إدارة موارد التراث – العمارة – في المملكة العربية السعودية .وجهة نظر
د .عبد الناصر الزهراني

رئيس قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

جامعة الملك سعود كلية السياحة واآلثار
إدارة موارد التراث:

يع ّد الرتاث ثروة حضارية دتثل قيم وأفكار ومعتقدات وعادات وتقاليد شععبهو ،وألن العرتاث ديثعل ىبيعة األمعة ،العان الهعد
من التمسك هأصالتو واحملافظة عليو ،فهب التاريخ ادلادي ،وادلرآة احلقيقية ألي حضارة.
وعبلقة اإلنسان هرتاثو عبلقة عضبية تتمثل يف ىبيتو ،وترتبط يف وعيو هأهعاد تارخيية ودينيعة وثقافيعة وامتماعيعة وسياسعية
على حد سباء .وتعلق اإلنسان ادلسلم هرتاثو امتداداً لشعبره هاهلل والكبن واحلياة.
ظهععرت مشععكبلت ال عرتاث واذلبيععة مععة هدايععة الع ععر احلععديو وه عباالن النهضععة يف البلععدان العرهيععة ،هعععد ع ععبر االضلطععاط
واصطدام الثقافة اإلسبلمية هالثقافة األوروهية منذ أيام زتلة ناهليبن على م ر ،مث ما تبل االحتبلل الغريب البغيض دلعظم
األراض ع العرهيععة واإلسععبلمية ،فمععن ععبلل تلععك احلملععة ومععا رافقهععا مععن هعثععات عرفععا الععببلد اإلسععبلمية علععبم الغععرب
وتقنياتو ،وهدأت البلدان العرهيعة تترعرك زلاولعةً حتديعد مبقههعا وإظهعار ىبيتهعا أمعام ىعذا العد يل وحضعارتو البافعدة .ومعن
ىنا شهدت الببلد العرهية ظهعبر أفكعار مديعدة ته عل اإلنسعان ععن هي تعو وعاداتعو وتقاليعده وحعال ععن إسعبلميتو ،زلاولعةً
اللراق هالرالب احلضاري .ومنذ ذلك احلني هدأت معرالة الرتاث واحلداثة تقبم على م راعيها ،وأ ذ االت ال هاحلضارة
البافدة يتجلى يف الافة رلاالت احلياة ،وهدأ ظهبر تيارات ومدارس سلتلهة .فما ىب الرتاث.

مفهوم التراث
ويع ّد الرتاث ثروة ال تقدر هثمن وال ديكن أن تعبض .وديكن تعريهو على أنو:

"مجموو قويمو ومعتاوداوو وبداوو وفنووونو ومعوارعو جميو ن واط اإلنسوان المواد والمعنووو و وهوو نواج عو

جراكم خبوراو المجتمو و وهوو شواهد علوي جواري احموة و حوالهوا .ويتميوز بننوم مكوون مو بنوي مترابموةو ومتكاملوة

احجزاءو ومتداخلة في كثير م احوقاوو ومنم ما هو ثابت ومنم ما هو متغير".
وديكن تقسيم الرتاث إذل قسمني:
 -1تراث مادي.
1
 -2وتراث غن مادي يسمى هادلأثبرات الشعبية (فلكلبر) .

التراث الماد

يشمل الرتاث ادلادي القطة األثري ة وادلعادل وادلباين واألعمال واللبحات الهنية والز ارف  ...إخل .وديكن تقسيمو إذل:
 1ترجم هذا المصطلح في مجمع اللغة العربية وأصبح يعرف بالمأثورات الشعبية ،لذلك سنستخدم مصطلح مأثورات
شعبية بدالً عن الفلكلور.
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 -1جراث ثابت مثل:
أ -ادلباين وادلباقة األثرية ،ومساالن الكهبف ،والقرى واألحياء القددية والتقليديعة ،وادلععادل واألعمعال
ادلعماريععة ،ورلمبعععة ادلبععاين الرتاثيععة س عباء مت ععلة أو منه ععلة والععل مععا يتعلععق هادلبععاين مععن نقععبش
وز ارف معمارية ويكبن ثاهتاً.
ب -النقبش والرسبم على ال خبر.
ج -ادلراالز التارخيية ،وادلتاحف ،وادلكتبات وما يتعلق هبا.
د -احملميععات النباتيععة واحليبانيععة والطبيعيععة ،واحلععدا ق التارخييععة ،وحععدا ق احلي عبان والنبععات ،واحملميععات
ادلا ية.
ه -الرمبز البطنية الثاهتة اليت تقرر أمهيتها الدولة.
و -ال عرتاث الطبيع ع ويشععمل ادلباقععة ذات ا مععال الطبيع ع والتكبينععات ا يبلبميععة الععيت حت عبي ق ععيم
علمية ورتالية.

 -2جراث مناول ويق د هو أنو ديكن نقلو من مكان إذل آ ر مثل:
أ -القطة األثرية والرتاثية ومنتجات احلرف وال ناعات التقليدية.
ب -اآلثار ادلنقبلة اليت مضى عليها أالثر من ثبلذتا ة عام الالنقبش والعمبلت واأل تام احملهبرة (نظام
اآلثار يف ادلملكة العرهية السعبدية حيددىا هع  222سنة ،وجيبز لدا رة اآلثار أن تعتع معن اآلثعار
اليت ترمة إذل عهد أحدث إذا رأت أن ذلا ا ص تارخيية أو فنية "نظام اآلثار .)"1399
ج -ادلمتلكععات ادلاديععة ادلتعلق ععة هالتععاريخ ،ل ععا يف ذلععك العل ععبم والتكنبلبميععا والت ععاريخ احلععريب والت ععاريخ
االمتماع .
د -اجملمبعات والنماذج النادرة من شللكيت احليبان والنبات ومن ادلعادن ...إخل.
ه -األشياء ذات األمهية الهنية ومنها:
 oال ععبر واللبحععات والرسععبم ادل ععنبعة اللي عاً هاليععد أي عاً الانععا ادل عباد الععيت رهععا عليهععا أو
استخدما يف رهها.
 oالتماثيل وادلنربتات األصلية ادلتررالة أياً الانا ادلباد اليت استخدما يف صنعها.
 oال برة األصلية ادلنقبشة أو ادلطببعة على حجر منقبل.
 oادلخطبطع ععات النع ععادرة والكتع ععب ادلطببعع ععة يف عهع ععد الطباعع ععة األول ،والكتع ععب والبثع ععا ق
وادلط ببعات القددية ذات األمهية اخلاصة (معن الناحيعة التارخييعة أو الهنيعة أو العلميعة أو
األدهية ...إخل) ،سباء الانا منهردة أو يف رلمبعات.
 oطباهة ال يد والطباهة ادلالية وما دياثلها ،منهردة أو يف رلمبعات.
 oاحملهبظات لا فيها احملهبظات ال بتية والهبتبغرافية والسينما ية.
 oقطععة األثععاث الععيت تزيععد عمرىععا علععى ما ععة عععام واآلالت ادلبسععيقية القدديععة (االتهاقيععات
والتبص ععيات ال ععيت أقرس ععا اليبنس ععكب هش ععأن زتاي ععة الع عرتاث الثق ععايف 1985م ص -64
.)65
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 -3الحرع والصناعاو التاليدية
عرفا احلرف وال ناعات التقليدية منذ القدم وديكن تعريهها الما ماء عن اليبنسكب" :ادلنتج الذي ينتجو احلعريف يعدوياً
أو هاالستعانة هاآلالت على أن يبقى العمل اليدوي ر يساً يف عملية اإلنتاج .ويع ّد اإلنتاج احلريف غن زلدد هكمية إنتاج
معينة أو لباد زلدد على أن تكبن مباد عام مسعتددية .وحتعدد طبيععة ادلنعتج احلعريف البنعو منبثعق شعكبلً ومعادة ععن حامعة
نهع يععة أو رتاليععة أو فنيععة أو إهداعيععة أو ثقافيععة أو ز رفيععة أو تقليديععة ،وىع علععى أيععة حععال ذات رمزيععة دينيععة وامتماعيععة"
(مرمة .) ...
التراث غير الماد
 -4المنثوراو ال عبية
وتشمل رتية ادلمارسات والت برات وادلعتقعدات وادلععارف وادلهعارات ادلطلبهعة إلتقعان ادلعرفعة التقليديعة ومعا يعرتبط هبعا معن
األدوات والقطة وادلنتجات اليدوية .وىذا الرتاث الثقايف (ادلأثبرات الشعبية) يتبارث معيبل هععد ميعل وتبدععو ا ماععات
واجملمبعات معن مديعد ه عبرة مسعتمرة لعا يتهعق معة هي اسعا وتهاعبلسعا معة الطبيععة .وىعب ينمع لعديها اإلحسعاس هببيتهعا
والشعبر هاستمراريتها ويعزز احرتام التنبع الثقايف والقدرة اإلهداعية البشرية ( اليبنسكب  .)...ومن ادلأثبرات الشعبية ما
ىب مادي ومنو ما ىب قبرل ومنو ما ىب حرال  .وهناءً على ذلك ديكن تقسيمها إذل:
-1
-2
-3
-4

ادلعتقدات وادلعارف الشعبية.
العادات والتقاليد الشعبية.
األدب الشعيب وفنبن احملاالاة.
الثقافة ادلادية والهنبن الشعبية.

لماذا االهتمام بالتراث؟
ودلا حيمل الرتاث من قيم وأفكار ومعتقدات وعادات وتقاليد ،وأنو ديثل ذاالرة األفراد واألمة ،الان الهد من احملافظة عليو
ألسباب عديدة منها:
 -1أن ىذه ادلمتلكات الثقافية م در من م ادر ادلعرفعة فهع مسعتبدع ع ات األمعم .قعال تععاذل يف سعبرة غعافر
آيععة " : 21أودل يسععنوا يف األرض فينظععروا اليععف الععان عاقبععة الععذين الععانبا مععن قععبلهم ،الععانبا ىععم أشععد مععنهم قععبة
وءاثاراً يف األرض  ...اآلية" .وقال تعاذل" :أودل يسنوا يف األرض فينظعروا اليعف العان عاقبعة العذين معن قعبلهم،
الانبا أشد منهم قبة وأثاروا األرض وعمروىا أالثر شلا عمروىا  ...اآلية" الروم آية .9
 -2أنععو ديثععل ىبيععة اجملتمعععات البشعرية ،فعرتاث األمععة ىبيتهععا الععذي جتمععة عليععو ،ويعع ّد مععن مقدسععاسا الععيت جيععب أن
ت ان وحيافظ عليها ميل هعد ميل.
 -3أن الرتاث حيمل قيم ورسا ل سلتلهة (دينية ،وتارخيية ،وامتماعية ،وروحية ،وفنية ... ،إخل) .فمنارات ادلسامد
تظهر قيم ورسا ل لكل ناظر إليها ،والذلك ادلتاحف وادلعارض وغنىا.
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 -4أنععو وسععيلة للتعععارف والسععبلم هععني الشعععبب واجملتمعععات ،فكععل رلتمععة لععو تعراث ععاص هععو فمععن ععبلل التعععرف
علععى تعراث أي رلتمععة تسععتطية أن ترسععم صععبرة لععذلك اجملتمععة .فالعمععارة يف ا زيععرة العرهيععة ،هشععكل عععام ،دتثععل
البساطة ،وتعط داللة عن القيم االمتماعية والثقافة لسكان ا زيرة العرهية.
 -5يع ع ّد ال عرتاث م ععدراً مععن م ععادر الععد ل القععبم لععا لععو عبلقععة ها ععذب السععياح  .إضععافة البنععو م ععدراً مععن
م ادر إجياد فرص العمل.
 -6أن الرتاث ،ادلادي ،غن قاهل للتجديعد فعاذا معا أتلعف شلتلعك تراثع أو أزيعل معن البمعبد فانعو ال ديكعن أن يععبد
الما الان ،وال ديكن إعادة أصالتو هعد تدمنه.
 -7أن الرتاث يرهط احلاضر هادلاض .
 -8أن ىذا الرتاث ديثل تاريخ األمة األصيل حيو يع ّد روح البطن وومدانو.
 -9أن ىذا الرتاث ديثل تهاعل الناس مة هي تهم ،حيو تثثر العادات والتقاليد االمتماعية على ىذا الرتاث.
 -12تعرضو لعمليات النهب والسلب ادلتزايدة اليت ظهرت يف مناطق الثنة من العادل.

إدارة موارد التراث ومفهومم
يعتمععد صلععاح أي مثسسععة ،هعععد اهلل ،علععى حسععن إدارسععا .وتعععرف اإلدارة هأهنععا" :تنظععيم نشععاط هشععري رتععاع  -ىععادف
(ادلطني 1992م ص )" .وأيضاً أهنا :فن وعلم سلبك التعامل مة األفراد وحتقيق التعاون هينهم وتنسعيق مهعبدىم معن
أمل حتقيق أىداف ادلشروع .واإلدارة من ادلنظبر التنظيم ى  :إصلاز أىداف تنظيمية من بلل ادلبارد البشرية وادلادية
(عسكر ص  .)23واإلدارة عملية مستمر ومتكاملة تبدأ هترديد اذلدف مث رسم الطريقة ادلثلى للبصبل إليو ععن طريعق
شلارسععة اإلدارة مععن ععبلل القيععام هالبظععا ف اإلداريععة اخلم ع األساسععية (التخطععيط -التنظععيم -التبظيععف – التبميععو -
الرقاهة).
عناصر اإلدارة بمفهومها الحديث جتكون م :
 -1فرد أو رلمبعة من األفراد يتميزون هقدرات و ات اصة.
 -2رلمبعة من األ نشطة والبظا ف اليت دتارس (التخطيط والتنظيم والتبميو والرقاهة واحملاسبة والتسبيق  ...إخل).
 -3ادلعارف وادلهاىيم واألساليب اإلدارية.
 -4ادلبارد البشرية وادلادية.
 -5احمليط اخلارم للمشروع (هي ة ادلشروع) (عسكر 1997م ص .)24-23
وإلدارة مبارد الرتاث مهام تشمل تبعية ا مهبر هأمهية الرتاث ،هشعكل ععام ،وقبعبل وتطبيعق االتهاقيعات وادلباثيعق الدوليعة
مععة مراعععاة القعبانني والعععادات احملليععة ،وحتديععد عمليععة تنهيععذ أالثععر البسععا ل قبععبالً لل ععيانة واسععتخدام وزتايععة العرتاث الععذي
حتا إدارسا.
وال ديكن احلهاظ على الرتاث إالّ هبمبد العدد الكايف من العاملني ادلدرهني هدءاً هأعلى ادلستبيات اإلدارية حعال احلعرفيني
وادلشرفني وادلهن ادلساندة واال ت اصيني يف سلتلف ادلهن (فيلدن و يبالا ص .)65
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احسس العامة إلدارة التراث:
عند إدارة الرتاث الهد من احرتام األس العامة التالية:
 -1أن اذل ععدف م ععن إدارة الع عرتاث ى ععب احملافظ ععة عليه ععا (ادليث ععاق ال ععدورل إلدارة الع عرتاث 1992م ادل ععادة السادس ععة)،
وصيانتها ه برة دورية.
 -2أن احملافظععة علععى ال عرتاث يشععمل احملافظععة علععى أصععالتو ،ولؤلصععالة مبانععب ر يسععة جيععب إحرتامهععا رتيع عاً وى ع
األصالة يف ادلباد و الت ميم واحلرفة ويف البضعية (الما ن ا عليو وثيقة نارا  -اليبنسكب 2225م).
 -3احملافظة على قيم الرتاث ،ويف هعض األحيان قد ضلتاج إذل التضرية هبعض القيم القليلة األمهية دل لرة حتقيق
االستخدام ،لكن جيب أن يكبن ذلك هأقل قدر شلكن (ميثاق البندقية 1964م ادلادة رقم .)11
 -4إن احملافظععة علععى ال عرتاث جيععب أن تععتم وفععق ادلعععاين والق عبانني وادلباثي عق احملليععة والدوليععة (نظععام اآلثععار يف الدولععة
ادلعنيع ع ععة وميثع ع ععاق البندقيع ع ععة 1964م ،وميثع ع ععاق الىع ع ععبر 1982م ،وميثع ع ععاق واشع ع ععنطن 1987م وميثع ع ععاق نع ع ععارا
1994م).
 -5إتباع الشروط وادلعاين الدولية يف ا تيار وظيهة إعادة استخدام الرتاث (انظر ميثاق البندقية مادة رقم  )5معة
دراسة ا دوى االقت ادية.
 -6إلقامععة أي نشععاط ،أو معععرض ،أو نشععاط جععاري ،أو تعليم ع  ،أو تععرميم أو إعععادة تأىيععل ...إخل ،فانععو جيععب
وضععة طععة مدروسععة مع ععدة مععن قبععل فريععق م ععن عععدة متخ ععني ،الععل يف رلال ععو( ،معمععاري ،أثععري ،ح ععريف،
متخ ععص يف ادلععأثبرات الشعععبية ،أمععني مترععف ،مععرمم ... ،إخل) ،قععد احيتععاج إلععيهم رتيععاً أو هعضععهم حسععب
النشععاط ،مععة أ ععذ ادلبا فقععة عليععو مععن ا هععات ادلعنيععة ،وجيععب تقسععيم مععدة تنهيععذ اخلطععة إذل ف عرتات طبيلععة أو
متبسطة أو ق نة ،حسب النشاط.
وظائف اإلدارة في إدارة موارد التراث:
الوظيفة احولي :التخميط
يعع ّد التخطععيط ،يف إدارة معبارد العرتاث أو غععنه ،القاعععدة الععيت تقععبم عليهععا البظععا ف اإلداريععة األ ععرى .والتخطععيط ظععاىرة
صرية أساسية من ظباىر الع ر احلديو ،وىب وسيلة عامة ديارسها اجملتمة على مستبى الدولة وادلثسسة واألفراد ،وىب
عملية مستمرة لترقيق األىداف ،وىب وسيلة ولي غاية.
وي مل التخميط:


وضة أىداف إدارة مبارد الرتاث واسرتاتيجياسا وسياساسا وإمراءاسا وتنبثاسا.

 وإعداد ميزانية إدارة مبار الرتاث التقديرية ووضة هرامج عملها وا داول الزمنية اخلاصة هبا.
وتع ّد عملية اختاذ القرارات مزءاً من وظيهة التخطيط ،فاختاذ القرار يتطلب اال تيار من هني البدا ل ادلتاحعة وطعرق سعن
األمبر اليت سيقبم هبا األفراد واإلدارات وادلثسسة دلدة أيام وشهبر وحال سنبات قادمة.
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الوظيفة الثانية :التنظيم
وترمة أمهية التنظيم إذل حقيقة أن العملية اإلدارية ال خترج إذل حيز البمبد والباقة إالّ يف إطار تنظيم شامل ،الما
تتبقف فاعليتها على شخ ية ىذا التنظيم وادلبادئ اليت يسن عليها.
الوظيفة الثالثة :التوظيف
تع ّد ادلبارد البشرية من أىعم ادلعبارد يف مشعروع إدارة معبارد العرتاث .وىع ادلطالبعة هترديعد ومعذب واحملافظعة علعى الععاملني
من ادلبظهني ادلثىلني والهنيني واحلرفيني من من يعمل يف البناء هاحلجر والطعني وغعنه ،وادللعي وادلعبلط  ...إخل ،وادلعرشلني
وغنىم دلؤل األماالن الشاغرة فيها من بلل التبظيف.
الوظيفة الرابعة :التوجيم
لجرد االنتهاء من صياغة طط إدارة مبارد الرتاث وهناء ىيكلها التنظيم وتبظيف العاملني فيها ،تكبن اخلطبة التالية
يف العملي ععة اإلداري ععة ى ع تبمي ععو الع ععاملني لترقي ععق األى ععداف ادلخط ععط ذل ععا س ععلهاً ،ويق ععد هب ععا تبمي ععو ادلرؤوس ععني ليقبم عبا
هاألعمال ادلطلبب تنهيذىا طبقاً للخطة اليت مت وضعها يف إطار التنظيم ادلعتمد.
الوظيفة الخامسة :الرقابة
سدف الرقاهة إذل التأالد من أن التنهيذ أو العمل أو نشاط ادلرؤوسني مطاهق لؤلىداف ادلبضبعة يف اخلطة ،لذلك ترتبط
الرقاهة هبظيهة التخطيط ،والغرض األساس ّ من الرقاهة ىب حتديعد معدى صلعاح وظيهعة التخطعيط ،وتتضعمن وظيهعة الرقاهعة
قياس وت ريح أداء ادلرؤوسني وادلبظهني عن طريق مقارنة األداء الهعل هاألداء ادلتبقة يف اخلطة ادلبضبعة.
إدارة التراث العمراني

مادمة:

دتثعل ادلملكعة العرهيعة السععبدية أالثعر  %82مععن مسعاحة ا زيعرة العرهيعة ،حيعو تبلععس مسعاحتها أالثعر معن مليعبنني اليلععبمرت
مرهععة .ودل ععا االالتش ععافات عل ععى أن اإلنس ععان اس ععتقر يف ا زي ععرة العرهيععة من ععذ ف عرتات مبغل ععة يف الق ععدم ،ويظه ععر ذل ععك يف
األدوات اليت الشف عنها يف الشبحيطية يف منطقة ا بف مشال ادلملكة العرهية السعبدية ،ويف العدوادم ووادي فاطمعة.
وظهععرت أوذل ادلسععتبطنات ادلدنيععة يف األلععف الثالععو قبععل ادلععيبلد ،وظهععرت مععدن ذات أسعبار عظيمععة يف تيمععاء ،وظهععرت
شلالك مثل شللكة ديدان يف العبل وقرية الهاو منبب ادلملكة العرهية السعبدية .وىف القرن األول قبل ادليبلد ظهر يف مشال
غرب ا زيرة شللكة األنباط ومن أىم مدهنا احلجر (مدا ن صاحل).
وهعععد القععرن األول ادلععيبلدي وحععال ظهععبر اإلسععبلم ظهععرت اإلمععارات العرهيععة ومنهععا إمععارة الغساسععنة يف الشععمال الغععريب
وادلنعاذرة يف الشععمال الشععرق وأدت االضعطراهات والهبضععى اذل تقلععص التجعارة وهالتععارل إنكمععاش ادلعدن احلضععارية القا مععة
على طرق التجارة وتدىبرت ادلدن الزراعية واستمر ىذا البضة قا ما حال ظهبر اإلسبلم.
يع ّد ظهبر اإلسبلم منعطهاً حاهاً يف تاريخ شبة ا زيرة العرهية حيو حققا الدولة اإلسبلمية الناش ة أول وحدة شاملة
ألمزاء شبة ا زيرة العرهية ادلختلهة وقد أثرت ا زيرة العرهية تأثناً فعاالً يف ادلرحلة األساسية من تكبين الدولعة اإلسعبلمية
هدءاً من فرتة البناء وماتبلىا من مراحل التبسة واالنت ارات ىف الع ر الذىيب لئلسبلم وأنش ا الطرق التجارية وطرق
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احلج و أقيما مرافق حيبيعة عديعدة خلدمعة قبافعل احلعج والتجعارة تتمثعل يف إنشعاء ادلنعازل واحملطعات وهنعاء الع ك والسعدود
وحهععر اآلهععار والعيععبن والقن عبات والقععبلع واحل ععبن والت عزال أثارىععا هاقيععة علععى الععل مععن درب زهيععدة وطععرق احلععج ادل ععري
والشام واليمىن .ومنذ منت ف القرن احلادي عشر اذلجعري ظهعرت هادلنطقعة قعبة مديعدة ىع الدولعة السععبدية ههرتتيهعا
األوذل والثانية اليت حكما أغلب أرماء ا زيرة العرهية حال أوا ل القرن الراهة عشر اذلجري حيو قام ادللك عبد العزيعز
اهن عبد الرزتن (يرزتة اهلل) هتبحيد مناطق ادلملكة العرهة السعبدية.
جنو التراث العمراني
ودتيزت ادلملكة العرهية السعبدية هتنبع تراثها العمراين حسب تضاريسها فهناك:
ال رراء حيو تتميز هاحلرارة الشديدة وال ودة الشعديدة ويتميعز العرتاث العمعراين ىنعا هالعمعارة الطينيعة .وينتشعر يف وسعط
ومشال ومنبب (الرهة اخلارل) ادلملكة العرهية السعبدية (يف ادلناطق ال رراوية).
وىناك:
ادلنععاطق ا بليععة حيععو تتميععز هععال ودة شععتاء ومعتدلععة صععيهاً ،ويكثععر فيهععا األمطععار .ويتميععز ال عرتاث العم عراين ىنععا هالعمععارة
احلجرية .وتنتشر يف منبب غرب ادلملكة العرهية السعبدية.
وىناك:
مناطق سامة حيو تتميز احلرارة طبل السنة .ويتميعز العرتاث العمعراين ىنعا هالعمعارة النباتيعة .وتنتشعر علعى السعاحل البرعر
األزتر واخلليج العريب.
وىناك:
طراز ادلنطقة الغرهية حيو الرطبهة العاليعة طعبل السعنة ،ويعكع ىعذا العرتاث العمعراين التعأثنات البافعدة يف العمعارة حيعو
يستخدم ز ارف ا ص واخلشب وادلشرهيات وإد ال تهاصيل تستجيب للمناخ الرطب.
الجهود التي بذلت للتراث العمراني
والالة اآلثار
مامعة ادللك سعبد
وزارة الشثون البلدية والقروية
اذلي ة العليا للسياحة واآلثار
اذلي ة العليا لتطبير الرياض ،وغنىا من اذلي ات.
وكالة اآلثار
الان لبع حكبمة ادلملكة العرهية السعبدية هأمهية مبرثهعا الثقعايف أن أصعدرت الدولعة قعرار رللع العبزراء هعرقم  727يف
 8ذو القعععدة مععن عععام (1383ى عع) هادلبافقععة مععن حيععو ادلبععدأ علععى إجيععاد دا ععرة اآلثععار وت عرتبط هععبزارة ادلعععارف .مث صععدر
ادلرسبم ادللك الكرمي هرقم م 26 /يف تاريخ  23رتادى الثاين من عام (1392ىع) هادلبافقة على نظام اآلثار وتشكيل
اجملل األعلى لآلثار ،الذي يتكبن من سبعة وسبعني مادة .مت يف ىذا النظام تعريف هاألعمعال ادلناطعة هعاجملل األعلعى
آلثار وتعريف هاآلثار الثاهتة وادلنقبلة ،واالجار هاآلثار ،وت ديرىا والتنقيب عنها وعقبهات سلاله ىذا النظام.
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وصدر عنها التاب "مقدمة عن آثار ادلملكة العرهية السعبدية" يف عام (1395ىع) .مث عام (1396ىع) أصبرا والالة
مساعدة لآلثعار وادلتعاحف ،وصعدر أول ععدد حلبليعة اآلثعار العرهيعة السععبدية (أطعبلل) ععام (1397ىعع) ،مث صعدر قعرار
معارل وزير ادلعارف رقم  893هتاريخ (1418ىع) هأن تكبن البالالة مرتبطة مباشرة لعارل البزير.
وقد قاما البالالة هطبة وتررتة الكثن من رسا ل الدالتبراه وادلامستن.

جامعة الملك سعود

شلثلة يف:
اللية السياحة واآلثار (قسم اآلثار وادلتاحف ساهقاً).
واللية العمارة والتخطيط
وزارة ال ؤون البلدية والاروية

من أهرز أنشطة البزارة هرنامج العناية هالرتاث العمعراين ودراسعتو وتبثيقعو وت عنيهو واالسعتهادة منعو .وقعد هعدأ ىعذا ال نعامج
عام 1428ىع والزال مستمراً حال اليبم .وقد أصدرت البزارة التاب الرتاث العمراين يف ادلملكة العرهية السعبدية ،العذي
يع ّد مرمعاً يف رلالو ،ودليل احملافظة على الرتاث العمراين.
الهيئة العليا للسياحة واآلثار

انطبلقعاً مععن اىتمععام حكبمععة ادلملكععة العرهيععة السعععبدية هترقيععق التنميععة الشععاملة يف الععببلد ودعععم االقت ععاد الععبط  ،فقععد
صدر قرار رلل البزراء ادلبقر ذو الرقم ( )9هتاريخ 1421/1/12ى ع هانشعاء اذلي عة العليعا للسعياحة ،ونعص القعرار علعى
ضم والالة اآلثار وادلتاحف إليها .وقاما اذلي ة هدراسة وإعداد العديد معن التقعارير اخلاصعة هعالرتاث هشعكل ععام والعرتاث
العمراين هشكل اص.
الهيئة العليا لتموير الرياض

 مشروع ادلسح الرتاث للمباين الطينية لدينة الرياض 1421ىع.
يف  33ح من أحياء الرياض ،العدد اإلرتارل للمباين الطينية  155527ودتثل ما نسبتو  %1857من العدد اإلرتارل
للمباين الباقعة يف حدود منطقة الدراسة و %555من عدد ادلباين على مستبى مدينة الرياض.
 مشروع تطبير مدينة الدرعية الذي يع ّد أال مشروع حهاظ على الرتاث العمراين يف ادلنطقة.
عوامل جلف التراث العمراني

مخاطر بيئية

ماء سباء أمطار وسيبل ،وارتهاع منسبب ادلياه ،وجمد ادلاء ،والرطبهة ،أمبلح ،حرارة ،رياح عباصف ،غازات زتضية.

عوامل التلف البيولوجي

نباتات حيبانات وطيبر وغنىا.

مخاطر ب رية

ىجععر ادلبععاين والقععرى واألحيععاء التقليديععة ،اسععتخدام ادلرالبععات يف دا ععل األحيععاء التقليديععة ،حرا ععق ،أعمععال اذلععدم والتععدمن
والتخريب واإلمهال .استخدام مباين الرتاث العمراين يف هعض ادلناطق الأوالار للهساد.
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احلمبلة الزا دة.
عناية المملكة العربية السعودية بالتراث العمراني
الثرت الدعبات حبل احلهاظ على العرتاث العمعراين هعني احلهعاظ عليعو دويعا تغيعن ،واأل عرى تبثيقعو مث إزالتعو ،وهعني ىعذه
وتلععك ديكععن اختععاذ العديععد مععن ادلباقععف الععيت جمععة هععني احلهععاظ واإلزالععة .وقععد لق ع ال عرتاث العم عراين يف ادلملكععة العرهيععة
السعبدية اىتماماً واضراً تشكل جرهة فريدة من أمهها:
 -1تبنععا حكبمععة ادلملكععة العرهيععة السعععبدية "مععا زة ادللععك فهععد للعمععارة اإلسععبلمية" ،الععذي جيسععد اىتمامهععا الهكععري
واحلضاري هالرتاث العمراين على أوسة نطاق.
 -2تبميو ادم احلرمني الشريهني معارل وزير الش بن البلدية والقروية هأن حتتهظ الل مدينة وهلدة حبيّها التقليدي.
 -3إنشععاء "مععا زة األمععن سععلطان هععن سععلمان لل عرتاث العم عراين" .حيععو سععدف ا ععا زة إذل إجيععاد وع ع رلتمع ع لههععبم
العنايعة هععالرتاث العمعراين واحلهععاظ عليععو وتطععبيره وتشععجية التعامعل معععو المنطلععق لعمعران مسععتقبل أفضععل ،ينبععة مععن
ثباهععا العم عران األصععيل للمملكععة العرهيععة السعععبدية وحه عزاً إذل اإلهععداع يف رلععاالت ال عرتاث العم عراين ادلختلهععة .المععا
تشمل ا ا زة ثبلثة فروع ى :
 oادلشروع العمراين.
 oاحلهاظ على الرتاث العمراين.
 oحببث الرتاث العمراين.
 -4مشععروع ا نادريععة والقععرى الشعععبية ضععمن فعاليععات ادلهرمععان الععبط للعرتاث والثقافععة ،الععذي حيظععى هراعيععة رهيععة مععن
أعلى ادلستبيات.
 -5من التجارب اليت قاما هبا حكبمة ادلملكة:
 oجرهة احلهاظ على ح الطريف يف الدرعية.
 oجرهة احلهاظ على ح البجني يف الدرعية.
 oجرهة مدينة مدة يف احلهاظ على الرتاث العمراين هبسط ادلدينة وإعادة تطبيره.
 oجرهععة قريععة مهتاحععة يف مدينععة أهبععا ،الععيت دتتععد علععى مسععاحة سععبعة آآلف مععرت مرهععة ،والععيت مازالععا حتععتهظ
هبعض األياط ادلعمارية احمللية.
 -6ظهبر أياط من العمارة ادلعاصرة جمة هني األصالة واآل ذة هالتقنية احلديثة ويتمثل ذلك يف:
 oق ر احلكم يف الرياض والدوا ر احلكبمية ادلساندة وادلسامد ا امعة واألسباق والساحات ادلهتبحة.
 oح ع السععهارات ،الععذي يقععة مشععال غععرب مدينععة الريععاض ،الععذي يتسععم ت ععميم مبانيععو ومنش ع تو هالطععاهة
ادلعماري التقليدي.
 -7المعا لعبزارة الشع بن البلديعة والقرويعة هرنععامج للعرتاث العمعراين لدراسععتو وتبثيقعو وت عنيهو والعنايععة هعو واالسعتهادة منععو.
وقد هدأ ىذا ال نامج عام 1428ىع والزال مستمراً حال اليبم .ويهدف ىذا ال نامج إذل:
 oاختاذ القرار هشأن ما جيب احلهاظ عليو وتطبيره.
 oالطريقة اليت ديكن هبا احلهاظ على ادلناطق الغنية هالرتاث العمراين وطرق إحيا ها.
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 oوضة تقييم شامل لؤلياط العمرانيعة وإععداد الطعرق اإلرشعادية للت عميم العمعراين لكعل منطقعة لبلسعتهادة
منها يف ختطيط ادلناطق احلديثة.
 oالتأاليد على أمهية الرتاث العمراين واحلهاظ عليو من بلل إشراك األمانات والبلديات يف ىذا ال نامج.
 oهو البع عن طريق وسا ل اإلعبلم ادلختلهة هأمهية الرتاث العمراين.
الوض الحالي للتراث العمراني
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لي ىناك مهة واضرة مس بلة عن الرتاث العمراين.
ضعف التنسيق هني سلتلف ا هات احلكبمية ذات العبلقة يف زتاية وصيانة ادلباين الرتاثية.
ىناك نقص واضح يف ادلعلبمات اخلاصة هادلباقة الرتاثية يف سلتلف مناطق ادلملكة.
ق ععبر سياسععات وأسععاليب التخطععيط العم عراين وأنظمععة البنععاء واذلععدم واإلزالععة الععيت تتبعهععا األمانععات والبلععديات
وغالبتها تتجاىل الرتاث العمراين.
ال تبمد يف البلديات أقسام معنية هاحلهاظ على ىذا الرتاث.
غياب التش ريعات واألنظمة والسياسات العامة اليت تلزم ادلثسسات واألفراد هاحلهاظ على الرتاث العمراين.
ضعععف م ععادر التمبيععل ادلععارل وعععدم ومععبد سل ععات ماليععة معتمععدة مععن وزارة ادلاليععة إلعععادة إحيععاء ال عرتاث
العمراين يف مدن ومناطق ادلملكة.
معظم ادلباين الرتاثية ذات ملكية اصة ويشرتك فيها أالثر من شخص.
عدم رغبة ا مهبر يف احملافظة على الرتاث العمراين.
عدم العناية ها بانب اإلعبلمية والتبعبية والتشجيعية للرهاظ على الرتاث العمراين.
غياب طط وآليات وهرامج التنهيذ اخلاصة هاعادة إحياء الرتاث العمراين.
غياب ادلباصهات الهنية والضباهط ادلنظمة ادللزمة ألعمال ومشارية الرتميم واحلهظ.
قلة الدراسات الهنية واالقت ادية عن مدوى استثمار القطاع اخلاص دلباقة الرتاث العمراين.
قلة اخل ات الهنية على مستبى األفراد والشرالات يف استثمار مباقة الرتاث العمراين.
نقص الكبادر الهنية ادلثىلة يف ا هات اليت ينتظر منها احلهاظ على الرتاث العمراين.
ال يبمد يف ادلدارس أو ا امعات ما حيعض علعى احملافظعة علعى العرتاث ،هشعكل ععام ،والعرتاث العمعراين هشعكل
اص ( .هعض ىذه النقاط من اذلي ة العليا للسياحة واآلثار)

التوصياو
تبص ىذه البرقة هاآليت:
 .1إجياد ميثاق للمرافظة على الرتاث العمراين.
 .2تهعيععل أومععو التعععاون هععني وزارة الش ع بن البلديععة والقرويععة واذلي ععة العليععا للسععياحة واآلثععار وا امعععات السعععبدية
لتهعيل دور البربث العلمية.
 .3إنشاء رتعية للرهاظ على الرتاث العمراين.
 .4تأسي صندوق وط لدعم الرتاث العمراين.
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 .5عمل دورات تأىيلية مية من يتعامل مة الرتاث العمراين ،يف رتية اجملاالت.
 .6االستهادة من جارب الدول األ رى يف رلال احلهاظ على الرتاث العمراين.
 .7تطبير أنظمة الرتاث العمراين.
 .8ت نيف الرتاث العمراين القاهل لبلستثمار وتهعيلو.
 .9زيادة نشر البع هني ادلباطنني هشكل عام.
.12إنشاء نباة إلدارة مبارد الرتاث العمراين تشتمل على:
 مرالز للتدريب على احلرف اليدوية هشكل عام وادلعمارية هشكل اص.

 إنشاء نظم ادلعلبمات ا غرافية (.)geographic Information System - GIS
 إنشاء نظم حتديد ادلباقة العادل (.)Global Position System - GPS
 إنشاء االستشعار عن هعد (.)Remote Sensing Data
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المراج
.1
.2

.3
.4
.5
.6

اليبنسكب  1985م ،االتهاقيات والتبصيات اليت أقرسا اليبنسكب هشأن زتاية الرتاث الثقايف.
اليبنسكب  2225م ،ادلبادئ التبميهية التنهيذ اتهاقية الرتاث العادل  .اللجنة الدولية احلكبمية حلماية الرتاث العادل
الثقافيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة والطبيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  .مرالع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععز ال ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عرتاث العع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععادل  .مبقع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععة علع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععى اإلنرتنع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععا:
http://whc.unesco.org/en/gidelines
عسكر ،د .هن أزتد 1997م ،أصبل اإلدارة .دار القلم ،اإلمارات العرهية وادلتردة ،ديب.
اذلي ة العليا للسياحة واآلثار.
اذلي ة العليا لتطبير مدينة الرياض.
وزارة الش بن البلدية والقروية.
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