاحب السمو الملكي
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة ،على تغيير الصورة النمطية غير
المقبولة عن اآلثار ،وتضافر الجهود في توعية المواطنين؛ حتى ينظر المواطن إلى هذه

اآلثار على أنها شيء يخصه ،والتعامل معها كتراث حضاري يمكنه االفتخار به بد ًال من
طمسه أو تحطيمه أو اعتباره من المحرمات.
وتمكنت الهيئة -عبر خططها ومشاريعها على مدى السنوات الماضية -من بناء ثقافة
تقدر المخزون التراثي واألثري والعمراني والبيئي وتتعايش معه وتعتز به ،بل
عامة ّ
ورعايته والكشف عنه ،عبر االستكشاف والتنقيب والتوثيق والعرض.
ويتناول هذا الفصل ما قامت به الهيئة في مجال التوعية والتعريف باآلثار في
المملكة ،عبر االستراتيجية اإلعالمية لقطاع اآلثار ،ومشاريعها وبرامجها المتعددة
التي أسفرت خالل السنوات الماضية عن نشر الوعي الثقافي بأهمية اآلثار ،وتغيير
نظرة أفراد المجتمع لقطاع اآلثار بإتاحة الفرصة لآلخرين للمشاركة في حفظ اآلثار
وحمايتها.

بعد صدور قرار مجلس الــوزراء القاضي بضم وكالة اآلثار والمتاحف بوزارة التربية
والتعليم إلى الهيئة العامة للسياحة واآلثار آنذاك –الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني حالي ًا ،-شرعت الهيئة في وضع استراتيجية إعالمية لقطاع اآلثار والمتاحف،
وخطة تنفيذية لالستراتيجية تشمل التعريف باآلثار ،ورفع مستوى الوعي بأهميتها،
والتأكيد على ضرورة المحافظة عليها ،وإقناع المجتمعات المحلية بأهمية توظيفها
سياحي ًا ،وبيان العوائد االقتصادية والثقافية.
وجرى تشكيل لجنة دائمة من المختصين في اإلعالم واآلثار لمتابعة قضايا التوعية
والتعريف بمجاالت اآلثار والمتاحف والتراث العمراني في عام 1430هــ.
وتضمنت االستراتيجية إعداد دليل عن التعاطي اإلعالمي مع قضايا اآلثار وضوابط
التعامالت اإلعالمية فيها ،وإطالق حملة وطنية للتعريف بقضايا التراث الوطني خالل
عام 1431هــ ،وحملة استعادة اآلثار الوطنية من الداخل والخارج ،عالوة على تنفيذ
مسار التوعية اإلعالمية بمشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الوطني
حالي ًا.

ثانياً :ت�سجيل عدد من املواقع الأثرية يف اململكة بقائمة
الرتاث العاملي
تبنت الهيئة العامة للسياحة والــتـراث الوطني موضوع تسجيل المواقع األثرية
والتاريخية على قائمة التراث العالمي في منظمة األمــم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو)؛ لما لذلك من أهمية كبيرة .وتمكنت الهيئة -بعد جهود مكثفة-
من تسجيل ثالثة مواقع في القائمة هي :مدائن صالح (الحجر) ،وحي الطريف بالدرعية
التاريخية ،وجدة التاريخية .كما يجري استكمال تسجيل مواقع الرسوم الصخرية
في جبة والشويمس بمنطقة حائل في قائمة التراث العالمي ،وقد صدرت الموافقة
السامية الكريمة على تسجيل عشرة مواقع جديدة ضمن قائمة التراث العالمي.
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�أوالً :اال�سرتاتيجية الإعالمية لقطاع الآثار
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ويعد تسجيل المملكة لمواقعها التاريخية في قائمة التراث العالمي قصة نجاح كبيرة
استمرت سنوات طويلة؛ إذ إن تسجيل المواقع التاريخية السعودية ضمن قائمة
التراث العالمي ينطوي على العديد من المكاسب للمواقع التاريخية في المملكة؛
فالتسجيل يعني اعتراف العالم بالقيمة التراثية االستثنائية للموقع المسجل ضمن
القائمة ،وأنه يرقى إلى أن يكون تراث ًا لإلنسانية جمعاء ،وهذا يشمل ضمن ًا االعتراف
بمساهمة الشعب واألمة التي أنتجت هذا التراث بمساهمتها المتميزة في الحضارة
اإلنسانية.

ويحقق التسجيل في القائمة العالمية أيض ًا فوائد اقتصادية إضافية لهذا الموقع،
تنعكس إيجاب ًا على المنطقة والدولة التي يقع فيها من خالل نشاطات السياحة
الثقافية؛ وهو ما يجعله ضمن المواقع األولى الجاذبة لزوار الدولة التي يقع فيه.

كما أن تسجيل مواقع أثرية في قائمة التراث العالمي يتطلب مزيداً من جهود الحفظ
والحماية والتأهيل لهذا التراث والمشاركة المحلية والدولية في إدارته وحمايته ،بما
فيها االلتزام بخطة الحماية واإلدارة التي قدمت لتسجيل الموقع وااللتزام بتأهيله
وإتاحته للزوار ،وهو ما تسعى إليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

 -1مدائن صالح الموقع السعودي األول في قائمة التراث

دخلت المواقع األثرية قائمة التراث العالمي في (اليونسكو) للمرة األولى في شهر
رجب من عام 1429هـــ الموافق عام 2008م ،عندما تم تسجيل موقع الحجر (مدائن
صالح) كأول موقع سعودي في القائمة العالمية.
ومدينة الحجر أو مدائن صالح تقع في محافظة ال ُعال التابعة لمنطقة المدينة المنورة،
وتحتل موقع ًا استراتيجي ًا على الطريق الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببالد الرافدين
وبالد الشام ومصر .والحجر اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة المنورة وتبوك،
ويقال« :الحجر كانت تعرف بمدائن صالح أو قرى صالح».
كما تحتوي مدينة الحجر على كمية هائلة من النقوش المعينية واللحيانية التي
تحتاج إلى دراسة رموزها وفكها ،ومناطق العال وديدان والخربية هي آثار لحيانية،
وأقدمها ربما يعود إلى  1700ق.م بحسب الكتابات.
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ويضم موقع مدائن صالح أكثر من  851موقع ًا ثقافي ًا وطبيعي ًا ذا قيمة استثنائية
للتراث اإلنساني ،ويمثل اعتمادها في قائمة التراث إقراراً عالمي ًا بالقيمة التاريخية
الكبيرة لهذا الموقع األثري العالمي ,وإبرازاً للمكانة التاريخية للمملكة وما تزخر به
من إرث حضاري كبير .ومن المهم أن يرى العالم إرث وطننا التاريخي ،ويعرف أن
المملكة -كما قال عنها خادم الحرمين الشريفين  -تملك من المقومات الحضارية
والتاريخية ما ال يملكه بلد آخر ،وهو ما يتطلب «نقل هذه الثقافة والحضارة إلى
العالم والتفاعل مع التغيرات العالمية؛ لكي نكون مساهمين رئيسيين في التحوالت
الحضارية العالمية».
وجاءت الموافقة على تسجيل موقع مدائن صالح في قائمة التراث العالمي؛ لقيمته،
وشهرته التاريخية ،وموقعه على طريق التجارة القديم الذي يربط جنوب شبه الجزيرة
العربية والشام.
وانطلقت فصول قصة تسجيل الموقع بقائمة التراث العالمي في عام 1422هــ ،حينما
تم البدء في دراســة ملف التسجيل بشكل مستفيض ،ورفعه إلــى صاحب السمو
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وتواصلت حلقات إنجاز الملف بعد صــدور األمــر الملكي رقم أ 2/وتاريخ -02-28
1424هــ ،بضم وكالة اآلثار إلى الهيئة العليا للسياحة ،وأن تصبح الهيئة مسؤولة عن
تنفيذ مهام اآلثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة؛ فقامت بإعداد تقرير شامل
يحتوي على توضيح الكثير من التساؤالت المتعلقة بعملية التسجيل.

وفي يوم 1427/7/19هــ ،صدر القرار السامي الكريم ،بتسجيل ثالثة مواقع في القائمة
هي :مدائن صالح ،والدرعية القديمة ،وجدة التاريخية ،وعقب ذلك زار ثالثة خبراء
من منظمة اليونسكو موقع مدائن صالح ،وتمت مراجعة ملف الترشيح قبل إرساله
إلى مركز التراث العالمي ،ومن ثم تقديم ملف ترشيح موقع مدائن صالح كأول موقع
من المملكة مرشح للتسجيل في القائمة بتاريخ 1428/1/11هــ ،لتتلقى الهيئة رد مدير
مركز التراث العالمي بـ(اليونسكو) ،قبول ملف ترشيح الموقع ضمن المواقع المعروضة
للتسجيل عام 2008م.
وشاركت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في اجتماعات الــدورة الثانية
والثالثين للجنة التراث العالمي المنعقدة بمدينة كيبك في كندا ،ومن هناك أعلن
انضمام مدائن صالح إلى القائمة خالل اجتماعات لجنة التراث العالمي يوم االثنين
1429/7/4هــ ،الموافق 2008/6/7م.
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الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله– بصفته آنذاك رئيس مجلس إدارة
المشكلة لدراسة هذا الموضوع.
الهيئة العليا للسياحة رئيس اللجنة الوزارية ُ

 -2الدرعية التاريخية ثاني موقع سعودي في قائمة التراث

بعد تسجيل موقع مدائن صالح في قائمة التراث العالمي ،بــدأت الهيئة العليا
للسياحة آنذاك؛ بنا ًء على الموافقة السامية الكريمة ،إجراءات العمل على موقعين
آخرين لضمهما إلى قائمة التراث العالمي ،بعد مراعاة اشتراطات اليونسكو واألسس
الفنية لذلك؛ إذ تم تطبيق تلك االشتراطات على مشروع تطوير الدرعية التاريخية
بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض ،ومشروع تطوير جدة التاريخية
بالتعاون مع أمانة منطقة جدة.
وفي  19رجب 1427هــ ،صدر األمر السامي الكريم رقم (/5455م ب) القاضي بتكليف
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعمل على تسجيل موقع حي الطريف
بالدرعية ضمن قائمة التراث العالمي ،وقدمت الهيئة موقع حي الطريف ضمن
القائمة األولية للمواقع المراد تسجيلها بقائمة التراث العالمي.

وقامت الهيئة برفع ملف ترشيح الموقع للتسجيل وخطة اإلدارة التي أعدتها طبق ًا
لمتطلبات التسجيل بمركز التراث العالمي ،وفي يوم السبت  19شعبان 1431هــ،
الموافق  31يوليو 2010م ،أعلن أن موقع حي الطريف بالدرعية التاريخية موقع تراثي
عالمي.

 -3جدة التاريخية تلحق بمدائن صالح والدرعية التاريخية

عقب إدراج موقعي مدائن صالح وحي الطريف بالدرعية التاريخية ،واصلت الهيئة العامة
للسياحة والتراث الوطني عملها لضم جدة التاريخية إلى قائمة التراث العالمي ،وعملت
الهيئة -بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية -على إعداد ملف خاص لتسجيل جدة
التاريخية .واستكملت الهيئة -بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة ،وجميع الجهات ذات
العالقة -ملف ترشيح جدة التاريخية ،وتم تقديمه لـ(اليونسكو) في يناير 2013م.
واتبعت الهيئة كل اإلجـ ـراءات المعمول بها في منظمة اليونسكو ،والتي تنص
على إحالة الملف -بعد القبول الشكلي له -إلى المجلس الدولي للمعالم والمواقع
(األيكوموس)؛ للتأكد من استحقاق الموقع للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي ،ثم
جاءت المرحلة النهائية للتسجيل والمتمثلة في التصويت على الموقع خالل اجتماع
لجنة التراث العالمي بمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
30

وبالفعل تم إدراج ملف جدة التاريخية للتصويت عليه من قبل لجنة التراث العالمي
خالل دورتها الثامنة والثالثين في دولة قطر؛ إذ تم اعتمادها ضمن قائمة التراث
العالمي بتاريخالسبت  23شعبان 1435هــ الموافق  21يونيو 2014م.

توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات

وجــاءت موافقة لجنة الــتـراث العالمي بمنظمة اليونسكو باعتماد منطقة جدة
التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي؛ لما تحظى به مدينة جدة التي يعود تاريخها
إلى عصر ما قبل اإلسالم ،من مكانة مهمة عبرالحضارات المختلفة ،والتي شهدت
في بدايات العصر اإلسالمينقطة تحول كبيرة عندمااتخذها الخليفةالراشد عثمان
بن عفان -رضي الله عنه -مينا ًء لمكةالمكرمة في عام 26هــ /647م ،ومنذتلك الفترة
اكتسبت مدينة جدة بعدها التاريخي اإلسالمي الذي جعلها واحدة من أهم المدن
الواقعةعلى سواحل البحر األحمر ،وبوابة للحرمين الشريفين.
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 -4البدء في إجراءات تسجيل مواقع الرسوم الصخرية بجبة والشويمس

وافق المقام السامي الكريم في شهر شعبان عام 1433هـــ على طلب الهيئة العامة
للسياحة والــتـراث الوطني ،تسجيل المواقع الخاصة بالرسوم الصخرية في جبة
والشويمس في منطقة حائل في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.
ومنذ صدور األمر السامي بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في إجراءات
التسجيل ،وعكفت على إعداد ملف المواقع بالتعاون مع فريق من خبراء مركز التراث
العالمي؛ لتقديمه إلى لجنة التراث العالمي بـ(اليونسكو) في ضوء سعي مركز التراث
العالمي إلى زيادة أعداد مواقع الرسوم الصخرية المسجلة في القائمة العالمية.

 -5تجهيز عشرةمواقع لدخول قائمة التراث العالمي

لم تتوقف مسيرة تسجيل مواقع أثرية وتراثية سعودية ضمن قائمة التراث العالمي
بعد تسجيل المواقع الثالثة السابقة؛ إذ استمرت جهود وخطوات وإجراءات تعريف
العالم بالبعد الحضاري للمملكة وإبراز ما تتميز به من تاريخ وحضارة وما شهدته من
حضارات متعاقبة على مدى التاريخ.

وتقدمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى مجلس الوزراء بطلب تسجيل
عشرة مواقع في قائمة التراث العالمي خالل السنوات المقبلة ،وقد وافق المجلس
على طلب التسجيل ،بعد أن كان قد وافق سابق ًا على تسجيل موقعي الرسوم الصخرية
في جبة والشويمس في منطقة حائل.

وبعد موافقة مجلس الــوزراء قدمت الهيئة طلب ًا إلى مركز التراث العالمي بمنظمة
اليونسكو في  29صفر 1435هــ ،من خالل المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة؛
لتسجيل المواقع العشرة في القائمة التمهيدية لدى المركز.
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وتتضمن قائمة المواقع التي وافق عليها مجلس الوزراء ما يلي:
 -1موقع الفنون الصخرية في بئر حمى.
 -2قرية الفاو بمنطقةالرياض.
 -3واحة االحساء.
 -4طريق الحج المصري.
 -5طريق الحج الشامي.
 -6درب زبيدة.
 -7سكة حديد الحجاز.
 -8حي الدرع بدومة الجندل.
 -9قرية ذي عينالتراثية بمنطقة الباحة.
-10قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير.

ثالثاً :معار�ض الآثار
عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مسارات عــدة؛ إلب ـراز البعد
الحضاري للمملكة العربية السعودية الذي لم يكن معروف ًا بشكل كبير ،سواء داخل
المملكة أو خارجها ،حتى سنوات قريبة إال لعدد قليل من المختصين.

وقد شكل إبراز هذا البعد -إلى جانب األبعاد الدينية والسياسية واالقتصادية التي
يعرفها الجميع عن المملكة -تحدي ًا كبيراً أمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني،
بهدف إبراز مشاركة إنسان الجزيرة العربية الفاعل في مسيرة الحضارة اإلنسانية؛ فهي
ملتقى للحضارات ،وتقاطعت على أرضها طرق التجارة القديمة.

وتحوي المملكة تراث ًا وآثاراً تؤرخ لثقافات قديمة وعظيمة ومتعاقبة على مر العصور؛
ومن هنا كان من الضروري تعريف دول العالم بتراث المملكة ودورهــا الرائد في
الحضارة اإلنسانية.
ومع الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة لتسجيل المواقع التاريخية السعودية
في قائمة التراث العالمي ،سارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مسار
مواز للتعريف بالبعد الحضاري للمملكة؛ إذ كان معرض روائع آثار المملكة العربية
السعودية عبر العصور خير سفير لتنفيذ المهمة.

وهدف المعرض إلى تحقيق سلسلة من األهداف تشمل تنفيذ رؤية القيادة في :إطالع
العالم على اآلثار الوطنية بالمملكة العربية السعودية ،والتعريف بكنوزها التراثية،
باإلضافة إلى تعزيز التواصل الثقافي بين شعوب العالم ،وتأكيد أن ما تضطلع به
المملكة اآلن من حراك إنساني كبير ،لم يكن وليد لحظة عابرة ،بل نتيجة لذلك التراكم
الحضاري والثقافي الذي يميزها عن كثير من بلدان العالم.
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ويجوب المعرض أهم عواصم العالم منذ يوم الثالثاء غرة شعبان 1431هــ الموافق
 13يوليو 2010م؛ ليكشف للماليين من زائريه من شتى أنحاء العالم كنوز السعودية
التاريخية ،ويعرف ببعدها الحضاري والثقافي ،ويلقي الضوء على إرثها الحضاري
الممتد إلى آالف السنين من خالل عرض قطع أثرية لم يسبق أن عرضت خارج
المملكة؛ ليطلع عليها زائرو المعرض في أشهر وأهم متاحف العالم.
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وقد جاءت فكرة المعرض تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين ،وبنا ًء على اقتراح
الرئيس الفرنسي األسبق جاك شيراك خالل افتتاحهما معرض (روائــع من الفنون
اإلسالمية) الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمتحف الوطني
في الرياض بتاريخ  6صفر 1427هــ الموافق  6مارس 2006م ،وعقد المعرض برعاية
كريمة منه.

وقــام الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -في ذلــك الوقت حيث كــان أميراً
لمنطقة الرياض ،بدور كبير في الترتيب إلقامة معرض (روائع من الفنون اإلسالمية)
في الرياض ،وإطالق شرارة معرض روائع اآلثار ،وبلورة فكرته من حيث أهمية عرض
آثار المملكة في دول العالم ،وكذلك متابعته للمعرض في محطاته المختلفة .ومنذ أن
كان أميراً لمنطقة الرياض ،كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
-أيده الله -متابع ًا وداعم ًا لكل ما يتعلق بتاريخ وتراث وآثار الوطن.

34
توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات

وتأتي فكرة انتقال المعرض من دولة إلى أخرى تنفيذاً لتوجيهات المقام السامي
بشأن انتقاله بين عدد من المتاحف الشهيرة في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية،
وتأكيداً لمكانة المملكة التاريخية ،وإسهام ًا في تعريف العالم بالبعد الحضاري
للمملكة وما تمثله اآلثار السعودية من أهمية خاصة في اكتمال فهم حلقات التاريخ
البشري ،وتأصي ًال لما تتبوؤه المملكة اليوم -في ظل اهتمام القيادة يحفظها الله -من
مكانة في قيادة التواصل اإلنساني.

ومثل المعرض في محطاته المختلفة حضوراً للثقافة السعودية بأهميته البالغة؛ ألنه
المعرض األول على مستوى العالم الذي ينظم عن آثار المملكة والحضارات التي مرت
على أرضها منذ العصر الحجري.
ونقلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للسياح والمهتمين في العالم بتراث
المملكة العربية السعودية ،عبر هذا المعرض والفعاليات المصاحبة له ،صوراً حية
للمواقع األثرية في المملكة من خالل أفالم وصور ومطبوعات وكتيبات تصور الطرق
القديمة للحج والعمرة والتجارة والقرى السكنية ونمط الحياة فيها.

ويعرض المعرض عدداً كبيراً من القطع األثرية المتنوعة ذات القيمة االستثنائية،
وقد جاب المعرض -منذ انطالقته من متحف اللوفر في باريس يوم الثالثاء غرة
شعبان 1431هــ الموافق  13يوليو 2010م -أربــع دول أوروبية هي :فرنسا وإسبانيا
وروسيا وألمانيا ،ثم انتقل إلى الواليات المتحدة األمريكية حيث أقيم في خمس مدن
أمريكية حتى نهاية عام 1435هــ.
ويضم المعرض كنوزاً أثرية معروضة في المتحف الوطني بالعاصمة الرياض ،والمتاحف
اإلقليمية في مناطق المملكة ،وقد اختيرت بعناية لتعكس المشاركة الفاعلة إلنسان
هذه األرض عبر العصور في صنع التاريخ اإلنساني ،ودوره في االقتصاد العالمي عبر
العصور والتأثير في الحضارات؛ انطالق ًا من الموقع الجغرافي المميز للجزيرة العربية
التي كانت محوراً رئيسي ًا ومجا ًال للعالقات السلمية والثقافية واالقتصادية بين الشرق
والغرب ،وجسراً للتواصل الحضاري بينها.

تضمن عقد ندوات تحدث فيها مسؤولو
وصاحب المعرض إقامة برنامج ثقافي حافل َّ
اآلثــار في الهيئة العامة للسياحة والــتـراث الوطني عن حضارة المملكة وتقاطع
الحضارات فوق أرضها ،والتي كان لها دور أصيل في رسم معالم الخريطة الحضارية
اإلنسانية.
وتفاعل مع معرض روائع آثار المملكة عبر العصور في رحلته العالمية أكثر من ثالثة
ماليين زائر في محطاته التسع ،حيث أتاح لزواره في كل محطاته فرصة التعرف على
مكانة المملكة العربية السعودية الحضارية ،والوقوف على إرثها الثقافي وتاريخها
الممتد عبر الحقب التاريخية المختلفة؛ األمر الذي ينسجم مع رؤية القيادة ،ويتواءم
مع تطلعاتها.
وحظي المعرض باهتمام شخصي وكبير من صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ،الذي ذلل كل
العقبات وتابع تفاصيل اإلعداد للمعرض في كل محطاته ،وخصص من وقته وجهده
الكثير لدعم هذا المعرض الذي يعد حلقة في سلسلة النجاحات إلبراز قيمة اآلثار
السعودية محلي ًا وعالمي ًا.

وقد صدرت مؤخراً موافقة المقام السامي الكريم على توصيات اللجنة المشكلة من
وزارات :الخارجية ،والداخلية ،والمالية ،والتجارة والصناعة؛ لتقييم تجربة إقامة
معرض عن آثار المملكة في عدد من الدول ،ونصت التوصيات في الفقرة ( )1على:
«مناسبة استمرار إقامة المعرض؛ نظراً إلى ما تتميز به المملكة من بعد حضاري وإرث
تاريخي ،وما حققه في محطاته السابقة ،وما تم رصده من أصداء إيجابية» .وتعمل
الهيئة على تنفيذ المعرض في عدد من المتاحف العالمية ابتدا ًء من عام 2016م.
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كما يحتوي المعرض قطع ًا ُعثر عليها في التنقيبات األثرية الحديثة ،وتغطي القطع
المعروضة الفترة التي تمتد من العصر الحجري القديم (مليون سنة قبل الميالد) حتى
عصر النهضة السعودي ،وتمر هذه الفترة الطويلة بالعصور الحجرية ثم بفترة ال ُع َب ْيد
(األلف الخامس قبل الميالد) ثم بفترة دلمون ثم فترة الممالك العربية المبكرة ،تليها
فترة الممالك العربية الوسيطة والمتأخرة ففترة العهد النبوي ثم فترتا الدولتين
األموية والعباسية والعصر اإلسالمي الوسيط والمتأخر ،وأخيراً فترة توحيد المملكة
العربية السعودية ،وما تالها من تطور وازدهار يتضح في كل مجاالت الحياة ،وخصوص ًا
في خدمة الحرمين الشريفين.
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 -1معرض روائع اآلثار السعودية بمتحف اللوفر في باريس

احتضن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس ،يوم الثالثاء غرة شعبان 1431هــ
الموافق  13يوليو 2010م ،معرض روائع وآثار وكنوز المملكة العربية السعودية عبر
العصور ،وقد أولى المتحف األشهر في العالم المعرض اهتمام ًا استثنائي ًا؛ إذ تم اختيار
أهم قاعات المتحف (قاعة نابليون) له ،خالل فترة الذروة التي يشهد المتحف فيها
أكبر عدد من الزوار سنوي ًا.
وتم التجهيز للمعرض من خالل اللجان المشتركة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني والمتحف الفرنسي الشهير ،وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الثقافة
واإلعالم والجهات ذات العالقة؛ وهو ما أدى إلى نجاح مميز للمعرض الذي كانت
المرة األولى التي يقام فيها خارج المملكة.

 -2معرض روائع آثار المملكة ينتقل إلى برشلونة

بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض روائع آثار المملكة عبر العصور الذي استضافه
متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريسُ ،أقيم المعرض في إسبانيا حيث استضافته
مؤسسة «الكاشيا» في برشلونة خالل الفترة من  6ذو الحجة 1431هــ الموافق 12
نوفمبر 2010م إلى  24ربيع األول 1432هــ الموافق  27فبراير 2011م.

 -3معرض روائع آثار المملكة في متحف األرميتاج بروسيا

كان متحف األرميتاج في مدينة سانت بطرسبرج في جمهورية روسيا االتحادية
المحطة الثالثة للمعرض بعد التجربة الناجحة لمعرضي متحف اللوفر بباريس
ومؤسسة الكاشيا في برشلونة بإسبانيا .وانطلقت فعاليات المعرض في  13جمادى
اآلخرة 1432هــ ،الموافق  16مايو 2011م.
وبعد نجاح المعرض في محطاته الثالث السابقة ،واإلقبال الكبير عليه ،وما حققه من
صدى متميز في وسائل اإلعالم العالمية تسابقت المتاحف والمعارض العالمية في
طلب استضافة المعرض وتحمل تكاليفه؛ مما يعكس األهمية التاريخية والحضارية
للمملكة ،والقيمة الكبيرة للقطع األثرية لهذا المعرض التي تعرض للمرة األولى بهذا
الحجم والتنوع خارج المملكة.
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من متحف األرميتاج في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا ،انتقل معرض روائع آثار
المملكة إلى متحف البرقمون في مدينة برلين بألمانيا ،حيث أقيم هناك لمدة ثالثة
أشهر ،وافتتحه كل من صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،وعمدة برلين السيد كالوس فوفيرات.
وحظي حفل االفتتاح بحضور رسمي سعودي ألماني كبير ،إضافة إلى حضور إعالمي
ألماني وعالمي ضخم ،كما حضره أكثر من ألف شخصية يمثلون عدداً من المؤسسات
الحكومية واألهلية والمنظمات الدولية والجهات التي تُعنى باآلثار والتراث والثقافة
في المملكة وألمانيا وعدد من دول العالم.

 -5واشنطن أول مدينة أمريكية تحتضن معرض روائع اآلثار

استضاف متحف ساكلر التابع لمؤسسة سميثسونيان في العاصمة األمريكية واشنطن،
معرض روائــع آثــار المملكة العربية السعودية عبر العصور في األول من المحرم
1434هـــ ،الموافق  15نوفمبر 2012م.
ومتحف ساكلر هو أول متحف أمريكي يستضيف هذا المعرض غير المسبوق عن
اآلثــار السعودية في الــواليــات المتحدة األمريكية ،وركــز المعرض على أثــر الطرق
التجارية القديمة التي اجتازت شبه الجزيرة العربية في التبادل التجاري والثقافي
بين ثقافات مختلفة ،من خالل القطع األثرية المكتشفة حديث ًا من طرق التجارة
القديمة ،ومنها األطباق واألواني الزجاجية الجميلة ،واألقراط الذهبية الثقيلة ،إضافة
إلى إبراز تطور طرق الحج مع ظهور اإلسالم.

واصل معرض روائع اآلثار حضوره الدولي ،واستضافه متحف كارنيجي العريق في
مدينة بيتسبرغ األمريكية كثاني محطة له داخل الواليات المتحدة والسادسة على
مستوى العالم.
وبدأت فعاليات المعرض يوم الجمعة 12شعبان 1434هــ الموافق  21يونيو 2013م.

 -7معرض روائع اآلثار بمتحف الفنون الجميلة في مدينة هيوستن

من متحف إلى آخر ،واصل معرض (روائع آثار المملكة العربية السعوديةعبر العصور)
حضوره في الواليات المتحدة األمريكية ،عبر استضافته هذهالمرة في متحف الفنون
الجميلة  Fine Artsفي مدينة هيوستن األمريكية بوالية بنسلفانيا كثالث محطة له
داخل الواليات المتحدةوالسابعة بعدد من دول العالم.
وتم افتتاح المعرض يوم  15صفر 1435هــ ،الموافق  18ديسمبر 2013م واستمر حتى 8
جمادى األولى 1435هــ ،الموافق  9مارس 2014م.

 -8متحف نيلسون  -أتكينز للفنون في كانساس يحتضن المعرض

استمرت رحلة معرض روائع آثار المملكة عبر العصور في التعريف بالبعد الحضاري
للمملكة ،واستضافه في محطته الثامنة متحف نيلسون  -أتكينز للفنون بمدينة
كانساس األمريكية كرابع محطة له داخل الواليات المتحدة والثامنة على مستوى
العالم.
وانطلق المعرض في  23جمادى اآلخرة 1435هــ ،الموافق  23إبريل 2014م.

 -9معرض روائع اآلثار بمتحف الفن اآلسيوي في سانفرانسيسكو

تواصل تحليق اآلثار السعودية في الواليات المتحدة األمريكية ،وانطلقت فعاليات
المعرض في محطته الخامسة هناك يوم الثالثاء  4المحرم 1436هــ في متحف الفن
اآلسيوي بمدينة سان فرانسيسكو في والية كاليفورنيا.
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 -6معرض روائع اآلثار في متحف كارنيجي في بيتسبرغ
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واستمر المعرض خالل الفترة من  4المحرم حتى  27ربيع األول 1436هــ ،الموافقة 28
أكتوبر 2014م حتى  18يناير 2015م.

 -10معرض (السعودية ملتقى الحضارات) في متحف فيتوريانو بروما

أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة اإليطالية روما معرض ًا
لآلثار السعودية تحت عنوان (السعودية ملتقى الــحــضــارات) ،وذلــك في متحف
فيتوريانو اإليطالي ،خالل الفترة من  27ذو القعدة 1434هــ إلى  26المحرم 1435هــ،
الموافقة  3أكتوبر إلى  30نوفمبر 2013م.
وضم المعرض الذي جاء بمناسبة مشاركة الهيئة في االحتفالية التي أقامتها المملكة
في العاصمة اإليطالية ،بمناسبة مرور ()80عام ًا على قيام العالقات الدبلوماسية بين
المملكة وجمهورية إيطاليا )164( ،قطعة أثرية تعود إلى عصور تاريخية مختلفة ،بما
يبرز البعدالحضاري للمملكة ،ودورها في تاريخ الحضارة اإلنسانية.
38
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عــززت جهود الهيئة والبرامج والمشاريع اإلعالمية التي نفذتها البعد الحضاري
للمملكة العربية السعودية داخلي ًا وخارجي ًا.
وقد عملت الهيئة على التوثيق التلفزيوني لكل أعمالها في قطاع اآلثار والمتاحف
وغيره من القطاعات ،وصناعة األفالم التسجيلية والوثائقية عن الهيئة وعن المواقع
األثرية والتاريخية والتراثية بشكل عام ،وقامت بتجهيز ستوديو متخصص إلنتاج
البرامج السياحية واألفالم الخاصة بفعاليات وقطاعات ومكونات السياحة واآلثار في
المملكة.
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ووقعت الهيئة مذكرة تعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم بتاريخ 1426/4/23هــ ،تضمنت
إنتاج مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية واإلذاعية لبثها في القنوات السعودية
المختلفة ،ويتم التنسيق مع وسائل اإلعالم لتزويدها بالمعلومات والوثائق المتوافرة
لدى الهيئة لبثها ضمن موادها اإلعالمية المختلفة ،ومن أبرز األفالم التي تم إنتاجها:
 -1فيلم الحجر (عربي  -إنجليزي).
-2فيلم سكة حديد الحجاز (عربي).
 -3فيلم درب الحج الشامي (عربي).
 -4فيلم مغائر شعيب (عربي).
 -5فيلم بئر هداج (عربي).
 -6فيلم ميناء المدينة المفقودة (عربي).
 -7فيلم مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري (عربي).
 -8ترميم التاريخ (وتم بثه عبر قناة العربية).
وإضافة إلى األفالم التعريفية والتوثيقية لصناعة السياحة واآلثار والتراث الحضاري
للمملكة ،هناك أيض ًا البرامج السياحية ،ومنها:

◊ برنامج قصة مكان

يقدم البرنامج عروض ًا مختلفة من المواقع التراثية في مناطق المملكة ،ويتم عرض
القيم التاريخية والتراثية لهذا المكان .ولقد تم بث حلقات هذا البرنامج عبر قناة
اإلخبارية ،وتزامن ًا مع فعاليات ملتقى التراث العمراني في المنطقة الشرقية ،والمدينة
المنورة ،وأبها.

◊ المكتبة اإللكترونية للصور

تضم المكتبة عدداً كبيراً من الصور للمواقع األثرية التي قام فريق من مصوري الهيئة
ومصورون محترفون بالتقاطها ،وهي متاحة لالستخدام لوسائل اإلعــام ،ويمكن
الدخول إليها من خالل موقع الهيئة ،وتحوي المكتبة عشرة آالف صورة حتى نهاية
عام 1435هــ.
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ويهدف االستوديو إلى توثيق جميع البرامج السياحية واألثرية والمتحفية واألفالم
الخاصة بنشاط الهيئة ،باإلضافة إلى إعداد برامج وأفالم تعريفية وتوثيقية لصناعة
اآلثار والتراث الحضاري للمملكة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.

◊ مجلة ترحال

هي أول مجلة سعودية متخصصة في السياحة واآلثار الوطنية ،وتتولى مهمة التعريف
بالمواقع األثرية والوجهات السياحية الوفيرة في السعودية.

◊ مجلة ()Saudi Voyager

هي أول مجلة سياحية سعودية متخصصة في اإلعالم السياحي باللغة اإلنجليزية،
وتقدم المجلة موادها اإلعالمية بصورة جميلة ومشوقة وجذابة للتعريف بالمواقع
السياحية واألثرية والتاريخية والتراثية في المملكة ،وتستهدف الشرائح المختلفة من
المقيمين الناطقين باللغة اإلنجليزية ويعيشون في مختلف مناطق المملكة.

◊ نشرة (سياحة وآثار سعودية)

هي دورية تصدر شهر ّيا ،وتُعنى بالسياحة واآلثار في المملكة ،باإلضافة إلى متابعة
أخبار الهيئة وأنشطتها وبرامجها في مجال تطوير السياحة .وتعتبر هذه النشرة إحدى
القنوات االتصالية المهمة التي توظفها الهيئة للتواصل مع شركائها في تنمية السياحة
الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص والمعنيين والمهتمين بصناعة السياحة في
المملكة؛ بهدف إطالعهم على الجهود التي تبذل لتطوير صناعة السياحة السعودية.

العدد ال�ساد�س واخلم�سون

مايو 2014م /رجب 1435هـ

وقد أسهمت النشرة في تعزيز عالقة الهيئة بشركائها والمتعاملين معها ،ودعم
المشاركة الفاعلة في عملية التنمية السياحية ،وزيادة الوعي بأهمية صناعة السياحة،
ودورها في التنمية الشاملة ،وصدر منها ( )68عدداً حتى نهاية عام 1435هــ.

◊ الحقيبة اإلعالمية السياحية

ترصد الحقيبة اإلعالمية بشكل يومي أبرز الموضوعات والمقاالت التي تنشر بالصحف
عن اآلثار والتراث الوطني والسياحة في المملكة.

�س��لطان ب��ن �س��ل
حجم اال�ستثمار مان 143 :ملي��ار ري��ال
الفندقي خالل خم�س
�سنوات
 10مالي��ن ري��ال
ت�س��وق «ع�س��ر وجه��ة
�سياحيةرئي�سية»
«هيئ��ة ال�س��يا
لتهيئة مواقع حة» تنه��ي  160م�ســروع ًا
�سياحية باململكة
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 751األف و
ظيفة اأ�س��همت بها ال�س��ياحة
يف حل ا
أزمة البطالة بال�سعودية
توقعات بارتفاع
خالل ال�� 10س اإ�س��غال الفنادق %172
نوات املقبلة
 19بعثة اأور
للتنقيب االأ وبية ت�سارك فر ًقا �سعودية
ثري

وتــوزع الحقيبة شهري ًا على عــدد كبير من المسؤولين في القطاعات الحكومية
والخاصة ،باإلضافة إلى مسؤولي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها ،ومجالس التنمية
السياحية في المناطق ،وكذلك على المستثمرين في السياحة واآلثــار ،وصدر منها
( )52عدداً حتى نهاية عام 1435هــ.

◊ قافلة اإلعالم السياحي

هي قوافل إعالمية تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،ممثلة في اإلدارة
العامة لإلعالم وعالقات الشركاء ،وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعــام وعدد
من المؤسسات الحكومية والخاصة ،وقد انطلقت عام 1429هــ (2007م) على شكل
رحالت سياحية للمناطق ،وتستضيف من خاللها كتاب الرأي وممثلين عن مختلف
الوسائل والقنوات اإلعالمية المحلية والخليجية والعربية (صحف ،إذاعة ،تليفزيون
محلي وفضائي)؛ لزيارة المناطق األثرية والسياحية في المملكة.
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وقد حققت هذه القوافل الكثير من النتائج اإليجابية في التعريف باآلثار السعودية
وتاريخ المملكة الحضاري؛ إذ شارك في رحالتها المئات من اإلعالميين ُ
والك ّتاب
المحليين والخليجيين والعرب ُ
وكـ ّتــاب المقاالت بالصحف المحلية ،ومصورين
محترفين ،وهــواة ومصوري اليوتيوب ،وإعالميين من مواقع التواصل االجتماعي،
أسهموا جميع ًا بفاعلية في التعريف بمقومات السياحة الوطنية والبعد الحضاري
للمملكة.
وس َّيرت الهيئة حتى نهاية 2014م أكثر من  26قافلة من قوافل اإلعــام السياحي،
منها -خالل العام الماضي :-قافلة اإلعالم السياحي  21للمصورين في الطائف ،وقافلة
اإلعالم السياحي  22للقياديين باإلعالم السعودي في دبي ،وقافلة اإلعالم السياحي

 23في عسير ،والتي شــارك فيها  15كاتب ًا سعودي ًا لحضور حفل إطــاق فعاليات
الصيف بأبها ،ومهرجان البادية في بيشة ،واالطالع على المعالم السياحية والتراثية
في المنطقة ،إضافة إلى االلتقاء بعدد من المسؤولين بالهيئة ،وقافلة اإلعالم السياحي
 24لإلعالم الخليجي متزامنة مع مهرجان التمور بالقصيم ،وقافلة اإلعالم السياحي
 25لإلعالم المحلي متزامنة مع مهرجان التمور بالقصيم ،وقافلة اإلعالم السياحي 26
للكتاب متزامنة مع ملتقى التراث العمراني الوطني الرابع في أبها.
وشارك في القوافل منذ انطالقها نحو ألف إعالمي وكاتب رأي ومصور محترف وها ٍو
وإعالميي مواقع التواصل االجتماعي ويوتيوب ،من داخــل المملكة ومن الخليج
والعالم العربي.
وبلغ عدد ساعات التصوير التلفزيوني خالل هذه القوافل أكثر من  600ساعة تصوير،
ووصل عدد ساعات البث اإلذاعي إلى أكثر من  50ساعة بث تم خاللها استضافة 350
شخصية.

وتنافست الصحف في تغطيتها لبرنامج القوافل ،وأفردت أكثر من  230صفحة عن
المواقع السياحية ،وغطت القوافل ما يزيد على  700موقع سياحي ،كما زارت أكثر
من  150متحف ًا حكومي ًا وخاص ًا ،عالوة على زيارة ما يزيد على  90سوق ًا تجاري ًا قديم ًا
في المناطق .وقطع اإلعالميون المشاركون في هذه القوافل أكثر من  70ألف كيلومتر
على الطرق السريعة بين المواقع األثرية والسياحية.
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وقد أجــرى مذيعو القنوات التلفزيونية والصحافيون لقاءات تلفزيونية وصحافية
تــجــاوزت  1,500لــقــاء ،وبلغ عــدد الــصــور الفوتوغرافية التي التقطها المصورون
والصحافيون خالل جوالتهم أكثر من  208آالف صورة.
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الف�صل الثالث

جهود الهيئة يف
املحافظة على الرتاث
الوطني وحمايته

تولي المملكة العربية السعودية ،ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني،
تراثها الثقافي عناية كبيرة توازي أهمية العمق الحضاري الذي تجسده عبر تاريخها
الطويل الــذي أسهمت خالله في مسيرة التطور الحضاري إنساني ًا وفني ًا وثقافي ًا.
وتتكاتف كل الجهات المعنية في المملكة في سبيل المحافظة على هذا اإلرث من
خالل سن األنظمة وبــذل الجهود التي تصب في خدمة مجال التوثيق والتسجيل
والدراسة ،وتهيئة جميع السبل لالستفادة منه كمورد اقتصادي مستدام ،فض ًال عن
كونه ذاكرة لألمة ومصدر اعتزازها بصفته هويتها التاريخية والثقافية.
ومنذ صدور قرار ضم قطاع اآلثار إلى الهيئة وتفعيل قرار الضم في نهاية عام 1428هــ،
وضعت الهيئة قضية حماية اآلثار على رأس أولوياتها ،خصوص ًا أن المواقع األثرية
كانت قد تعرضت للكثير من التعديات؛ وهو ما شكل تهديداً حقيقي ًا لإلرث التاريخي
للمملكة.
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ويتناول هذا الفصل حماية اآلثــار ،والتعديات التي تعرضت لها المواقع األثرية،
واألنظمة والقرارات اإلداريــة الصادرة لحماية اآلثــار ،ومنها نظام اآلثــار والمتاحف
والتراث العمراني ،وما قامت به الهيئة في مجال التسوير والتبتير ووضع اللوحات
التحذيرية والتعريفية للمواقع ،وبرنامج مراقبي اآلثار ،ونزع ملكية المواقع األثرية
والتراثية المملوكة لمواطنين.

�أوالً� :أنظمة واتفاقيات حماية الآثار
شرعت المملكة العربية السعودية –ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ
على تراثها الثقافي والحضاري -في سن األنظمة الكفيلة بحماية الممتلكات الثقافية
الوطنية ،والمساهمة في االرتقاء بهذا الجانب في كل مجاالته ومتطلباته.
وخضعت اآلثار الثابتة والمنقولة منذ عام 1392هــ ،لنظام اآلثار الصادر بالمرسوم
الملكي م  26/وتاريخ 1392/6/23هــ.
وألن هذا النظام صار ال يلبي متطلبات حماية اآلثار والمحافظة عليها؛ قامت الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد مشروع نظام لآلثار والمتاحف والتراث
العمراني ليتوافق مع معطيات الوقت الحاضر الجديدة ،إضافة إلى تشديد العقوبات
للحد من التعديات على اآلثار وسرقتها.

ويواكب النظام الجديد العملية التطويرية الشاملة لآلثار والتراث العمراني الوطني
وأهمية المحافظة على اآلثار والتراث العمراني الوطني ،وعدم التعرض لهما بالهدم أو
اإلزالة أو التخريب ،ويمثل نقلة مهمة في التعامل مع اآلثار ،كما يحفز المواطن ليكون
هو الشريك األول في المحافظة عليها؛ إذ إن النظام يتضمن حزمة من المحفزات
للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على اآلث ــار ،كما شــدد العقوبات بحق
المخالفين.
وتميز النظام بالشمولية والتكامل مع األنظمة األخرى ،وتضمن إنشاء صندوق اآلثار
والمتاحف الذي ُينفق من خالله على حماية اآلثار والمحافظة عليها وصيانتها.

جميع اآلثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق
كما ُيع ُِّد النظام
َ
البحرية الخاضعة لسيادتها أو واليتها القانونية ملك ًا من األمــاك العامة للدولة،
باستثناء اآلثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها ،واآلثار المنقولة التي سجلت
من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،واآلثار المنقولة التي ال
ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها و ُيلزم النظام كل من يملك أثراً منقو ًال بعرضه على الهيئة
لتسجيله خالل سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
ويعاقب النظام كل َمن تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح
أو نقّب عن اآلثار دون ترخيص ،أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل
حدود مواقع اآلثار والتراث العمراني ،أو بنى عليها ،دون الحصول على موافقة من
الهيئة ،أو انتشل -عمداً -أثراً غارق ًا ،أو نقله من مكانه ،أو ش ّوه أثراً ،أو تراث ًا عمراني ًا
بالكتابة ،أو الطالء ،أو النقش ،أو إلصاق اإلعالنات عليه ،أو بافتعال الحريق.

كما يعاقب كل َمن حاز أو صنع نماذج أو نسخ ًا لآلثار ،ألغراض تجارية دون ترخيص
من الهيئة ،أو أخفى اآلثــار التي اكتشفها أو عثر عليها ،أو امتنع عن تسليمها إلى
الهيئة ،أو وضع الفتات ،أو لوحات ،أو غيرها من عالمات الدعاية على مواقع اآلثار
والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.
وتتراوح العقوبات في النظام بحق المخالفين بين السجن أو الغرامة المالية أو االثنين
مع ًا.
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وقد وافق مجلس الــوزراء في الجلسة التي عقدها يوم االثنين  25شعبان 1435هــ
(الموافق  23يونيو 2014م) على نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني في نسخته
الجديدة.
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كحام أول لآلثار الوطنية ،ونص على قيام الهيئة
واهتم النظام بتطوير وعي المواطن
ٍ
بمنح مكافأة مالية لكل َمن ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه ،أو جرى تداوله بصورة
مخالفة ألحكام هذا النظام ولوائحه ،أو قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة
ألحكام هذا النظام ولوائحه.

ويكافئ النظام أيض ًا كل من اكتشف أثراً ثابت ًا ،أو منقو ًال ،أو غارق ًا مهم ًا بطريق الصدفة،
وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة األثر ،أو أرشد أو ساعد على العثور على مواقع أو قطع
أثرية غير معروفة للهيئة ،على أن تكون المكافأة التي تمنح له متناسبة مع قيمة األثر،
أو قام بأعمال تسهم في المحافظة على اآلثار والتراث العمراني ،وعدم العبث بها.

ويحمي النظام اآلثــار الغارقة الثابتـة والمنقولة ،المكتشفة وغير المكتشفة ،في
المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو واليتها القانونية باعتبارها ملك ًا للدولة.

ويلزم النظام كل من يكتشف موقع ًا أثري ًا تحت الماء ،أو حطام ًا لسفن ،أو قطعة أثرية
منقولة بأن يتركها في مكانها ،وأ ّال يلحق بها أي ضرر أو تغيير ،وأن يبلغ الهيئة أو
أقرب سلطة حكومية بوجودها فوراً ،وعلى هذه السلطة أن تحيط الهيئة علم ًا بذلك
على وجه السرعة.
كما يلزم كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة أثرية أن يبلغ عنها،
ويسلمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة منه خالل أسبوع من تاريخ انتشالها.
وإذا تعرضت اآلثــار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة
المملكة أو واليتها القانونية ،ألخطار تهدد سالمتها أو بقاءها؛ فعلى الهيئة اتخاذ
التدابير الالزمة للمحافظة عليها.
كما تنسق الهيئة مع كل من :وزارة الدفاع ،ووزارة الداخلية (حرس الحدود) ،ووزارة
البترول والثروة المعدنية ،ووزارة الزراعة ،والهيئة العامة للمساحة ،وهيئة المساحة
الجيولوجية السعودية ،والمؤسسة العامة للموانئ ،والهيئة السعودية للحياة الفطرية،
والرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،ومصلحة الجمارك؛ لوضع آلية تكفل حماية
اآلثار الغارقة .وعلى هذه الجهات إبالغ الهيئة أو أقرب جهة أمنية عن أي أثر غارق
مكتشف ،وعن األشخاص الذين في حوزتهم آثار غارقة ،وحجز ما ُيعثر عليه من آثار،
وتسليمها إلى الهيئة.
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وإضافة إلى األنظمة وقعت المملكة على عدد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية
اآلثار والتراث الثقافي ،ومنها:
◊اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.
◊اتفاقية حول التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل
ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة .وتنفيذاً لهذه االتفاقية؛
تم إعــادة قطع أثرية مهربة من اليمن إلى مصدرها ،كما تم التنسيق مع
الشرطة الدولية (اإلنتربول)؛ إلعادة آثار عراقية ومصرية مهربة ضبطت
بالمملكة.
ً
◊اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي .وتنفيذا لهذه االتفاقية؛
قامت الهيئة بتسجيل مواقع الحجر (مدائن صالح) ،والدرعية التاريخية،
وجدة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو ،ويجري حاليا
استكمال اإلج ـراءات الخاصة بتسجيل موقعي جبة والشويمس بمنطقة
حائل.
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نص نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد على أن جميع اآلثار الثابتة
والمنقولة من أمالك الدولة ،واستثنى من ذلك المواقع التي يثبت أصحابها ملكيتهم
لها ،واآلثار المنقولة التي سجلها أصحابها لدى قطاع اآلثار.
وقد تعاملت الهيئة مع المواقع األثرية المملوكة للمواطنين من خالل تطبيق مواد
النظام التي تقضي بنزع ملكيتها وفق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ،وذلك بهدف
توفير الحماية الالزمة لهذه المواقع.
وعملت الهيئة على المضي في نزع ملكيات المواقع األثرية التي حجزت لصالح قطاع
اآلثار والمتاحف منذ  32سنة ،وتمكنت من نزع ملكية  120موقع ًا أثري ًا في مناطق
المملكة المختلفة بتكلفة مالية بلغت أكثر من  264مليون ريال.

ثالثاً :مراقبة املواقع الأثرية وحرا�ستها
تم تعيين عدد من الحراس في بعض المواقع األثرية بنا ًء على التعاميم المنظمة
للحراسات داخل المباني واألجهزة والمنشآت التابعة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وإحداث وظائف األمن والسالمة والحراسة.
وقد عمل قطاع اآلثار والمتاحف على مراجعة توزيع حراس المواقع األثرية بحيث
تكون الحراسة الدائمة للمواقع األثرية المهمة والمتاحف .أما المواقع األثرية األخرى؛
فتتم تغطيتها من قبل مراقبي اآلثــار الذين يتم تأهيلهم لهذه المهمة وتزويدهم
باآلليات الالزمة من وسائل نقل وأجهزة اتصال.
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ثانياً :نزع ملكية املواقع الأثرية اململوكة للمواطنني

وتــم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إليجاد وظائف باسم مراقب آثــار ضمن
التصنيف الوظيفي لوظائف اآلثار والمتاحف ،وتم تحديد مهام الوظيفة بما يخدم
المهمة المناطة به ،وتتم االستفادة من الموظفين الذين سيعينون على هذه الوظائف
في مراقبة المواقع األثرية.
كما تطبق الهيئة برنامج مراقبي اآلثار على مستوى المملكة ،وتم البدء بسبع مناطق
في عام 2009م ،وفق اإلمكانات المتاحة من موارد بشرية وتجهيزات.

رابعاً :ت�سوير املواقع الأثرية
جاء اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتسوير المواقع األثرية؛ لما في
ذلك من تثبيت حدودها وإبرازها لعدم التعدي عليها ،ويتم تسوير المواقع األثرية
بعد تحديد أهميتها من الناحية العلمية.
وقام قطاع اآلثار والمتاحف بوضع معايير لتسوير المواقع األثرية ،هي:
 -1أهمية الموقع من الناحيتين التاريخية والحضارية.
 -2حجم الموقع وتعدد معالمه األثرية.
 -3تعرض الموقع ألخطار التعديات بمختلف أشكالها.
 -4وقوعه داخل النطاق العمراني أو الزراعي.
 -5قربه من أمالك خاصة أو عامة.

خام�ساً :تنظيم االجتار بالآثار
تقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالترخيص لمحال االتجار بقطع اآلثار
والتراث الشعبي وكذلك المزادات ،كما تقوم بمراقبتها بالتنسيق مع إمارات المناطق
ومحافظاتها واألمانات والبلديات.
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ويجيز نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني تداول اآلثار المنقولة وقطع التراث
الشعبي المملوكة لألشخاص الخاصة والمسجلة في سجل اآلثار بوصفها تراث ًا وطني ًا،
داخل حدود المملكة فقط ،وذلك بعد الحصول على تصريح من الهيئة .وفي حالة
البيع يكون للهيئة حق األولوية في الشراء.
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ويتعين على كل من يبيع قطعة مسجلة في سجل اآلثار بوصفها تراث ًا وطني ًا ،أو ينقل
ملكيتها بأي شكل من أشكال التداول ،إبالغ من تنتقل إليه الملكية بقرار التسجيل
وإجراءات الحماية ،وإبالغ الهيئة بتمام عملية التداول ،وذلك وفق ًا للوائح.
وضعت الهيئة آلية لترخيص االتجار بالقطع األثرية تتضمن اإلجراءات التالية:
◊ تقديم طلب لقطاع اآلثار والمتاحف مرفقاً بالمستندات التالية.
◊ صورة من الهوية مع األصل للمطابقة.
◊ صورة من السجل التجاري مضافاً إليه االتجار بالتراث الشعبي مع األصل.
◊ صورة من رخصة البلدية مع األصل للمطابقة (إن وجدت).
◊ مستند يثبت إيداع رسم الترخيص في حساب الهيئة أو شيك مصدق باسم
الهيئة.
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�ساد�ساً :حماية مواقع التاريخ الإ�سالمي
تحتل مواقع التاريخ اإلسالمي في جميع أنحاء المملكة ،وعلى رأسها مكة المكرمة
والمدينة والمنورة ،مكانة عظمى في قلب كل مسلم على مستوىالعالم؛ ومن هنا جاء
اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهذه المواقع.
وقد صدر توجيه من المقام السامي الكريم يؤكد على المحافظة على مواقع التاريخ
اإلسالمي في مكة المكرمة والمدينة المنورة واستثمارها بما ال يفضي إلى المخالفات
الشرعية ،وعدم إزالة المساجد التاريخية إال بعد الرجوع إلى المقام السامي الكريم.

وتنفيذاً لألمر السامي السابق؛ عملت الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية،
ممثلة في أمانة مكة المكرمة وأمانة المدينة المنورة ،وفرعي وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف بمكة المكرمة والمدينة المنورة ،والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام
والمسجد النبوي ،وهيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة،
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◊معلومات كاملة عن المجموعة التي يملكها والموقع المقترح لعرضها فيه
وتعبئة نموذج طلب ترخيص اتجار بالتراث الشعبي.

ومعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ،على حصر اآلثــار اإلسالمية بمكة
المكرمة والمدينة المنورة؛ لتوفر الحماية الالزمة لها.
وقد قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتأسيس «برنامج العناية بمواقع
التاريخ اإلسالمي» الذي يختص بمواقع التاريخ اإلسالمي المرتبطة بالسيرة النبوية
وعصر الخلفاء الراشدين في جميع مناطق المملكة.
ويعمل البرنامج على متابعة ومراجعة التقارير الخاصة بمواقع التاريخ اإلسالمي
والمشاركة في اإلشراف على مشاريع الترميم والتأهيلوالصيانة ،وكذلك وضع الخطط
لحماية تلك المواقع.

أهداف برنامج العناية بمواقع التاريخ اإلسالمي:

◊وضع الخطط لحماية مواقع التاريخ اإلسالمي ،من خالل تأهيلوتطوير هذه
المواقع ،والعمل مع اإلدارات المعنية في قطاع اآلثار وقطاعات الهيئة
األخرى والشركاء خارج الهيئة لتنفيذها.
◊توظيف مواقع التاريخ اإلسالمي بالطريقة المثلى التي تبرز ظهور رسالة
اإلسالم الخالدة وسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم -والخلفاءالراشدين
رضوان الله عليهم ،-وإخراج المآثر اإلسالمية الخالدةوالقصص التاريخيةالعظيمة من المصادر الموثوقة؛ لتصبح واقعاً معاشاً يستلهم من خاللها
المسلمون أعظم المعاني وأسمى القيم.
◊تعزيز البعد الــتــوعــوي والــحــضــاري والــتــاريــخــي لــهــذه الــمــواقــع للفائدة
العلمية وربط الدارسين بالتاريخ اإلسالمي المبني على التراث المادي
والمعلومات التاريخية الموثقة.
◊العمل مع العلماء في مجال الشريعة والتاريخ اإلسالمي في مراجعةوأعداد
النصوص التاريخية والتعريف بمواقع التاريخ اإلسالمي.
◊ إعداد المطبوعات والنشرات التعريفية عن مواقع التاريخ اإلسالمي.

مهام البرنامج:

50
توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات

◊متابعة ومراجعة التقارير الخاصة بمواقع التاريخ اإلسالمي وتزويد قطاع
اآلثار بالمعلومات الالزمة لتحديث سجل مواقع التاريخاإلسالمي.
◊العمل مع قطاع اآلثــار وقطاعات الهيئة األخــرى والشركاء خــارج الهيئة
لتوفير المعلومات عن مواقع التاريخ اإلسالمي والتنسيق معهم حول
توثيقها وحمايتها وترميمها وتأهيلها وتوظيفها.
◊المشاركة في اإلشراف على مشاريع الترميم والتأهيل والصيانة في مواقع
التاريخ اإلسالمي التي يجري تطويرها.
◊إعداد تقارير دورية عن األعمال التي يجري تنفيذها في مواقع التاريخ
اإلسالمي .
◊التنسيق مع الجامعات السعودية في أقسام التاريخ واآلثــار والحضارة
واألقسام ذات العالقة إلعداد دراسات تأصيلية لمواقع التاريخ اإلسالمي،
سواء في الرسائل الجامعية أو الدراسات العلمية أو بحوث الترقية.

خطة عمل البرنامج خالل أول ثالث سنوات

يتم العمل في البرنامج من خالل أربعة مسارات هي:
 -1مسار التسجيل والحماية.
 -2مسار الدراسات والتوثيق.
 -3مسار التطوير والتأهيل.
 -4مسار التوعية والتعريف وتصحيح المفاهيم.

�سابعاً :م�شاريع حماية الآثار
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تضمنت خطة تطوير قطاع اآلثار والمتاحف الكثير من المشاريع والبرامج الخاصة
بحماية اآلثار والمحافظة عليها ،ومنها:
◊ تسوير المواقع األثرية بمختلف مناطق المملكة.
◊ تبتير المواقع األثرية بمختلف مناطق المملكة.
◊ صيانة مرقب جبل منيخ وترميم األسوار والمقاصير.
◊ توسعة وتأهيل بيت التراث بالزلفي.
◊ ترميم إنقاذي ألسوار حي غصيبة األثري بالدرعية.
◊ ترميم قلعة األخضر بمنطقة تبوك.
◊ ترميم محطة طريق الحج بعنتر شمال الوجهة.
◊ استكمال تأهيل قصر اإلمارة بأملج وتنفيذ العروض المتحفية.
◊ استكمال أعمال مركز الزوار بجبة.
◊ إنشاء مركز الزوار بالشويمس.
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◊ استكمال اعمال تهيئة موقع االخدود.
◊ تأهيل قلعة الدوسرية بجازان  -المرحلة الثانية.
◊ ترميم قصر الملك عبدالعزيز في نطاع.
◊ ترميم وتأهيل قلعة الزريب بالوجه.
◊ صيانة قلعة المويلح بتبوك.
◊ ترميم وتأهيل قلعة حقل.
◊ تبتير موقع ضرية بالقصيم.
◊ تبتير منطقة جازان.
◊ تبتير موقع اآلثار المملوكية بالمويلح.
◊ تسوير مواقع مصيقرة بالقويعية.
◊ تسوير موقع الفاو األثري.
◊ ري وصيانة الحدائق بمحطة سكة الحديد بالمدينة المنورة.
◊ صيانة قشلة حائل.
◊ صيانة المواقع األثرية بمنطقة الرياض.
◊ نظافة المواقع األثرية والتاريخية بالمناطق الجنوبية.
◊ نظافة المواقع األثرية والتاريخية بمنطقة الحدود الشمالية.
◊ نظافة المواقع األثرية والتاريخية بمنطقة الجوف.
◊ إنشاء مبنى لحفظ القطع المنتشلة من البحر بالقنفذة.
◊ ترميم وتأهيل المباني بمنطقة تبوك.
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◊ ترميم وتأهيل عريش الملك عبدالعزيز بالخرج.
◊ صيانة القطار والعربات بمحطة سكة الحديد.
◊ ترميم وتأهيل مركز األبحاث بالخريبة.
◊ ترميم وتأهيل قصر خزام بجدة.
◊ شراء أجهزة للمسح األثري.
◊ مكافحة الحشرات للمواقع األثرية بمناطق المملكة.
◊ نظافة المباني والمواقع األثرية بالمملكة.
◊ ترميم قلعة األزنم بتبوك.
◊ ترميم قلعة المويلح بتبوك.
◊ استكمال ترميم بيت حسن بابطين بينبع.
◊ تسوير المواقع األثرية بالمنطقة الغربية.
◊ تبتير المواقع األثرية بالقصيم وحائل.
◊ ترميم إنقاذي لقلعة الدوسرية بجازان.
◊ ترميم إنقاذي لبيت أبو ملحة بأبها.
◊ تأهيل قصر اإلمارة بوادي الدواسر.
◊ تأهيل قصر اإلمارة بالدوادمي.
◊ تأهيل بيت الربيعة بالمجمعة.
◊ تأهيل بيت السبيعي بشقراء.
◊ تجهيز العروض المتحفية لقصر المربع.
◊ تجهيز العروض المتحفية لقصر إبراهيم والمدرسة األميرية وبيت البيعة.
◊ تنفيذ المركز الدائم للحرف بقصر اإلمارة بأملج.
◊ ترميم بيت البسام بعنيزة.
◊ ترميم وتأهيل مباني سكة الحديد بتبوك.
◊ تغطية األفنية الداخلية بقصر اإلمارة بالغاط.
◊ استكمال أعمال تأهيل قصر إبراهيم.
◊ استكمال أعمال تأهيل المدرسة األميرية بالهفوف.
◊ ترميم إنقاذي لمبنى القاووش بالوجه.
◊ ترميم إنقاذي لموقع قصر إثراء بالقريات.
◊ ترميم وتأهيل مركز الزوار بتيماء.
◊ إنشاء مركز الزوار بموقع برج الشنانة بالرس.
◊ إنشاء مركز الزوار بموقع بئر سيسرا بسكاكا.
◊ إنشاء مركز الزوار بموقع أعمدة الرجاجيل بسكاكا.
◊ إنشاء مركز الزوار بموقع مغاير شعيب بالبدع.
◊ إنشاء مركز الزوار بموقع أم سمنان بجبة.
◊ األعمال الكهربائية بقصر اإلمارة بالغاط.
◊ تغطية األفنية الداخلية لقصر السديري بالغاط.
◊ تجهيز العروض المتحفية لقصر اإلمارة بالغاط.
◊ تجهيز العروض المتحفية بالمربع.
◊ تجهيز العروض المتحفية بالمصمك.
◊ تأهيل وترميم مبنى القاوش بالوجه.
◊ تسوير المواقع األثرية بالمنطقة الجنوبية.
◊ تسوير المواقع األثرية بالمنطقة الشرقية.
◊ تسوير المواقع األثرية بالمنطقة الشمالية.
◊ ترميم قصر اإلمارة بمركز أم عقال.

◊ ترميم قصر اإلمارة بالقرية العليا.
◊ ترميم قصر اإلمارة بلينة.
◊ ترميم قصر الملك عبدالعزيز بالمويه.
◊ ترميم قصر اإلمارة بنجران.
◊ ترميم قصر صاهود بالمبرز.
◊ ترميم قصر الملك عبدالعزيز بالخرج.
◊ ترميم قصر الملك عبدالعزيز بأبو جفان.
◊ ترميم قصر مارد بدومة الجندل.
◊ ترميم قصر العيساوية بالقريات.
◊ ترميم قصر الحديثة بالقريات.
◊ ترميم قصر كاف بالقريات.
◊ ترميم قصر المك عبدالعزيز بالبديعة.
◊ ترميم مباني العقير.
◊ ترميم قصر خزام باألحساء.
◊ ترميم قصر الملك عبدالعزيز بضباء.
◊ ترميم مباني سكة حديد مدائن صالح.
◊ ترميم سكة حديد المدينة المنورة.

ثامناً :ال�رشاكة مع اجلهات احلكومية يف حماية الآثار
ألن قضايا اآلثار في المملكة تتداخل وال تقتصر على جهة واحدة؛ فقد سعت الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني إلى عقد شراكات مع عدد من الجهات الحكومية
ذات الصلة بالقطاع ،ومنها :وزارة الشؤون البلدية والقروية ،ووزارة الداخلية ،ووزارة
الخارجية ،ووزارة العدل ،ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ووزارة
الزراعة ،ووزارة النقل ،ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك (المنافذ الجمركية)،
ووزارة التجارة.
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وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة للتصدي لمحاوالت
التعديات على المواقع األثرية بجميع أشكالها ،ومنع تهريبها إلى خارج المملكة،
أو إدخال اآلثار المسروقة إلى المملكة واالتجار غير المشروع بها ،عالوة على تهيئة
وترميم المواقع األثرية.

توثيق جهود الهيئة يف ت�أ�سي�س القطاعات

أوالً :مجاالت التعاون مع الجهات الحكومية:

 -1وزارة الشؤون البلدية والقروية:
◊تعمل الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لحل المشكالت المتعلقة
بملكية المواقع األثرية والتاريخية ومواقع ومباني التراث العمراني.
◊ إيقاف الزحف العمراني على المواقع األثرية والتاريخية.
◊ تبني برنامج تنمية مواقع التراث العمراني على مستوى بلديات المملكة.
◊ تقويم مواقع التراث العمراني اآليلة للسقوط على مستوى بلديات المملكة.

◊إشراك الهيئة في وضع أنظمة البناء بالقرب من المواقع األثرية والقرى
التراثية واإلشراف على تنفيذها.
◊المساهمة فــي نظافة المواقع األثــريــة ومــواقــع الــتـراث العمراني ضمن
مشاريع البلدية الخاصة بالنظافة.
 -2وزارة الداخلية:

 -3وزارة الخارجية:
تعمل الهيئة مع وزارة الخارجية على استعادة اآلثار الوطنية التي وجدت
طريقها إلى خارج المملكة.
 -4وزارة العدل:
◊مخاطبة قطاع اآلثار والمتاحف قبل تطبيق حجج االستحكام؛ للتأكد من
خلو المواقع المطلوب حجج استحكام عليها من اآلثار.
◊ مشاركة قضاة من وزارة العدل في الهيئة القضائية؛ للنظر في قضايا اآلثار.
◊ إجراء المحاكمة وإصدار األحكام وتصديقها من المقام السامي الكريم.
 -5وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
تعمل الهيئة مع الوزارة على تطبيق التوجيهات السامية فيما يتعلق باألعمال
التي تنفذ بالمساجد التاريخية ومباني األوقاف التراثية التي تتبع للوزارة.
كما تقوم الوزارة والهيئة بإعداد قائمة استرشادية بالمساجد واألوقاف التي
تعد مباني تراثية.
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◊تعمل الهيئة مع وزارة الداخلية ،ممثلة في إمارات المناطق والمحافظات
والشرط والشرطة الدولية (اإلنتربول) ،على استالم ومتابعة البالغات
الخاصة بالتعدي على المواقع األثرية بالسرقة والنبش واإلزالــة وإحالة
المتسبب إلــى هيئة التحقيق واالدع ــاء الــعــام ،وكــذلــك تنفيذ األحكام
القضائية الصادرة بحق المخالفين لنظام اآلثار.
◊ تم إعداد دراسة لتصور إنشاء شرطة لآلثار ،وخلصت الدراسة إلى اآلتي:
◊التوسع التدريجي في إيجاد مراكز للشرطة في المواقع األثرية المفتوحة
للزوار دون الحاجة إلى إنشاء شرطة خاصة لآلثار ،وتكون أهدافها على
النحو التالي:
أ .توفير األمن والسالمة لزوار المتاحف والمواقع األثرية.
ب .الضبط األمني للقضايا األمنية في المتاحف والموقع األثرية.
جـ .مساندة الحراسات األمنية المدنية في المواقع األثرية والتدخل
عند الحاجة.
د .حماية أمنية ألعضاء البعثات العلمية األجنبية العاملة في المملكة.

 -6وزارة الزراعة:
◊إيقاف الزحف الزراعي على المواقع األثرية ،ومنع امتالك المواقع األثرية
والتاريخية بطريقة اإلحياء واالستحكام الزراعي.
◊تشجيع من يملكون مواقع أثرية أو تراثية في مزارعهم على المحافظة عليها
بأراض زراعية بديلة.
والتعاون في تعويضهم
ٍ
◊ المحافظة على اآلبار والعيون القديمة وعدم التعرض لها بالهدم أو اإلزالة.
◊تشجيع المحافظة على مــا تبقى مــن الــمــدرجــات الــزراعــيــة فــي جنوب
غرب المملكة والتعاون في تنميتها واستخدامها في النشاط السياحي؛
باعتبارها مواقع تراث ثقافي وشعبي.
 -7وزارة النقل
يتم التنسيق بين وزارة النقل والهيئة في كل مشاريع الطرق الجديدة؛
للتأكد من خلو مسارها من المواقع األثرية.
 -8وزارة التجارة
يتم التنسيق مع وزارة التجارة بعدم الترخيص إلقامة أي مزاد للقطع التراثية
أو األثرية إال بعد إجازة قوائم القطع المعروضة بالمزاد من الهيئة.
 -9وزارة البترول والثروة المعدنية
تم االتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية على آلية للتعامل مع طلبات
رخص التعدين؛ للتحقق من خلو المنطقة المراد استثمارها تعدينياً من
اآلثار قبل منح الرخصة.

ثانياً :تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية

أعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني آليات لتطوير التعاون مع شركائها من
الجهات الحكومية كاآلتي:
 -1وزارة الداخلية:
إبرام اتفاقيات تعاون مع إمارات المناطق والهيئة؛ التخاذ إجراءات فورية
عند حصول بالغ عن التعديات على المواقع ألثرية ،وضم مدير مكتب اآلثار
في المنطقة إلى اللجنة الدائمة للتعديات في كل منطقة.
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• حرس الحدود:
حراسة المواقع األثرية الحدودية التي تقع في حدود عملهم والتبليغ عن أي
تعدٍّ على تلك المواقع فوراً.
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• األمن العام:
تعاون األمن العام في المناطق والمحافظات والمراكز في التبليغ عن أي تعدٍّ
أو عبث باآلثار في حينه.
• اإلدارة العامة للبحث الجنائي:
من خــال الحمالت التفتيشية التي تقوم أقسام البحث الجنائي بشرط
المناطق والمحافظات؛ يتم اكتشاف قطع أثرية ،وهنا يتم إشعار قطاع اآلثار
والمتاحف بها فوراً؛ ليتم اتخاذ اإلجراء المناسب بشأنها.
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 -2وزارة الشؤون البلدية والقروية
إعــداد اتفاقيات مع البلديات في المناطق والمحافظات ،وكذلك إعــداد
آليات عمل ومناقشة الجوانب التنظيمية التي تخدم حماية اآلثار.
 -3وزارة الزراعة
توقيع مذكرات تفاهم مع الــوزارة فيما يخص المنح الزراعية ،ووضــع ذلك
ضمن خطط الوزارة عند إعداد المخططات الزراعية.
 -4وزارة والتعليم
تفعيل دور وزارة التعليم في التوعية الوطنية باآلثار وإدخالها في المناهج
التعليمية بحسب المراحل العمرية للطالب.

جتربة الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني يف تطوير م�سار الأنظمة واللوائح

• الشرطة الدولية:
يتم العمل مع الشرطة الدولية (اإلنــتــربــول) على استعادة اآلثــار الوطنية
الموجودة خارج البالد.

الف�صل الرابع

�إعادة االعتبار للآثار

تمكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من إعادة الحياة إلى الكثير من
المواقع التاريخية التي مرت عليها حقبة من الزمن في مناطق المملكة ،عبر
الخطط واألعمال والمبادرات والمشاريع التي نفذتها؛ إذ عملت الهيئة على
إعادة االعتبار إلى اآلثار والتراث الوطني ودراستهما وفهمهما وربط المواطنين
بهما؛ بوصفهما صفحات مشرقة لتاريخ المملكة المشرق ،والذي توجه شروق
شمس اإلسالم فيه وفي أرضه متنزّل الكتاب ،ومنها مبعث الرسول -صلى الله
عليه وسلم  ،-وعلى أرضها الحرمان الشريفان.

60

ومنذ انتقال قطاع اآلثــار والمتاحف إلى الهيئة شرعت الهيئة في العمل على
تحديث القطاع وتطوير أدائه في مجال البحث العلمي والتنقيب األثري والنشر،
وزيادة مساهمته في التنمية ،عالوة على االستفادة السياحية من المواقع األثرية
والتراثية والمتاحف في تطوير السياحة الثقافية والتسويق الهادف لتراث
المملكة بتنمية عدد من مواقع التراث الثقافي؛ لتصبح مواقع جذب سياحي
ذات جودة عالية.
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ويتناول هذا الفصل ما نفذته الهيئة على مدى األعوام الماضية منذ انتقال قطاع
اآلثار إليها ،وكيف نجحت الهيئة خالل تلك األعوام القليلة بعمر الزمن والكبيرة
باإلنجاز ،أن تعيد لآلثار االعتبار ،وتجعلها في مقدمة االهتمامات.

�أوالً :ا�ستعادة الآثار الوطنية من الداخل واخلارج
شرعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في استعادة آالف القطع والمجموعات
األثرية الوطنية التي نقلت إلى خارج المملكة العربية السعودية عبر السنين بطرق
غير مشروعة باعتبارها جزءاً مهم ًا من التراث الوطني األصيل.
وتحفز الهيئة المواطنين والمقيمين داخل المملكة وخارجها على تسليم ما لديهم
من آثار وطنية لعرضها في المتاحف والمعارض المتخصصة إلبراز قيمتها التاريخية،
وتسليط الضوء على القطع األثرية التي خرجت من المملكة بطرق غير مشروعة،
وإبراز أهمية استعادتها؛ لما تمثله من شواهد تاريخية مهمة ُيستفاد منها في دراسة
الحضارات التي سادت في المملكة.

واتخذت الهيئة ،وهي المكلفة بهذا األمر ،اإلجراءات المناسبة والمالئمة الستعادة
اآلثار الوطنية من الداخل والخارج ،وبذلت جهوداً كبيرة الستعادة قطع أثرية إلى
المملكة ،من بينها قطع خرجت خالل االستكشافات وقدوم الخبراء إلى المملكة،
وأخرى مضى على اختفائها أكثر من خمسين عام ًا.
وتحركت الهيئة في اتجاهات عدة ،من ضمنها العمل مع الجهات الدولية التي تتابع
اآلثار والمتاحف الدولية وأصحابها وجميع المسارات التي تؤدي إلى التعرف على
القطع الموجودة خارج المملكة ،كما تعاونت مع جميع الشركاء لتفعيل مشاركة
المواطنين والمقيمين وجميع الشركاء المعنيين من الجهات الحكومية وغير
الحكومية في هذا الجهد ،والتوعية بأهمية مشاركة الجميع في الجهود المبذولة
الستعادة اآلثار الوطنية من الداخل.
وجاء تحرك الهيئة الستعادة اآلثار وفق األنظمة والقرارات ،ومنها نظام اآلثار الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م )26/وتاريخ 1392/6/23هـــ؛ إذ نصت المادة الخامسة عشرة
على أن «على دائــرة اآلثــار أن تعمل في حدود ما ترسمه االتفاقيات والمعاهدات
وتوصيات المؤسسات الدولية على استعادة اآلثــار المهربة من المملكة العربية
السعودية».
وإضافة إلى نظام اآلثــار ،هناك تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ إذ
نصت الفقرة الحادية والعشرون من المادة الرابعة على «العمل على استعادة ما قد
يوجد من آثار وطنية خارج المملكة ،وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية».
سام كريم في تاريخ 1430/12/26هـــ يقضي بالموافقة على تشكيل لجنة
كما صدر أمر ٍ
دائمة الستعادة اآلثار الوطنية التي نقلت إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة،
برئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعضوية وزارة الداخلية ،ووزارة
الخارجية ،ووزارة المالية ممثلة بمصلحة الجمارك ،ووزارة التجارة والصناعة ،وهيئة
التحقيق واالدعاء العام.
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وتم تشكيل لجنة في الهيئة للعمل على حصر اآلثار الوطنية التي خرجت من المملكة
بطرق غير مشروعة واستعادتها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخــل المملكة
وخارجها.
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إطالق حملة استعادة اآلثار الوطنية

أطلق صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني في شهر المحرم من عام 1433هـــ ،حملة استعادة
اآلثار الوطنية ،بتوجيهات الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله -وسمو
ولي عهده األمين آنذاك صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
–حفظه الله ،-وهي توجيهات محددة بالمحافظة على مواقع التراث الوطني ،كما
أصدر خادم الحرمين الشريفين -رحمه الله -أمراً كريم ًا برعايته الشخصية لمعرض
اآلثار الوطنية المستعادة الذي أقيم بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة
(الجنادرية 1433هـــ).
وأثمرت الجهود المبذولة في هذا المجال عن أكثر من ( )16ألف قطعة من داخل
المملكة ،وأكثر من ( )30ألف قطعة أثرية من خارج المملكة تمثل سبع مجموعات
على النحو التالي:
◊ مجموعة فلبي.
◊ مجموعة جريس برك هولدر.
◊ مجموعة مارني جولدنج.
◊ مجموعة بارجر.
◊ مجموعة ريتشارد.
◊ كنز الشعيبة.
◊ مجموعة ستيوارد ماكمن.
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وشملت حملة استعادة اآلثار الوطنية الكثير من األنشطة والبرامج اإلعالمية والثقافية
الهادفة إلى تعريف المواطنين بقيمة اآلثــار وأهمية إعادتها للهيئة بما يسهم في
الحفاظ عليها ،وتضمنت الفعاليات ما يأتي:
◊ معرض اآلثار المستعادة من الخارج في المتحف الوطني.
◊ معرض اآلثار المستعادة من الداخل في المتحف الوطني.
◊معرض لوحات تعريفية باآلثار المستعادة من الداخل في بهو المتحف
الوطني.
◊ معارض استعادة اآلثار في متحف المصمك والمتاحف الرئيسية بالمناطق
والمحافظات.
◊ معرض توعوي عن استعادة اآلثار الوطنية في الجنادرية.
◊ الندوة العالمية الستعادة اآلثار.
◊ ورشة عمل عن استعادة اآلثار من الداخل.
◊ فعاليات استعادة اآلثار في الجامعات السعودية.
◊ فعاليات استعادة اآلثار في مدارس التعليم العام.
◊ فعاليات استعادة اآلثار في المراكز التجارية.
◊تكريم شخصيات أع ــادت قطعاً ومجموعات أثــريــة مــن خ ــارج وداخــل
المملكة.

خطة العمل المستقبلي الستعادة اآلثار

وضعت الهيئة خطة عمل مستقبلية الستعادة اآلثار من داخل المملكة ومن خارجها،
سواء بالنسبة إلى القطع األثرية ،أو قطع الفنون اإلسالمية ،أو قطع التراث الشعبي
كالتي:

أو ًال :القطع األثرية:
◊تركيز الحمالت اإلعالمية الموجهة إلى جميع أفراد المجتمع على التوعية
بأهمية استعادة اآلثار الموجودة لدى المواطنين من خالل مشروع البعد
الحضاري.
◊ االستمرار في الجهود المبذولة لإلعادة الطوعية.
◊ منح مكافآت مجزية لمن لديهم قطع أثرية ذات أهمية وطنية.
◊التكريم المعنوي لمعيدي القطع األثرية من المواطنين من خالل مقابلة
أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق وصاحب السمو الملكي رئيس الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني بوسائل اإلعالم.

ثالث ًا :قطع التراث الشعبي:
◊االستمرار في شراء قطع التراث الشعبي المتميزة الموجودة لدى األفراد،
وفي المتاحف الخاصة أو متاجر التراث الشعبي.
رابع ًا :تهيئة وترميم المواقع التاريخية واألثرية

انطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مشاريع تهيئة وترميم
الموقع التاريخية ومــواقــع التاريخ اإلســامــي ومــواقــع السياحة الثقافية
واألثرية ،وتزويدها بالبنية األساسية والخدمات السياحية.
وتهدف الهيئة من ترميم المواقع إلى تحقيق االستدامة بها وجعلها قابلة
للزيارة واالستفادة منها .وقامت الهيئة بوضع معايير ومواصفات لترميم
المباني األثرية والتراثية ،ومنها تأهيل قصور الملك عبدالعزيز وتحويلها إلى
متاحف في المحافظات.
وقامت الهيئة بتهيئة موقع مدائن صالح (الحجر) عام 1429هـــ ،وذلك وفق
المعايير العالمية التي تطبق في مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة
اليونسكو.
كما أعــدت الهيئة المخططات التفصيلية لمشروع المراكز الحضرية في
المدينة المنورة ،واشتملت على مواقع غزوات بدر وأحد والخندق ،ومنطقة
قباء ،وجــرى إعــداد الحقائب االستثمارية لمشروع المراكز الحضرية في
المدينة المنورة في عام 1431هـــ.
وسعت الهيئة إلى توظيف مواقع التراث الثقافي وإدخالها في منظومة السياحة؛
مما ساهم بشكل كبير في حمايتها .وعملت الهيئة منذ عام 1429هـــ (2008م) وفق
اإلمكانات المتاحة على تهيئة عدد من المواقع األثرية تمهيداً لفتحها للزوار ،ومن
هذه المواقع:
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ثاني ًا :قطع الفنون اإلسالمية:
◊شراء مجموعات من قطع الفنون اإلسالمية والعمالت المتميزة الموجودة
لدى المؤسسات واألفراد داخل المملكة وخارجها ،على أن تكون من القطع
التي تسمح األنظمة الدولية بتداولها.
◊شراء مجموعات وقطع الفن اإلسالمي التي تعرض في المزادات والمعارض
الدولية ،وكذلك الموجودة لدى المؤسسات واألف ـراد في خارج المملكة
مــن خــال وســطــاء تختارهم الهيئة ،وذلــك بهدف الحصول على أسعار
معقولة وغير مبالغ فيها .ويمكن االستعانة بمركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية -على سبيل المثال -وغيره من الجهات الحكومية
والخاصة في هذا المجال.

◊ الدرعية التاريخية في منطقة الرياض.
◊ الحجر (مدائن صالح) في منطقة المدينة المنورة.
◊ فيد في منطقة حائل.
◊ األخدود في منطقة نجران.
◊ بئر هداج وقصر الحمراء وقرية تيماء في منطقة تبوك.
◊ بئر سيسرا وقلعة زعبل والرجاجيل وقلعة الصعيدي في منطقة الجوف.
◊ القرى التراثية في الغاط والعال ورجال ألمع وجبة وذي عين.

خامس ًا :إنشاء سجل اآلثار
حرصت الهيئة على توظيف نظم المعلومات والتقنية في خدمة قطاع اآلثار
والمتاحف والتحول إلى بيئة عمل إلكترونية لتوثيق وإدارة مواقع التراث
الثقافي بكفاءة أكثر.
وتم تسجيل أكثر من ( )7270موقعاً أثرياً منذ إنشاء سجل اآلثار عام 1432هـــ،
تشمل كل المراحل والفترات الحضارية والتاريخية في المملكة العربية
السعودية .ويجري العمل على استكمال تسجيل بقية المواقع األثرية.
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سادس ًا :المسح والتنقيب في المواقع األثرية
تولي الهيئة المسح والتنقيب األثري أهمية كبيرة إلسهامه في تعزيز البعد
الحضاري للمملكة من خالل االكتشافات التي يتم تحقيقها ضمن برنامج
للمسح والتنقيب األثري في مواقع مختلفة من المملكة.
ونفذت الهيئة الكثير من البرامج البحثية واألعمال الميدانية األثرية من
خالل فرق محلية ودولية متخصصة وباستخدام أساليب علمية وفيزيائية
حديثة للتحليل والتأريخ والمسح واالستكشاف في مختلف مناطق المملكة.
ويتم العمل بتمويل مباشر من الهيئة ،أو بتمويل مشترك مع مؤسسات
العليا لتطوير منطقة حائل،
من القطاعين الحكومي والخاص ،مثل :الهيئة ُ
والهيئة الملكية للجبيل وينبع ،وجامعة الملك ســعــود ،وجامعة حائل،
وجامعة جازان ،وأرامكو السعودية.
وكشفت المسوحات والتنقيبات األثرية التي شهدت توسعاً خالل األعوام
الخمسة الماضية ،العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية من حيث
تعاقب الحضارات التي عاشت وتكونت على أرض الجزيرة العربية .وما
وجود المستوطنات البشرية منذ عصور ما قبل التاريخ والتعاقب الحضاري
في أجزاء كبيرة من المملكة واتصالها بالحضارات المجاورة التي عاصرتها في
الفترة ذاتها ،وامتداد طرق التجارة والمدن التي نشأت عليها ،والعالقات
التجارية التي ربطت الشرق بالغرب والشمال بالجنوب إال دليل قاطع على
ما تتمتع به المملكة من عمق حضاري.
ونتيج ًة للتوسع الكبير الــذي قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني في النشاط األثري الذي امتد ليشمل مواقع أكثر (بحكم مسؤوليتها
نظاماً بالعناية بآثار المملكة ودراستها وحمايتها وتهيئتها)؛ ظهرت نتائج
غاية في األهمية عن تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
ويجري العمل حالياً على التوسع في البحث والتنقيب األثري لسبر أغوار هذا
اإلرث الحضاري وربط بعضه ببعض ،وتحقيق نتائج أكثر وأهم عن الحقائق
على المستويين المادي والحضاري لمجتمعات شبه الجزيرة العربية.
وتنفذ الهيئة برنامجاً مشتركاً مع ( )30فريقاً علمياً أجنبياً من ( )10دول هي:
فرنسا ،وإيطاليا ،والواليات المتحدة األمريكية ،وبريطانيا ،وألمانيا ،اليابان،
بلجيكا ،بولندا ،فنلندا ،النمسا.
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سابع ًا :االكتشافات األثرية
البرامج البحثية واألعمال الميدانية األثرية التي نفذتها الهيئة من خالل
فرق محلية ودولية متخصصة ،وباستخدام األساليب العلمية ،أثمرت تحقيق
الكثير من االكتشافات األثرية المهمة.

• قرية الفاو
يعتبر موقع «قرية» -كما ُعرف قديم ًا أو «الفاو» بحسب التسمية المحلية -من أهم
المواقع األثرية على مستوى الجزيرة العربية ،إن لم يكن على مستوى العالم؛ لما
يجسده من مثال حي للمدينة العربية قبل اإلسالم بكل مقوماتها من مساكن وطرق
وأسواق ومقابر وآبار.
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وتتضمن مشاريع التعاون مع الجهات العلمية األجنبية ما يلي:
◊مشروع البعثة السعودية الفرنسية للتنقيب في موقع مدائن صالح في
العال.
ُ
◊ مشروع البعثة السعودية األلمانية للتنقيب في موقع تيماء بمنطقة تبوك.
◊مشروع البعثة السعودية الفرنسية لمسح المواقع األثرية في كلوة بمنطقة
تبوك.
◊مشروع البعثة السعودية األمريكية للتنقيب في موقع جــرش بمنطقة
عسير.
◊مشروع البعثة السعودية الفرنسية لمسح مواقع النقوش العربية القديمة
في بئر حمى في منطقة نجران.
◊مشروع البعثة السعودية البريطانية من جامعة إكستير لمسح المواقع
األثرية في جزر فرسان في منطقة جازان وأملج.
◊مشروع البعثة السعودية اإليطالية الفرنسية للتنقيب في موقع دومة
الجندل بمنطقة الجوف.
◊هناك غير ما سبق الكثير من المواقع التي تشكل كنزاً حضارياً له قيمة
تاريخية وحضارية عالية.

ويقع «الفاو» على بعد نحو 700كمجنوب غرب مدينة الرياض ،ونحو 150كم جنوب
شرق الخماسين بوادي الدواسر.ويطل على الناحية الشمالية الغربية للربع الخالي في
نقطة تقاطع وادي الدواسر بسلسلةجبال طويق عند ثغرة في الجبل يطلق عليها الفاو،
وهي تقع على الطريق التجاري القديمالمعروف بطريق نجران  -الجرهاء.

ويعج الموقع بالكثير من المعالم األثرية؛ حيث يحتضن عدداً وافراً من التالل األثرية
المنتشرة في الموقع ،والقصر والسوق .وتوجد فيه مجموعة من المجسماتالبرونزية
التي أعطت بعداً حضاري ًا جديداً ،إضافة إلى المقابر المتنوعة في أشكالها،والكتابات
التي وجدت بالحرف الجنوبي المسند ،كما عرضت قطع من الموقع في معرضروائع
آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور في عدد من المتاحف العالمية.

وقد بدأ االهتمام بقرية الفاو كموقع أثري منذ أربعينيات القرن العشرين من جانب
موظفي شركة أرامكو السعودية ،وتلت ذلك رحــات واستطالعات علمية قام بها
عبدالله فلبي وبعض علماء اآلثار األجانب ،وكان ما كتبوه عنها النواة األولى ألعمال
التنقيبفي الموقع التي بدأت عام 1972م واستمرت لمدة ثالثة مواسم.
ووقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،وجامعة الملك سعود ،مذكرة تعاون
لتأهيل الموقع وإعــادة فتحه وتوسعته لتبلغ مساحته أكثر من  16كيلومتراً مربع ًا،
لتحقيق مجموعة من األهداف الثقافيةواالجتماعية واالقتصادية ،منها :تأهيل موقع
«الفاو» ليكون معلم ًا تاريخي ًا وشاهداً حضاري ًا يمكن زيارته ،وأن يلعب الموقع دوراً
اقتصادي ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا في منطقة الرياض ومحافظة وادي الدواسر ،عالوة على
عرض المكتشفات األثرية للدارسين والباحثين والمهتمين بالتراث الثقافي وزائري
المنطقة ،ودعم االقتصاد المحلي وتوفير فرص عملجديدة.
• نقش رمسيس الثالث المكتشف بالقرب من تيماء
تم العثور على خرطوش الملك رمسيس الثالث قرب واحة تيماء التاريخية الشهيرة
التي تعد من أكبر المواقع األثرية في المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية؛ إذ
تبلغ أطوال ما تبقى من األسوار األثرية التي تحيط بها في الوقت الراهن ( )13كيلومتراً.
وتم العثور على خرطوش الملك رمسيس الثالث في شهر ربيع األول عام 1431هـــ ،وأثار
العثور عليه تساؤ ًال كبيراً حول أسباب وجوده في عمق الشمال الغربي للجزيرة العربية.
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وتوصل علماء اآلثار السعوديون الذين أجروا بحث ًا ميداني ًا ومكتبي ًا إلى وجود طريق
تجاري مباشر يربط وادي النيل بتيماء ،وكان يستخدم في عهد الفرعون رمسيس
الثالث في القرن الثاني عشر قبل الميالد ،وتسير عليه القوافل المصرية للتزود من
تيماء بالبضائع الثمينة التي اشتهرت بها أرض مدين مثل البخور والنحاس والذهب
والفضة .وكان الطريق الذي يربط وادي النيل بتيماء محدداً بتواقيع ملكية (خراطيش)
للملك رمسيس الثالث ُوضعت على مناهل في شبه جزيرة سيناء والجزيرة العربية.
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ويشكل اكتشاف هذا الطريق نقطة تحول في دراسة جذور العالقات الحضارية بين
مصر والجزيرة العربية؛ إذ من المتوقع وجــود خراطيش أخــرى على مسار الطريق
لرمسيس الثالث أو غيره من ملوك مصر ،في منطقة حسمي التي تفصل بطول 400
كيلومتر بين تيماء ورأس خليج العقبة ،وتتميز بواجهاتها الصخرية البديعة التشكيل
والصالحة للكتابة والنقش ،الفت ًا إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل
على تنفيذ مسح أثري دقيق لهذه المنطقة.
ويؤكد هذا االكتشاف الصالت الحضارية للمملكة العربية السعودية ودورهــا في
الحوار واالنفتاح على حضارات العالم القريبة والبعيدة عن الجزيرة العربية في
مختلف العصور.
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ويمثل هذا الموقع حضارة لمجموعات بشرية مستقرة أطلقنا عليها اسم حضارة المقر
نسبة إلى االسم الحالي للمكان.
وقد باشرت الهيئة استكشاف الموقع والبحث فيه بعد بالغ أحد المواطنين في
شهر ربيع اآلخر 1431هــ /مارس 2010م ،وعثر فريق العمل في موقع المقر الذي يقع
في منطقة متوسطة بين محافظتي تثليث ووادي الدواسر ،ويبعد عن مركز القيرة
الذي يبعد قرابة 120كلم عن وادي الدواسر ،على تماثيل لحيوانات متعددة استأنسها
اإلنسان الــذي عاش في هذا الموقع ،واستخدم بعضها اآلخــر في نشاطاته وحياته
اليومية ،ومن هذه الحيوانات :الخيل والضأن والماعز والنعام ،والكلب السلوقي،
والصقر ،والسمك.
وتدل المواد األثرية ونتائج تحليل المواد العضوية التي ُوجدت بالموقع على أن فترة
العصر الحجري الحديث هي الفترة األخيرة التي عاش فيها اإلنسان في هذا المكان
( 9000سنة قبل الوقت الحاضر) ،وإليها يعود تاريخ األدوات الحجرية التي تم التقاطها
من سطح الموقع.
وتنتشر على سطح الموقع مواد أثرية متنوعة من األدوات الحجرية التي تشمل رؤوس
السهام والمكاشط دقيقة الصنع من األنواع التي استخدمها اإلنسان في فترة العصر
الحجري الحديث ،علما بأن هذا الموقع يمثل حضارة لمجموعات بشرية مستقرة
ُأطلق عليها اسم حضارة المقر نسبة إلى االسم الحالي للمكان.
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• حضارة المقر (جذور الخيل العربية األصيلة)
يعد اكتشاف حضارة المقر اكتشاف ًا أثري ًا مهم ًا على المستوى العالمي؛ فوجود تماثيل
كبيرة الحجم للخيل في هذا الموقع مقترنة بمواد أثرية من العصر الحجري الحديث
( 9000سنة قبل الوقت الحاضر) ،يؤكد أن استئناس الخيل تم على األراضي السعودية
في قلب الجزيرة العربية قبل أي مكان في العالم ،خصوص ًا أن آخر الدراسات حول
استئناس الخيل تشير إلــى حــدوث هــذا االستئناس للمرة األولــى في أواســط آسيا
(كازاخستان) منذ  5500سنة قبل الوقت الحاضر.

الف�صل اخلام�س

برنامج خادم احلرمني
ال�رشيفني للعناية بالرتاث
احل�ضاري للمملكة

يمثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الصادر باألمر السامي
الكريم رقم ( )28863وتاريخ 1435/7/21هـــ ،مشروع ًا تاريخي ًا وطني ًا مهم ًا ،ينتظر أن
يحدث نقلة نوعية في برامج ومشاريع التراث الحضاري الوطني الذي يشهد اهتمام ًا
ودعم ًا كبيراً من مقام خادم الحرمين الشريفين.
وتتمثل مهمة البرنامج الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،بالتعاون
مع عدد من الجهات الحكومية ،في الحماية والمعرفة والوعي واالهتمام والتأهيل
والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني ،وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن،
والتأكيد على االعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع السعودي ،وربط
المواطن بوطنه عبر جعل التراث عنصراً معاش ًا ،وتحقيق نقله نوعية في العناية به
وربط ذلك بصناعة السياحة بما يسهم في التنمية االقتصادية الشاملة ،وتحقيق نقلة
نوعية في العناية به؛ فكلما زادت معرفة المواطنين ببالدهم زاد حبهم لها واعتزازهم
بها ،وترسخت المواطنة في قلوبهم.
ويشمل هذا البرنامج الوطني المهم عشرة مسارات ،ويضم أكثر من  71مشروع ًا ضمن
أربعة مجاالت عمل هي :اآلثار ،والمتاحف ،والتراث العمراني ،والحرف والصناعات
اليدوية ،إلى جانب المشاريع األخرى التي تمول وتنفذ من قبل شركاء الهيئة وتندرج
ضمن البرنامج.

ويعمل المشروع في مجال اآلثار على تفعيل نظام اآلثار والتراث العمراني والمتاحف
الجديد ،وبناء أنظمة الرصد األثري ،وتطبيق برنامج مراقبي اآلثار ،وتسجيل القطع
األثرية والتراثية على المستوى الوطني ،وتنظيم تداول قطع اآلثار والتراث الشعبي،
وتفعيل التوجهات السامية بخصوص مواقع التاريخ اإلسالمي ،وتطوير البحث العلمي
وأوعية النشر ،والتوسع في برنامج استعادة اآلثار من الداخل والخارج.
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ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية هي كالتالي:
◊ تعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه.
◊تأهيل وتشغيل المباني والــقــصــور التاريخية لــلــدولــة فــي عهد الملك
عبدالعزيز -رحمه الله ،-وتحويلها إلى مراكز ثقافية لعرض مراحل وتاريخ
الوحدة الوطنية ،ومدى ارتباط هذه المواقع بالمالحم والتضحيات التي
قدمت من أبناء هذا الوطن لتحقيق الوحدة الوطنية.
◊حماية اآلثــار والمحافظة عليها وعرضها محلياً ودولياً ،واستعادة ما نقل
منها إلى الخارج بطرق غير مشروعة.
◊ العناية الخاصة بمواقع التاريخ اإلسالمي.
◊تهيئة وتأهيل المواقع األثرية والطرق التاريخية وتوظيفها في التنمية
الشاملة.
◊ إنشاء وتطوير المتاحف في المناطق والمحافظات وتشغيلها.
◊ تنمية القرى التراثية ومراكز المدن التاريخية واألسواق الشعبية.
◊ المحافظة على مباني التراث العمراني وتنميتها.
◊تنمية الحرف والصناعات اليدوية لتحقيق فرص عمل لألفراد وتحويلها
إلى عنصر فاعل في االقتصاد الوطني.
م�سارات امل�رشوع

يتضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري عشرة مسارات،
ويحوي كل مسار الكثير من البرامج والمشاريع ،والمسارات العشرة هي:
 -1مسار العناية بمواقع التاريخ اإلسالمي.

 -2مسار إنشاء وتأهيل وتجهيز المتاحف والمواقع األثرية في المناطق.
 -3مسار التشغيل والصيانة للمتاحف والمواقع األثرية.
 -4مسار المحافظة على مواقع التراث العمراني وتنمية القرى التراثية.
 -5مسار تسجيل وحماية اآلثار والبحث والتنقيب األثري.
 -6مسار برامج وأنشطة المتاحف والمواقع األثرية.
 -7مسار تنمية الحرف والصناعات اليدوية.
 -8مسار التوعية والتعريف بالتراث الوطني.
 -9مسار استقطاب وتطوير الكوادر البشرية الالزمة إلدارة التراث الوطني.
 -10مسار فعاليات التراث الثقافي.
م�شاريع م�سار العناية مبواقع التاريخ الإ�سالمي:

م�شاريع م�سار �إن�شاء وت�أهيل وجتهيز املتاحف واملواقع الأثرية يف املناطق:

 -1مشروع تطوير قصر خزام بجدة وتحويله إلى متحف للتراث اإلسالمي.
 -2مشروع متحف الصور التاريخية بقصر البديعة.
 -3مشروع تأهيل قصر الملك عبدالعزيز بالخرج وتحويله إلى متحف ومركز ثقافي
بوسط مدينة الخرج.
 -4مشروع تأهيل قصر الملك عبدالعزيز بالمعابدة وتحويله إلى متحف لمكة المكرمة.
 -5مشروع إنشاء ( )8متاحف جديدة في المناطق.
 -6مشروع تطوير ( )6متاحف قائمة.
 -7مشروع تأثيث وتجهيز وتنفيذ العروض المتحفية في ( )14متحف ًا إقليمي ًا.
 -8مشروع واحة القرآن.
 -9مشروع تهيئة عدد من المواقع األثرية ،وتشمل تهيئة ( )40موقع ًا أثري ًا ،وفتحها
للزوار.
 -10مشروع تهيئة مسارات الطرق التاريخية ،وتشمل :تأهيل ستة طرق تاريخية هي:
طريق الهجرة ،طريق توحيد المملكة ،درب زبيدة ،طريق الحج الشامي ،طريق الحج
المصري ،طريق الحج اليمني ،حيث تشمل التهيئة تأهيل محطات الطرق الرئيسية
بواقع خمس محطات في كل طريق مع إنشاء مراكز للزوار بها.
 -11مشروع تهيئة القالع األثرية.
 -12مشروع متاحف المحافظات في المباني التاريخية المملوكة للدولة.
 -13مشروع توسعة المتحف الوطني.

م�شاريع م�سار الت�شغيل وال�صيانة للمتاحف واملواقع الأثرية:

 -1مشروع التجهيزات والحراسات األمنية للمتاحف والمواقع األثرية.
 -2مشروع تشغيل وصيانة المتاحف والمواقع المفتوحة للزوار.
 -3مشروع الترميم اإلنقاذي للمواقع األثرية.
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 -1مشروع توثيق مواقع التاريخ اإلسالمي.
 -2مشروع تأهيل اآلبار ومصادر المياه المرتبطة بالسيرة النبوية.
 -3مشروع تأهيل مسار الهجرة النبوية.
 -4مشروع تسجيل مواقع التاريخ اإلسالمي في السجل الوطني ،وتهيئة المواقع
المرتبطة بالتاريخ اإلسالمي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (موقع غزوة
أحد ،الخندق ،بدر ،الحديبية ،مسجد البيعة ،قصور عروة ،قلعة قباء).
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م�شاريع م�سار املحافظة على مواقع الرتاث العمراين وتنمية القرى الرتاثية:

 -1مشروع تصنيف وتسجيل مواقع التراث العمراني.
 -2مشروع توثيق مباني التراث العمراني.
 -3مشروع تأهيل وتنمية نماذج من القرى والبلدات التراثية.
 -4مشروع األعمال اإلنقاذية العاجلة للمباني التراثية اآليلة للسقوط.
 -6مشروع معارض وملتقيات التراث العمراني.
 -7مشروع تأهيل المباني التراثية للمواطنين المسلمة للهيئة.
 -8مشروع تنمية التراث العمراني في الموانئ التاريخية للبحر األحمر (ينبع ،وأملج،
والوجه ،وضباء ،والليث ،والقنفذة).

م�شاريع م�سار ت�سجيل وحماية الآثار والبحث والتنقيب الأثري

يتضمن المسار تنفيذ مشاريع تهتم بتوفير األجهزة واآلليات الالزمة لمراقبي اآلثار
في كل مناطق المملكة ،وحراسة المواقع المفتوحة للزوار ،وتسوير المواقع األثرية
وصيانة األسوار القائمة ،وتبتير المواقع األثرية ،واستعادة اآلثار الوطنية التي نقلت
إلى الخارج بطرق غير مشروعة ،وشراء القطع األثرية والتراثية ،والتوعية والتعريف
باآلثار والمتاحف والتراث العمراني ،وترميم وصيانة المباني األثرية المهمة.

وسيتم تنفيذ ذلك عبر المشاريع التالية:
 -1مشروع مراقبي اآلثار.
 -2مشروع استعادة اآلثار الوطنية.
 -3مشروع الرفوعات المساحية الستخراج صكوك للمواقع األثرية.
 -4مشروع المسح والتنقيب األثري.
 -5مشروع شراء القطع األثرية والتراثية.
 -6مشروع الدراسات األثرية المتخصصة.
 -7مشروع تسجيل مواقع من المملكة في قائمة التراث العالمي.
 -8استكشاف اآلثار الغارقة.
 -9مشروع تسوير ووضع اللوحات التحذيرية والتعريفية بالمواقع األثرية.
 -10مشروع نزع ملكية المواقع األثرية والتراثية المملوكة لمواطنين.
 -11تسجيل القطع األثرية والتراثية.
 -12مشروع تطبيقات الرصد األثري في كل مناطق المملكة.
 -13مشروع النشر العلمي وتطوير أوعية وأساليب النشر.
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 -1مشروع البرامج التشغيلية للمتاحف والمواقع األثرية.
 -2مشروع المعارض الزائرة.
 -3مشروع الدعم الفني للمتاحف الخاصة.
 -4مشروع التجهيزات التقنية للمتاحف والمواقع األثرية.
 -5مشروع التربية المتحفية.
 -6مشروع تطوير العروض القائمة في المتحف الوطني.

م�شاريع م�سار تنمية احلرف وال�صناعات اليدوية:

 -1مشروع إنشاء مراكز اإلنتاج الحرفي في المناطق والمحافظات.
 -2مشروع تطوير األعمال الحرفية في مواقع التراث العمراني.

م�شاريع م�سار التوعية والتعريف بالرتاث الوطني:

 -1مشروع تعزيز البعد الحضاري في مناهج التعليم العام.
 -2مشروع الحمالت اإلعالمية.
 -3مشروع التوعية والتعريف بعناية المملكة بمواقع التاريخ اإلسالمي في الداخل
والخارج.
 -4سلسلة األفالم الوثائقية عن اآلثار والتراث.
 -5ملتقى التراث الحضاري للمملكة.
 -6سلسلة المحاضرات والندوات.
 -7إنشاء منصات لمشروع خادم الحرمين الشريفين على قنوات التواصل االجتماعي
وتعزيز المحتوى.
 -8مشروع التواصل الميداني مع الشركاء.
 -9مشروع التواصل مع اإلعالم الدولي.
 -10مشروع مطبوعات التراث الحضاري.

م�شاريع م�سار ا�ستقطاب وتطوير الكوادر الب�رشية الالزمة لإدارة الرتاث الوطني:

 -1مشروع دعم كل مواقع اآلثار بالمملكة بكوادر بشرية مؤهلة.
 -2مشروع تشغيل المتاحف الجديدة بكوادر بشرية مؤهلة والبالغ عددها (18
متحف ًا).
 -3مشروع التعاقد مع مختصين للعمل في مجال اآلثار والتراث.
 -4مشروع دعم كل مواقع التراث العمراني بالمملكة بكوادر بشرية مؤهلة.
 -5مشروع تدريب الكوادر الوطنية العاملة في قطاع اآلثار والمتاحف بالهيئة.
 -6مشروع تأهيل مسؤولي اآلثار والتراث في مجال اللغة اإلنجليزية.
 -7مشروع التدريب المشترك مع المتاحف العالمية.

م�سار فعاليات الرتاث الثقايف:

 -1مهرجان جدة التاريخية.
 -2الفعاليات والمهرجانات في مواقع اآلثار والتراث.
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 -3مشروع التوثيق الصوتي والمرئي للحرف والصناعات اليدوية.
 -4مشروع تطوير األعمال الحرفية في األسواق الشعبية.
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استطاعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تفعيل قرار ضم
قطاع اآلثار إليها في نهاية عام 1428ه ــ ،أن تحقق الكثير من اإلنجازات في
القطاع ،وأن تخرج التراث الوطني من باطن األرض؛ ليصبح واقعاً معاشاً
يستفيد منه الباحثون والمتخصصون؛ لمعرفة دور المملكة في الحضارة
اإلنسانية.
وانطلقت الهيئة في عملها بقطاع اآلثار وفق استراتيجية لتطوير الموروث
األثــري والتاريخي والحفاظ عليه وحمايته والتعريف به وإبـ ـرازه ،برؤية
واضحة ،ومهمة خاصة ،وأهداف محددة.
وقطعت الهيئة شوطاً كبيراً في التوعية والتعريف باآلثار وحمايتها وإعادة
االعتبار إليها وتهيئتها والتنقيب عنها وعرضها عالمياً ،واستعادة اآلثار
الوطنية من داخل المملكة ومن خارجها ،كما حققت الكثير من االكتشافات
األثرية المهمة التي أكدت العمق التاريخي والحضاري للمملكة العربية
السعودية.
لقد نجحت الهيئة في تغيير الكثير من المفاهيم الفكرية التي تستبيح
اآلثــار التاريخية وسرقتها ،وذلــك عبر منهجية إداريــة جديدة ،وحمالت
وخـطــط وق ـ ـرارات ومـشــاريــع وم ـبــادرات متتالية ،وأشــركــت المجتمعات
المحلية في جهود المحافظة على اآلثار والحد من العبث بها ،وتمكنت من
ترسيخ قضية الحفاظ على التراث واآلثار؛ باعتبارها قضية وطنية بما تمثله
من أهمية وبعد تاريخي وحضاري وثقافي.
جهود الهيئة في قطاع اآلثار لم تكن محلية فقط ،بل اتسمت بالطابع الدولي
أيضاً؛ فها هو معرض روائع آثار المملكة العربية السعودية يطوف العواصم
األوروبية وأهم المدن في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث تستضيفه أهم
عرف بتاريخ المملكة وإرثها الحضاري
متاحفها ،محتضنة كنوزاً سعودية ُت ّ
وإسهاماتها في الحضارة اإلنسانية.
كما دخلت المواقع األثرية والتراثية قائمة التراث العالمي ،وتم تسجيل
مواقع مدائن صالح والدرعية التاريخية وجــدة التاريخية؛ وهو ما يعني
اعترافاً بعالمية هذه المواقع .ويجري تجهيز ملف الرسوم الصخرية في
جبة والشويمس بمنطقة حائل ،كما وافق مجلس الوزراء على تسجيل عشرة
مواقع أخرى في القائمة.
وتوجت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهودها الكبيرة التي
بذلتها إلحداث نقلة نوعية في االهتمام بإرث المملكة العربية السعودية
التاريخي ،بموافقة مجلس الــوزراء على مشروع خادم الحرمين الشريفين
للعناية بالتراث الحضاري.
ويعد هذا المشروع ثمرة لعمل وخطط ومبادرات استمرت سنوات طويلة،
ويتضمن مسارات وبرامجومشروعات تستهدف التوعية والتعريف بالتراث
الوطني وحمايته وتأهيله ،والتكامل مع المؤسسات الحكومية األخــرى
والمواطنين ،وسيحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في العناية بالتراث الوطني
للمملكة العربية السعودية.

