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يثري الرتاث ذو الطابع الديني يف شتى   
القطع  ومهريب  اللصوص  أطامع  العامل  بقاع 

الفنية.
يف كثري من األحيان نرى بأن أهمية هذا الرتاث 
املرتبط  الديني املقدس  الطابع  ال تقترص عىل 
تتجاوزه  وإمنا  فيها،  املوجود  املنطقة  بسكان 

لتأخذ أهمية فنية وتاريخية عاملية.
من  الرتاث  هذا  صون  أهمية   تأيت  هنا  ومن 
صون  عملية  تسهيل  وألجل  الكيدية.  األفعال 
نرى  فإننا  العبث،  من  وحفظه  التاريخ  هذا 
من  التي  التدابري  من  مجموعة  اتخاذ  رضورة 
شأنها أن تساعدنا إىل درجة كبري يف الحد من 

مخاطر اإلرضار بهذا الرتاث. 
الشباب،  سيام  وال  السكان،  توعية  وتشكل 

بقيمة الرتاث ذي الطابع الديني قضية كربى.
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توطئة

واملتعبدين  الدين  (رجال  األشخاص  لكافة  موجه  الدليل  هذا   
والقامئني عىل دور العبادة، أو املالكني لها...) الذين تربطهم صلة بالرتاث 
الرضر  سائر صنوف  أفضل  الراغبني يف حاميته حامي  وإىل جميع  الثقايف 
(من أعامل الرسقة أو التخريب أو التعديات، فضالً عن اإلحراق املتعمد أو 

العمليات اإلرهابية).

عبادة  دور  عىل  املنشور  هذا  يف  املقرتحة  النصائح  تعميم  ميكن   
مختلفة الطوابع والعقائد الدينية ، وتطبيقها يف أغلب الحاالت.

نتيجة الخصوصية التي تتسم بها بعض املواقع ذات الطابع الديني،   
فإن بعض التدابري املقرتحة هنا قد تناسب مواقع دينية معينة دون غريها.

من  للخطر  أكرث عرضة  الديني  الطابع  ذي  الرتاث  يكون  ما  غالباً   
سواه، غري أنه ميكننا دامئاً اتخاذ بعض االحتياطات والتدابري الوقائية لحاميته  

من االرضار. 



7

عملية الجرد -  تدبري أويل ال مناص منه!

١
جرد  عملية  بإجراء  يُنصح   
ملجموع القطع املوجودة يف املبنى، 
مع بيانات مفصلة وصور ذات دقة 
عىل  التعرف  عملية  تسهل  عالية، 
القطعة عند رسقتها ومن ثم  العثور 
عليها. عملية الجرد هذه أمر ال بد 
منه! وهي يف غاية األهمية (ميكنكم 
الرجوع إىل «الدليل العميل للتوثيق» 
وإىل معيار «تحديد هوية القطعة» 
عىل  اإللكرتونية  بنسخته  املتوفر 
موقع اإلنرتنت الخاص باليونسكو). 

٢
سجالت  تحديث  ينبغي   
الورقية،  بنسختها  وحفظها  الجرد 
إن أمكن، وذلك  وأرشفتها إلكرتونياً 
مختلفة  أماكن  ويف  نسخ  عدة  يف 

وآمنة. 
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الخطوات الواجب اتباعها لضامن أمن موقع ما

٣
للمخاطر  بتحليل  القيام   
«هل  التالية:  التساؤالت  وطرح 
عالية؟»،  قيمة  ذات  قطع  هناك 
معرضة  أشياء/قطع  هناك  «هل 
«هل  أو  غريها؟»،  من  أكرث  للرسقة 
إن  عليها؟».  االستيالء  السهل  من 
مستوى  تقييم  يتيح  االستبيان  هذا 
التي  التدابري  يف  والنظر  املخاطر 

يتعني اتخاذها للحد من األرضار.

٤
الحامية  تدابري  ترمي   
مهمة  تعقيد  إىل  اتخاذها  الواجب 
مؤاتية  غري  ظروف  وإنشاء  الرسقة 

الرتكابها.
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٥
املوقع  سالمة  تحقيق   
«املنطقي»  التفكري  اعتامد  يتطلب 
و»الرباغاميت العميل». عادة ما تكون 
األبسط  تلك  هي  األنجع  الحلول 

واألقل يف تكلفة.

٦
منهجية  عىل  االعتامد   
ألن  األمن،  ترسيخ  حيال  شاملة 
تضافـرعنارص مختلفة ومتنوعة هو 
الذي سيتيح مستوى جيداً من األمن 

للمكان.
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٧
أن  أذهانكم  عن  يغينب  ال   
تيسري األمن للقطع ينبغي أن يكون 
متالمئاً مع رضورات التعبد، والصون 
ومتطلبات  وإبرازها  للقطع  الجيد 

صون املبنى واستقبال الجمهور.

٨
وأخرياً، حاولوا أن تنظروا إىل   

املكان بعيني سارق!
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التدابري املناطة بإدارة املوقع

إن العديد من هذه التدابري ال تتسم بأي طابع ملفت للنظر بل وقد تـبدو 
سطحية للغاية.

القيام  تـثـني السارق عن  التدابري هذه بإمكانها أن  ومع ذلك تأكدوا أن 
بفعلته أو تضايقه أو تؤدي به إىل اإلخفاق يف محاولته.

٩
املسؤولني  بتوعية  قوموا   
الرشطة  ومرافق  والسكان  الدينيـني 
املبنى  يأويه  الذي  الرتاث  بقيمة 
أو  ملصقات  طريق  (عن  األثري 
أو  نرشات  أو  كتيب  أو  محارضة 

لوحات تفسريية).

١٠
اليقظة  إىل  السكان  ادعوا   
ينذروا  وبإن  الحذر،  وتوخي 
املسؤولني يف حال مالحظة أي يشء 

مريب. 
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١١
الدينية، وأحيانا أخرى تكون  املواقع  ما يكون عدد مرتادي  غالباً   
هذه املباين خالية حالياً من الزوار. اعملوا عىل إعطاء االنطباع بأن الناس 

«يرتادون» املكان وأنه غري مهجور بأي وجه. 

١٢
اعملوا عىل تأمني حضور برشي يف تلك األماكن (باللجوء إىل توظيف   

حراس مؤقتني أو متطوعني)، فال يشء يعوض عن حضور الناس.
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١٣
استوقفوا الزائر لتحيته حتى يشعر بأن هويته   

معروفة. 

١٥
اشريوا إىل املحظورات من خالل لوحات   

توضيحية مثل: عدم استخدام الومضات يف التصوير، 
وكيف ينبغي أن تكون هيئة املالبس وعدم إدخال 

املأكوالت او املرشوبات...

١٤
الحقائب  (مثل  الحجم  الكبرية  القطع  وضع  اطلبوا   
باالمكان  كان  إن  املبنى،  مدخل  عند  واملظالت...)  والقبعات 

فعل ذلك.
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١٦
قوموا بصيانة الجوانب   

الخارجية للموقع. وتحاشوا ظهور 
أي نوع من أنواع النباتات «الربية» 

وتجنبوا ترك  أماكن مهجورة 
بالقرب من املبنى.

١٧
قوموا كذلك بصيانة املبنى   
من الداخل: تجنبوا الفوىض وتراكم 

القطع املختلفة، ونظفوا املكان 
بانتظام، وزينوا األماكن بالورود إن 

كان ذلك ممكناً...

١٨
ميكن إعطاء االنطباع   

بوجود حضور برشي عن طريق 
إذاعة املوسيقى بصوت خافت. 
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٢٠
التوضيحية  اللوحات  علقوا   
وإعــالن  (التحذير  الزائر  ــاد  إلرش

املحظورات).

١٩
قد يُنَصح يف بعض املباين بفتح األبواب الرئيسية عىل مرصاعيها يك   
يدخلها النور والضجيج من الخارج، فيمكن أن يشعر اللص عندئذ بدرجة 

أقل من االرتياح يف ما يود القيام به، الحتامل أن يفتضح أمره بسهولة 
أكرب.
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٢٢
ال ترتكوا أكرث من مدخل   
واحد يف املبنى مفتوحاً، واألفضل 

أن يكون عىل مرمى البرص. 

٢٣
ال ترتكوا السالمل واملراقي   

واألدوات مبعرثة!

٢١
أضيئوا محيط املوقع،   
واستخدموا املصابيح التي تنار 
اوتوماتيكياً مبجرد االقرتاب من 

الخارج ومن الداخل، أو استخدموا 
املربمجات التي تيضء املصابيح 

تلقائياً. 
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٢٤
ال تتيحوا رؤية األشياء من الخارج.  

٢٥
ال ترتكوا القطع الصغرية يف متناول اليد، بل اركنوها يف مكان آمن.  



18

٢٦
القطع خلف  أي من  ترتكوا  ال    
نافذة ما اليفوق ارتفاعها مستوى قامة 
النافذة  هذه  كانت  وإن  حتى  رجل، 
مدعمة بقضبان حامية. حيث أنه من 
مترير  وإمكانية  النافذة،  كرس  السهل 
كانت  إن  القضبان  بني  من  القطعة 

صغرية الحجم.

٢٧
األماكن  جميع  باملفتاح  أقفلوا   
التي ميكن أن تتيح للص االختباء فيها 
إىل  املؤدية  أألبواب  الكنائس:  (مثالً يف 
وباب  املنابر  االعرتاف ومداخل  كرايس 

املَْوِهف «حجرة املقدسات»).



19

٢٩
تكفلوا بشؤون مفاتيح   

املبنى األثري، وذلك مبعرفة عدد 
مجموعات املفاتيح املتاحة ومعرفة 
من توجد يف حوزته هذه املفاتيح. 

ضعوا حداً لعددها إذ أن تشتت 
املفاتيح يزيد من مخاطر الرسقة.

٣٠
ال تيّرسوا اكتشاف مكان   
املفاتيح. اركنوها يف أماكن آمنة.

٢٨
تحققوا من حظر الوصول إىل بعض اجزاء املبنى بواسطة حبال   

والالفتات التوضيحية.
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٣١
ينبغي أن تراعي إجراءات   

األمن والسالمة عند فتح املبنى 
وإغالقه. قوموا بجولة تفقدية قبل 

إغالق املوقع. 

٣٢
ينبغي أن يكون الشخص   

أو األشخاص املكلفون بهذه املهمة 
مزودين بصفارة ومصباح جيب.

٣٣
فكروا يف إغالق املوقع   

وقت الغداء باعتباره أشد الفرتات 
عرضة للرسقات. 
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٣٥
املبنى  رؤية  زائر  طلب  إذا   
املعتادة،  الزيارة  أوقات  خارج 
املفاتيح  له  ترتكوا  وال  فرافقوه 
مسبقة  إجراءات  اتخاذ  دون  أبداً 
بطاقة  بتقديم  األقل  (مطالبته عىل 
استامرة  ومبلء  الشخصية  هويته 

مسبقاً).

٣٤
الحراسة  انعدام  حال  يف   
عدد  من  الحد  ميكن  املوقع،  يف 
الجمهور،  لزيارة  املتاحة  الساعات 
يف  مفتوحاً  املبنى  يكون  ال  بحيث 
حلول   بعد  وال  للغاية  مبكر  وقت 

الظالم.
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٣٦
القيمة النقدية لقطعة من ممتلكات املبنى ألفراد  ال تذكروا أبداً   

مجهولني. 
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٣٧
جهزوا مدخل البناية بإقامة   
أو  الحديدية  القضبان  من  شبكة 
تـتسنى  ليك  للكرس  املضاد  الزجاج 
رؤية الجزء الداخيل من املبنى دون 

أن يكون الدخول إليه ممكناً.

٣٨
ضاعفوا حذركم خالل فرتات   
منصات  نصب  حالة  ويف  األشغال 

أشغال «سقاالت» يف املبنى...
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٣٩
كربى  مناسبات  أثناء  أو  االحتفاالت  فرتات  يف  أيضاً  بذلك  قوموا   

(االنتقال إىل سنة جديدة، أومباراة نهائية يف بطولة رياضية ما...).
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الحامية املادية للموقع

تهدف بوجه خاص إىل منع وقوع سطو لييل.
وينبغي للتدابري املتخذة أن تَحول دون التسلل إىل الداخل بطريق الكرس 

أو التسلل و االختباء يف املبنى األثري عند إغالقه.

٤٠
اجعلوا إغالق محيط املوقع   
تنسوا  وال  جيدة،  بصورة  محكامً 
حامية املنافذ أو جبهات األبواب أو 

الفتحات يف السقف... 

٤١
ولكن تذكروا دامئاً أن اللص   
يدخل ويخرج من األبواب الرئيسية 

يف معظم الحاالت. 
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٤٢
حاولوا دامئاً تحقيق التجانس بني أنواع الحامية، أي تحقيق   

التناسق يف نوعية املواد املستخدمة يف حاالت الطوارئ.
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٤٤
ينبغي لهذا املدخل الرئييس   
قابلة  منافذ  بعدة  مجهزاً  يكون  أن 
ضد  مؤمناً  بابه  ويكون  لإلغالق 

محاوالت الخلع أو الكرس. 

٤٣
يفضل أختيار مدخالً رئيسياً   

واحداً يفتح مبفتاح من الخارج.
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٤٥
قوموا بحامية جميع   
املداخل الثانوية األخرى من 

الداخل بواسطة قضبان مرتاجية 
أو حديدية توصد بأقفال قوية. 

وتجنبوا استخدام أي قـفل خارجي. 

٤٦
راقبوا بانتظام رسوخ   
وسائل اإلغالق يف البناء أو يف 

أرضيته.
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٤٧
قوموا بحامية النوافذ   

بواسطة القضبان، وال سيام النوافذ 
السفىل األقرب إىل األرض والنوافذ 

املتوارية عن األنظار.

٤٨
تأكدوا من قوة تلك   

القضبان (بحيث تكون ذات سامكة 
كافية، وأن يكون البعد فيام بينها 

١٤ سنتيمرتاً، وأن يكون البعد 
بني العوارض التي تتخللها ٨٠ 

سنتيمرت)، وتفقدوا جودة وسائل 
تثبيتها يف الجدران.
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٤٩
كرسوا يف جميع الحاالت عناية   
خاصة لنوعية املنتجات املستخدمة يف 

أمن املنشأة وحاميتها. 

٥٠
استكملوا نظام حامية النوافذ   

بشبابيك مضادة للمقذوفات أو بأغشية 
زجاج مضادة للكرس.
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٥١
إذا كانت بعض النوافذ   

مجهزة برتاج فأقفلوه بأداة 
مناسبة.



32

٥٢
ُحـّكوا رؤوس الرباغي املثبتة عىل اإلقفال، أو استخدموا رؤوس   

براغي متشعبة يك تجعلوا تسلل اللص إىل الخارج أصعب.
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الحامية املادية للقطع واملحتويات، من أبسط التدابري إىل «اعقدها»

وهي عنرص أسايس آخر من عنارص سلسلة التدابري األمنية.
ينبغي أن تصبح رسقة قطعة من القطع يف وضح النهار أمراً شبه مستحيل.

٥٣
الخفيفة  القطع  ضعوا   
منها،  الصغرية  وبخاصة  والقيمة، 
أماكن  ويف  اليد  متناول  عن  بعيداً 

آمنة. 

٥٤
اركنوا قطع األثاث الصغرية   
آمن،  مكان  يف  واملصوغات  الحجم 
إذ  فوالذية  خزانة  يف  ضعوها  بل 

أقتضت الحاجة...
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٥٥
أماكن  تواجد  إىل  انتبهوا   
أو  املخبأة  الزوايا  تجنبوا  القطع: 
تلك  األنظار،  عن  املتوارية  األماكن 
املتواجدة  يف العتمة أو بالقرب من 

املخارج.

٥٦
تحققوا كذلك من أن تكون   
كاٍف  أرتفاع  عىل  معروضة  القطعة 
يك يصبح من الصعب الوصول إليها.
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٥٧
الفنية  القطع  عرض  تجنبوا   
للقدم  حقيقية  مواطئ  تحت 

(كالطاوالت أو املقاعد...).

٥٨
ثبتوا التامثيل (تحت إرشاف   
م مختص) عىل قواعدها أو عىل  ُمرمِّ
متعددة  طرق  وهناك  الجدران. 

وممكنة للقيام بذلك.
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٥٩
الصغرية  القطع  اربطوا   
فوالذي  بسلك  املبنى  يف  املتبقية 
َمْجدول أو بأي طريقة أخرى تـتيح 

ضمها بعضها إىل بعض.

٦٠
بعالقات  اللوحات  علقوا   
ذات  املسامري  عن  وامتنعوا  آمنة. 
الرؤوس الجوفاء والخيوط البسيطة 
وفضلوا عليها مسامري تثبيت طويلة 

مناسبة.
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٦١
الجأوا يف الكنائس إىل قضبان من   
مختلف  لتثبيت  للصدأ  املقاوم  الفوالذ 

عنارص رافدات املذابح.
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٦٣
أو استغلوا وجود مشاٍك أو   

أشكال حامية يف البناء.

٦٢
القطع  وضع  يف  فكروا   
يف  والخفيفة  منها  الصغرية  القيمة 

واجهات عـرض آمنة...
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٦٤
مكان  تحويل  يف  فكروا   
مَعني إىل «مستودع» يف املبنى، من 
الهامة  القطع  مجموعة  عرض  أجل 
األشياء  لحفظ  «خزنة  وأنشئوا 

الثمينة».

٦٥
اإلغالق،  وقت  يحني  حينام   
املبنى  محتويات  أن  من  تأكدوا 
مل  وأنها  بالفعل  مكانها  يف  وأثاثه 

تُنقل أو يغري مكانها.
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٦٦
لنشوب  احتامل  أي  ولدرء   
أي  وجود  عدم  من  تأكدوا  حريق، 
الحرائق.  الندالع  محتمل  مصدر 
وتحققوا يف الوقت نفسه من سالمة 
املنشآت الكهربائية، واستبدلوها يف 

حالة التلف.
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الحامية اإللكرتونية للموقع ومحتوياته، يعترب مبثابة تدبري مكمل

اعتامده  ميكن  وال  املكملة  الوقائية  التدابري  من  اإللكرتوين  اإلنذار  يُعترب 
مبفرده لحامية املوقع.

القيام  يتطلب  الحامية  من  النوع  هذا  إىل  اللجوء  أن  عىل  التجربة  تدل 
بدراسة مسبقة جيدة وينبغي أن يكون سهل االستخدام.

٦٧
أبواب  جميع  أخضعوا   
اإللكرتوين  لالستشعار  األثري  املبنى 

(كاشفات الفتح)...

٦٨
(الكاشفات  النوافذ  وكذلك   
املحددة أو كاشفات كرس الزجاج). 
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٦٩
الداخلية  األجزاء  أخضعوا   
لإلنذار  وأبوابه  وممراته  للمبنى 
الحجمية  الكاشفات  طريق  عن 
ثنائية التكنولوجيا (كاألشعة تحت 

الحمراء واملوجات الدقيقة).

٧٠
حواجز  إنشاء  وميكن   
معني  مكان  إىل  للدخول  مانعة 

تعمل باألشعة تحت الحمراء.
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٧١
املبنى  موجودات  احموا   
بواسطة  فردية  حامية  وتحفه 

استشعار إلكرتوين موقعي.

٧٢
نظم  يف  التوافقية  اعتمدوا   
املبنى  وماهية  املعتمدة،  الحامية 
إدارة  سوء  أن  ذلك   ، واستخداماته 
اطالق  عن  يسفر  النظم  هذه 
إنذارات مباغتة وغري صحيحة، مام 
يؤدي إما إىل إبطال فعل النظام، أو 

إىل فقدان الحذر.
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٧٣
املواد  جودة  إىل  االنتباه   
املستخدمة، وإيالء األفضلية للمنتجات 

ذات املنشأ املؤكد. 

٧٤
انتبهوا إىل طريقة نصب مواد   
الحامية! فصفارات اإلنذار، مثالً، ينبغي 
عن  بعيداً  كاٍف،  علٍو  عىل  توضع  أن 
متناول األيدي حتى ال يتسنى تعطيلها.
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٧٥
اإلنذار  صفارات  اختاروا   
ذات «الومضات» التي تنطلق معها 

األضواء.

٧٦
يفضل ربط معدات اإلنذار   

مبارشة بأقرب مركز للرشطة.

٧٧
التجهيزات.  بصيانة  قوموا   
وقوموا  صيانة  عقود  وأبرموا 

باختبارات منتظمة.
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اللجوء إىل املراقبة بالفيديو

تنبيه وتحذير! املراقبة بالفيديو ليست «الحل السحري».
وال ينبغي التفكري فيها إال كإجراء مكمل لتدابري الحامية.

وتدل التجربة عىل أن املراقبة بالفيديو قد تسفر عن نتائج عكسية متاماً إذ 
تجعل الناس يظنون أن «كل يشء تحت السيطرة»، مام يؤدي إىل التخيل 
عن وسائل الحامية األساسية وهذا بدوره يؤدي إىل تخفيض درجة الحذر. 

٧٨
قيّموا االحتياجات األساسية وتأكدوا من فائدة املرشوع.   

٧٩
املثىل  الرشوط  وتوفري  الجودة  فائقة  معدات  تركيب  من  بد  ال   

للمساعدة يف عمليات التحقيق بفضل تسجيل الصور.
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٨٠
ميكن  الردع،  ألثر  استغالالً   
تكلفة  ذات  مزيفة  كامريات  وضع 
عرب  عليها  الحصول  يسهل  زهيدة، 
بوضع  استكاملها  وميكن  اإلنرتنت. 

لوحات تحذير.

٨١
للزوار  السامح  عدم    
البالغ  عند  املراقبة  مبشاهدة شاشة 

عن حالة رسقة مصورة.
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ما العمل يف حالة الرسقة؟
.......................................

٨٢
كام  املكان  عىل  حافظوا   
هو: قوموا بوقايته واتخذوا التدابري 
التحريات.  تيسري  أجل  من  املالمئة 

والتقطوا صوراً للمكان. 

٨٣
الرشطة  إىل  شكوى  ارفعوا   
عىل وجه الرسعة مع تقديم أوصاف 
بصور  مرفقة  املرسوقة  املواد 

توضيحية عنها.
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٨٤
الجهات  بلغوا   
عن  الرتاث  عن  املسؤولة 

الرسقة.

٨٥
يف  ترتددوا  ال   
معلومات  ونرش  اإلعالن 

بشأن الرسقة.

 ٨٦
تكون  أن  تكاد  وإستعادتها  مرسوقة  قطعة  عىل  العثور  فرص  أن  تذكروا 
معدومة ما مل تكن هناك قامئة جرد أو صور. وال تتوافر رشوط رد القطع 
عند العثور عليها إال بوجود ِسجل جرد بهذه القطع (انظر اتفاقية اليونسكو 

لعام 1970).
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الخامتة

التدابري  اتخاذ  عىل  شددوا   
الوقائية املرتبطة بإدارة املوقع وامنحوها 
األفضلية و األولوية ، واسعوا إىل تشجيع 
الحضور إىل املكان وال تهملوا أبداً أنواع 

الحامية املادية األخرى.
أذهانكم  عن  يغينب  ال  وختاماً،   
الديني  الطابع  ذي  الرتاث  حامية  أن 

ومتعلقاته هي مسؤولية الجميع!
للمزيد من املعلومات اإلضافية املرتبطة 
الثقافية  املمتلكات  رسقة  بحاالت 
واالتجار غري املرشوع بها، ميكنكم زيارة 
باملنظامت  الخاصة  اإلنرتنت  مواقع 

املعنية بذلك وهي: 

اليونسكو «منظمة األمم املتحدة للرتبية   -

والثقافة والعلوم» *

(UNESCO): 

http://www.unesco.org

اإليكوم «املجلس الدويل للمتاحف»  -

(ICOM): 

http://icom.museum

الجنائية  الرشطة  «منظمة  األنرتبول   -

الدولية»

(INTERPOL):                    

http://www.interpol.int

http://www.unesco.org
http://icom.museum
http://www.interpol.int
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مالحظات




