الآثار

من التوعية واحلماية
�إىل اال�ستثمار و�إعادة االعتبار
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نقلة غري م�سبوقة

يف االهتمام بالرتاث الوطني

منذ تأسيسها عام 1421هـ ،وبعد انضمام قطاع اآلثار والمتاحف
بناء على األمر الملكي رقم أ 2/وتاريخ 1424/2/28هـ ،وفور
إليها ً
تسلمها القطاع فعلياً بتاريخ 1428|12|20هـ ،عملت الهيئة العامة
للسياحة والتراث الوطني على وضع الهيكل المؤسسي والتنظيمي
لقطاع اآلثار والمتاحف وفقاً الستراتيجية علمية تتوافق مع أفضل
التجارب العالمية ،من حيث األنظمة والسياسات التي تهدف إلى
التوعية بها ،والتعريف بأهميتها ،والعمل على حمايتها ،وإعادة
االعتبار لها ،وتهيئتها ،والتنقيب عنها ،وتحويلها إلى وجهات
ومسارات سياحية الستثمارها كموارد اقتصادية تسهم في تنويع
مصادر الدخل الوطني ،وقد شهد االهتمام باآلثار والتراث الحضاري
للمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله  ،-نقلة غير مسبوقة جعلته
من أبرز المحاور التي يستند إليها برنامج التحول الوطني ،2020
ورؤية المملكة  ،2030ويتضح ذلك من خالل القرارات واألنظمة
التي صدرت في السنوات األخيرة للمحافظة على اآلثار والتراث
الوطني..
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ا�سرتاتيجية �شاملة لتطوير
قطاع الآثار واملتاحف
�رشعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فور صدور
المرسوم الملكي بضم قطاع اآلثار والمتاحف إليها ،في إعداد
استراتيجية شاملة لتطوير القطاع ،وقد أقرها مجلس إدارة الهيئة
عام 1426هـ ،وتشمل منهجيـة واضحة 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 ،وسبل الحماية والترميم،
والتوثيق وإدارة المواقع والمقتنيات ،وتغطي االستراتيجية خطة عمل
عاما من 1447-1428هـ ،وتشمل كل جوانب المتطلبات
تستمر لعشرين ً
والمسؤوليات الالزمة لحماية اآلثار والتراث الحضاري وتطويره
وعرضه ،وقد شكلت الرؤية التي قدمتها الهيئة عام 1424هـ (2003م)
الخلفية التي تقوم عليها االستراتيجية بأكملها.
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�أنظمة واتفاقيات حلماية الآثار الوطنية
يف إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في المحافظة على تراثها الثقافي والحضاري ،عملت على سن
األنظمة الكفيلة بحماية الممتلكات الثقافية الوطنية ،والمساهمة في االرتقاء بهذا الجانب من كافة مجاالته
ومتطلباته ،حيث أخضعت اآلثار الثابتة والمنقولة منذ عام 1392هـ ،لنظام اآلثار الصادر بالمرسوم الملكي م 26/
وتاريخ 1392/6/23هـ.
وقد رأت الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني أن هذا النظام صار ال يلبي كل
متطلبات حماية اآلثار والمحافظة عليها،
فقامت بإعداد مشروع نظام لآلثار
والمتاحف والتراث العمراني ليتوافق مع
معطيات الوقت الحاضر الجديدة ،إضافة
إلى تشديد العقوبات للحد من التعديات
على اآلثار وسرقتها ،وقد وافق مجلس
الوزراء في الجلسة التي عقدها يوم
االثنين  25شعبان 1435هـ (الموافق 23
يونيو 2014م) على نظام اآلثار والمتاحف
والتراث العمراني في نسخته الجديدة.
ويواكب النظام الجديد العملية التطويرية
الشاملة لآلثار والتراث العمراني ،وأهمية
المحافظة عليها ،وعدم التعرض لها
ويعد
بالهدم أو اإلزالة أو التخريبُ ،
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هذا النظام نقلة مهمة في التعامل مع
اآلثار والتراث الحضاري للمملكة ،كما
يح ّفز المواطن ليكون الشريك األول في
المحافظة عليها ،حيث يتضمن النظام
حزمة من المحفزات للمواطنين الذين
يسهمون في المحافظة على اآلثار،
ويشدد في الوقت نفسه العقوبات بحق
المخالفين.
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الآثار الثابتة واملنقولة ملكا ً من الأمالك
العامة للدولة
يتميز النظام بالشمولية والتكامل مع األنظمة األخرى ،وقد تضمن إنشاء صندوق اآلثار والمتاحف الذي ُينفق من
جميع اآلثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة
خالله على حماية اآلثار والمحافظة عليها وصيانتها .و ُي ِع ُّد النظام
َ
أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو واليتها القانونية ملكاً من األمالك 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.
ويلزم النظام كل من يملك أثراً منقوالً بعرضه
ُ
على الهيئة لتسجيله خالل سنتين من تاريخ
نفاذ النظام.

تعدى على أثر أو
كما يعاقب النظام كل من َّ
موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو َم َس َح أو
ن َّق َب 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 غارقاً ،أو نقله من مكانه،
شوه أثراً ،أو تراثاً عمرانياً بالكتابة ،أو الطالء،
أو ّ
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أو النقش ،أو إلصاق اإلعالنات عليه ،أو بافتعال
الحريق.
ويعاقب النظام كل من حاز أو صنع نماذج
أو نسخاً لآلثار ،ألغراض تجارية دون ترخيص
من الهيئة ،أو أخفى اآلثار 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 الغرامة المالية أو
معا.
السجن ،أو االثنين ً

9

10

اتفاقيات دولية حلماية الآثار
�إ�ضافة إلى األنظمة المحلية ،و َّقعت 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،
وتنفيذا لهذه االتفاقية تم إعادة 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 ،وتنفيذاً لهذه
االتفاقية قامت الهيئة بتسجيل مواقع الحجر «مدائن صالح»،
والدرعية التاريخية ،وجدة التاريخية ،والرسوم الصخرية بمنطقة
حائل ،وواحة األحساء ،ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو،
وتعمل الهيئة حالياً على استكمال اإلجراءات الخاصة بتسجيل
( )9مواقع أخرى.
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تطوير وعي املواطن بهدف حماية الآثار
الوطنية
اهتم النظام بتطوير وعي المواطن
كحا ٍم أول لآلثار الوطنية ،حيث نص على
قيام الهيئة 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 أيضا كل
من اكتشف أثراً ثابتاً ،أو منقوالً ،أو غارقاً مهماً
بطريق الصدفة ،وتكون المكافأة متناسبة مع
قيمة األثر ،وكذلك من أرشد أو ساعد على
العثور على مواقع أو قطع أثرية غير معروفة
للهيئة ،على أن تكون المكافأة التي ُتمنح له
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متناسبة مع قيمة األثر ،أو قام بأعمال تسهم
في المحافظة على اآلثار والتراث العمراني،
وعدم العبث بها.
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حماية الآثار البحرية اخلا�ضعة ل�سيادة اململكة
يحمي النظام اآلثار الغارقة الثابتـة والمنقولة ،المكتشفة وغير المكتشفة ،في المناطق البحرية الخاضعة
لسيادة المملكة أو واليتها القانونية باعتبارها ملكاً للدولة ،و ُيلزم النظام كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء،
أو حطاماً لسفن ،أو قطعة أثرية منقولة بأن يتركها في مكانها ،وأالّ ُيلحق بها أي ضرر أو تغيير ،وأن ُيبلغ الهيئة أو
أقرب سلطة حكومية بوجودها فوراً ،وعلى هذه السلطة أن تحيط الهيئة علماً بذلك على وجه السرعة .و ُ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 اآلثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية
الخاضعة لسيادة المملكة أو واليتها القانونية ،ألخطار تهدد سالمتها أو بقاءها ،فعلى الهيئة اتخاذ التدابير
الالزمة للمحافظة عليها.
وتنسق الهيئة مع كل من وزارة الدفاع،
ووزارة الداخلية (حرس الحدود) ،ووزارة
البترول والثروة المعدنية ،ووزارة الزراعة،
وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية،
والمؤسسة العامة للموانئ ،والهيئة
السعودية للحياة الفطرية ،والهيئة العامة
لألرصاد وحماية البيئة ،والهيئة العامة

14

للجمارك ،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 العامة للسياحة
والتراث الوطني.
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حماية مواقع التاريخ الإ�سالمي
حتظى مواقع التاريخ اإلسالمي في جميع أنحاء المملكة ،وعلى رأسها مكةالمكرمة والمدينة والمنورة بمكانة
عظمى لدى القيادة السعودية ،وفي قلب كل مسلم داخل السعودية وعلى مستوىالعالم ،ونظراً لهذه األهمية ،صدر
توجيه من المقام السامي الكريم بالمحافظة على مواقع التاريخ اإلسالمي في مكة المكرمة والمدينة المنورة واستثمارها
بما ال يفضي إلى المخالفات الشرعية ،وعدم إزالة المساجد التاريخية إال بعد الرجوع للمقام السامي الكريم.
وتنفيذً ا لألمر السامي الكريم قامت الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق
والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية
ممثلة في أمانة مكة المكرمة وأمانة المدينة
المنورة ،وفرعي وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد بمكة المكرمة والمدينة
المنورة ،والرئاسة العامة لشئون المسجد
الحرام والمسجد النبوي ،وهيئة تطوير
منطقة مكة المكرمة ،وهيئة تطوير المدينة
المنورة ،ومعهد خادم الحرمين الشريفين
ألبحاث الحج ،للعمل على حصر اآلثار
بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة
اإلسالمية
ْ
المنورة لتوفير الحماية الالزمة لها ،وأسست
الهيئة «برنامج العناية بمواقع التاريخ
اإلسالمي» الذي يختص بمواقعالتاريخ
اإلسالمي المرتبطة بالسيرة النبويةوعصر
الخلفاء الراشدين في جميع مناطق المملكة،
حيث يعمل البرنامج على متابعة ومراجعة
التقارير الخاصة بمواقع التاريخاإلسالمي،
والمشاركة في اإلشراف على مشاريع الترميم
والتأهيلوالصيانة ،وكذلك وضع الخطط
لحماية تلك المواقع ،ويهدف البرنامج إلى:
•وضع الخطط لحماية مواقع التاريخ
اإلسالمي ،من خالل تأهيلوتطوير هذه
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المواقع والعمل مع اإلدارات المعنية
في قطاع اآلثاروقطاعات الهيئة األخرى
والشركاء خارج الهيئة لتنفيذها.
•توظيف مواقع التاريخ اإلسالمي
بالطريقة المثلى التي تبرز ظهوررسالة
اإلسالم الخالدة ،وسيرة الرسول صلى
الله عليه وسلم والخلفاءالراشدين
رضوان الله عليهم ،وإخراج المآثر
اإلسالمية الخالدةوالقصص التاريخية
العظيمة من المصادر الموثوقة لتصبح
واقعاًمعاشاً يستلهم من خاللها
المسلمون أعظم المعاني وأسمى القيم.
•تعزيز البعد التوعوي والحضاري
والتاريخي لهذه المواقع للفائدة
العلمية ،وربط الدارسين بالتاريخ
اإلسالمي المبني على التراث المادي
والمعلومات التاريخية الموثقة.

•العمل مع العلماء في مجال الشريعة
والتاريخ اإلسالمي في مراجعةوإعداد
النصوص التاريخية والتعريف بمواقع
التاريخ اإلسالمي.
•إعداد المطبوعات والنشرات التعريفية
عن مواقع التاريخ اإلسالمي.
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توظيف التقنية احلديثة

لتوثيق الرتاث الوطني

تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في رؤيتها
لحماية اآلثار الوطنية على مجموعة من المسارات التي تصب كلها
في تحقيق جملة من األهداف أهمها:
•الحماية
•المعرفة
•التوعية
•االهتمام
•التأهيل
•التنمية
•االستثمار
وكذلك دعم وتطوير برامج المسح والتنقيب والبحث العلمي األثري،
وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال ،وقد حرصت الهيئة على
توظيف نظم المعلومات والتقنية الحديثة بهدف التحول إلى بيئة
عمل إلكترونية لتوثيق التراث الوطني ،ولذلك أنشأت «سجل اآلثار
الوطنية» عام 1432هـ ،ويضم هذا السجل حالياً أكثر من ( )8000موقع
أثري ،ويجري العمل على استكمال تسجيل باقي المواقع األثرية.
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بعثات �سعودية ودولية للم�سح والتنقيب
تو�سعت الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني في أعمال المسح والتنقيب
ليأخذ في شكله ومضمونه منحى آخر أكثر
شمولية ومنهجية ويشمل مواقع أكثر،
لما لذلك من أهمية كبيرة في تعزيز البعد
الحضاري للمملكة من خالل االكتشافات
التي يتم تحقيقها ،والتي تؤكد العمق
التاريخي للمملكة من حيث تعاقب
الحضارات التي عاشت أو عبرت شبه
الجزيرة العربية ،وما نتج عنها من عالقات
تاريخية ربطت الشرق بالغرب والشمال
بالجنوب ،وقد نفذت الهيئة الكثير من
البرامج البحثية ،واألعمال الميدانية األثرية
من خالل فرق وطنية ودولية متخصصة،
وباستخدام أساليب علمية وفيزيائية حديثة
للتحليل والتأريخ والمسح واالستكشاف
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في مختلف مناطق المملكة ،وتنفذ الهيئة
برنامجاً متكامالً للتنقيب والمسح األثري في
كل مناطق المملكة ،حيث تباشر ( )34بعثة
سعودية ودولية مشتركة عملها في المواقع
األثرية السعودية بالتعاون مع بعثات أثرية
من :فرنسا ،وإيطاليا ،وأمريكا ،وبريطانيا،
وألمانيا ،واليابان ،وبلجيكا ،وبولندا ،وفنلندا،
والنمسا.
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ا�ستعادة الآثار الوطنية من الداخل
واخلارج
يف إطار اهتمام الدولة ممثلة في الهيئة
العامة للسياحة والتراث الوطني باآلثار
والتراث الحضاري للمملكة ،صدر األمر السامي
الكريم في تاريخ 1430/12/26هـ ،بالموافقة على
تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة الستعادة
اآلثار الوطنية التي ُنقلت إلى خارج المملكة
بطرق غير مشروعة ،وعضوية وزارة الداخلية،
ووزارة الخارجية ،ووزارة المالية والهيئة العامة
للجمارك ،ووزارة التجارة واالستثمار ،وهيئة
التحقيق واالدعاء العام ،وقد أطلق صاحب
السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن
عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني في شهر محرم عام 1433هـ،
«حملة استعادة اآلثار الوطنية» ،بتوجيهات
من خادم الحرمين الشريفين ،وجاء تحرك
الهيئة الستعادة اآلثار وفقاً لنظام اآلثار
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )26/وتاريخ
1392/6/23هـ ،والذي حل محله نظام اآلثار
والمتاحف والتراث العمراني الصادر باألمر
السامي الكريم رقم (م )٣/بتاريخ 1436/1/9ه.
وأسفرت جهود الهيئة في هذا المجال عن
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استعادة أكثر من ( )20ألف قطعة أثرية من
داخل المملكة ،ونحو ( )32ألف قطعة أثرية من
خارج المملكة ،مضى على اختفاء بعضها أكثر
من ( )50عاماً ،وقد حققت الحملة نجاحاً كبيراً
توج بإقامة (معرض اآلثار الوطنية المستعادة)
الذي أقيم بالتزامن مع المهرجان الوطني
للتراث والثقافة «الجنادرية» عام 1433هـ
برعاية خادم الحرمين الشريفين ،وتواصل
الهيئة جهودها الستعادة المزيد من اآلثار
من الداخل والخارج وفق األنظمة واالتفاقات
المحلية والدولية.
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( )5مواقع �سعودية �ضمن قائمة الرتاث العاملي
�أولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسجيل المواقع األثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي في
منظمة «اليونسكو» اهتماماً كبيراً ،بهدف الحفاظ على الثراء التاريخي واألثري والتراثي المتنوع في المملكة
العربية السعودية ،والتعريف بقيمة آثارها وتاريخها ،وقد بدأت عملية تسجيل المواقع السعودية في القائمة عندما
صدرت موافقة مجلس الوزراء عام 1427هـ ،على تسجيل ثالثة مواقع سعودية ،وهي( :الدرعية التاريخية ،ومدائن
صالح ،وجدة التاريخية) ،وقد تم تسجيل موقع مدائن صالح في القائمة كأول موقع سعودي يدرج بقائمة التراث
العالمي في عام 1429هـ2008 /م ،وأعقبه تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية عام 1431هـ2010 /م ،ثم موقع
جدة التاريخية عام 1435هـ2014 /م.
تال ذلك تسجيل مواقع الرسوم الصخرية
بمنطقة حائل عام 1436هـ /يوليو 2015م،
ثم تسجيل واحة األحساء في شوال 1439
هـ /يونيو 2018م ،ليكون الموقع الخامس
للمملكة في قائمة التراث العالمي ،وطرحت
الهيئة ( )9مواقع أخرى للتسجيل خالل
السنوات القادمة ،وتعمل حالياً على
تسجيلها بالتعاون مع فريق من خبراء مركز
التراث العالمي ،وهذه المواقع هي:
•الفنون الصخرية في بئر حمى.
•قرية الفاو بمنطقة الرياض.
•طريق الحج المصري.
•طريق الحج الشامي.
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•درب زبيدة.
•سكة حديد الحجاز.
•حي الدرع بدومة الجندل.
•قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة.
•قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير.
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