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  :مقدمة
يزخر الوطن العربي بتراث أثري ثري، يضرررررررررررررررف جررتوري عمياررا تي الترراريأ، والتي تمثرر  أعر  وأ ررد        

الحضارات اإلنسانية، تمثاًل بالمشر  العربي نتكر بالد الراتدين والحضارة الفرعونية، الفينياية والتي هيمنت  
الحضررارة النوميدية التي كانت لعاود على البحر األبيض المتوسرر ، وتزامنت تي تتراتها المترخرة مظ وهور  

منفتحة على الحضررررررررررارات األخرت التي تركت أثارها تي شررررررررررماك أتريايا أيضررررررررررًا، ويمكننا ان نتكر تي هتا 
 اإلطار أحد أشهر الموا ظ  دما وهو مو ظ عين الحنش التي يوجد بمنطاة سطيف بالشر  الجزائري.

الى غاية الفترة اإلسالمية، التي سجلت بصماتها  يعد الوطن العربي مهد الحضارات التي استمر برياها    
برحرف من تهف، تي تتراتها المختلفة االموية، العباسية، الفاطمية، الطولونية، االندلسية، واستطاعت تي 
ك  مرحلة أن تخلف لنا العديد من المعال  والتحف التي تعكس ثراءها وازدهارها، حيث تشك  ممتلكاتها 

 ا للوطن العربي. الثااتية تراثا مشترك

تي و  الوروف الراهنة التي عرتتها بعض الدوك العربية  تباى مسؤولية حماية التراث للجميظ، خاصة     
مث  اليمن، سوريا، العرا ، ليبيا، حيث أصبحت  تواجه عددًا من المخاطر والتحديات التي اترزتها الحروف،  

سلبية، وتراجظ تي مجاك البحث العلمي كك  والبحث األثري  إلى جانف ما خلفته جائحة كورونا من آثار  
التي اصبحت شبه   الميدانية والحفريات  على وجه الخصوص، باعتباري يستند بدرجة كبيرة على االبحاث 
معطلة حاليا، وبالتالي يستوجف توتير الحماية الالزمة لهتا االرث الحضاري، باالستعانة بمختلف اآلليات  

   الحفاظ عليه لما يشكله من اهمية للمجتمعات العربية.والوسائ ، وضمان 

تي و  التحديات   سنحاوك من خالك هتا الكتاف تسلي  الضوء على اهمية هتا التراث تي حياة الشعوف   
 وسب  حمايته التي تشك  حتمية ضرورية لحفاظ هتي الشعوف على هويتهاالتي مازالت تواجهه 

 : أهمية الدراسة    -
يسررررررررررررررعى هررتا العمرر  العلمي على تحايب أهررداف تخررد  الجررانررف األكرراديمي من جهررة، ومن جهررة أخرت      

تحسريس الماررين برهمية التراث العربي تي تعزيز الثااتة والتنشرئة االجتماعية، عن طريب التعريف بالتراث  
هرتا التراث تي ور  الوروف اآلنيرة  العربي وابراز اهميتره تي حيراة الشررررررررررررررعوف، مظ إعطراء وصررررررررررررررف لحرالرة  

 الخاصة، وتادي  توصيات بشرن التدابير واالحتياطات الالزمة للتصدي لك  العوام  التي تهددي.
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  L’histoire de Bejaia telle que rapportée par les auteurs anciens et modernes est une 

histoire multi-civilisationnelle, dont la plus ancienne implantation humaine sur le site 

remonte aux temps préhistoriques. De part sa situation stratégique qui lui confère une 

ouverture sur la rive nord de la méditerranée, le site de Bejaia a connu une succession 

d’occupation depuis la plus haute antiquité. Après avoir servi de comptoir 

carthaginois, les romains fondèrent dans la deuxième moitié du 1er siècle av. J.-C. une 

colonie du nom de Saldae qui prospéra jusqu’à l’invasion des Vandales à partir de 429 

ap. J.-C. 

  L’histoire de la ville est mieux documentée dans sa phase médiévale. D’abord 

capitale du royaume berbère hammadite dès 1067-1068, la ville fut successivement 

convoitée par les royaumes Hafçide et Almohade, jusqu’à sa prise par les Espagnols 

en l’an 1510 avant d’être reprise par les Ottomans qui l’occupèrent jusqu’à la conquête 

française en 1833. 

  L’article qui suit se veut être un essai de synthèse archéologique qui permettra de 

passer en revue le legs patrimonial y afférent aux différentes civilisations qui se sont 

succédées sur le même site, et suivre le développement historique des occupations 

successives qui ont façonné le noyau urbain de la ville actuelle de Bejaia. 

Mots clés    : Bejaia, citadelle, casbah, forts, portes, tombe punique, citernes, cippe 

romain, Aqueduc, Mosquée. 
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Introduction         

   Si l’Algérie possède un riche patrimoine architectural urbain et 

archéologique, nul ne démentira que ce même patrimoine qui 

participe à l’identification de toute une nation se trouve hélas 

aujourd’hui dans un état de péril et perd sa valeur jour après jour. 

Une dégradation qui a pour origine plusieurs raisons  :  problèmes 

de protection d’aménagement, de gestion, et de civisme de la 

société…, et ce malgré l’existence d’une loi qui assure sa 

protection et sa mise en valeur ainsi qu’un ensemble d’instruments 

urbains. 

   Même si l’on s’accorde à l’appeler Bgayeth ou vgayet en kabyle 

Bejaia بجاية  en arabe l’étymologie de ce nom reste obscure. Une 

première hypothèse, peu solide, avait été apportée par Laurent-

Charles Féraud (1829-1888) sur la base de témoignages oraux. 

Celui-ci y a en effet vu, d’après une tradition recueillie localement, 

une déformation de l’arabe Baqāya, littéralement « ceux qui se 

sont échappé, les survivants », en référence à un supposé flux de 

réfugiés qui auraient fui la conquête islamique. Plus récemment1, 

Mohand-Akli Haddadou, linguiste berbérisant, a suggéré que le 

toponyme pourrait résulter de l’arabisation d’un terme amazigh, 

Bgayet, dérivé de Tabgayet, lui-même issu des termes tabegga ou 

tabeɣayt (« ronces et mûres sauvages »)2 . Cette hypothèse avancée 

s’accorde avec les écrits d’Ibn khaldūn, qui est le seul des auteurs 

médiévaux à expliquer ce toponyme. En effet dans son livre El  

ʽIbar, il écrit qu’en 460/1067-1068, l’émir hammadide al-Nāṣir 

s’empara de la montagne de Biǧāya qui abritait une tribu berbère 

ṣanḥāǧa qui portait le même nom, il ajoute qu’après s’être emparé 

 
1 Aurélien Montel. De la cité romaine de Saldae à la fondation hammadide d’al-

Nāṣiriyya (IIIe/IXeVe/XIe siècle) : histoire de Béjaïa, une ville en transition. Revue 

d’Histoire Méditerranéenne, Université de Bejaïa, 2020, 2, p.63/ ffhalshs-02864940f 
2 HADDADOU, Mohand-Akli. Dictionnaire toponymique et historique de l’Algérie. 

Tizi Ouzou : Achab, 2012.2012 : 193-194. 
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de cette montagne, al-Nāṣir fonda une ville qu’il nomma al-

Nāṣiriyya, mais que les gens appellent Biǧāya 3. 

   Plusieurs fois millénaire et couvrant un ensemble de 109 

hectares et classée depuis 1968 au patrimoine national algérien 

n’échappe pas à cette triste vérité. Nous tenterons à travers ces 

quelques lignes de nous intéresser au patrimoine archéologique de 

la ville de Bejaia qui possède de nombreuses valeurs historiques, 

culturelles et archéologiques, bien qu’il soit triste de constater 

qu’elle se trouve aujourd’hui dans un état de dégradation avancé 

surtout après le dernier séisme survenu en 2021 qui a fragilisé 

davantage l’ancien bâti. 

Même si la mise en œuvre d’un plan de protection et de mise en 

valeur est assurée par la loi 98-04 sur relative à la protection du 

patrimoine archéologique et culturel, elle reste freinée pour divers 

raisons, de ce fait la problématique de la gestion de ce patrimoine 

de la ville de Bejaia est un problème qui doit dans le futur proche 

et urgent, être un cas d’étude pour le pays. D’autant qu’il s’agit l’à 

d’un cas particulier d’étalement urbain par la construction de « la 

ville sur la ville »(Fig 2), qui oblige de plus en plus les 

archéologues à donner du sens au phénomène urbain.  

Retracer l’évolution du tissu urbain de la ville de Bejaia aux 

différentes époques historiques n’est pas aisé à établir en l’état 

actuel de nos connaissances. Les vestiges et les textes faisant 

défaut, la somme des témoignages disponibles se rapportent en 

général aux aspects défensifs et, dans une moindre mesure, aux 

monuments de culte et palais résidentiels. La structuration du bâti 

avec toutes ses composantes aux différentes époques nous 

échappent presque totalement. 

  En dehors de quelques rares témoignages littéraires et 

archéologiques qui font allusion à quelques monuments, et 

exceptionnellement à leur emplacement, le legs patrimonial à 

Bejaïa est très mal représenté comparativement à son histoire 
 

3 Ibn Khaldūn, al-ʽIbar : VI, 232 
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multi-civilisationnelle contée par les historiens et voyageurs 

anciens. De son histoire millénaire, la ville de Bejaia n’en a 

conservé que de rares vestiges antiques en relation avec 

l’alimentation de la cité en eau (citernes, aqueduc), des pans de la 

muraille Hammadite avec deux portes (bab el fouqa (Porte d’en 

haut)(Fig. 3) et bab el bhar (porte de la mer)(Fig.4), et des 

ouvrages défensifs de l’époque espagnole. 

Pourtant la rétrospective et la synthèse archéologique de la ville de 

Bejaia permettrait de placer l'archéologie au sein du processus de 

l'aménagement et de lier archéologie et citoyenneté, en aidant à la 

mise en valeur du patrimoine, en facilitant la compréhension de 

l'historicité de la ville et donc son appropriation.  

 

Situation géographique 

   La ville de Bejaïa se présente au centre de la façade de l’Afrique 

du nord entre les grands massifs du Djurdjura, des Bibans et des 

Babors au nord-ouest de l’Algérie à 230 km à l’est de la capitale 

Alger. Située à l’embouchure de oued el Soummam et dans une 

baie protégée des vents du large par l’avancée du cap carbon à 

l’ouest de la ville et adossée au mont Gouraya (yemma gouraya) 

au nord-ouest .(Fig.5)  

Historique 

   Bejaia est l’une des plus anciennes villes d’Algérie, avec un 

passé historique riche et varié remontant à l’époque préhistorique, 

pour devenir par la suite l’une des cités les plus prospère  de la 

méditerranée, avec une superficie de 109 hectares avec une 

citadelle de plus de 20000m2 de superficie, fruit d’une interaction 

de différentes cultures romaine, hammadite, espagnole, turque, 

française et arabo andalouse. Ceci lui valut le statut de site classé 

au patrimoine national algérien depuis 1968. On raconte que  des 

négociants d’Amalfi et de Gaète fréquentèrent le port de Bejaia 

suivi par des génois, pisans, vénitiens, florentins, aragonais 

catalans, marseillais tous installés dans la kaissaria située près du 
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quartier de bab el bhar. El nassir y fit plusieurs aménagements 

comme l’adduction en eau potable mais aussi la construction de 

plusieurs mosquées dont djamaa, al A,dham, djamaa, al quassaba, 

la mosquée al mordjani, la mosquée Abu zakaria al 

zawawi….(Fig.6)  on y a dénombré plusieurs quartiers Bridja, al 

maqdassi, bab al bahr, Sidi bou ali, Acherchour, Sadi abd el hadi, 

el kenitra zaouiat sidi touati (Fig 7).On dit même que l’art 

maghrebin  de begayeth rayonnait sur l’ensemble du bassin 

méditerranéen d’ailleurs et même que les palais de de palerme 

s’inspiraient de ceux de Bejaïa dont le poète sicilien Ibn hamdis 

nous fournit une description admirative4. 

 

I.Période préhistorique 

    Bejaïa détiendrait le plus ancien ancrage des manifestations 

culturelles de la région africaine et méditerranéenne. 

Les plus anciens vestiges attestés remontent au paléolithique 

moyen à travers des grottes habités depuis l’époque préhistorique 

comme le montre bien les grottes du pic des singes mais aussi les 

découvertes issues de la grotte dite « Ali Bacha » (fig 10 a). Ce 

gisement à fait l’objet de quelques fouilles archéologiques dès 

1902 par A. Debruge5, puis en 1927 avec la contribution d’une 

mission américaine6. Ces recherches ont permis de mettre en 

évidence dans les niveaux inférieurs une succession de strates 

 
4  Khelifa Abderrahmane. L'urbanisation dans l'Algérie médiévale. In: Antiquités 

africaines, 40-41,2004,p. 278 
5 Debruge A. Compte rendu des fouilles faites en 1904. Bougie. Rec. Not. Mem. Soc. 

Archéol. Constantine, t, 39, 1905, p. 69-123.,Id., la station quaternaire Ali Bacha à 

Bougie (Moustérien en place). Ibid., t. 40, 1906, p. 119-133, fig. 8.,Id., La grotte 

sépulcrale quaternaire « Ali Bacha », reprise de la fouille. Bougie (Algérie). Ibid., p. 

134-157. 
6 Pond A. W., Chapuis L., Romer A. S. and Backer F. C., Prehistoric habitation sites 

in the Sahara and North Africa. Wisconsin, 1938, The Logan Museum Beloit 

College, p. 145-158, 175-177 et 184, fig. 8, pl.89-97. 
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archéologiques représentées par des industries lithiques 

caractéristiques des cultures atérienne et Ibéromaurusiennes7.  

Outre la découverte d’un matériel attribuable au néolithique, 

représenté essentiellement par la céramique et une hache polie en 

dolérite, ce gisement a également livré des restes d’industrie 

osseuse et un certain nombre d’inhumations. L’originalité de ce 

gisement réside aussi dans la découverte de petits lingots de bronze 

de formes variées témoignant de la présence d’un atelier de 

métallurgie primitive. On a aussi trouvé des traces d’animaux 

inconnus ailleurs, tel le Bibalus Antiqus et des Antilopes datant de 

dix mille ans. Les découvertes ont montré qu’il y a cent mille ans, 

cette région d’Ali Bacha a connu une culture et une civilisation 

humaine importantes. L’Homme d’Ali Bacha est un Mechtoïde 

(fig 10 b) relatif aux grottes d’Afalou Bourmel découvertes dans 

la commune de Melbou entre  1927 et 1930, sur la route des 

falaises reliant les villes de Bejaïa et de Jijel, et dans lesquelles 

cinquante-trois squelettes d’Homo Sapiens ont été découverts. Les 

fouilles ont permis aussi la découverte de nombreuses figurines en 

argile. L’homme d’Afalou était, semble-t-il, passé à un stade 

supérieur de sa vie. S’élevant au-dessus de la production des biens 

de consommation à celui de produits culturels. Un laboratoire 

français, avec l’aide des services techniques de la gendarmerie 

française, a entrepris de faire la reconstitution du visage de 

l’homme d’Afalou Bourmel. « Le résultat a été stupéfiant, il s’agit 

d’un Iberomaurusien daté de treize mille ans. A cette époque. Les 

outils qu’il développait montrent qu’il avait su inventer la scie et 

la faucille pour arracher des herbes. Il pratiquait également 

l’avulsion dentaire. C’est-à-dire l’extraction dentaire pure et 

simple »8.  

II.Période punique 

 
7 Souville G. « Ali Bacha », Encyclopédie berbère, 3, 1986, p. 442-443. 
8 Ferhat Najib, La préhistoire de Bejaia revisitée, Conférence-débat présentée au RTB Bejaia 

https://www.depechedekabylie.com/culture/150265-la-prehistoire-de-bejaia-revisitee/ 
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Les découvertes archéologiques et les quelques textes latins 

montrent bien que la ville de Bejaia a hébergé des activités 

humaines depuis la plus hautes antiquité9. Les premiers 

témoignages relevant des périodes historiques remontent à la 

période libyco-punique puisque Bejaia était alors l’une des 

nombreuses haltes que les Phéniciens ont aménagées sur les côtes 

maritimes du bassin méditerranéen. Ils installaient pour leurs 

besoins commerciaux une série de comptoirs marchands sur les 

points stratégiques des bords de la Méditerranée, ce qui correspond 

aux zones de mouillage sûr et aux sites protégés naturellement. La 

configuration avantageuse du site naturel de Bejaia qui contient un 

littoral investi d’une chaîne de petits ports naturels a facilité le 

débarquement des Phéniciens. A l’abri du cap Carbon, et au regard 

de ses eaux calmes et profondes, l’anse des Aiguades est semble-

t-il celle qui a accueilli la première arrivée des embarcations des 

marchands phéniciens.  

Très peu donc d’informations existent sur cette histoire des 

origines. Mais les restes de cette époque démontrent une présence) 

carthaginoise. Outre la mention par Débruge d’un hypogée 

funéraire autochtone creusé sous forme d’un grand cube dans une 

roche calcaire10dans la région des Aiguades (Fig 11), mais aussi 

des travaux d’aménagement réalisés en 1926 à l’emplacement 

actuel du lycée Ibn Sina (ex. collège supérieur) ont mis au jour un 

trésor monétaire estimé à plus de 3000 pièces en bronze, datable 

de la seconde guerre punique (219-201 av.J.-C.)11(Fig.12).  

 

III-Période romaine 

 
9  Valérian,  Dominique, Espace et réseaux en Méditerranée, VI-XVI Siècle, 

Edit.Bouchéne, Alger,2007,pp41-42 
10  Débruge, tombeau présumé phénicien à Bougie. Bulletin de la société 

archéologique de Sousse, T. 2, 1904, p. 170-173. 
11 Laporte J.-P. Saldae : un trésor de monnaies puniques. BSNAF, 1998, p. 211-225 ; 

Soltani  A. A propos du trésor monétaire punique de Bougie, Africa romana, 13, 

2000, p. 1779-1782. 
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   De la présence romaine, la ville de Bejaia n’en a conservé que 

de très rares témoignages en raison de la réoccupation du même 

site par les différentes civilisations ultérieures. Le toponyme 

antique de la cité, Saldae, est attesté à travers de nombreuses 

sources écrites, notamment l’inscription qui à permis de mettre en 

lumière le statut et les origines du peuplement de la nouvelle 

colonie romaine fondée par l’empereur Auguste entre 27-25 av.J.-

C pour installer  des vétérans de la VII légion (CIL.VIII, 

20683)(Fig.13)12. Dans l’échiquier de l’empire romain, Bejaia 

était une cité de moyenne importance comparativement aux grands 

pôles urbains de Maurétanie césarienne comme Hippo regius 

(Bône) ou Caesarea(Cherchell)13. Des découvertes fortuites qui 

eurent lieu à la faveur de travaux d’utilité publique, ont permis 

d’identifier la localisation de quelques rares monuments relevant 

de la colonie romaine. Ainsi, l’emplacement du forum et un 

temple14  nous est connu grâce à une inscription mise au jour lors 

de la construction d’une église à l’emplacement même de l’ancien 

Djamaa de Sidi el Mouhoub(Fig.8). S’ajoute à cela les vestiges 

toujours visibles ayant trait à l’approvisionnement de la colonie en 

eau potable depuis la source de Toudja située à l’ouest de Bejaia à 

environ 15 kilomètres à vol d’oiseau, à l’instar de quelques 

sections de l’aqueduc tout le long de son parcours dans l’arrière-

pays de Bejaïa15. Une inscription ramenée de l’antique Lambèse à 

Bejaïa témoigne d’un épisode de la réalisation de cet ouvrage 

 
12 Inscription conservée au Musée du Louvre depuis sa découverte. S’ajoute à cela 

les inscription suivantes CIL VIII, 8229,8931, 8933,8935 ainsi que de récentes 

découvertes , Idirène Hakim. Inscriptions inédites de l'antique Saldae (Béjaia, ex-

Bougie). In: Antiquités africaines, 38-39,2002. pp. 423-430.Le nom de saldae 

apparait également dans les écrits de Pline l’ancien H.N. V,20. 
13 lepelley Claude, Les cités de l’Afrique Romaine au Bas-Empire. Paris : Institut 

d’Études Augustiniennes, 1981, 2 vol pp.507 
14 CIL VIII, 8935. 
15 Gsell S. Atlas archéologique de l’Algérie, Alger, 1911, feuille 7 ; Féraud L.- Ch., 

Recueil des notices et mémoires de la société archéologique de la province de 

Constantine, t. 13, 1869, p. 131. 
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hydraulique16. Cette inscription érigée depuis son transfert au-

dessus d’une fontaine devant le siège communal, nous renseigne 

sur les péripéties du voyage de l’ingénieur et le déroulement du 

creusement de l’aqueduc à travers la montagne(Fig.14). Outre les 

vestiges éparpillés de cet aqueduc, notamment au col d’el-Hanaïat 

où subsistent des arcades et des pilastres d’un pont-aqueduc, bon 

nombre de citernes sont éparpillées aux différents endroits de la 

cité, témoignant à l’occasion de l’importance accordée à 

l’alimentation en eau en quantité suffisante17.  

D’autres découvertes fortuites ont également permit de situer 

l’emplacement d’une nécropole de la colonie en contrebas du 

rempart ouest de la cité18 et dont  un pan est toujours visible en 

contrebas de la citadelle.(Fig.15) 

Hélas, les textes littéraires  sont moins claires pour ce qui est de la 

période Vandale(439-533), puisqu’il n’est seulement attesté que la 

ville de Saldae a été promu au rang de siège épiscopal aux environs 

du Véme siècle, on ignore totalement ce qu’il advient de la ville à 

l’époque byzantine qui semble avoir perdu toute importance19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Féraud L.- Ch., Histoire de Bougie, Edit. Bouchéne, Paris ,2001, p. 132. 
17  Birebent (J.), Aquae romanae, Recherche d’hydraulique romaine dans l’est 

algérien, Edit.Service des antiquités d’Algérie, Alger 1962, p. 467-475 ; Laporte 

(J.P.), Note sur l’aqueduc de Saldae, 1997, p. 747-779. 
18 Gsell (S.), AAA, f.7, Bougie n° 12, point 17. 
19 Courtois christian,  Les vandales et l’Afrique, Edit.Arts et métiers graphiques, 

Paris, 1955, pp.327.Inscription citée dans les notitia privinciarum et civitatum 

Africae 271 
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IV-Période médiévale 

Les sources relatant la ville de Bejaia ainsi que l’ensemble de la 

région avant le Ve siècle sont quasi muettes et le peu de textes 

existants sont un ensemble d’informations dispersées et peu 

cohérentes20.  

Al-bakri la décrit comme suit »Au-delà de mersa el Djedjadj, on 

trouve le port de Bougie, Mersa Bejaia, ville très ancienne qui a 

pour habitants des andalous….21. Ibn al Athir ajoutera que le 

territoire est sous contrôle des fatimides et  Al-Nasir (1064-1104) 

y installa sa capitale qu’il nomma el nassiriya22. Son fils Al 

mansûr(1090-1104) quant à lui bâtit la grande mosquée décrite par 

Al Abdari(XIIIéme-XIVéme S.) comme suit »Elle possède une 

merveilleuse mosquée unique dans sa beauté, originale, elle 

domine la plaine et la mer et constitue un spectacle qui vous 

enchante et remplit d’admiration. Les fidèles y sont assidus et ils 

l’entretiennent avec dévouement… » l’intérieur de la mosquée 

était entièrement pavé de marbre, son minaret avait soixante 

coudées de haut et vingt coudées de large à la base23. 

 
20 Montel Aurélien, de la cité romaine de saldae à la fondation Hammadite 

d’al-Nasiriyya(IIIe/IX-Ve/XIe Siècles. Histoire de Bejaia une ville transition. 

Revue d’histoire méditerranéenne. NumeroM02,juin 2020, p.61   
21 El Bekri, Description », traduction de Slane,1965,p.166 
22 Ibn el Athir, annales,, trad.fagnan, p.475-476,Ibn khaldoun histoires des berbères 

trad. De Slane, t.II, p.51 
23  Valérian Dominique, Bougie port maghrebin, Publications de l’École 

française de Rome, 2006,p.28 http://www.openedition.org/6540, El Abdari, 
Ducène Jean-Charles. La situation du Maghreb au travers de la relation de voyage 

d’Al-‘Abdari (VIIe/XIIIe s.) . In: Comptes rendus des séances de l'Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, 156e année, N. 1, 2012. pp. 679-693. 
أبو عبد هللا محمد بن محمد البلنسيييييب ال:بدلرح اللحلغ الم،لتقغي  سدق  سييييي:د بوراتغي من يييييولا  بونغ لل حو    

موالر بلحمقسييبح بي،قغ رب حدا ا الب  ي ميلغ االيي،لغي ال:دد   ./50-49 .ي ص2007والدلاسيي، ي عن، غ 
 .102ي ص  19

http://www.openedition.org/6540
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Selon Ibn Khaldoun, An-Nassir « construisit un palais d’une 

beauté admirable qui porta le nom de " Palais de la Perle " (Qasr 

Al-Lu-lua)(Fig.16) 24. 

La période médiévale à Bejaia est marquée entre le XIe et le XVe 

siècle par la succession d’occupation de la cité par les royaumes 

Hammadite, Almohade puis Hafside. De toutes ces occupations, 

l’époque Hammadite est la mieux documentée en matière de 

vestiges archéologiques. C’est à ce moment que Bejaïa passe sous 

une ère nouvelle suites aux événements politiques qui se 

déroulèrent au maghreb au milieu du XI éme Siècle. A partir de 

1067/460 H sous le règne de L’Emir hammadite al-Nasir la ville 

de Bejaïa entre pleinement dans l’histoire avec  la rupture entre les 

zirides de Mahdia et le khalife fatimide du Caire qui envoya des 

tribus hilaliennes vers le Maghreb, c’est ainsi que les souverains 

hammadites se replièrent sur la côte déjà fréquentée dans le passé 

par les phéniciens pour son emplacement stratégique25. Il lui donna 

le nom de al- nasiriya, et à ce jour des indices représentés par des 

pans de la muraille hammadite apportent quelques précisions sur 

l’étendue de la cité médiévale26.  

Aujourd’hui, on peut encore entrevoir quelques pans de cette 

muraille le long de la route qui monte vers Gouraïa, notamment au 

voisinage du plateau des ruines et du parc des oliviers. A l’origine, 

cette enceinte formait un vaste triangle dont le développement 

suivait les lignes de crête du relief escarpé. Son point d’amorce 

prend naissance depuis le rivage de la mer au sud pour aboutir au 

nord aux bas plateaux des versants escarpés du djebel Gouraïa27. 

Du côté ouest, elle longeait la casbah au sud et suivait les 

escarpements vers le Nord en passant par la porte bab el 

 
24 Ibn Khaldun, Histoire des berbères, Traduction de Slan, T.II,p.51  
25 Khelifa Abderrahmane. Op.cit, p. 276. 
26  De Beylié L.-M.-E. La Kalaa des Béni-Hammad. Une capitale berbère de 

l’Afrique du Nord au XIe siècle, Paris, 1909, p. 104-106. 
27 Féraud L. Ch, op.cit. p. 148. 
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Fouqa(Fig.3) et bordj Moussa (Fig.17, pour atterrir au plateau des 

ruines. Du côté méridional, elle suivait le rivage depuis la casbah 

en passant par la porte de la mer et le fort Abdelkader(Fig.18), puis 

remonte vers le Nord aux emplacements supposés de la porte 

Amsiwen (aujourd’hui disparue) et du palais de la perle28 . 

Néanmoins, il semblerait qu’il n’a pas été jugé utile de poursuivre 

les fortifications du côté septentrional défendu naturellement par 

les premiers contreforts de Gouraïa29. Selon les données 

rapportées par R.Bourouiba, cette muraille recouverte d’un enduit 

de chaux avait une épaisseur allant de 1.70 à 2.5 m, pour une 

hauteur variant de 4 à 6 m. Elle était bâtie en moellons avec une 

alternance d’arasements de pierres plates ou de briques. Elle était 

surmontée par un chemin de ronde couronné de créneaux carrés 

d’environ 1 m de côté. A chaque 25 m d’intervalle, on y avait 

adossé en saillie de 2.5 m des bastions rectangulaires mesurant 4 

m de long et 3 m de large, pour une hauteur de 6 m30. (Fig 19) 

Les témoignages littéraires font aussi état de l’existence de 

plusieurs portes qui permettent d’accéder à la cité. Des 

nombreuses portes qui percent cette muraille, il ne subsiste que 

Bab-el-Bahr (la porte de la mer)(Fig 4), un passage obligé pour les 

vaisseaux qui naviguaient vers Bejaia pour être réparés sur les 

chantiers de Daar EL-Senaa 31. Elle se présente de l’extérieur, du 

coté de la mer, comme une arcade brisée reposant sur deux pieds 

droits très courts parce qu’en grande partie enterrés par les 

alluvions. L’arc est en brique surmonté d’un appareillage en 
 

28 Palais sur  lequel ont été construit les forts et espagnoles et le casernement français 

dans le quartier dit de la bridja. 
29 De Beylié, op.cit., p. 105. 

؛ أنضاار أيضااا تر مة  202، ص. 1977بورويبة )ر.(، الدولة الحمادية، تاريخها و حضااارتها، الجئا،ر،   30

 الكتاب:

Bourouiba R., Les Hammadites , Edit. Enal, Alger, 1984, p. 175. 

 
31 Aouni Mhena, Centralité urbaine et développement touristique à Bejaia(Algérie), 

Thèse de doctorat, Université de Reims Champagne –Ardenne, 2014, p. 174 
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moellons disposés par lits horizontaux jusqu’à une certaine 

hauteur. Cet arc repose en encorbellement sur les pieds droits par 

l’intermédiaire de deus pierres de taille moulurées. Deux saillants 

rectangulaires flanquaient ces ouvertures. De l’intérieur, un 

berceau également en brique s’accole au mur de la façade bien au-

dessus du cintre de la porte. Le chemin de ronde, s’élevant de la 

courtine, passait sur l’extrados de la voûte. Vraisemblablement, 

pour entrer dans le port de Bejaia, les caravelles passaient sous 

cette porte et venaient se mettre à l’abri dans une petite anse 

aujourd’hui comblée32. 

   La seconde porte ayant échappé aux aléas du temps est Bab-el-

Fouqa. Située en contrebas de la mosquée de Sidi Soufi, cette porte 

flanquée de deux bastions et surmontée d’un prétoire royal, 

constituait probablement  l’issue principale de la cité33. Elle a fait 

l’objet de remaniements à l’époque coloniale, comme en témoigne 

le percement d’une seconde ouverture mitoyenne à l’ouverture 

originelle située à gauche quand on vient y pénétrer dans la ville. 

(Fig.3) 

Même si l’architecture religieuse de l’époque médiévale est très 

peu représentée à Bejaia., l’édifice le plus représentatif (quoique 

fortement remanié) de cette période est la mosquée de la 

casbah(Fig.20) qui remonterait initialement au XIIIéme Siècle. 

Située à l’intérieur de la citadelle espagnole, cette mosquée 

rénovée correspondrait dans son état actuel à la mosquée 

Ottomane construite en 1797 sur l’ordre de Mustapha pacha, 

 
32 Les portes ayant pu être localisées d’après les textes sont comme suit :Bab-

el-Bahr, porte de la Mer ; Bab-el-Benoud dite aussi Bab-el-Fouka , porte des 

Armées ou des Étendards; Bab-el- Mergoum dite aussi Bab-el-Ber, porte de 

la Campagne ; Bab-Amsiwen ; Bab-Essadat ; Bab-Dar-Essenaa, porte de la 

Darse. C.f. Féraud, op.cit. p. 216-217.  
33  Féraud L.- Ch, op.cit, p. 157 ; Brunschvig R., la Berbérie Orientale sous les 

Hafsides, des origines à la fin du XVe siècle,Edit. Adrien Maisonneuve,  t.I, 1940, 

p. 379 
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probablement sur les fondations de la vieille mosquée. Par ailleurs, 

la mosquée actuelle de sidi-al-Mouhoub occuperait l’emplacement  

de la grande mosquée Hammadite34.  (Fig.8) 

Sur la question de la Kasbah médiévale et de son emplacement, 

celui-ci a toujours été confondu, suivant la tradition, avec 

l’emplacement actuel de la citadelle espagnole. Or, les récents 

travaux de recherche suggèrent sur la foi d’un témoignage 

historique que son emplacement se situerait sur les hauteurs de la 

ville, aux environs du quartier Bab-el-Louz35. (Fig.21) 

   Pour ce qui est du bâtit civil, plusieurs auteurs nous donnent des 

informations très importante confirmant la grandeur et la beauté 

de la ville de Bejaia. A l’instar de Léon l’Africain qui décrit ses 

habitations de comme suit: « forts belles à deux niveaux, réparties 

autour d’une cour et ornées d’une galerie couverte d’où la vue 

s’étendait vers la mer. Ces habitations s’élevaient en escaliers sur 

les pentes de Gouraya et étaient entourées de jardins ou domine 

l’oranger, le grenadier et la vigne arrondie en berceau » (Léon 

l’Africain, 1956)36. 

Ces même habitations était reparties sur vingt-et-un quartiers dont 

les plus importants, Bâb El-Bahr (quartier de la marine), Humât 

El-Lu-la autour du palais, Humât El-Arica autour du fort Sidi Abd 

El-Kader, Acherchour (quartier des Cinq Fontaines), Bâb El-Louz 

(Porte des amandiers du côté du Grand Ravin) qui est le plus 

ancien quartier médiéval identifié, et le quartier juif désigné sous 

l’appellation Humât Karaman. Chaque quartier avait sa mosquée 

ou sa Zaouïa, sa fontaine et son hammam. Certains étaient 

structurés autours de ces édifices religieux avec une place centrale 

 
34 Le site de la grande mosquée Hammadite semble avoir toujours accueilli un édifice 

dédié au culte : d’abord un temple romain, puis la grande mosquée Hammadite, 

ensuite une église de l’époque coloniale devenue l’actuelle mosquée de sidi-al-

Mouhoub. 
35 Valérian D., op cit, p. 28-30. 
36 Aouni Mhena,Centralité ,op.cit, p. 174 
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et parfois même un marché, comme la cité El-Ghobrini, Harat El-

Maqdas construit autour de la Zaouia Sidi Touati37.  

Hormis les places centrales et marchés, les mosquées tenaient une 

place importante dans ces quartiers. Elles étaient édifiées  au cœur 

même des quartiers telles que la mosquée El-Qasba, située dans la 

Casbah et détruite lors de la construction de la fortification 

espagnole, puis reconstruite par les Turcs ; la mosquée El-Souk (à 

proximité du marché El-Khemis), Djemââ Raihana fréquenté par 

el Mehdi Ibn Toumert, et  qui porta son nom par  la suite Djamââ 

El-Mehdi ; et enfin lla mosquée Sidi Soufi, située au-dessus de la 

Qasbah.  

Comme cela était de coutume dans la tradition musulmane, 

certaines places situées au pied des mosquées étaient souvent 

utilisées pour la tenue des marchés hebdomadaires comme sur la 

place de la mosquée Sidi Soufi et la place de la Zaouïa Lala 

Fatima. Une multitude de Souks étaient ainsi aménagés dans les 

quartiers d’habitation, structurés autour des portes et des fontaines 

telles que Ain Acharchour, Ain Baba Saleh, la fontaine de la rue 

Fatima, etc., toutes aujourd’hui disparues38. 

 

V-La période espagnole 

    La présence espagnole à Bejaïa est exclusivement représentée 

par des ouvrages défensifs très imposants, localisés dans un 

périmètre réduit par rapport à l’étendue du tissu urbain  de 

l’époque médiévale. Les limites des fortifications entreprises par 

les espagnols au lendemain de la prise de Bejaïa, reprennent les  

 
37 Ibid. 

 
38 Aouni Mhena, Op. cit.,pp. 177-178. 
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mêmes contours de la ville antique tant l’effectif de la garnison 

détachée à Bejaia n’était pas considérable pour défendre un vaste 

territoire39.  

Parmi ces fortifications qui font partie du tissu urbain actuel, on y 

retrouve la citadelle (le grand château), le fort impérial (Bordj 

Moussa), et le fort de la mer (fort  Abdelkader) où Pierre de 

Navarre s’installa avec sa cargaison à la suite de la prise de 

Bejaïa40. 

 

V-1-La citadelle espagnole (le grand château) 

   La citadelle espagnole fut édifiée durant la première moitié du 

XVIeme S.. Compte tenu de la position stratégique du site de cette 

forteresse surplombant toute la baie, elle fut vraisemblablement 

bâtie sur l’emplacement d’un site plus ancien. Bastions, remparts 

et tours constituent l’essentiel de cet ouvrage constitué 

exclusivement de briques rougeâtres.(fig.21-22) 

Sa conception architecturale, purement défensive, lui prête un 

caractère imposant. Paul Wintzer rapporta en 1832 que cette 

citadelle est conçue « sous forme d’un rectangle dont  un des côtés 

est parallèle à la ville. Il est flanqué de bastions et de trois tours 

très hautes et très massives, garnies de meurtrières…les murs du 

grand château du côté de la ville sont hauts et nus, sans créneaux 

avec deux embrasures regardant la mer et une porte remarquable. 

Sur le mur extérieur, nous retrouvons les différents bastions de 

défense et les créneaux caractéristiques espagnols. Une partie du 

mur d’enceinte a été empâté par de la grossière maçonnerie turque 

qui s’effrite, et montre à nouveau les sillares espagnoles ; les 

fossés ont été comblés par le temps, mais on voit encore les traces. 

 
39 De Beylié, op.cit., p. 96 ; Wintzer p. Bougie. Place forte espagnole. Bulletin de la 

société de géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord, 1932, p. 204-205. 
40 Pour l’époque espagnole, P. Wintzer livra en 1832 une description assez détaillée 

des différentes fortifications. Cf. Wintzer P., Op.cit., p. 185-222. 
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Sur la muraille qui se prolonge à gauche de la porte d’entrée à 

quelques mètres au-dessus du sol, est une cavité ronde d’environ 

un mètre de diamètre su 0,10m de profondeur, dont on ignore la 

destination, on croit qu’une plaque y était celée, portant l’écusson 

aux armes d’Espagne. La porte du grand château est fort haute et 

massive, deux lourdes colonnes supportent une sorte de fronton, le 

tout en pierre blanche ; les colonnes sont inspirées directement du 

dorique et n’ont aucune ressemblance avec les colonnes arabes 

souvent calquées par les Espagnols. Sur le fronton se détachent 

deux inscriptions gravées dans le marbre, rappelant l’une la date 

de la prise de Bougie, l’autre le séjour de Charles-Quint dans cette 

ville, au retour de la désastreuse expédition d’Alger. 

Les murs du grand château ont une épaisseur de 2 à 3 mètres en 

moyenne, les salles sont vastes et fort sèches, ce qui les a fait 

employer comme poudrières et salles de magasins par les 

français…le grand château comprend cinq citernes pouvant 

contenir 200.000 litres d’eau et assez de vivres… »41.  

   Dans son état actuel, cette citadelle semble avoir subi 

d’importants remaniements, notamment lors de sa conversion par 

les ottomans en siège de leur gouvernement, puis à l’époque 

coloniale où elle a servi pour les besoins de casernement. 

 

V-2-Le fort impérial (Bordj Moussa) 

   Erigé en l’an 1542, cet ouvrage imposant de par sa silhouette 

massive, occuperait l’emplacement même du palais Hammadite 

dit « palais de l’étoile »42. Conçu sur un plan régulier, ce fort 

constitué entièrement de briques rougeâtre  domine à la fois la mer 

et la montagne, notamment avec ses deux bastions faisant face à 

l’arrière-pays de la ville du côté de Gouraïa. A l’intérieur, une 

voûte est soutenue par des poutres et d’énormes piliers ; des 

escaliers de pierres ou de bois permettaient l’accès aux vastes 

 
41 Wintzer P., op.cit., p. 206-208 ;  Féraud L.- Ch., op.cit., p. 265-267. 
42 Féraud, op.cit., p. 246. 
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terrasses43. Ce monument renferme des galeries souterraines dont 

la fonction supposée qui consistait à relier les forts espagnols entre 

eux reste à vérifier. 

Malgré les nombreuses transformations et l’adjonction de 

nouvelles annexes à l’époque coloniale, ce fort transformé en 

musée en 1989 garde toujours son cachet architectural d’origine. 

V-3-Bordj Sidi-Abdelkader (Le fort de la mer) 

   Faisant face à la mer, l’origine des fondations de ce fort 

remonterait à l’époque Hammadite, comme en témoigne l’usage 

de la brique plate et d’un mortier composé de cailloux roulés et de 

sable à gros grains mélangés à de la terre. Selon une tradition 

admise, ce fort existait déjà lors de l’expédition espagnole. Après 

la prise de la ville de Bejaïa en l’an 1510, le conte espagnol Don 

Pedro de Navarre installa sa cargaison dans ce fort et entreprit de 

profonds réaménagements. La partie supérieure semble être 

entièrement de construction espagnole, sachant que sa tour a été 

démolie lors de l’expédition Ottomane de 1512. Les murs du fort, 

autrefois baignés dans la mer, sont composés d’un amalgame de 

gros moellons et de pierres de taille de dimensions diverses. Le 

fort renferme également une citerne et des souterrains(Fig 18 a-

b)44. 

  Conclusion 

   Si son importance historique et patrimoniale est bien définie, 

Bejaia reste l’une de ces villes historiques du littoral à avoir subi 

les conséquences d’une urbanisation excessive. Mais qu’en est-il 

de ce patrimoine historique et archéologique. Qu’el est le devenir 

de son espace central existant ? Quelle pourrait être la stratégie 

d’aménagement réservée à ce dernier vis-à-vis de la politique 

générale de planification de l’ensemble de l’agglomération ? 

Comment se manifeste la centralité nouvellement produite par 

 
43 Ibid., p. 208-209. 
44 Wintzer P., opcit. p. 205-206; Féraud L.- Ch., op.cit. p. 267. 
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rapport aux objectifs de planification, aux nouveaux enjeux 

d’aménagement et notamment à l’affirmation d’une vocation 

nouvelle orientée vers le tourisme ? La structure, la tendance 

d’évolution du centre-ville, ses contenus du point de vue 

fonctionnel et social, ses contenants architectural et urbain, 

répondent-t-ils aux exigences d’accessibilité, de dynamique 

urbaine et en même temps de confort de vie et de tourisme ? Le 

centre-ville étant le lieu moteur de toute dynamique urbaine, celui 

de Bejaia ne dispose hélas pas d’une structure urbaine et d’une 

capacité fonctionnelle assez adaptées à l’ouverture vers l’espace 

méditerranéen dans une perspective touristique ? Qui sont alors les 

intervenants dans la structuration de ce poumon de la ville et quel 

est leur degré de stratégie, de maîtrise et de conscience des 

évolutions nécessaires ? Le premier constat dans la ville de Bejaia 

montre une certaine richesse et diversité de formes architecturales 

et urbaines. Elles se distinguent néanmoins par un centre 

traditionnel, représenté par un tissu à la forme médiévale installé 

sur un site escarpé et dans un état de délabrement avancé et tend à 

être envahi par de nouvelles constructions et locaux commerciaux, 

engendrant la perte progressive de son cadre historique. 

 Cette situation rend compte d’une réalité complexe et de 

questionnements, mettant en jeu une grande variété de facteurs. 

Hypothétiquement, cet état de fait semble s’expliquer d’une part, 

par un déséquilibre entre les développements démographiques, 

socio-économiques et urbains et d’autre part, par l’absence d’une 

politique de planification et de gestion urbaine adaptée à la société 

bougiote et surtout allier préservation du patrimoine  et 

développement touristique de Bejaia. 
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Fig.1Vue génerale de Bejaia 

 Valerian D.,2000 

 
*noyau historique de la ville 

                                                                  *Enceinte 

                                                                  *Bâtis religieux 

                                                                   *Port punique 
https://www.researchgate.net/figure/Bejaia-une-ville-tres-convoitee-des-infrastructures-economiques-

d’envergure(Remanié (remanié par les auteurs) 

  

https://www.researchgate.net/figure/Bejaia-une-ville-tres-convoitee-des-infrastructures-economiques-d'envergure(Remanié
https://www.researchgate.net/figure/Bejaia-une-ville-tres-convoitee-des-infrastructures-economiques-d'envergure(Remanié
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Fig 3.  Bab el fouka  

(H.Idirene) 

 
Fig.4 Bab el bahr 

(H.Idirene) 

 

 

  
Fig.5 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhal.archives-

ouvertes.fr%2Fhal- 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhal.archives-ouvertes.fr%2Fhal-
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhal.archives-ouvertes.fr%2Fhal-
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                                                  Fig.6  

Mosquée abu zakaria zwawi (Gehimab)                     Fig.7  Mosquée de sidi 

soufi 
                                                                                                              

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sidi soufi 

                         

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sidi
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                                    Fig.8                                                                             

Fig.9  

Mosquée de sidi mouhoub                                                  Zaouiat sidi Touati 

          (https://www.bejaia- guidedepoche.com) 

 

 

 
    Fig.10  

a. Grotte ali bacha photo                                  b. crane mechtoide (Debruge 

1905) 
(http://univ-bejaia.dz/staff//photo/pubs/444-1096-Speleomag-93-Ali-Bacha  )  

                                                                             

 

                                                
                                                Fig. 11                                                        Fig. 

12  

                                 hypogée punique les aiguades                 Monnaie 

punique de saldae 

                                                               (  J.P.Laporte 2002) 

DOMINO NOSTRO/C.FLAVIO 

VALERIO/CONSTANTIO/NOBILIS(SLIMO 

https://www.bejaia-/
http://univ-bejaia.dz/staff/photo/pubs/444-1096-Speleomag-93-Ali-Bacha
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CAES(ARI)/COL(ONI) 

COL(ONIAE)IVL(IAE)AVG(VSTAE)SALD(AE)/LEGION

IS VII/IMMVNIS  
Fig .13  

Dédicace à Constance(293-305) CIL.VIII, 20683 
 

 

                   
                                Fig.14                                                                    Fig.15 

                       Inscription    de NONUS DATUS         Vestiges du rempart 

romain au pied de la citadelle 

                               Ph.Idiren H.                                                        Ph.Idiren 

H. 
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Fig.16  

 Figure illustrant les emplacements des deux palais de Bejaia 

                    (Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la 

ville de Bejaia) 

 
Fig .17 

Fort /Bordj Moussa (H.Idirene) 

 

    
a                                                              b 

Fig.18 

Fort abd el kader 

      
Fig. 19                                                             Fig.20 

Pan de la muraille Hammadite (H.Idirene)         Mosquée de la casbah(H. 

Idirene) 
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                        Fig.21                                                                                         

Fig. 22  

Derb bab el louz                                   La citadelle espagnole et sa porte 

monmentale 

                                             (H.Idirene) 
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Dans le cadre de la convention Algéro-Allemande pour la réorganisation du 

nouveau parcours muséal du musée public national de Cherchell et la restauration et 

conservation de sa statuaire, signée par le ministère de la culture et des arts algérien 

et l’institut d’archéologie allemand, plusieurs campagnes se sont succédées depuis 

2008 jusqu’à 2019.  

Pour cette étude, nous avons choisis la statue colossale d’Hercule qui a subi une 

dérestauration, un nettoyage, une restauration et une mise en socle. Ces étapes nous 

les avons suivis en tant que conservateur et membre de l’équipe algérienne 

participante aux campagnes, puis à partir de 2016 en tant que co-directrice du projet 

Algéro-Allemand. 
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Introduction : 

 

La restauration de l’objet archéologique permet sa sauvegarde et 

sa mise en valeur, pour cela, différentes opérations sont 

indispensables : l’étude, la conservation et la restauration. 

L’étude préalable de l’objet documente son état actuel, elle aide à 

déterminer le niveau d’intervention. La première étape du 

traitement est la conservation, elle comprend la désignation de 

l’œuvre, la consolidation du support, puis les opérations de 

restauration améliorent l’aspect de l’œuvre, il s’agit du nettoyage 

et reconstitutions formelles, et les techniques choisies peuvent être 

sophistiquées, demander un temps d’intervention très long…. 

 

Parmi la collection de la statuaire du musée P.N. de Cherchell, la 

statue colossale d’Hercule a été dé-restaurée, nettoyée, restaurée 

et mise sur un nouveau socle antisismique. Ce mécanisme 

antisismique conçu par une équipe algérienne spécialisé est 

composé d’un socle métallique inoxydable avec des sphères, fixé 

au sol.  

 

I. Identification :  

Statue d’Héraclès / Hercule, demi-dieu et ancêtre de la dynastie 

jubaïque Découverte aux thermes de l’Ouest Marbre pentélique 

(Attique, Grèce)(Landwehr (Ch), Attanasio (D), p 246), Période 

royale (fin du 1er siècle avant ou début du 1er siècle après J.-C). 
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Le culte d’Héraclès à Caesarea remonte au roi Juba qui vénérait ce 

dieu, fin du 1er siècle av J.C.  Comme bien d’autres souverains 

antiques,  Juba II prétendait descendre d’un dieu, dans son cas 

Héraclès (Kreillinger (Ulla), Atif-Hamza (Nadjoua), p 23). Ce fils 

de Zeus a dû accomplir douze travaux surhumains avant de devenir 

un dieu (Lavedan (P), p 512). L’un d’entre eux, le vol des pommes 

du jardin des Hespérides, a eu lieu, selon la légende, à l’ouest de 

l’Afrique du nord. Héraclès y aurait engendré un enfant devenu le 

fondateur de la dynastie numide, Juba II, son descendant. 

La statue d’Hercule, a été trouvée aux thermes de l’ouest 

(Landwehr (Ch), p46-48). Elle a été transportée ici 

vraisemblablement dans l’Antiquité tardive pour en faire une sorte 

de sanctuaire dédié aux grands héros de l’âge d’or de la cité de 

Césarée (Kreillinger (Ulla), Atif-Hamza (Nadjoua), p 23). 

 

II. Les anciennes interventions : 

 

• Pendant la première mission du 23 avril au 2 mai 1980, 

dirigée par Kenneth & Giulia Hempel, les interventions sur 

la statue d’Hercule (Kenneth et Giulia Hempel, rapport 1ère 

mission, pp 15-16): 

 

- La sculpture a été soutenue par une armature solide en tubes 

d’acier vernis par prévention contre la rouille. 

- Dérestauration de l’ancienne base. 
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- Les anciens goujons ont été enlevés avec un trépan, et les 

nouveaux ont été réalisés en acier inoxydable sous forme 

d’un tube en plomb. 

- La nouvelle base a été reconstruite au-dessous de la 

sculpture, avec des points de contact avec le marbre en bois. 

 

• Pendant la 3ème mission du 14 avril au 12 mai 1987, dirigée 

par Kenneth & Giulia Hempel, les interventions sur la statue 

d’Hercule (Kenneth et Giulia Hempel, rapport 3ème mission, 

pp 2-3): 

- Les vieilles restaurations au ciment ont été enlevées. 

- Suppression de joints en fer fortement rouillés. 

- Nettoyage avec la sépiolite. 

- Comblement de lacunes au moyen de résine et de poudre de 

marbre. 

- Traitement de protection a été réalisé sur l’objet. 

 

III. Le diagnostic : 

Afin de lutter contre la dégradation des objets archéologiques en 

l’occurrence le marbre l’objet de notre étude, une restauration et 

conservation est nécessaire selon le cas étudié, et pour cela il faut 

connaître en premier lieu les propriétés chimiques, physiques et 

mécaniques de la pierre étudiée : 

 

 

1. Les pierres contiennent des composés solubles dans l’eau 

qui causent leurs dommages, la composition chimique du 
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marbre qui contient du carbonate de calcium, réagit avec de 

l’eau et les acides et entraîne la perte et décomposition de la 

matière (Wieslaw Domaslowski, p 22-32). 

Et, plus le nombre et la taille des pores est grand, plus la 

pierre devient moins résistante dans le temps et se fissure 

(Wieslaw Domaslowski, p 30). 

La perméabilité de la pierre aux solutions aqueuses, et leurs 

évaporations, les sels se cristallisent à la surface supérieure 

de la pierre et contribuent au développement des croûtes 

(Garcia Morales (S), p 225-235). 

Aussi, les embruns marins qui sont chargés de sel nocif 

comme le sodium et magnésium se cristallisent lors de 

l’évaporation  ،92محمد عبد الهادي محمد)  (. 

Le nettoyage de la pierre, son but est d’enlever tout ce qui 

peut endommager ou affecter l’aspect esthétique de la statue 

(poussière, lichens…) ( lazzarini (I) et Tabasso (I), p 107). 

 

2. Pour la restauration, ce sont des interventions directes sur 

un objet afin de le mettre en valeur pour son exposition, et 

pour cela trois grandes familles d’outils seront utilisés : 

- Mécaniques : la fraise rotative pour user les couches 

de corrosives, les scalpels (bistouris), et burins divers 

pour gratter. 

- Chimiques : les réactifs adaptés à l’élimination 

sélective d’un produit de corrosion. 

- Electro-chimiques : pour provoquer des réductions 

ponctuelles ou éliminer certains éléments nocifs à la 

conservation. 
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IV. Les interventions restauration-conservation entrant 

dans le cadre de la convention signée: 

 

 

1) La dérestauration : 

Dans le cadre de la convention algéro-allemande pour la 

restauration de la statuaire du Musée Public National de 

Cherchell une mission préparatoire de 10 jours a été 

effectuée du 03 au 13.06.2012. Cette campagne était 

dédiée à la dérestauration de la statue d’hercule 

( Mme Aicha Hioun & Mme Christa Landwehr, Rapport 

de la 3ème campagne, pp 1-5), plusieurs interventions ont 

été réalisées sur l’objet archéologique ( ph.01) : 

− Dégagement de la statue de son ancien support. 

− Détachement de l’attribut de la statue en suivant 

l’ancienne restauration. 

− La dérestauration des anciennes parties restaurées 

(pieds et jambes) de la statue. 
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En novembre 2015, pendant la cinquième campagne, la 

dérestauration des jambes de la statue (mollets et genoux) a été 

finalisé (ph.02). 

 

Les anciennes tiges étaient filetées, elles n´étaient pas oxydées. A 

l´aide d´une clé à tube, les restaurateurs ont pu enlever facilement 

la tige de la jambe gauche contrairement à celle de la jambe droite 

qui a nécessité l’utilisation d´une perforeuse á eau (Mme Aicha 

Hioun & Mme Ulla Kreilinger, Rapport de la 5ème campagne). 

 

 

Ph.01 : Dérestauration de la statue colossale d’Hercule 
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2) Nettoyage : 

Un nettoyage mécanique a été réalisé au niveau des jambes 

d’Hercule et de sa base originale (ph.03), ainsi que son attribut à 

l´aide d´un burin pneumatique, ciseau, petit-marteau, petites 

brosses et bistouris pour éliminer le maximum des dépôts (ciment, 

plâtre, peinture, ancienne résine), et l´utilisation de la central 

vapeur a facilité l´opération.  

 

Un appareil de nettoyage à ultrasons a été utilisé afin de nettoyer 

la surface sans altérer le marbre.  

Ph.02 : Dérestauration des jambes de la statue colossale 

d’Hercule ( mollets et genoux) 
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 Un nettoyage mécanique a été combiné à un nettoyage chimique 

avec l’utilisation de l´acétone pour dissoudre les résidus de 

l’ancienne résine, une compresse de cellulose et d’eau 

déminéralisée et d’hexamethaphosphate de sodium à 20% a été 

passée au niveau de l´aisselle gauche de la statue pour faire sortir 

l´oxydation à la surface pour une durée de 24 heures. Cette 

opération a été refaite toutes les 24 heures, pendant 3 jours 

consécutifs.   

Des taches Jaune-Orange réparties sur le côté gauche de la statue 

(de la hanche au mollet) ont été décelées. Un sondage de nettoyage 

avec une compresse de cellulose et d’eau déminéralisée a été 

réalisé sur une petite partie de la hanche gauche, peu visible, avant 

Ph.03 : Nettoyage mécanique de la statue colossale d’Hercule 
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de s'engager dans le nettoyage de toute la surface. Le résultat 

obtenu, l’éclaircissement de la tâche (ph.04). 

 

     

     

 
 

3) La consolidation et restauration :  

Des fissures ont été remarqués à partir cou de la statue jusqu’aux 

genoux, et la consolidation avec du Paraloïd B72 + 10% 

d’acétone a été nécessaire pour améliorer la cohésion de la pierre 

et protéger les fissures en cas d´infiltration d´eau au cours du 

Ph.04 : Nettoyage chimique de la jambe de la statue 

colossale d’Hercule. 



Les nouvelles technologies appliquées à la conservation-restauration et à la 
valorisation du patrimoine archéologique                              Dr. Nadjoua Atif 

 2021 ةوفمبر                المركز الدولي لألبحاث والدراسات االدتماعية وا ةراةية      

40 

 

nettoyage (ph.05). Ce traitement a été appliqué localement avec 

un petit pinceau et uniquement sur les zones dégradées à trois 

reprises toutes les 30 minutes (Rapport de la cinquième 

campagne Algéro-Allemande du MPN de cherchell). 

 
 

 

 

 

Après la phase de consolidation, vient la phase du collage/ 

assemblage qui a été réalisée en plusieurs étapes :  

- D’abord, les deux fragments de la main d´Hercule ont été 

collés avec une colle époxydique liquide (2 EA + 1 EB), 

après un nettoyage avec l’acétone (ph.06). 

- Ensuite, vient le collage des trois fragments de cheville avec 

la même colle et maintenu en place dans un seau de sable, 

après un nettoyage mécanique permettre d’enlever les 

résidus de l’ancienne colle. 

Ph.05 : consolidation des fissures 
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  Une fois que tous les fragments des deux jambes ont été 

assemblés, deux trous de 05 cm ont été percés, l’un sur le côté droit 

de la base original de la statue et l´autre sur l´attribut d´Hercule 

puis les assembler avec une tige de 08mm diamètre et 10cm de 

longueur, une nouvelle agrafe de 10 cm longueur a  remplacée 

l’ancienne pour assurer un bon assemblage des deux parties (la 

base originale et l´attribut) est collée avec une résine époxydique 

liquide (ph.07).  

Ph.06 : Restauration de la main d’Hercule 
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Et pour assembler l´attribut avec le pied droit d´Hercule, il a fallu 

approfondir avec la perforeuse à eau l’ancien trou de 04cm en plus 

pour permettre l’introduction d’une tige inoxydable de 24 cm de 

longueur et 20mm de diamètre (ph.08). Cette dernière sera collée 

avec la même résine époxydique plus la poudre de marbre. 

 

Ph.07 : Restauration de la base originale de la statue d’Hercule 
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3. La mise en socle : 

Pour l’adjonction de la base originale d´Hercule à la plaque en 

aluminium, il a fallu les assembler avec une tige inoxydable de 20 

mm de diamètre et 34 cm de longueur, filetée de la partie inférieure 

(04 cm est la partie filetée). Cette tige a été collée avec une résine 

époxydique épaissie.  

La statue d’Hercule a été mise en position verticale, la tête en bas 

et les pieds en haut afin de pouvoir coller en même temps les deux 

tiges filetées à la partie inférieure au niveau des deux jambes 

d’Hercule en injectant de la colle époxydique liquide (2 EA + 1 

EB) avec une seringue (ph.09), après avoir protégé la surface avec 

du papier adhésif .  

Ph.08 : Assemblage de l’attribut avec la statue d’Hercule 
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  Une fois que les deux tiges sont collées, la statue d’Hercule a été 

retournée en position vertical, la tête en haut et les pieds en bas 

pour l’assembler définitivement avec son assise (Rapport de la 

cinquième campagne Algéro-Allemande du MPN de cherchell). 

 

La mise en socle finale d’Hercule : 

 

  La statue d’Hercule a été dé-restauré de son socle en Juin 2012, 

restaurée en Novembre 2015, et pour finaliser sa restauration, sa 

mise en socle sur un système antisismique a été programmée 

durant la huitième campagne. 

Pour la mise en socle, un mécanisme antisismique composé d’un 

socle métallique inoxydable avec quatre des sphères (ph.10), qui a 

été conçu par une entreprise algérienne spécialisée (Rapport de la 

huitième campagne Algéro-Allemande du MPN de cherchell). 

Ph.09 : Restauration des jambes de la statue d’Hercule 
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Une partie du mécanisme a été fixée au sol avec deux tiges de 

3 cm de longueur et 3 mm de diamètre avec une colle semi 

liquide (ph.11). La partie restante du mécanisme a été posée sur 

la première et entre les deux, quatre billes métalliques ont été 

Ph.10 : Les composants du mécanisme antisismique pour la 

statue d’Hercule (socle métallique et sphères). 
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posées sur les quatre creux pour créer un mouvement 

mécanique qui absorbe les chocs sismiques.  

 

 

 

Une fois la base métallique posée, une pièce en bois de 3 cm 

d’épaisseur a été conçu pour séparer les deux bases métalliques 

et éviter le frottement entre les deux métaux (ph.12).  

 

Ph.11 : Restauration des jambes de la statue d’Hercule 



Les nouvelles technologies appliquées à la conservation-restauration et à la 
valorisation du patrimoine archéologique                              Dr. Nadjoua Atif 

 2021 ةوفمبر                المركز الدولي لألبحاث والدراسات االدتماعية وا ةراةية      

47 

 

               

      

      Pour le revêtement en pierre du mécanisme métallique, il a 

fallu faire un relevé de la base d’aluminium sur un papier pour 

couper les pierres selon le schéma. L’ensemble socle a été 

partagé en deux parties pour faciliter le revêtement de la base, 

et de son entretien (ph.14). 

 
 

Ph.12 : la pose finale du mécanisme antisismique. 

Ph.13 : la pose du revêtement en pierre sur le mécanisme antisismique. 
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Enfin, la statue d’Hercule a été déplacée vers la galerie Est du 

musée « Galerie de la famille Royale » (ph.14). 

 
 

  

Ph.14 : La mise en socle finale de la statue d’Hercule. 
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4. Contrôle du socle d’hercule : 

La base antisismique de la statue colossale d’Hercule nécessite 

une vérification et un entretien au moins une fois par an, et pour   

cela l’équipe a décidé de le faire durant la onzième campagne, 

une année après sa pose finale. 

Afin de commencer le nettoyage de la base d’hercule, il fallait 

séparer les deux parties du socle, et nettoyer la partie intérieure 

en utilisent : brosse, pinceau, Aspirateur, chiffon microfibre 

(ph.15), pour enlever la poussière, toile d’araignée et les traces 

d’insectes (Rapport de la onzième campagne Algéro-

Allemande du MPN de cherchell), aucune dégradation n’a été 

constatée pour  les matériaux : acier et bois. 

 

 
                      

 

 

 

Ph.15 : maintenance du mécanisme et nettoyage de la 

statue. 
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Conclusion : 

 

Le projet initié sur la base d’un accord de coopération bilatérale 

conclu entre le musée public national de cherchell, qui 

consistait à restaurer, reconstruire  et assurer une protection  

antisismique  de la statuaire du musée de cherchell. 

La réussite de ce projet pilote a été réalisé en explorant de 

nouvelles potentialités dans le secteur de la sauvegarde du 

patrimoine ; et dans le domaine complexe de la sauvegarde du 

patrimoine, la conservation d’objets archéologiques impose la 

permanence de leur entretien, après une opération de 

consolidation ou une restauration. 
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 : مقدمة
يعتبر التراث الحضاااااااااري على اختال  أنواعه وأشااااااااكاله مبعث فخر ل م والشااااااااعوب    

كثيرة تدل على األصاااااااالة والثقافة والهوية أوال وأخيرا،   ومعانيواعتزازها، فهو يحمل قيم 
ويتصااال بشاااخصاااية األمة ويعطيها الطابع المميز ويعبر عما تتميز به من حيوية وقدرة 
المواجهة والتحدي، كما يحدد مسااااااااااااااتواها في الذوي والحة االبداعي ودرجة تقدمها في 

ألمم وحاضااااارها ويسااااااهم في العلوم والفنون، ويمثل التراث صااااالة وصااااال بين ماضاااااي ا 
 (.3، ص2009أشر  صالح محمد سيد، صياغة مستقبلها. )

التراث يتوسااب بين الهوية والثقافة، فهو يسااتمد من الثقافة أشااكاله   انقول  ال نسااتطيع      
  . (10، ص.2011شااريف كناعنة، )  اومضااامينهومعانيه، وتسااتمد الهوية منه حدودها 

تظل على قيد الوجود، بعد أن تخساااااااااار اعجابها   من مدينة تسااااااااااتطيع أن تزدهر أو فما
 (.84، ص1962محمد أسد، بماضيها )  وصلتهابنفسها  

نا العربي بصافة عامة والجزائري على وجه الخصاوص هو حلقة من سالسالة طويلة  فتراث
من الحضاارات اننساانية المتعاقبة، وجزء من التراث اننسااني العام، ألنه أدال وال يزال  
يؤدي دورًا أسااااااسااااايا ومهمًا في إغناء وتطوير الحضاااااارة اننساااااانية، ومن يتصااااافح كتب 

متشاااااااااااااعب الفروع، يضااااااااااااام العمارة، والعلوم، والفنون،  التراث العربي يجد أمامه عمالقًا  
والعادات والتقاليد، إن االهتمام بالتراث الحضاري مهمة ضرورية تحتاج إلى موضوعية  
ن عملية   وعقالنية من جهة والى عالمية الفكر اننسااااااااني وتواصاااااااله من جهة أخرال، وا 

 موضااااااوعيًا وذلك عن إحيائه هي عملية انتقائية تحتاج  أوال إلى االسااااااتيعاب اسااااااتيعاباً 
األفضاااااال وربطه بالمعاصاااااارة التي تعني اسااااااتيعاب   طريق فهمه وهضاااااامه وتطويره نحو

الحاضااار بخصاااوصاااياته القومية وربطه بالتراث اننسااااني العالمي وخصاااوصااايات العالم  
 المعاصر.
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ويشاااااااكل التراث تراكما حضااااااااريا وثقافيا عبر األجيال والقرون لمضااااااامون العناصااااااار    
والمعنوية للحضاااارة، كالمعرفة والمعتقدات والفن واألخالي والصاااناعات والحر   المادية  

وقدرات اننسااااااااااااان وكل ما يكتساااااااااااابه من المجتمع من ساااااااااااالوك متعلم قائم على الخبرة  
والتجارب واألفكار المتراكمة عبر العصااااااااااور والتي تنتقل من جيل إلى قخر عن طريق 

 اللغة والتقليد والمحاكاة.

انيااة عااامااة لكاال المجتمعااات واألممو فكاال أمااة ومجتمع لااه تراثااه  فهو ظاااهرة إنساااااااااااااااا   
الحضااااري والثقافي من جهة، ومن جهة أخرال هناك تراث إنسااااني عام تشاااترك فيه كل  
األمم والمجتمعات، ويخص الجنة البشاااااري ب،جمعه، ألن اننساااااان يتميز عن الحيوان  

 بقابلية اللغة والتفكير والعمل.

م الدول العربية وانساااااااالمية، التي لها رصااااااايد تراثي ضاااااااخم  وتعد الجزائر من بين أه  
يؤكد أن للجزائر مسااااااااهمة   وهائل يشااااااامل جميع الميادين والعصاااااااور التاريخية، وهذا ما

حلوي  واضاااحة في ازدهار الحضاااارة االساااالمية من خالل انتشاااار مراكزها االشاااعاعية )
 هرت، وقسنطينة.. كمركز قلعة بن حماد ببجاية وتلمسان، وتي(3. ص2016فتيحة،  

وعلياه فاهناه كلماا امتادد هاذا التراث عمقاا في التااريخ ترسااااااااااااااخ وجود األماة طبيعياا في   
يعني باا،ن هااذه الجماااعااة أو    كينونتهااا وهويتهااا، وأن إهمااالااه أو اختراقااه من قباال ا خر

خليل نوري مساااايهر،  األمة قد اخترقت هويتها وفي طريقها إلى الذوبان واالضاااامحالل )
  ..(51، ص2009

يهددها من  لقد أصابح حاليا االهتمام واساعا حول قضاايا التراث واالنتماء والهوية وما  
مخاطر انلغاء وانقصاااااء أو الذوبان واالنصااااهار مما شااااك فيه هو أن التراث بصاااافاته  

ل في هذا الصاااااااااااراع والتدافع  و وخصاااااااااااوصاااااااااااياته الذي يمثل هويتنا هو المساااااااااااتهد  األ
ن  الثقافات والهويات   الوظيفة التي تقوم بها العولمة ا ن هي محوالحضاااااااري القائم، وا 
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ل مم والشااعوب ومسااخها، فالتراث الثقافي للشااعوب هو من يجعل كل شااعب متفرد بقيم  
 (9، ص2009خليل نوري مسيهر، ومبادئ يؤمن بها ويعتز بها ويقيم عليه حياته )

انسالمية وفي كافة الميادين،  لكن التراجع الحضاري الكبير الذي كانت تعيشه األمة   
فتح لباااب لتيااارات وأفكااار أخرال غريبااة عن معتقااداتنااا وتقااالياادنااا لتفر  نفسااااااااااااااهااا على  

 .(16، ص2009خليل نوري مسيهر، )الناة  الساحة وتعر  بضاعتها على  

ن الجدل الواساااااااااع الذي دار وال يزال يدور في أوسااااااااااط المفكرين حول الموقف  أ وبما    
بين متمساااااك بكل أشاااااكال الماضاااااي وراف  لكل    التراث والمعاصااااارة، ماالصاااااحيح من 

بين داع الى نبذ ما يسامى بالتراث والماضاي وداع الى االخذ بل    أشاكال المعاصارة، وما
ول التوفيق  ابين طر  ثاالاث يحا   وتقادية كال ماا تا،تي باه الحاداثاة أو المعااصاااااااااااااارة، وماا

 وأحيانا التلفيق بينهما.

يد من تراثنا حتى نسااهم في بعث عجلة التنمية مع العلم أننا  فكيف يمكن لنا أن نساتف  
أصاااااااابحنا كدولة نعتمد على تساااااااايير شااااااااؤوننا على عائدات النفب فكيف نجعل من هذا 
التراث مصاااااااااااااادرا في المساااااااااااااااهماة في التنمياةم ولكن كيف نتعاامال مع التراثم ومااهي 

 أهميتهم

 مفهوم التراثأوال:   

  ـ لغة: 1

رثا ووراثة صااار إليه ماله بعد    مصاادره ورث فالنا المال، ومنه وعنه يرثه ورثا وورثا وا 
 (.1024، ص2004معجم اللغة العربية،  )موته 
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 ـ اصطالحا:  2

يعر  التراث في البعد التاريخي على أنه كل ما وصاااااااااااال إلينا من الماضااااااااااااي داخل    
الحضاارة الساائد وهو شاكل أو نمب روحي، ممتد عبر حقب زمنية طويلة جمعي شاارك  
فياه مجموع األجاداد، واألبااء واألسااااااااااااااال  يشاااااااااااااامال جملاة كبيرة من التراكماات لمختلف 

لعديد من التيارات الفكرية، والثقافية  النشاااااااااطات االنسااااااااانية، فردية كانت أو جماعية، وا 
 (.6، ص2018والسياسية واالقتصادية )يونة شديفات،  

التراث هو ذلاك التراكم المعرفي المتوارث الغير محادود الزاخر باالقيم الطيباة والتقااليااد    
النبيلة والساجايا الراقية، القادر على البقاء أمد الدهر، وهو الذاكرة الحية للفرد والمجتمع 
التي بهاا يمكن معرفاة هاذا الفرد وهاذا المجتمع ويتم التعر  على هو يتاه وعلى انتماائاه  

،  2009أشااار  صاااالح محمد سااايدوإلى شاااعب من الشاااعوب وحضاااارة من الحضاااارات )
 .(5ص

واألحفاد عن   ورثه األبناءا ويعتبر التراث أيضااا امتداد الساالف في الخلف واسااتمرار م  
أشااار  صاااالح محمد سااايدو  المساااتقبل ) طة االنطالي نحوا باء واألجدادو بمعنى أنه نق

 ..(5، ص2009

وهو أيضااااااااااااا تركة األجيال الماضااااااااااااية، حيث يتنوع في عناصااااااااااااره المادية والمعنوية    
والحضااارية لدرجة أنه يصااعب حصاار أنواعه وأشااكاله، فمنه ما يتصاال بالعلم والمعرفة،  

حر ، ويدخل في التراث  وال  والصااااااااناعات واألخالي والفن ومنه ما يتصاااااااال بالمعتقدات
 يوهكل ما يكتساااااااابه المجتمع من ساااااااالوكيات وخبرات وأفكار متراكمة عبر العصااااااااور،  

 والتقليد والمحاكاة والتعليم والتعلم. اللغة تنتقل من جيل إلى جيل عن طريق
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، يحمل بعدا شاااعبيا بما يمثله من بناء فكري شاااامل ل غلبية السااااحقة من إذا فالتراث    
الشااااعب، كتصااااورات للذات، والعالم، وموجهات للساااالوك االجتماعي اليومي من عادات 

كلها من علوم ومعار    ل مةوتقاليد وطقوة وممارسااات وهو نتاج المساايرة الحضااارية  
 .(241ص، 2013، )ريا  زكي قاسم ومؤسسات وفنون وقيم وفكر

ويشااااااااااااكل التراث منطلقا لتحديد الهوية، إذ تتجدر هوية الجماعة في تاريخها وتراثها،    
ويبرز تاريخ الجماعة وأثارها في صاااااااااايم مكتوبة ومباني بارزة)العمارة(، كما تتجلى في 

 ..(23، ص1993اليكة ميكشيللي،  ) وحكايتهاتقاليد الجماعة وأساطيرها 

ن عالمنا العربي     عموما ومجتمعنا الجزائري خصااااااااوصااااااااا، بحاجة إلى   وانسااااااااالميوا 
التمسااااك بتراثه ومعتقداته، والسااااعي إلى بناء مجتمع متماسااااك محب لهو يته ومعتقدات 

يضاااايع، وينصااااهر مع معطيات عصاااارنا الحالي، فاألمة التي لية لها   وتقاليده حتى ال
 ماضي عريق وتراث مادي وتاريخ يصل القضاء عليها.

الكثير من األصااوات تنادي اليوم بضاارورة التمسااك بالتراث باعتباره رمز هو يتنا،  إن    
 بل يجب االستفادة منه دون أن يقف عائقا أو موازيا لعوامل التطور العلمي والفكري.

وبما أننا نعتمد بصااااااااورة خاصااااااااة على النفب، ونفتقر إلى الكفاءات والمهارات وبحكم   
طها بالسااااااااوي العالمي، وبخاصااااااااة الرأساااااااامالي، ونتيجة  طبيعة الصااااااااناعة النفطية وارتبا

أقطارا    النفطية جزءا من هذه الساااااوي، أي األقطار  أصااااابحتساااااياساااااات مرساااااومة، فقد 
على مصاااادر  نعتمدأن   تصااادر سااالعة واحدة تتمثل في النفب وعليه أصااابح الزما علينا

. وأرال من هذا الباب أن  (105ص،  2013، ريا  زكي قاسااااااامأخرال لكساااااااب المال )
نبحث عن مصاااااااادر قخر لكسااااااااب الرزي أال هو الجانب التراثي   أنصااااااااار الزما علينا  

والتسااااويق السااااياحي، حيث يعتبر التراث أول العناصاااار الهامة التي تساااااعد على جلب  
السااااااااااايا. إلى بالدنا. وبما أن البلدان النفطية تعاني تخلفا ونقصاااااااااااا في المهارات الفنية  
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رياا  زكي  الخاارج من أجال تاامين هاذه العماالاة والمهاارة )  إلىالعتمااد ا   إلىمضااااااااااااااطرة  
 (106ص، 2013، قاسم

 أنواع التراثثانيا:    

يتضااااااامن التراث العمارة بمختلف أنواعها )دينية، عساااااااكرية، مدنية( الكتب، واألفكار،    
والمعتقدات والمالبة، واألدوات المستعملة، والفنون، وا داب، والقيم، واألقوال الم،ثورة،  

 والمناسبات العامة، واالحتفاالت، والحكايا، والرقص، واأللعاب، والعادات والتقاليد.

 لى تراث مادي وتراث غير ماديينقسم التراث ا

يدركه اننسان بحواسه أي هو تراث يمكن ان نراه   وهو كل ما: التراث الماديـــــــــ 1
بالعين المجردة ويتلخص في العمارة ب،نواعها )الدينية، المدنية، العسااااااااكرية(، القصااااااااور  

التي    تالمنشااا والحصاااون والمسااااجد والقالع والمنازل الحمامات واألضااارحة وغيرها من  
 ية.تدل على التطور العمراني لإلنسان في مرحلة من المراحل الزمن

يوجاااد هاااذا التراث عبر مختلف منااااطق الوطن وعبر المتااااحف الوطنياااة وعبر مختلف  
إال انه يوجد في حالة تشااااااااااتت وضااااااااااياع وتبعثر    الهيئات الحكومية والخاصااااااااااة واألفراد

 .(4،  3، ص 2016، حلوي فتيحةتحدثنا عن التراث المخطوط )  إذا خصوصا  

فناا الوطنياة المنتشاااااااااااااارة عبر ربوع  كماا يوجاد عادد هاائال من هاذا التراث الماادي في متااح
متحف )متااحف وطنياة، متااحف المقااطعاات، متااحف  300وزت  اتجا   إذا وطنناا الحبياب  

 هو مصنف وأخرال غير مصنفة. ( منها مارواالهقاطبيعية )حظيرة الطاسيلي  

ــ 2 تراث غير ملموة ويشااااامل كافة التقاليد وأشاااااكال   وهو  :  التراث الغير ماديـــــــــــ
التعبير الشاااافهي، وأنواع الفنون والممارسااااات االجتماعية والتقاليد واالحتفاالت والطقوة  

والحر ،    األزياااءوالحكم، الموساااااااااااااايقي واألغاااني،    األمثااالومن أنواعااه اللغااة الناااقلااة،  
 العادات والتقاليد، الطقوة واألعياد وغيرها.
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  اإلسالميصفات التراث   ثالثا: أهم
  اإلسـالمي ، فان من أهم سـمات التراث  اوخصـوصـياتهإن لكل امة سـماتها   •

 هي:  

انااه تراث متميز عن غيره من التراث ا خر وهااذا التميز هو الااذي يعطي كاال  -
ثقافتها وخصااااااوصااااااياتها، فال يذوبون  جماعة أو أمة مقومات بقائها ويحفظ لها 

 غيرهم من األمم. ي،تفي ثقافات أو هو 
إن التراث انساالمي يساتوعب حياة المسالم كلها، وكل مظاهر شاخصايته، فهي  -

، 2009تام الموضااااوع، محدد المعالم، واضااااح المالمح )خليل نوري مساااايهر،  
 (.45ص

ى ما هو قديم، يكتسااااااب التراث صاااااافة التراكم، ولية الحذ ، فالجديد يبنى عل  -
 وال يهدمه، وهذا هو أساة المعرفة أيضًا ولية التراث فقب.

 أسباب ضياع التراثرابعا:  

طبيعيااة    تاادميرهااذا التراث المتنوع والغني يواجااه أخطااارا جساااااااااااااايمااة بفعاال عواماال    إن  
الحضااااري ومما أساااهم في   األمةضاااياع وتخريب جزء مهم من تراث   إلىوبشااارية أدت  

تعقيد الوضاع عدم وضاع موضاوع حماية التراث على سال أولويات معظم الدول العربية  
وخصاااوصاااا الجزائر إذ نرال جيراننا في تونة والمغرب ومصااار كيف جعلوا من بلدانهم  

 .ب العملة الصعبة، حي قطعوا شوطا كبيرا في هذا الجانبل موقعا لج

 وضياع التراث كثيرة وعديدة منها البشرية وأخرال طبيعية.عوامل وأسباب تلف    
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 لمادية كالعمارة وغيرها من األبنية(اباال ثار  العوامل الطبيعية )خاص  ـ 1

  بمورثنااا هناااك عاادد كبير من المخاااطر الطبيعيااة التي قااد تلحق أخطااار جساااااااااااااايمااة      
 الثقافي ويمكن إجمالها في مايلي:  

المتسااببة    يةالميكانيكتعطر االمطار من أخطر العوامل   إذا : األمطار والســيو  -
ذابة مونة المباني وتسااااااااقب  في تدمير ا ثار المادية، فهي تعمل على تفكيك وا 

وضااياع النقوو واأللوان، كما تعمل أيضااا على تحريك اساااسااات    الحائبمالط 
 (.8، ص2009)أشر  محمد صالح السيد،    المباني االثرية والتاريخية

تعتبر الريا. والعواصاااااف من اهم عوامل التعرية وهي من والعواصـــ :  الرياح   -
االساااااااااااااباب الرئيساااااااااااااية في هدم المعالم الرئيساااااااااااااية، إذ تعمل على حفر المواد  

حملت معها حبيبات الرمل   إذا ما الموجودة على سااااااااطح األر ، ويزداد أثرها
 والحجارة.

كبير في درجاات وت ال امن طبيعاة األمور التفا االختالف في درجـات الحرارة:  - -
بين فصاااااااااااول    بين سااااااااااااعات الليل والنهار، وذلك االختال  فيها ما الحرارة ما

 السنة.
: تشااااكل خطرا على االثار فهي تساااابب اذابة االمال. القابلة للذوبان  الرطوبة- -

في الماااء والتي توجااد عااادة في االحجااار حيااث يتحااد ثاااني أكساااااااااااااايااد الكربون  
حم  الكربونياك الاذي يؤثر على المواد  مع بخاار المااء مكوناا  ا الموجود في جو 

 االثرية.  
وهي من عوامل التلف البيولوجي، فندما تجمع المياه في اسااااااااساااااااات  النباتات:   -

النباتات في شااااقوي وفواصاااال    المباني أو في شااااقوي الجدران تساااااعد على نمو
المباني، وعم مرور الوقت تصاابح هذه النباتات اشااجار كبيرة ما تحدث تصاادع 

 (.11، ص2009اني )أشر  فحمد صالح السيد،  في هذه المب
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إن المت،مل لواقع تراثنا، يشااااااااعر باألسااااااااف حياله، حيث نجد أن بع  مظاهره   -
تتعر  لالندثار أو في طريقها إلى التالشاااااااااااااي، هذا إذا تعلق با ثار المادية،  

 أما المورث الشفهي فهو في ضياع مستمر نظرا لعم تسجيله وكتابته.

 البشريةالعوامل  ـ 2

  تراثهم   ب،همية  المواطنين لدال  الوعي غياب  الى  االساالمي  العربي  تراثنا  ضاياع  يرجع    
 هو قديم  ما  كل أن باعتقادهم  والقادمة  الحالية  األجيال  مسااااتقبل  على  وت،ثيره  الحضاااااري 

 منه. يعاني  الذي  الشديد  التفريب  حالة في  تراثنا  والتقدم. ويبقى  التطور يعيق

الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد ال ب،سااباب التقليدية فحسااب ان التراث    
نما باألحوال االجتماعية واالقتصاااااااااادية المتغيرة التي هي في تزايد مساااااااااتمر،   أيضاااااااااا وا 

 ويشتمل هذا العامل على مجموعة من العناصر التي تسبب تلف االثار ومنها: 

 الحرائق:   -

  األثرية النيران في المباني    لاشااااتعاغير قصااااد في  أو   عن قصااااد  اننسااااانقد يتساااابب    
أنواعهااااا)حجااااارة، طوب،    أضاااااااااااااارارفتحاااادث   اختال   األثريااااة على  المواد  في  بااااالغااااة 

في المباني مثل النوافذ واألبواب، كما أنها    األخشااابا جر...(، فالنار تؤدي إلى تلف  
الجيرية التي تتحول بفعل    األحجارفي مواد البناء خصااااااااوصااااااااا    كيمائيةتحدث تحوالت  

في الوطن العربي التي تسااببت فيها الحرائق    األمثلةالحرارة إلى جير، ولدينا الكثير من 
ق المسااااااااجد االموي في  بتدمير كثير من المباني التاريخية واألعمال الفنية سااااااااواء كحري

أو اخر العهد العثماني، وحريق المساااااااااجد األقصاااااااااى بالقدة الشاااااااااريف الذي اتى على  
 ..(108، ص101، ص1984)كواكب سعدو،   السقو  والمنبر
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 أعما  الهدم والتخريب -

عمال التنمية الحضااااااااارية  أ بهدم المباني االثرية نتيجة  في حاالت كثيرة تقوم الساااااااالطات  
المباني السااااااكنية   دكتشااااااييفي مجال البنية التحتية التي تشااااااهدها المجتمعات البشاااااارية،  

 (13، ص2009والمصانع وبناء السدود وشق الطري )أشر  صالح محمد سيد، 

 قلة الوعي لدى المواطنين بأهمية التراث  -

ي لدال المواطنين ب،همية يرجع ت،ثير كثير من الظواهر الضااااااااارة للتراث الى غياب الوع
التراث الحضااااااااااااري وت،ثيره على مساااااااااااتقبل األجيال الحالية والقادمة، مثل غياب الوعي  
الثقافي مما نتج عنه قلة في الوعي لدال عامة الناة حول أهمية التراث الحضااااري في 

 .(3، ص2009)أشر  صالح محمد سيد،  حياتهم

ود ب،موال ضخمة في حين نبقى نعتمد على  عدم االهتمام بالتراث الثقافي باعتباره ال يع
شاااااااااااح في االمكانيات المادية   وكذا   مصااااااااااادر واحد لجلب العملة الصاااااااااااعبة وهو النفب.

ندرة في الكوادر  و   المخصااااااااااصااااااااااة لحماية هذا التراث رغم توفر امكانيات مادية معتبرة.
 .البشرية المؤهلة والمدربة للتعامل مع هذا التراث

عامتهم مثقفيهم يظهر لديهم ضعف الوالء للوطن األصلي ولتراثهمو  ان كثيرا من الناة  
لكنهاااا في أحياااان كثيرة لهاااا مسااااااااااااااوغااااتهاااا القوياااة والمتمثلاااة بحاااالاااة التخلف في العاااالم  
انساالمي، وانعدام الوعي أو ضاعفه أحيانًا حتى على صاعيد المساتويات القيادية فضااًل  

 عن المستويات األخرال.
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 التراثأهمية خامسا:  

تكمن أهمية التراث في المقام األول ب،نه هو الذي يعطي لشااااعب من الشااااعوب   -
هو يته الخاصااااااااة التي تميزه عن الشااااااااعوب األخرال، والتي بدورها تضااااااااع هذا 
الشاااااااااااعب في مصاااااااااااا  الشاااااااااااعوب التاريخية التي لها تاريخ عريق تحتفي به،  

تطوير الشعوب األخرال  واألجمل هو أن يكون هذا التاريخ العريق قد أسهم في  
 وال زال.

مساااهمته الكبيرة في تراكم المعرفة خاصااة ما وثرمنث من العلوم، فهذا انرث هو  -
 إرث عظيم

التراث هو المحدد األول واألخير لثقافة شاااااااعب من الشاااااااعوب وهو مما يساااااااهم  -
 وبشكل رئيسي في تكوين العقل الجماعي.

واألجداد الذين ماتوا   هو ســــجل حافل بممارســــات ونشــــاطات وفعاليات االبا  •
 وظلت بصماتهم خالدة مع هذا التراث التي تناقلته األجيا  جيل بعد جيل.

 تراثنا هو حلقة وصل قوية بيننا وبين اجدادنا. -
تعتبر ا ثار المادية اثار مشاااااابعة بالمعاني المحلية على الوقائع الماضااااااية من  -

المتغيرات واألساااااااااباب  عمق التاريخ والجغرافيا والسااااااااايرورة الحضاااااااااارية المليئة ب
(، كماا تعتبر ا ثاار الماادياة جزءا مهما  15، ص2009والنتاائج )حلوي فتيحاة، 

 من تراث االمة ووثيقة هام وصادقة من وثائق وجودها الحضاري.
ان انتشااااااااااااااار تراثناا الماادي والغير الماادي بمعظم منااطق وطنناا الحبياب لادليال   -

قيقة ارث االنساانية كلها ينهل  واضاح على نفاساته وأهميته العظيمة فهو في الح
منه العلماء والباحثون يحمله الخلف عن الساااااااااااالف، إذن. فكل جيل ينظر فيما 

هو  هو حساااااان مفيد، ويترك ما ورثه عن االجيال السااااااابقة فيسااااااتحساااااان منه ما
 هو بحاجة الى تفسير. غام ، ويفسر ما
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المكتوب )المخطوط( يجاااد فياااه عمق التااااريخ وأصااااااااااااااااالاااة    إلىالنااااظر   - التراث 
العادات وفن العمل وعظمة الفكر، مما يحتم طبعا ضاااارورة االهتمام وانطالع  
عليه وتفسااااايره وشااااارحه واالساااااتفادة منه وتبليغه ل جيال الالحقة )حلوي فتيحة،  

 . (12، ص2009
ة ومؤثرة، ألنهمــا  عالقــة أي امــة من األمم بتراثهــا وتــاريخهــا، عالقــة عميقــ  •

يشــــكالن ســــندا لها ومصــــدرا تســــتلهم منه القدرة على الصــــمود واالســــتمرار  
 (77ص، 2013،  ريا  زكي قاسم)والتقدم  

منه من جيل    أو أجزاءوانتقل كله    هو جهد مشاااااااترك ومتواصااااااال لمجموع األمة -
إلى جيل، ليشااكل بالتالي مظاهر مادية ونفسااية ونمطا في الساالوك والعالقات،  

 (79ص، 2013، ريا  زكي قاسم)  وطريقة في التعامل والذوي 
نساااااااااااااهم في دخلنا القومي باعتباره أحد عوامل    أنمن خالل هذا التراث يمكن   -

 جلب العملة الصعبة.
هيئنا  ات السااياحة خصااوصااا إذا ماالمساااهمة في الدخل الوطني من خال عائد -

 الجزائر.  إلىكل الظرو  المساعدة على جلب السيا.  

 ومستقبلنا...    قرائنايمهد للفعل في أو  يفعل   أنفالتراث الفاعل يمكن من شانه  •
 من خالله يمكن معرفة ماضي االنسان وتدوينه.   •

 البيئة على التراث الحضاري   أثرتبيان  •
 بالحاضرتبيان عالقة الماضي   •
 تنمية الحة الوطني ب،همية التراث القديم والحفاظ عليه. •
إن دراسااااااة التراث من خالل مخلفاته المادية التي تعود الى العصااااااور القديمة،   •

نمتلك من معار  أو يسااعدنا على اعادة   يمكنه أن ينفي أو يؤكد لنا صاحة ما
 بناء المعطيات التاريخية.
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 اة كما كانت عليه في الماضي.يسعى التراث إلى اعادة بناء الحي •
نما يدرة اثار نشاااط ذك االنسااان الفاعل في  التراث ال • يدرة االنسااان لذاته وا 

 التاريخ.
 معرفة ماضي االنسان وتدوينه. •
تنمية الحة الوطني ب،همية التراث القديم والحفاظ التراث هو المصاااااااااادر األول   •

ي تعين الدارة  الذي يساااتساااقى منه انقى عناصااار المعرفة واصااادي صاااورها الت
 الى معرفة الوان الحياة القديمة في نواحيها المختلفة.  

 التراث هو صميم هو يتنا الثقافية والتاريخية ومن مقوماتها المهمة. •

 إن االهتمام بالتراث يعزز ارتباطنا بهو يتنا واالتجاه الى الوحدة. •
 يساعد التراث على تكويننا الخلقي والنفسي واالجتماعي. •
إن المحاافظاة على التراث من قيم وعاادات وتقاالياد... لهي من أقادة الواجباات   •

االمور التي ينبغي على مؤساااااااااااااساااااااااااااة الدولة ابتداء من قمة الهرم   وأخطرواهم 
أن تقوم بها على أكمل وجه، فهي –المؤساساي والممثل برئية الدولة وحكومته 

خليل نوري مسيهر )  تمثل مقومات هو ية األمة وفقدانها يعني نهاية هذه األمة
 .(190.ص2009العاني،  

إن الموقف من التراث عامل في غاية األهمية في بلوغ النجا. أو الساااقوط في  •
الفشاااااااااااااال، فااألماة التي ال تثق بقادراتهاا وانتماائهاا وال تقادر امكاانيااتهاا الاذاتياة حق 

قاد تقادرهاا ال يمكن ال يمكن إال أن تكون دوماا ظال ليخرين، تاابعاة لهم، ال تع
يقررون وهذا هو )التسااااااااااااول الحضاااااااااااااري(   يقولون، وال تنفذ األمة إال ما إال ما

خليل  ) بعينه الذي يمثل قمة العجز واالساااااااتساااااااالم امام التحديات التي تواجهها
 . (214.ص2009نوري مسيهر العاني،  

ووظيفة التراث أن يفتح قفاقًا جديدة ل مة، ال أن يغلق عليها ا فاي ويسااااااجنها  •
 وهو أفضل تعبير عن الذاتية الثقافية.في الماضي،  
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وباختصاااااااار، لن نلحق بقطار الحضاااااااارة ولن ينصااااااافنا التاريخ إال إذا تمساااااااكنا  •
 المادي والغير المادي واستفدنا منه.  بتراثنا

 الّتراث الّثقافي الالمادي والّتنمية االقتصادّية المستدامةسادسا:  

يشاااااااااتمل التراث الثنقافي الالمادني على جملة من األنشاااااااااطة االقتصاااااااااادينة ذات القدرة    
االنتاجية كالحاااااااااااااااار  التقليديااااااااة واليدوينة والسياحة. يمكن أن توفر هذه األنشطة الدنخل  
غاااااااااااااااااااال. وهي بذلك تحميهم من التنهميو   ل فراد والجماعات وتزيااااااااااااااااااااااااااااااد من فرص الشن

 لتننمية االقتصادينة على مستوال محلني. االقتصادي وتشكل قوة دافعة ل 

رغم الادور الهاام الانذي يلعباه التراث الثقاافي الالماادي في تحقيق التننمياة المسااااااااااااااتاداماة    
 فهننه معرن  لالندثار بفعل عديد المخاطر.

 الّتراث الّثقافي المادي والّتنمية االقتصادّية المستدامة:  سابعا

أقوال عناصارها المتمثلة في التراث بمختلف    باالعتماد علىتعزير الهوية وذلك   -
 أنواعها.

 إبراز ايجابيات التراث -
 فيها الجانب السياحي العمل على نهو   االمة في شتى الميادين بما -
تخصاااااااااااااايص موارد ماالياة معتبرة من أجال الحفااظ على تراثناا ودعماه من أجال   -

 المضي قدما
في الحفاظ على التراث ودعمه فضااااال   أن تقوم وسااااائل االعالم بدورها بواجبها -

 من استراد البرامج التي تهدم الهوية دون نظر أو تحميص
  األمة   مسااار في الهامة  القرارات  اتخاذ  وسااائل من  وساايلة  الحضاااري   تراثنا جعل -

 والفكري.  العلمي  التطور في  االساسية  الركائز من  العلم  باعتبار
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عن طريق التراث، وذلك بتنشاااائة صااااغارنا على    أن يقوم التعليم بتعزيز الهو ية -
عادات وتقاليد من تراث أمتنا ذلك بتقديم مادة قوية وثرية تترك صادال قويا في 

يملك من  نفساااية الصاااغير والتلميذ والطالب والشااااب وتسااااعد على اكتشاااا  ما
 .(290، ص 2012جاسم بن محمد بن المهلهل الياسين،  طاقات ومهارات )

  االمة   مسااار في الهامة  القرارات  اتخاذ  وسااائل من  وساايلة  الحضاااري   تراثنا جعل -
 والفكري.  العلمي  التطور في  االساسية  الركائز من  العلم  باعتبار

تنشاااااااااااااايب التفاااعاال والحوار الثقااافي العربي مع ثقااافااات االمم األخرال وان نثري   -
عر   نراه ينفعنا وال يضاااااااااارنا من الثقافات األخرال وفي نفة الوقت نث  ثقافتنا بما

لاااديناااا من تراث وتقاااالياااد وعاااادات وقيم  العاااالمياااة االخرال بماااا  الثقاااافاااات  تلاااك 
 (.291، ص 2012)جاسم بن محمد بن المهلهل الياسين،    اجتماعية عريقة

األمم ال تحيا بدون هوية، وهو يتنا في تراثنا اذ الهوية بالنسااااااابة ل مة هي تميزها   إن  
وعليه فان  لنفساها البقاء والتميز أن تتخلى عن هويتها.عن غيرها، وال يمكن ألمة تريد 

أسااااساااية من ركائز التراث البشاااري عامة، فبفضاااله يتمكن اننساااان  التراث يشاااكل ركيزة 
من تدوين تاريخه وثقافته ومعارفه في شااااااااااااااتى العلوم، ونتمكن من خالله معرفة تواريخ  

خراجه من إال با وحضاااااارات األمم التي سااااابقتنا، ولكن كل هذا ال ي،تي لمحافظة عليه وا 
  وصااااااااااايانته غياهب النسااااااااااايان وعالم الضاااااااااااياع الى عالم النور وذلك من خالل نشاااااااااااره 

والمحافظة عليه، وتقديم الدعم والمسااااااااعدة الالزمة ليتمكن الباحثون من الوصاااااااول الى  
نقاذه من زوايا االهمال قبل أن ي،تي عامل الزمن وينهي على ما  تبقى منه. التراث وا 

إلى حالة من الشااااعور    ون في موضااااوع التراث، يؤدي باألمةاته  تضااااييع أو اذن ف،ي  
 وهذا ما  بمركب النقص تجاه ا خر المنتصاااااااااار أو الغالب، حيث أنه يعتقد فيه الكمال.

اساااااماه مالك بن نبي )القابلية لالساااااتعمار( والذي هو الخطوة االكبر    يقود االمة الى ما
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الحضااااااااااااااااااري ل ماااة )خليااال نوري مساااااااااااااايهر العااااني،    واألعظم في طريق السااااااااااااااقوط 
 (55.ص2009

فال يمكن ل مة ان تنه  وهي تشاااااااااااعر بمركب النقص من تراثها يجعلها تنظر الى    
نفساااااها ب،نها عاجزة عن مساااااايرة األمم القوية المزدهرة، فضاااااال عن التقدم عليها، ولهذا  

على  كان المسااااااااتعمر دائما يعمد الى فر  االفكار التي تعبر عن ثقافته وحضااااااااارته،  
الشااااااااااعوب التي يسااااااااااتعمرها ويجبرها على تبني هذه االفكار بطريقة أو باألخرال )خليل  

 (.214ص، 2009نوري مسيهر العاني،  
 الخاتمة:  

تعول العديد من دول العالم على توظيف المضاااااااامين الثقافية للتراث في ساااااااياسااااااااتها   
تراثها والتعريف به من الرسااامية لتحقيق أهدا  تنموية مساااتديمة ووسااايلة فاعلة لصاااون  

خالل اسااااااااااتخدامات لها عالقة بقطاع السااااااااااياحة، فثقافة المجتمعات التي تمر بالتغيير  
والتحوالت نتيجة عوامل التحضر والعوامل البيئية السريعة على األغلب معرضة لخطر  
االندثار والفقدان بسااااااابب عدم االنتباه، لذا يمكن االعتماد على التراث لتمثيل وتشاااااااكيل  

 ستقبل والحفاظ على الماضيالم
يمكن أن يشاااااكل التراث فرصاااااة نوعية في التنمية واالقتصااااااد بما يعكة قيمة التراث    

ودوره المهم في التنمية، حيث ت،تي خطوة توظيفه في التنمية واالقتصااااااد وسااااايلة وغاية  
 في ذات الوقت لصونه واالستفادة منه

 نقتر. جملة من التوصيات من بينها:   
 ة وعي األهمية االقتصادية للتراثنشر ظاهر  •
جعل التراث قوة حضااارية، واقتصااادية بتفعيلها كنموذج حضاااريا يعود تاريخه،   •

وحضااااارته، وتراثه إلى أقدم الحضااااارات البشاااارية ويكون عامال جاذبا للسااااياحة  
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وداعما لهوية اننسااااااان، وعامال يعزز االقتصاااااااد الوطني وهنا تتجلى الفرصااااااة  
 في االستثمار بشكل إجابي بمردود اقتصادي

لتراث الثقافي وب،هميته التي تشاااااااكل كما رئيسااااااايا في شاااااااخصاااااااية  الحفاظ على ا  •
الشااااااااااااااعوب، والجمااااعاااات ومرجعياااة ال يمكن أن تمة في هو يتهم الثقاااافيااااة  
والحضااااااااااااااااريااة بشااااااااااااااكاال أكثر فاا،كثر وفي أيااامنااا هااذه مياادانااا تكبر فيااه الفااائاادة  
االقتصااااااااااادية والتجارية بمقدار ما تكبر الدراسااااااااااات حول الموارد االقتصااااااااااادية  

 الجديدة.
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اآلليات الراعية لحماية التراث الثقافي على المستويين الوطني والدولي  
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في بيئة تتغير فيها ظروف الحياة بسرعة متزايدة، البد من محيط مالئم يقي االنسان مــــــن أجــــــــــــــل  

االستمرار الطبيعي ومعالم الحضارة واالتصال بهما. نذكر حينها التراث  استمرارية العيش فيه وخدمات 
لقيمته وضرورته  اعتبارا  والمجتمع،  الفرد  في حياة  الكبيرة  وأهميته  والالمادي  المادي  بنوعيه  الثقافي 
فقد   يتعرض لها،  المادية والمعنوية منها ونظرا النتشار مختلف المظاهر االجرامية والتهديدات التي 

االتفاقيات  أوص في  المتمثلة  المجهودات  خالل  من  كبيرة  عناية  والوطني  الدولي  التشريع  وأولى  ى 
والتوصيات والقرارات التي قامت بها مختلف المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، إضافة الى  

حيائه مهمة الجهود االقليمية كالجهود األوروبية واالفريقية والعربية. إن صيانة التراث الثقافي و  حمايته وا 
ـــــــة الجهود الدولية  كبيرة تحتاج الى تظافر الجهود الدولية واألنظمة الداخلية للدول وذلك لعدم كفايـــــــــــ
لوحدها وهذا الذي غالبا ما تدعو إليه أغلب اتفاقيات حماية التراث الثقافي. والجزائر من بين الدول 

ا ومتنوعا. لهذا انخرطت في المساعي الدولية لحمايته ووقايته اضافة التي حباها هللا تراثا ثقافيا غني
الى جهودها الداخلية المتمثلة في سنها القوانين والتنظيمات المهتمة بصيانة التراث والتي يأتي على  
لة  رأسها وزارة الثقافة واللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية والوكاالت الوطنية. رغم كل هذه الجهود المبذو 

المساعي   من  المزيد  الى  يحتاج  ومؤلما  مزريا  فيها  الثقافي  التراث  واقع  يبقى  الجزائر  طرف  من 
حيائه   والمجهودات وتكثيفها ووضع استراتيجيات شاملة ومتماسكة تمكن من الحماية الجيدة للتراث وا 

المقال تسليط    خدمة للفرد والمجتمع، ولألجيال الالحقة ولإلنسانية جمعاء. لهذا نسعى من خالل هذا 
 الضوء على الهيئات المكلفة بحماية التراث الثقافي.
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 مقدمة:
لقـد تـأثر التـاريظ بظهور الحضــــــــــــــارات واـلديـانـات المختلفـة وتعـاقبهـا، فكـان ـلذـلك أبعـد    

الثقـــافي أحـــد اهم  األثر في ارتفـــال القيمـــة المعنويـــة للتراث الثقـــافي. حيـــث يعـــد التراث 
المواضـــــيع التي اهتمت بها التشـــــريعات الدولية والوطنية بشـــــقيه المادي والالمادي نظرا  

برازه لمعالم الحضـــارات االنســـانية  الى دوره الكبير في ح ماية ثقافة الشـــعوب وهويتها، وا 
 القديمة باختالفها. ويعتبر هذا األخير أحد أهم المواضيع التي تطرق لها الباحثين.

فنظرا النتشـار الحروب والصـراعات، وتطور المظاهر االجرامية في وقتنا الحالي وما   
تحملــه من محــاوالت تطمم المعــالم األثريــة للــدول وتــدميرهــا، ظهرت الحــاجــة الملحــة  
لحماية المواقع التراثية والطبيعية التي تمثل رمزا للبشـــــــــرية جميعا اضـــــــــافة الى ذلك أنه  

الء غير المشـــرول. حيث يتم نقلها من دولة الى أخر   بســـببها أصـــبحت تتعرض لالســـت
إما عن طريق الدولة المســـــــتعمرة، والتي انتهكت ســـــــيادة دولة أخر  عن طريق الحرب  
مثلما وقع في العراق وما هو حاصـل اليوم في سـوريا. ومنها ما تم االسـتالء عليها عن 

ــرقـة من طرف المنظمـات االجراميـة التي تتـاجر ف يهـا بطريقـة غير  طريق النهـب والســــــــــــ
شرعية، خاصة وأن اآلثار والتحف الفنية والممتلكات الثقافية المنقولة تجذب الكثير من 
الزبــائن من مختلف أنحــاء العــالم، وبمقــابــل مــادي عــالي جــدا نظرا للقيمــة المعنويــة لهــا 

 وندرتها.
ــيانة     ــبوطة لصــــ ــارمة ومضــــ ــع قوانين صــــ وبناءا على ذلك حاولت مختلف الدول وضــــ

الثقافي بمختلف أشـــــــــــكاله المادي والالمادي، ســـــــــــواءا كان عقاريا أو منقوال. كما   تراثها
برام اتفاقيات ثنائية ومتعددة عالمية من أجل الحفات، واســــــترجال   اتجهت كذلك لســــــن وا 
ــة   ــافي متميز ومواقع تراثيـ ــة. وألن الجزائر تحظى بتنول ثقـ المنهوبـ ــة  ــافيـ ــات الثقـ الممتلكـ

رثـا مـاديـا ضـــــــــــــــاربـا بجـذوره في ألعمـاق التـاريظ  لكنهـا معروفـة جيـدا ومميزة عـالميـا،   وا 
تواجه تحديات منذ فترة طويلة تتمثل في إدارة تلك المصــــــــــــادر الثقافية، وهو ما أخذ به  

ــانون   القـــ من خالل  الجزائري  ــافي    04  -98المشــــــــــــــرل  الثقـــ التراث  ــايـــــة  بحمـــ المتعلق 
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ــكو والم ــلة كاليونيســـ ــادقة على االتفاقيات الدولية ذات الصـــ نظمة العالمية لملكية  والمصـــ
ــافة الى الجهود االقليمية، كالجهود األوروبية واالفريقية والعربية وكل   الفكرية ... اضــــــــــــ

 هذا في سبيل تعزيز طرق ووسائل الحماية وتوسيع نطاقها. 
وكما سبق القول فإن التراث الثقافي يمكن أن يكون ماديا أو الماديا، وبالتالي تختلف    

 ختالف طبيعته.طرق حمايته نظرا ال
 مفهوم التراث الثقافي:  -1

التراث الثقافي هو الوعاء الحافظ لشــــــــــخصــــــــــيات األمم والشــــــــــعوب، فهو كل ما يرثه    
ـــيد مـباشــــــــــــــر ألهم المظـاهر المـادـية والفكرـية والروحـية   األحـفاد عن األجـداد، يعـد تجســــــــــــ

اريخها  لمواقف االنســــــــان في الحياة فهو مرتبط بمظاهر االبدال الجماعي لألمة خالل ت
الطويل، بإعتبارة مســـــــــاير لدورات الحياة التي يمر بها األفراد وله أكبر األثر في تطور 

 المجتمعات ورقيها، وجب قبل كل شيء تعريفه.
 * تعريفه لغة:

هو مصــدر الفعل الثالثي ورث، ولها مرادفات عدة مســاوية لنفم المعنى  فيقول ابن    
ــان العرب  والورث والورث وا  إلرث والوراث واإلراث والتراث واحدو، كلها منظور في لســـــ

تشــــير الى معنى واحد، هو ما يصــــل من مظاهر الحياة المادية والمعنوية الى شــــخ   
أو جماعة أو جيل أو دولة، مما قام به وأعده وصـــــــنعه شـــــــخ  أو جماعة أو جي أو  

، ) ابن منظور، دت1أمة أو دولة ســبتها في الوجود. فالســابق موروث والالحق وارث،  
ــداد، بمعنى ورث فالن من فالن أي  4132 ــاه عن األجـ ــا ورثنـ (. وقيـــل  التراث هو مـ

حملت ميراثه له، كما ورد في اآلية الكريمة من سـورة النمل و وورث سـليمان داوود... و 
وفي آية أخر  من سـورة األحزاب و وأورثكم أرضـهم وديارهم وأموالهم و. وقال هللا تعالى  

الم و هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آال يعقوب و أي  في دعاء زكريا عليه الســــ 
ــورة مريم اآلية   ــير له ميراثي )ســـ (. كما وردت هذه الكلمة في القرآن  6يبقى بعدي فيصـــ
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الكريم بمعنى الميراث في قولـــه تعـــالى  ووتـــأكلون التراث أكال لمـــا وتحبون المـــال حبـــا  
 (.19)سورة الفجر اآلية  2جماو.
لمحيط نجــد و وأرثــه أبوه وورثــه  جعلــه من ورثتــه، والوارث  البــاقي  أمــا في القــاموم ا   

ــر ــبو الى أمهم. -بعد فناء الخلق وبنو الورثة بالكســـــــــــ )الفيروزي بادي مجد 3بطن نســـــــــــ
 (.177الدين، دت،

فــالتنقيــب عن هــذا المصــــــــــــــطل  في المعــاجم العربيــة نجــده يتعلق بــاإلرث والميراث،    
 النتقال من الماضي الى المستقبل.وتحوي الكلمة معنى يتعلق بالنقل وا 

ومفهوم التراث متنول الدالالت والمعاني، فهو يشـــــــــمل الميراث المادي والمعنوي على    
الســواء، وتارة يعني المال وتارة أخر  يعني النبوة حســب ما ورد في معاني آيات القرآن  

داللة على  الكريم، ولكن مع تقدم العصــور أصــبحت كلمة والتراثو هي االكثر شــيوعا لل 
ــواء أكان  ــارات القديمة سـ ــل الينا من الحضـ ــاراتها وما وصـ ــي وتاريظ األمة وحضـ الماضـ

)حميدة  4هذا التراث متعلق باألدب واالخالق أو بالعلم كما يدخل فيه الحســب والنســب.
 (.100، 1، ل19، مجلة اآلداب، مج 2019سعاد، 

  اصطالحا:* 
الخالق والمبــدل    قــافي هو التعبيرإن المعنى االصــــــــــــــطالحي بوجــه خــا  للتراث الث  

)منظمة  1الناتج عن وجود وحياة شــــعب في الماضــــي والماضــــي القريب إلى الحاضــــر.
 (.7، 2003االيكروم واليونيسكو،  

أما عموما فهو يعني كل ما هو قديم الذي أنتجه االنسان بيده أو فكره أو البقايا التي    
ــافة   خلفها، ويرجع عهدها أكثر من مئة عام، يورثها لمن يأتي خلفهم من األجيال. اضــــ
ــمـت معـالم الحيـاة   الى ذلـك هو مجمول التركـات والمخلفـات التي دونهـا التـاريظ، فبصــــــــــــ

)يوســــــــــــــف محمـد عبـد هللا، الحفـات على الموروث الثقـافي  2والنهضـــــــــــــــة الفكريـة لألمم.
 (.2والحضاري وسبل تنمية نحو مستقبل واعد للسياحة في اليمن،  
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ــائ    وبشـــــــكل أوضـــــــ  يعني هيئة ثقافية متميزة، التاريظ المادي والمرآة الحقيقية لخصـــــ
  عميقة الجذور المتناقلة من جيل آلخر ألي حضــــــارة كانت، حيث تطرأ عليه التغييرات 
الثقافية الداخلية والعادية. إال أنه يبقى محتفظا بركيزته األســـــــاســـــــية المســـــــتمرة  فالتراث  

)يوسف محمد عبد هللا،  3الثقافي هو من يربط الماضي بالحاضر واألصالة بالمعاصرة.
 2.) 
ولم يبقى هـذا المفهوم ثـابـت فقـد تطور بتطور الزمن، فبعـد مـا كـان المصــــــــــــــطل  في   

قا فقط باألعمال الهامة ذات القيم الفنية والتاريخية، فأضــحى اليوم  العقود الماضــية متعل 
يســــــــتعمل على نطاق أوســــــــع ويغطي أي شــــــــيء يحتوي على أهمية وقيمة عند النام،  

، 2003) منظمة االيكروم واليونيســــــــكو،  4ويشــــــــتمل حاليا الناحيتين الثقافية والطبيعية.
8.) 
توســــــيع مفهوم التراث الثقافي، فلم يعد أما منظمة اليونيســــــكو فكان لها دور كبير في   

ــرا على المعالم التاريخية ومجموعات القطع الفنية واألثرية فحســــــــب، بل شــــــــمل   مقتصــــــ
ــكـال التعبير الحيـة والتقـاليـد التي حفظهـا التـاريظ كـاملـة ومبتورة،   اآلثـار المكتوبـة وأشــــــــــــ

 .(، فتداولتها األجيال  2012) مقالويونيسكوبرمو.5فوصلت إلينا بأشخاصها.
وعرف المشــــــــــــــرل الجزائري التراث الثقـافي لألمـة على أنـه  جميع الممتلكـات الثقـافيــة    

العقارية والمنقولة الموجودة على أرض عقارات األمالك الوطنية، وفي داخلها المملوكـة  
الموروثـــــة من مختلف   الخـــــا   للقـــــانون  تـــــابعين  معنويين  أو  ــخـــــا  طبيعيين  ألشــــــــــــ

 (.4،  4، عدد1998سمية،  )الجريدة الر 6الحضارات الثقافية .
 ومنه نتج نوعان من التراث الثقافي هما 

 أ/ التراث الثقافي المادي:
المـــادي موردا فريـــدا من نوعـــه غير قـــابـــل للتجـــديـــد، فهو تلـــك     يمثـــل التراث الثقـــافي 

الموروثات ذات القيم والمضـــــــــــامين الثقافية كانت، أو تراثية أو حضـــــــــــارية أو تاريخية،  
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، مجلة  2021)بلعياشـــي محمد األمين، ســـمعون خليصـــة،  1موم.ذات طابع مادي ومل 
 (.576، 1، ل14الواحات للبحوث والدراسات، مج 

ــمــل كــل مــا هو تراث مــادي ملموم كــالقطع األثريــة     فهــذا النول التراثي الثقــافي يشــــــــــــ
ــناعات   ــوم الجدارية. والصــــــ والمعالم والمباني التاريخية، واللوحات الفنية والنقوش والرســــــ

، مجلة  2020) نور الدين طارق، 2والمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية.  الشعبية
 (.37، 3، ل11المعيار، مج 

كما أنه يمم عدة أنوال منقولة أو ثابتة، أو مواقع أو مجموعات هياكل، أو ســـــــــــمات   
ــرية أو تاريخية، أو   ــائ ، طبيعية، أو مناظر طبيعية ذات قيمة أثرية أو حضـــــــ وخصـــــــ

) المـذكرة التوجيهيـة الثـامنـة،  3معمـاريـة أو دينيـة أو اجمـاليـة أو غيرهـا من القيم الثقـافيـة.
 (.20سسة التمويل الدولية مجموعة البنك الدولي،  ، التراث الثقافي، مؤ 2012

ــة والنقوش،     ــاني والمواقع األثريـ ــالمبـ كـ ــت  ــابـ أي ثـ ــادي غير المنقول  المـ التراث  ــث  حيـ
ــــة والمتاحف والمراكز التاريخية، أما التراث المنقول فهو ما يمكن نقله   ــ والرسوم الصخريــ

ــام   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــور  كالقطع األثرية المتحفية، والعمالت واألخت ــة والصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات الفني ــورة، واللوحــ ــ ــ المحف
ــــــــات والطوابع. ــــــــة الى المخطوطــ ــ ــ ــ ــ ) ياسر هشام عماد 4المنحــــــــوتة أو المنقوشة، باالضافــ

 (. 89،   34، مجلة أدوماتو، العدد 2016الهياجي،  
ــف التر    ــة محتويات المادية قد تغير، إال أن وصـ ــر لدراسـ اث  ورغم أن المفهوم المعاصـ

 المادي بالملموم والمرئي يبقى شيئا مهما.
 ب/ التراث الثقافي الالمادي:

ــــــــة المظاهر     ــ ــ ــــــــافي الذي يتجلى في كافــ ــ ــــــــه التراث الثقــ ــــــــادي بأنــ ــ ــ ــ يعرف التراث الغير المــ
الغير الماديــــــــــــــــــــــــة وغير الملموسة لمختلف تشكالت وتنويعات التراث االنساني، باعتباره  
الثقافي الممارم الحي والمنتقل عبر األجيال من خالل حاملي وممارســـــــــــي عناصـــــــــــره  

(. وألن مصـــــطل  التراث  4،2)عال طالل، ســـــلســـــلة أوراق دمشـــــق، العدد5األســـــاســـــية .
ــتو  المضــــــــــــــمون قـد عرف تغيرات في العقود األخيرة، وذلـك راجع   الثقـافي على مســــــــــــ
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د جعلت التراث الغير  لمســـــاعي منظمة اليونســـــكو حيث وضـــــعت صـــــكوكا في ذلك، وق
مادي يتمثل في ممتلكات غير مادية كالتقاليد أو أشـــــــكال التعبير الحية الموروثة والتي  
ــة والفنون   ــفهيـ الشــــــــــــ ــد  ــاليـ ــل التقـ ــا مثـ ــد تلو اآلخر وصــــــــــــــوال إلينـ ــال الواحـ ــا األجيـ ــداولهـ تـ
االســــــتعراضــــــية، والممارســــــات االجتماعية والطقوم والمناســــــبات االحتفالية والمعارف،  

ــار  ــة  والممـ الحرفيـ ــاج  ــارات في انتـ ــارف والمهـ ــة والكون، والمعـ ــالطبيعـ ــة بـ ســــــــــــــــات المتعلقـ
  (.                                                                     3) منظمة األمم المتحدة 1التقليدية.
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 أنواع التراث الثقافي في الجزائر:  -2
تتمتع الجزائر بمســاحة شــاســعة التي جعلت منها ملتقى العديد من الحضــارات القديمة،  
ــدا في مواقعها األثرية ومعالمها  ــاريا مجســــــــــــ التي تركت بعد زوالها إرثا تاريخيا وحضــــــــــــ
ــا  ــذا الزخم التراثي جعـــل من وطننـ فهـ الوطني.  المنتشــــــــــــــرة على كـــافـــة التراب  ــة،  التراثيـ

وعية المادي أو الالمادي، مقارنة بالدول العربية  فســــــــيفســــــــاء تراثية محضــــــــة متنوعة بن
 والغربية.  

 15بما أن الجزائر انضــمت الى منظمة اليونيســكو باكرا، بعد االســتقالل مباشــرة في  -
، 1974جوان   24، وصـــادقت على االتفاقية الدولية للتراث العالمي في 1962أكتوبر  

العـــالمي في عـــدة عهـــ  التراث  ــوة في لجنـــة  /    1980-1978دات )وانتخبـــت كعضــــــــــــ
ــارف،  1(.2011-2015/    1983-1989 ــدين طـ ــار،  2020) نور الـ ــة المعيـ ، مجلـ

 (.42، 3، ل11ج
( مواقع مصنفة في قائمة التراث العالمي،  7والجزائر اليوم تمتلك لحد الساعة سبعة )  -

 ستة منها تعتبر كتراث ثقافي عالمي وواحد مختلط )ثقافي طبيعي(، وهي  
ــيلــة، وهي عبــارة عن موقع أثري لقلعــة    أ/ قلعةة بني حمةاد: تقع حــاليــا في واليــة المســــــــــــ

م( حماد بن بلكين،  1152، 1007قديمة يرجع عهدها الى مؤســـــــــــم الدولة الحمادية )
 .1980وتعبر القلعة أول موقع تم تصنيفه في الجزائر، سنة  

ثار  تقع بوالية ســــطيف، وهي مدينة رومانية قديمة، يوجد بها الكثير من اآلب/ جميلة:  
ــاهـدة على العمران الرومـاني القـديم، ويعـد موقع جميـلة من المواقع األثريـة األولى   الشــــــــــــ

 . 1982التي عرضتها الجزائر لتصنف ضمن قائمة التراث العالمي، وتم تصنيفها سنة 
وهو موقع أثري قديم يرجع الى العهد الروماني، يقع شـــــــمال جبال األورام    ج/ تيمقاد:

، وقد بنيت المدينة كقلعة  1982الموقع كتراث عالمي ســـــــــنة    في والية باتنة، وصـــــــــنف
ــواهد  ــب  مدينة رومانية متكاملة  مازالت الكثير من شــ ــكرية ثم تطورت وكبرت لتصــ عســ

 آثار المدينة الى يومنا هذا.
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ــنـفت منطـقة وادي ميزاب في ـقائمـة التراث    د/ وادي ميزاب: يقع في والـية غرداـية، صــــــــــــ
ــنة   ــاعة  ، بالنظر ال 1982العالمي ســــ ى طابعها العمراني الفريد. ولم يتغير الى حد الســــ

 وذلك راجع لمالئمته لطبيعة المنطقة الصحراوية.
وهي اآلثار المتنوعة المنتشرة بوالية تيبازة، تم تصنيفها هي األخر     هةةةةةةةةةة/ زثار تيباز :

، فمدينة تيبازة كانت عبارة عن مركز عســــــــــكري لكثير من الحضــــــــــارات  1982ســــــــــنة  
ــا  القديمة. كال  حضـــارة الرومانية والبيزنطية، وذلك راجع لموقعها االســـتراتيجي وخصـــوصـ

 أنها منطقة ساحلية.
يقع في والية إليزي، وهو الموقع المختلط الذي أشــــرنا إليه، أي انه    و/ طاسةةةيلي ناجر:

يعتبر تراث عالمي طبيعي وثقافي في نفم الوقت، وذلك بالنظر الى شـــــســـــاعة الموقع  
من الرســـــــــومات الحجرية التي يرجعها المختصـــــــــون الى فترات ما واحتوائه على العديد  

قبل التاريظ. كما أن كبيعته الخالبة وتضـــــاريســـــه الفريدة، جعلته يصـــــنف ضـــــمن قائمة 
 ، وكحضيرة طبيعية عالمية.1982التراث العالمي سنة  

، حيث تقع في أعالي العاصــــمة  1992وهي آخر موقع تم تصــــنيفه عام  ي/ القصةةةبة: 
ــة الدولة العثمانية، التي ال تزال   ــارات القديمة خاصـــــ الجزائرية، ومرت عليها كل الحضـــــ
آثار عمرانها راســـــــخة الى ومنا. حيث مازالت الكثير من المنازل والمســـــــاجد والشـــــــوارل  

 (.2018)اللجنة الوطنية الجزائرية للتربية الثقافة والعلوم،  1شاهدة عليه.
ــا ــبعة الســ ــافة الى المواقع الســ ــد باالضــ بق ذكرها، فهناك مواقع تراثية أخر  مقترحة قصــ

، وهي قائمة تقوم  2002التصــــنيف وعددها ســــتة مواقع، ضــــمن القائمة التمهيدية ســــنة 
ــنيفها كتراث عالمي  أما   ــاء بتصــــــــ ــاء جميع المواقع التي ترغب الدول األعضــــــــ بإحصــــــــ

 المواقع الجزائرية المدرجة ضمن هذه األخيرة هي 
 لفقار بالعرق الغربي الكبير من الصحراء الجزائرية.القصور وواحات ا  -1    
 وادي سوف بوالية الوادي. -2    
 ندرومة وجبال طراره بتلمسان. -3    
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األضـرحة الملكية لنوميديا وموريتانيا، والمقامات األثرية لما قبل االسـالم بوالية   -4    
 تيبازة.  
( في عنابة  2002األوســــــــــــط )مواقع، وأماكن الطرق األوغيســــــــــــطينية للمغرب   -5    

 وتبسة.
 حظيرة األورام والواحات في تضاريم الغوفي والقنطرة بوالية بسكرة. -6    
 (.43، 3، ل11، مجلة المعيار، مج 2020) نور الدين طارف،  2

أما بالنســـــبة لعناصـــــر التراث الثقافي الالمادي، فهو كثير ومتنول وال يعد وال يحصـــــى،  
غير مــادي ذو قيم تراثيــة وتــاريخيــة توارثهــا األحفــاد عن األجــداد،  فــالجزائر تمتلــك إرث  

ــمتهـا في كـل زمـان ومكـان، والـذي يتمثـل في إرث من العـادات   الزالـت مطبوعـة ببصــــــــــــ
 والتقاليد المحلية واألشكال التعبيرية والمهارات الفنية.

ــب   ــكو في قائمة التراث العالمي، وأصـــــ ــجلته منظمة اليونيســـــ ــنركز على ما ســـــ   ولهذا ســـــ
 محسوبا على الجزائر. حيث تتمثل فيما يلي 

 * طقوس ومراسيم السببية:1
وهي عبارة عن احتفال ســـــنوي تقليدي، يقام بواحات مدينة بانت بوالية إليزي، وهي من 
التقاليد الفنية الشـعبية التراثية المتوارثة التي عرف بها وطوارقو صـحراء الجزائر. يحتفل  

ــلم والســــــالم  به في اليوم العاشــــــر من شــــــهر مح رم، حيث ترمز هذه االحتفالية الى الســــ
 والتالحم االجتماعي.

ــكان  ــيقية لســ ــدر األلوان الموســ ــب مريم بوزيد  وهي لون غنائي يتصــ ــببية على حســ والســ
الواحة المستقرين مقابل البدو. وسكان الصحراء من طوارق منطقة طاسيلي ... ويؤدي  

وبعض المناسبات   http://raseef22.com/blogهذا اللون أثناء طقوم الزواج و. (.
 ) مريم بوزيد، موسيقى الطوارق،  3األخر و.

وقد حضــــي بالتســــجيل في قائمة التراث االنســــاني من قبل منظمة اليونيســــكو، ويتجلى  
 االحتفال بها عبر الصور اآلتية 
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ريـة  وهو طـابع غنـائي تمتـاز بـه منطقـة قورارة، الواحـة الجزائ  * أهليةل قورار  التقليةدي:2

ــعرـية يغـلب عليهـا   ــاـئد شــــــــــــ بمنطـقة تيميمون بوالـية أدرار، واألهلـيل هو عـبارة عن قصــــــــــــ
 الطابع الديني، تؤد  بشكل فلكلوري جماعي في المنطقة دون غيرها. 

هذا التراث من الموروث الغنائي الصـحراوي الذي يتناول سـير الصـحابة، وقد نال حظه  
ــجيل في (. ــكو للتراث الثقافي غير  قhttp://ar.wikipiedia.irgمن التســـــ ائمة اليونيســـــ

 ) أهليل قورارة.1. 2008المادي سنة 
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فقد تم إدراج إمزاد وما يتعلق بها من مهارات، ضمن الئحة التراث   * موسيقى إمزاد:3

ــنة   ــانية سـ ــكو، وتحولت آلة إمزاد   2013الثقافي الالمادي لإلنسـ من قبل منظمة اليونيسـ
الى رمز موســـــيقي خا  بالطوارق بواســـــطتها. وخبرات صـــــناعة اإلمزاد وطرق العزف  

) عبد الكريم  2شـــفهيا ليومنا هذا.   واإلنشـــاد والمعرفة الموســـيقية تنقل من جيل إلى جيل
 قادري، موسيقى اإلمزاد، شمم الطوارق التي ال تغرب،  

 .)http://www.arnthropos.com 

 
 زلة إمزاد 
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قد حظي هذا الموروث الالمادي بالتقييد ضـــــــــــمن الئحة  * زي الزفاف التلمسةةةةةةةاني:  4
تلمســـــانية يوم  ، وهو عبارة عن لبام تقليدي تلبســـــه العروم ال 2012اليونيســـــكو ســـــنة  

زفـافهـا، وهـذا حفـاظـا على أصـــــــــــــــالـة وعراقـة منطقـة تلمســـــــــــــــان، حيـث الزالـت العـائالت  
 التلمسانية متوارثته الى يومنا هذا.

والمهتمون باأللبســــة التراثية العالمية قد أجمعوا على أن اللبام التلمســــاني التقليدي، أو  
و، تلتقي في ثناياه عدة حضـــــــــــارات  الشةةةةةةةد  التلمسةةةةةةةانية  ما يعرف باللهجة المحلية و 

إنســــــــانية، فالبلوزة أصــــــــلها من الحضــــــــارة العربية، والفوطة من األمازي ، والقفطان من 
 الحضارة العثمانية، أما الشاشية فاستمدت من األندلم.  

.(http://ar.wikipidia.org)3 

 
 زي الزفاف التلمساني 

 المتعلقة بها:* الزاوية الشيخية الصوفية والمراسيم  5
ــيظ هو عبارة عن موكب جنائزي، وهذا االحتفال المعروف ينســـب الى   ــيدي الشـ ركب سـ
 الولي الصال  سيدي الشيظ، مؤسم الطريقة الشيخية بمنطقة األبيض بوالية البيض.  
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حيث عرف بجهاد ضـــــد االحتالل االســـــباني في ســـــواحل وهران، وعقب وفاته نقل الى  
ــمي و بالركب و، فحر  أهل المنطقة على إحياء  بلدية األبيض في موكب جزائز  ي ســــــــ
 هذه االحتفالية تخليدا لروحه.

تنتمي الى العادات الصـــــــوفية المرتبطة بالزاوية الشـــــــيخية، تم تســـــــجيلها ضـــــــمن قائمة  
ة  لالنســــــــانية ســــــــن)www.vitaminedz.com http//: 1(التراث الشــــــــفهي الالمادي  

 ، من طرف لجنة اليونيسكو.2013
 

 
 ركب سيدي الشيخ 

 اآلليات الراعية لحماية التراث الثقافي:  -3
ساهمت المنظمات والهيئات العالمية على الصعيد الدولي والوطني، بشكل فعال وكبير  
في تناول موضــــــــول التراث الثقافي العالمي، حيث تعددت وتنامى دورها الجســــــــيم على  

ــتو    ــتراتيجيات وقوانين تتعلق مســـــــ ــع ميكانيزمات  واســـــــ العالم ككل. فعملت على وضـــــــ
 وتهتم بالمحافظة عليه وحمايته وا عادة تأهيله.

 أوال: الهيئات الدولية المكلفة بحماية التراث الثقافي:
وهي الهيئة التي تعرف بمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم   / منظمة اليونيسةةةةةةةكو:1

ــئـت   ، ومقرهـا بـاريم، تعـد من أهم الهيئـات الـدوليـة المعنيـة  1945عـام  والثقـافـة، أنشــــــــــــ

http://www.vitaminedz.com/
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بصــفة مباشــرة ومحورية بحماية التراث الثقافي العالمي. فقد قامت بوضــع اســتراتيجيات  
ــدات   ــاهـــــ والـــمـــعـــــ الـــمـــواثـــيـــق  وبـــلـــورة  ــاد  ايـــجـــــ الـــى  ــا  ــيـــهـــــ ــعـ ســــــــــــــ مـــع  ــة  ــادفـــــ هـــــ وبـــرامـــج 

) g)2http://www.unesco.or .المتعلقة بصون وحماية التراث الثقافي 
ــكو الكثير من المجهودات المتمثلــة في توفيرهـا الغطــاء الفكري   بـذلـت منظمــة اليونيســــــــــــ
ــتفـادة منـه، مع  والتنفيـذي لحمـايـة تراث األمم والشــــــــــــــعوب. واـلدعوة للبحـث فيـه، واالســــــــــــ

ار ذلك الغطاء  توضــيحها لمعالم القيم االنســانية التي يعكســها التراث الثقافي، حيث صــ 
مرجعا تلجأ اليه الدول األعضــــــــــــاء لتســــــــــــتفيد منه. ومهما كانت درجة االســــــــــــتفادة فإن 
ــكو وتوجيهاتها، والمواثيق التي تطرحها قد رفدت االدارة المحلـية   ــدارات اليونيســــــــــــ اصــــــــــــ

ــونه وتطويره. ــاليب حماية التراث، وكيفية صـ (. وكان 36-35، 2013)الهياجي،  3بأسـ
ــرول اتفاقية الهاي لحماية األعيان الثقافية في أعظم انجاز لهذه المنظ مة في إعداد مشـــ

 .1954حاالت النزال المسل  في عام 
إن اهتمـام المنظمـة بـالتراث الثقـافي للشــــــــــــــعوب، اهتمـام قـديم أي منـذ قـدم المنظمـة بحـد 
ــكو واتفاقياتها المرتبطة بمجال   ذاتها، وخير دليل على ذلك هو ميثاق منظمة اليونيســــــــــــ

اث، والتي يعود تاريظ بعضــــها الى الســــنوات األولى من تأســــيســــها قبل وبعد حماية التر 
 (.93، 2016)الهياجي،  1الحرب العالمية الثانية.

 / المجلس الدولي للمعالم و المواقع األثرية: 2
ومركزها باريم، هدفها    1956هو هيئة غير حكومية، أســـــــســـــــتها اليونيســـــــكو في عام 

تاريخية في العالم، ولها أنشـطة بارزة منها  وضـع ميثاق الحفات على المواقع والمعالم ال 
ــنــــــــــــاطــــــــــــق   والــــــــــــمــــــــــ الــــــــــــمــــــــــــدن  ــلــــــــــــى  عــــــــــ ــفــــــــــــات  ــلــــــــــــحــــــــــ لــــــــــ ــنــــــــــــطــــــــــــن  واشـــــــــــــــــــــــ

. http://www.international.icomos.org/piblications)2( التاريخية 
ـــياحة الثـقافـية في عام  ــتـند الى مجموعة من األهداف  1976وميـثاق دولي للســــــــــــ ، يســــــــــــ

براز المبـاني األثريـة بـالمواقع  تتجلى أهمهـا في تعزيز المحـافظـة والحمـايـة على التراث وا 
 األثرية.

http://www.unesco.org)2/
http://www.international.icomos.org/piblications)2
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كما أشـــــــــارت الى دمج الموجودات الثقافية في التخطيط االجتماعي والثقافي مع احترام  
ــه. وهــذا للحفــات على األمــاكن ذات   األهميــة الثقــافيــة.  التراث الثقــافي في الوقــت نفســـــــــــــ

(http://www.icomos.org/tourism.html)3  
 / المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية:   3

ــة دور منظمــة دوليــة أخر  غير حكوميــة، تحظى بــاألهميــة والتي   نتطرق هنــا لــدراســـــــــــــ
ــكو في عـــام   ، ومركزهـــا رومـــا بـــايطـــاليـــا، وتكرم  1959انبثقـــت عن منظمـــة اليونيســــــــــــ

االيكروم جهودهـا في حمـاـية اإلرث الثـقافي، التراثي واألثري بمـا يخـدم المجتمع اـلدولي،  
ظامية في االضــــــــــطالل   ببرامج في مجال   وصــــــــــون تراثه الثقافي، وتتمثل مهامها الن

البحوث، والتوثيق والمســـــــــاعدة التقنية، والتدريب، والتوعية بهدف تعزيز صـــــــــون التراث                                                
(http://www.icrom.org)4  .الثقافي الثابت والمنقول 

نة التراث العالمي التي تعمل ويعد اإليكروم واحد من ثالث هيئات اســـــــــتشـــــــــارية في لج
، وله إســــهامات فاعلة في اهتمامه بمواقع 1972على تنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعام 

دارتهــا وتطوير المعــايير التي ،   تؤدي الى حفظهــا. iccrom(.            12التراث وا 
 ، 2004)متابعة التراث العالمي، وثائق التراث العالمي،  5
 لمتاحف:/ المجلس الدولي ل4

يعد المجلم الدولي للمتاحف مؤســســة دولية غير حكومية، تم تأســيســه في باريم ســنة  
، وهو يعمل على حماية وصيانة التراث الثقافي والطبيعي، الحاضر والمستقبل،  1946

مادي وغير مادي، حيث يهتم بصـــــــــــــورة أســـــــــــــاســـــــــــــية بالعرض المتحفي والحفات على  
اقيــات التي تنظم امتالك القطع التراثيــة  المقتنيــات المتحفيــة، وقــد أقر العــديــد من االتفــ 

ــافة الى طرق التبادل المتحفي   ــتبدالها، باالضـ واألثرية والطرق المشـــروعة إلمتالكها واسـ
ــيــانتهــا وترميمهــا. )آدمير  1ونظم حفظ القطع التراثيــة وحفظ القطع التراثيــة وكيفيــة صــــــــــــ

ــســـــــــــــــات الثقـافيـة في193،  1993فيليـب،   حـالـة    (. كمـا يقوم المجلم بحمـايـة المؤســــــــــــ
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ــير   ــلحـة والكوارث الطبيعيـة، وذـلك عن طريق دعم وتوفير أدوات تســــــــــــ النزاعـات المســــــــــــ
 المخاطر.                                                         

 / المنظمة الوطنية للشرطة الجنائية:5
ــم  ــوة من بينها الجزائر،   178تعتبر هذه الهيئة منظمة غير حكومية، تضــــــــ دولة عضــــــــ

األسـاسـي تشـجيع العالقات بين أجهزة الشـرطة الدولية، خاصـة فيما يتعلق بتبادل  هدفها  
ــة  ــافحـ لمكـ ــدولي  الـ ــاون  ــذا التعـ ــال اإلجرام، وكـ ــدولي في مجـ الـ ــابع  ــات ذات الطـ المعلومـ

 اإلتجار غير المشرول للممتلكات الثقافية.                        
 / المنظمة الدولية للجمارك:6

، بموجب اتفاقية دخلت حيز التنفيذ  1950تأســـــــســـــــت ســـــــنة   هي منظمة غير حكومية،
، يتمثل دورها في ضـــــمان التنســـــيق والتوحيد بين األنظمة الجمركية للدول  1952ســـــنة  

األعضـــــــاء  وخاصـــــــة دراســـــــة المشـــــــاكل المتعلقة بتطوير، تحســـــــين التقنيات والتشـــــــريع  
 معلومات.الجمركي. وكذا التعاون الدولي والمحلي، وا عداد نظام خا  بمركزية ال 

 / البنك الدولي:7
عمل البنك الدولي بشــــكل متزايد في برامج تنشــــيط التراث العالمي وخدمته، الســــيما في 

، قــام البنــك الــدولي بعقــد عــدة اجتمــاعــات مع مركز 2001الــدول النــاميــة، فمنــذ العــام  
ــة التعاون في مجال الثقافة، والتنمية وتعزيز الحفات على   مواقع التراث العالمي لمناقشــــــ

التراث العالمي كجزء من مشـــــاريعه، وبشـــــراكة مع مؤســـــســـــة تم تأســـــيم مجموعة البنك  
 محور اهتمامه.  الدولي للتراث الثقــافي، وشكلت المتاحف والمباني

 / الصندوق العالمي لآلثار:8
م، وهو عبارة عن منظمة دولية غير ربحية، مقرها في نيويورك  1965تأســم في ســنة  

قليمي في باريم، ويتلقى طلبات المســــــــــــاعدة المقدمة من األطراف  ولندن، ولها مركز ا 
ــلطان،  1المعنية في جميع دول العالم من أجل المحافظة على مواقع التراث الثقافي. )ســ

2013 ،219.) 
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 / صندوق التراث العالمي:9
، ويمول هذا الصندوق  1972أنشأ هذا الصندوق بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي 

مـات االجبـاريـة والطوعيـة التي تقـدمهـا اـلدول األعضــــــــــــــاء، أو المنظمـات من المســــــــــــــاه
 الخاصة.

ويســـــــــتخدم هذا الصـــــــــندوق لتلبية الطلبات التي تقدمها الدول األعضـــــــــاء لتأمين حماية  
التراث الثقافي الموجود على أراضــيها، أو لتلبية االحتياجات العاجلة لصــون الممتلكات  

 عالمي.المهددة للخطر في قائمة التراث ال 
 (www.unisco.about/en/org)2 

 / لجنة التراث العالمي:10
هي لجنة تابعة لمنظمة اليونيســــــــكو المنبثقة من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي    

ــنـة  ، والغرض من هـذه االتفـاقيـة هو 1976، وزاوـلت عملهـا منـذ 1972والطبيعي، ســــــــــــ
ــتثـنائـية وحمـايـته، والمحـافظـة  تعيين التراث الثـقافي والطبيعي ذي القيمـة العـا لمـية واالســــــــــــ

 عليه.                                                  
وتتولى اللجنة المختصــة دراســة الترشــيحات وفقا لمعايير وضــعتها لالســترشــاد بها في   

اختيار الممتلكات التي تدرج في قائمة التراث العالمي، بالتشـــــــــــــاور مع المجلم الدولي  
ا  ــع  ــواقــــــــــ ــمــــــــــ ــلــــــــــ ــة  لــــــــــ ــريــــــــــ ــدولــــــــــــي  إيةةةةةةةةكةةةةةةةةومةةةةةةةةوسألثــــــــــ الــــــــــ ــز  ــركــــــــــ ــمــــــــــ والــــــــــ  ،

.unesco.org/document)3http://whc(   واإلتحـاد  إيكروملصــــــــــــــون الممتلكـات ،
 الدولي لحفظ الطبيعة.  

 اللجنة الدولية لدار  التراث األثري:  /11 
، متخصـــــصـــــة في مجال التراث  1990هي لجنة اســـــتشـــــارية عالمية، تأســـــســـــت عام   

شـــــــــــجيع األثري، وهي تابعة للمجلم الدولي للمعالم والمواقع األثرية. حيث تهدف الى ت
تبادل المعلومات والبحوث بين علماء اآلثار وغيرهم من المتخصــــــــــصــــــــــين. كما تهدف 
أيضـــا الى الحفات على التراث الثقافي المادي عبر برامج توعية وتحســـيم للرأي العام،  

http://whc.unesco.org/document)3%20لصون%20الممتلكات%20إيكروم،%20والإتحاد%20الدولي%20لحفظ%20الطبيعة.
http://whc.unesco.org/document)3%20لصون%20الممتلكات%20إيكروم،%20والإتحاد%20الدولي%20لحفظ%20الطبيعة.
http://whc.unesco.org/document)3%20لصون%20الممتلكات%20إيكروم،%20والإتحاد%20الدولي%20لحفظ%20الطبيعة.
http://whc.unesco.org/document)3%20لصون%20الممتلكات%20إيكروم،%20والإتحاد%20الدولي%20لحفظ%20الطبيعة.
http://whc.unesco.org/document)3%20لصون%20الممتلكات%20إيكروم،%20والإتحاد%20الدولي%20لحفظ%20الطبيعة.
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األثــــــــري.                                                 ــتــــــــراث  الــــــ إلدارة  ــدولــــــــي  الــــــ ــاق  ــثــــــ ــيــــــ ــمــــــ الــــــ ــا  ــهــــــ ــازاتــــــ ــجــــــ إنــــــ أبــــــــرز  ــن                                                   ومــــــ
(www.iccrom.org)4                

 / قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر:12
يبل  عـدد المواقع والممتلكـات المـدرجـة في ـقائمـة التراث العـالمي المعرض للخطر إلى    

ــتة وأربعين) ــاء في اإليكوموم على برنامج  46ســــــ ( موقعا. حيث وافقت الدول األعضــــــ
بالمكسـيك، حيث شـملت القائمة جل    1999التراث المعرض للخطر في إجتماعها عام 

العوامل  1(www.iccomos.org)باإلندثار. بسبب  المواقع األثرية أو التاريخية المهددة  
 الطبيعية أو التوسع العمراني وغيره.  

 ثانيا: المؤسسات الوطنية:
خصــــ  المشــــرل الجزائري ترســــانة قانونية هامة متعلقة بالتراث الثقافي، والتي كانت   

العـــالمي والثقـــافي والطبيعي، ممـــا أعتبر  ــاء الجزائر على اتفـــاقيـــة التراث  نتـــاج إمضــــــــــــــ
نطالقــة هــامــة جــدا في مجــال حمــايــة التراث الثقــافي الجزائري. وكــانــت أول خطوة عن إ 

، والذي يضــــــــــم تســــــــــعة 1989جوان  15المؤرخ في  98/04طريق إصــــــــــدار القانون  
مادة تناول من خاللها المشـــــــرل كل األحكام المتعلقة وذات   108فصـــــــول تحتوي على 

يا أو غير مادي، وكان الهدف  الصـــلة بالتراث، بمختلف أشـــكاله وصـــوره ســـواء كان ماد
من اصــــــــــــــدار هـذا القـانون هو التعريف بـالتراث الثقـافي لألمـة، وســــــــــــــن القواعـد العـامـة  

 2، المادة  17/06/1998)الجريدة الرســــــــــــمية، مؤرخة في   2لحمايته والمحافظة عليه.
                                                             (.         4، المتعلق بحماية التراث الثقافي، العدد 1998جوان   15 – 98/04من القانون  

 وزار  الثقافة:  -1
ــوم     هي إدارة مركزيـة تتولى إدارة الشــــــــــــــؤون الثقـافيـة للـدولـة، تنظيمهـا محـدد بـالمرســــــــــــ

، وهي تضــم كل من الوزير والمفتشــية العامة، حيث تســاهم بشــكل أســاســي  80التنفيذي  
وتوطيــدهــا وحفظ الــذاكرة الجمــاعيــة لألمــة من خالل    في الحفــات على الهويــة الوطنيــة

جمع كل الوثائق والوســائل المتعلقة بالتراث الثقافي، مع تنفيذ ســياســات إنجاز المشــاريع  
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ــية   ــيتين تابعتين للمفتشــ ــاســ الثقافية الكبر  لحمايته وتثمينه، وهذا من خالل مديريتين أســ
ممتلكـات الثقـافيـة وتثمين التراث الثقـافي،  العـامـة للوزارة منهـا  مـديرـية الحمـاـية القـانونيـة لل 

ــوم التنفيـذي    02)المـادة  3ومـديريـة حفظ التراث الثقـافي وترميمـه. ، 79/05من المرســــــــــــ
2005                                .) 

 اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية:  -2
على أنه  وتنشــــــــأ    98/04من القانون   79خ  المشــــــــرل الجزائري من خالل المادة   

 لد  الوزير المكلف بالثقافة لجنة وطنية للممتلكات الثقافية تكلف بما يأتي                                                 
يلها إليها الوزير  إبداء آرائها في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون والتي يح -

 المكلف بالثقافة.
التداول في حماية الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية، وكذلك في موضــــــول إنشــــــاء   -

ــريـة أو الريفيـة المـأهولـة ذات األهميـة   قطـاعـات محفوظـة للمجموعـات العقـاريـة الحضــــــــــــ
المرســــــــــــوم  التاريخية أو الفنية، والتي تم تحديد تشــــــــــــكيلتها وتنظيمها وعملها عن طريق 

 (.                                                                                            98/04من القانون   79) المادة  1. 104-01التنفيذي رقم 
على أنه  تنشأ في مستو  كل    80ون  نفم القانون سالف الذكر من خالل المادة   

نشـــــــــاء قطاعات والية لجنة الممتلكات الثقافية ، تكلف بدراســـــــــة أي طلبات تصـــــــــنيف وا 
محفوظة أو تســــــجيلها في قائمة الجرد اإلضــــــافي وأهم القطاعات المشــــــكلة للجنة هي   
ــيـاحـة،   وزارة الثقـافـة، المـاليـة، اـلداخليـة والجمـاعـات المحليـة، الفالحـة، البيئـة، وزارة الســــــــــــ

الوطني للبحوث في المجاهدين، الشـــــــــــؤون الدينية واألوقاف. كما تضـــــــــــم مدير المركز  
ــان، إلى جانب مدراء المتاحف. ــور ما قبل التاريظ وعلم اإلنسـ ــمية،  2عصـ )الجريدة الرسـ

 (.            25، ل2005
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 الوكاالت الوطنية المكلفة بحماية التراث الثقافي:  -3
 أ/ الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة: 

المعنوية واالسـتقالل المالي    هي مؤسـسـة عمومية  ذات صـيغة إدارية تتمتع بالشـخصـية
)  3.  11-02تحت وصــــــاية وزارة الثقافة، تم إنشــــــاؤها بموجب المرســــــوم التنفيذي رقم   

ــمية،   ــوم التنفيذي  2011-01-09الجريدة الرســــــ -05، المؤرخ في  11-02، المرســــــ
 ، العدد األول(.                               01-2011

 قافي ومن أهم مهامها في حماية التراث الث
 السهر على المحافظة على الطابع التراثي للقطال المحفوت. -
برمجــة تنفيــذ عمليــات الحفظ والترميم والتثمين المنصــــــــــــــو  عليهــا في القطــاعــات    -

 المحفوظة وتقييمها، وكذا متابعتها، التي تدخل في إطار المخططات الدائمة.
لممتلكات المحمية، وا عادة  الحر  على تطابق الدراســات واألشــغال المتعلقة بترميم ا  -

 تأهيلها مع أخذ االجراءات الالزمة في المجال.
 وضع اآلراء والقرارات قبل أي إجراء تقني على الممتلكات الثقافية. -
ــكـان وا عالمهم بكـل المســــــــــــــائـل المتعلقـة بحفظ القطـال المحفوت وكيفيـة    - توعيـة الســــــــــــ

 حمايتها.
ته المعالم التاريخية بكونها جزء ال  توجيه اإلعالم الســــــــــمعي البصــــــــــري للنظر في ها -

 يتجزأ من حضارتنا.
 ب/ الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغاللها:

الوكالة الوطنية لآلثار وحماية   1987تم إنشاء في عام  87/10بموجب المرسوم رقم  
ــنة   ــمها بالكامل في ســـــ من خالل    2005المعالم والنصـــــــب التاريخية، إلى أن تغير اســـــ

ــ  الديوان الوطني لتسيير الممتلكات    488/05إصدار المرسوم التنفيذي رقم  ــــ فعرف بــــ
ــتغاللها.   ــمبر  22في  488/05) قانون 1الثقافية المحمية واســـــــ ، الجريدة  2005ديســـــــ

 (.                                                  83، ل 2005الرسمية،  



        الباحثة. حنان كماد، الباحث. مسعود بلغازي       المستويين الوطني والدولياآلليات الراعية لحماية التراث الثقافي على  

 2021 نوفمبر                   المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية    

91 

 

 حماية التراث الثقافي ومن أهم مهامه في 
ضمان صيانة وحفظ الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له وحراستها  مع إعداد  -

 دفتر الشروط الخا  باستعمال وا عادة استعمال الممتلكات الثقافية المحمية.
إجراء النشــــــــــــاطات الثقافية الخاصــــــــــــة بهذه الممتلكات المحمية من لقاءات علمية و   -

 ت و مؤتمرات .  ثقافية , ملتقيا
اسـتغالل هذه الممتلكات لعدة نشـاطات و فعاليات ثقافية كإيجارها ألغراض مهنية و   -

 حرفية او تجارية , بغية ترقية التراث الثقافي .  
 تستغال التراث الثقافي من محلي لتراث عالمي .  -
)  2ة.ضمان الديوان مهام الحدمة العمومية المنصو  عليها في دفتر الشروط العام  -

 (. 05-488من المرسوم التنفيذي   -04المادة 
   وتتمثل في مركزين أساسيين هما المراكز المكلفة بحماية التراث الثقافي  -4

 أ/ المركز الوطني للبحث في علم االثار :  
ــبغة قطاعية وضـــعت تحت   ــة عمومية ذات طابع علمي و تكنولوجي ذو صـ ــسـ هو مؤسـ

 وصاية وزير الثقافة  
(. حيث   22/12/2005، المؤرخ في 05/491من المرســـــــــوم التنفيذي    03) المادة  1

يقوم بالبحث العلمي في مجال علم اآلثار، اذ يباشـــــر باألعمال العلمية والتقنية للتعرف  
 و تحديد حدودها على المساحات األثرية  

رســـــــــــم الخرائط و االطالم االثرية الالزمة لتهيئة التراث الوطني و تثمينه ، قصـــــــــــد  -
 تكوين رصيد وثائقي و ثري من المعطيات المرتبطة بأهدافه .

 ب/ المركز الوطني للمخطوطات :  
هو مؤســســة عمومية ذات طابع اداري ، مقره بوالية ادرار ، يتمتع بالشــخصــية المعنوية  

االســــــــتقالل المالي وهو تحت وصــــــــاية الوزير المكلف بالثقافة، وتم انشــــــــاؤه بموجب و 
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ــدار القــانون   ، يهــدف لحمــايــة التراث  2006ينــاير عــام    15المؤرخ في    06/10اصـــــــــــــ
 المادي المخطوط و المكتوب  وذلك من خالل   

 إجراء الجرد العام للمخطوطات وتصنيفها و حفظها بالطرق العلمية الحديثة . -
الفهرســــة العلمية والدقيقة للمخطوطات وتحقيقها من طرف باحثين متخصــــصــــين في  -

 مجال علم االثار.
 الدراسة المادية للمخطوطات مع تحديد الخريطة الوطنية لها. -
 توفي اماكن الحفظ المناسبة والظروف المالئمة لتخزينه. -
ة و الحفـــات عليـــه  توعيـــة المواطن بــأهميــة المخطوط بكونــه جزء من الهويــة الثقـــافيـــ   -

ضــــــــــــــرورة حتميــة، وابرام االتفــاقيــات و العقود مع الهيئــات الوطنيــة و الــدوليــة للتعريف  
 بالقيمة العلمية و التراثية، كفن و كتراث مادي.

 الحظائر الوطنية :  -5
، بان الحظيرة  98/04هي مؤســـســـة عمومية ذات طابع اداري، من خالل ن  القانون  

الوزير المكلف بالثقافة، تنشـــا و تعين حدودها بمرســـوم الثقافية موضـــوعة تحت وصـــاية  
ــترك بين الوزراء المكلفين ـبالثقـاـفة   وزارة اـلداخليـة، البيئـة،   يتخـذ بنـاءا على تقرير مشــــــــــــ

 عقبة استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
  (. ويوجــد بــالجزائر حظيرتين ثقــافيتين همــا  الحظيرة 98/04من القــانون    39)المــادة  1

 الثقافية للطاسيلي   والحظيرة الثقافية لآلهقار.
 األجهز  األمنية :  -6

انشـأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع وزارة الثقافة فرقا امنية تهتم بمحاصـرة كل  
 االفراد و الشبكات التي تسعى الى تهريب الممتلكات الثقافية خارج الوطن.

مع الحدود الدولية كما اسـندت المهمة لجميع حيث تتكفل بمراقبة كل التحركات خاصـة  
المصـــــــال  بما فيها مصـــــــال  االمن الوطني و الدرك الوطني و الجمارك حيث تســـــــاهم 

 بشكل كبير في مجال حماية التراث.
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 الدرك الوطني الجزائري   
يشــــــكل قوة عمومية ذات طابع عســــــكري، يتولى ممارســــــة مهام الشــــــرطة القضــــــائية و  

 (.1962اوت  19/23-62) اصدار قانون 2سكرية.  الشرطة االدارية والع
ــة   - ــ ـــ ـــ ــة العامة لألمن الوطني في نهاية سنــ ــ ـــ ـــ ـــ ــأت المديريــ ــ ـــ ــــة  1962أنشــ ـــ ـــ ـــ ــة مركزيــ ــ ، فرقــ

ــــة المسام بالتراث الثقافي الوطني، وتدعمت هذه األخيرة بــــ  ــ  15متخصصة في مكافحــ
 الحدودي.  ، في الواليات الواقعة على الشريط2008فرعا آخر سنة  

ــطرت المديرية العامة لألمن الوطني برنامجا وطنيا للتكوين المتخصـــــــــــ  في  كما ســـــــــ
بـالتراث، من تربصـــــــــــــــات وطنيـة ودوليـة نـذكر منهـا  الترب   FBIمكـافحـة المســـــــــــــــام  

التكويني تحت اشــــــــــــراف المكتب الفدرالي باإلضــــــــــــافة الى تربصــــــــــــات تكوينية ونظرية  
 وتطبيقية، تشرف عليهم وزارة الثقافة.  

 خاتمة:
يمثل التراث الثقافي للعالم الركيزة األســاســية من ركائز هويتها الثقافية، وعنوان اعتزازها 
بذاتيتها الحضــارية في تاريخها العريق، ولطالما كان هذا األخير منبعا لإللهام ومصــدرا  
ــر ينهــل منــه فنــانوه بمختلف مهنهم كــانــت. لتــأخــذ االبــداعــات  حيويــا لإلبــدال المعــاصــــــــــــ

               وقعها في خارطة التراث الثقافي، مما يعزز حضورها في الساحة الثقافية.                                                           الجديدة م
ــواء كــان مــادي أو المــادي  يعــد عــامــل مهم ومحوري في التنميــة   وبمــا أن التراث ســــــــــــ

نيســـكو، ويتضـــ  بجالء الدور الخالق  المســـتدامة، وهذا ما تقوم عليه فلســـفة منظمة اليو 
الذي اضـــطلعت به هذه األخيرة في ســـبيل حماية التراث الثقافي لالنســـانية، واالســـتثمار  

 فيه بوصفه أحد آليات التنمية المستدامة.                   
والجــدير بــالــذكر أن الجزائر غنيــة بمقومــات تراثهــا الثقــافي المــادي والالمــادي. ويبقى  

ق بتكثيف جهود الحماية للموروث الثقافي، وصــــيانته وتثمينه ضــــمن نهضــــة  األمر يتعل 
              ثقافية شاملة إلدماجه في حاضر المجتمع الجزائري، لالستفادة منه حاضرا ومستقبال.                                                 
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 مقدمة

ملتًقى للعتديتد من الثقتافتات المختلفتتة،  تزخر الجزائر بموقع استتتتتتتتتتتتتتتراتيجي هتا ، جعلهتا    
جهتة تتاريخيتة لكتف الفترات التي مرت بهتا. فتعتاقتب هتذه األخيرة، جعلهتا تحظى بثقتافتة  و و 

ن دّل على شتتتتتتتتتتتتيء فىنما يدّل على أصتتتتتتتتتتتتالة تراثها   محلية متميزة بالغنى والثراء، هذا وا 
 وحضارتها.

عد رافدا من روافد ُ  المتوستتتط والذي يكما أن ارتباط الجزائر الوثيق بالبحر األبيض    
التبادالت التجارية والثقافية  لكف من إفريقيا وأوروبا وآستتتتتتتتتتيا، قد ستتتتتتتتتتاه  في تكّون إرث  
حضتتاري خاب بها، نتيجة عملية التأثير والتأّثر بين الشتتعوب، حيث تمثف ذلر اإلرث  

تقاليد  والعادات.  في مخلفات اإلنستان المعمارية  والثقافية  والصتناعات اليدوية، وكذا ال 
فكف هذا التنوع لعب دورا هاما ومتناميا في جلب مشتتتتتاريع استتتتتتثمارية و زيادة مصتتتتتادر 
الدخف و تنمية اقتصتاد البالد بفضتف استتغالله لصتالس الستياحة، ليكون ركنا ي عتمد عليه  

 في تطويرها.  

ي  فتالستتتتتتتتتتتتتتيتاحتة في الجزائر تعتمتد على موارد مختلفتة، كتالقطتاع الزراعي والصتتتتتتتتتتتتتتنتاع   
وغيرهما، إال أن قطاع اآلثار والتراث الذي كان م تجاَهال في وقت مضتتتتتتى، قد يستتتتتتاه  
بقدر وفير في تنمية مواردها إذا ما تّ  استتتتتتتتغالله بشتتتتتتتكف مناستتتتتتتب، وفقا لمعايير متبعة 
وجهود مبذولة وحستتتتتتتتتن تستتتتتتتتتيير. وزيارة المناطق الستتتتتتتتتياحية والمعال  األثرية التي تمثف  

، وتراث معمتتاري وموروث ثقتتافي متنوع كتتالمنتزهتتات فضتتتتتتتتتتتتتتتاءات جتتذب طبيعيتتة وأثريتتة
والمحميات الطبيعية والمواقع األثرية والمتاحف، وكذا التعرف على ِحرف وصتتتتتتتتتتتناعات  
تقليدية يدوية  واقتنائها، والتي تتوزع على معظ  واليات القطر الجزائري ستواء الستاحلية  
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ه المناطق والتعرف على  أو الداخلية، دون أن ننستتتتتتتتى الصتتتتتتتتحراوية منها. فزيارة كف هذ
 تراثها الحضاري، قد يكون كفيال في تنشيط السياحة في البالد.

وفي هذه الورقة البحثية حاولنا أن نبّين مدى مستتتتتاهمة اإلرث الحضتتتتتاري في انتعاش    
المجالين االقتصتتتادي والستتتياحي للبالد . وعليه فقد جاءت إشتتتكالية البحث كما يلي: ما 

دور التراث األثري في تنشيطها وانعكاسه  ؟ وماهو ية في الجزائرواقع السياحة الثقافهو 
 قتصاد البالد؟  على ا 

 ـ مفاهيم عامة: 1

 : مصطلح التراث وتطور مدلوله تاريخياأ ـ تعريف 

  ˓ اإلرث  ˓الَوَرث˓يتأختذ مصتتتتتتتتتتتتتتطلس التراث بتاللغتة العَريتة أصتتتتتتتتتتتتتتلته من متادة َوَرث        
فهي الَوَراث وقيف    ˓كما أن أصتتتتتتتتتتتف التاء فيه حرف الواو  ˓والتراث بمعنى واحد  .الميراث

مصتتتتتتتتتتتتتتطلس التراث  ( ويطلق عليتته بتتالفرنستتتتتتتتتتتتتتيتتة  1994)ابن منظور.  الميراث في المتتال
patrimoine.  بعدما    ،  16َتَ  َتَبني المصتتتتتتتتتتتطلس في اللغة الفرنستتتتتتتتتتتية في القرن  وقد

)قامو  عالمي ألفه عال  النحو     Furtière فورتييراستتتتتتتتتتت عمف ألول مرة في قامو   
 إذ اعتبر  ˓(1684 ستنة  ونشتر  1650ستنة   «Furtière Antoine »الفرنستيوالشتاعر  

وهو تقريبتا نف     ˓خرآينتقتف في العتائلتة من جيتف إلى    ˓ختاصتتتتتتتتتتتتتتتا وفرديتا  ممتلكتا قتديمتا
قتتتتامو    األخرى على غرار  القوامي   في  التراث  لمصتتتتتتتتتتتتتتطلس  التتتتداللي    ليتري المعنى 

Littré  التتذي عّرفتته كممتلتتر يتنقتتف نزوال من األبتتاء واألمهتتات إلى األبنتتاء    ˓الشتتتتتتتتتتتتتتهير
 (.Littré P.-E.,1874حسب القوانين )
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-   1789شتتتتتتتتتتهد مدلول المصتتتتتتتتتتطلس تطورا ملحوظا وتوستتتتتتتتتتعا بعد الثورة الفرنستتتتتتتتتتية )  
 (، ليضتتتت  كف أنواع الممتلكات القّيمة التي تستتتتتوجب الحفاو عليها وفي مقدمتها  1799

األعمال الفنية، فارتبط هذا المدلول بظهور مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة هامة مهمتها صتتتتتتتتتتتيانة التراث  
  وشتيئا فشتيئا تحّول التراث وما يمثله من أدوات تاريخية ماضتية   وحمايته وهي المتحف.
ألنه أصتتتتتتتتتبس يمثف  ،  على الدولة حمايتها ونقلها لألجيال الالحقة ˓ملكية وطنية جماعية

وقد اعت برت الثورة  كرتها وهويتها في أن واحد.  ذا   حاضتتتتترها ومستتتتتتقبلها، وكذا و ماضتتتتتيها 
الخطأ  ˓الفرنستتتتتية وما صتتتتتاحبها من اضتتتتتطرابات وأعمال تخريب هادفة إللغاء االستتتتتتبداد

-.Idir M)   وضتتتتتتتتترورة حمايتهث  الستتتتتتتتتعيد والمنعطف االيجابي لهعتراف بأهمية الترا 

S., 2013 :19)،  ظهرت ستتتتتتتتلوكيات وقواعد جديدة كتقييد بيعه، وضتتتتتتتترورة جرده  حيث
وهي أولى الجهود المبذولة للمحافظة على التراث    وتصتتنيفه داخف المؤستتستتة المتحفية،  

 ّيزم وقد  ذات القيمة الثقافية المشتتتتتتتتركة.التاريخية والمواقع األثرية  وعلى رأستتتتتتته المعال   
 Desvallées)  مراحف أساسية في تطور مدلول مصطلس التراث 5الك ّتاب والمؤرخون 

A., 1995 :134-158.): 

توستتع معنى التراث من ممتلر قدي  ليشتتمف كف أداة    : 1791- 1790فترة ما بين  تتتتتتتتتتتتتتتت  
 ذات منفعة.

تثمينه  نتقال من ضرورة المحافظة على التراث إلى  اال  : 1945- 1930فترة ما بين تتتتتتت 
 جتماعي وثقافي. وا إقتصادي   نمو   واعتباره عامفَ 

تدخف الدولة في صتتتتتتتتتيانة التراث وا عطاءه صتتتتتتتتتفة    : 1959- 1956فترة ما بين  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 العمومي.
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تحول التراث إلى ملكية عمومية مع حق اإلحتفاو به    : 1969- 1968فترة ما بين تتتتتتتت 
 من طرف المواطنين.

فهو  التراث الواستتتتع الداللة في األقطاب  ستتتتتعمال ما   : 1980- 1978فترة مابين تتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 الثقافية وفي المنظمات العالمية.و   اإلداريةو   السياسية

أدقها وأوسعها   إال أنّ  ˓أدى تطور مفهو  التراث تاريخيا إلى االختالف في تعاريفهلقد   
،    1969جاء من طرف الجمعية العامة للمحافظين على المجموعات العمومية ستتتتتتتتتتتتتنة 

مجموع الممتلكتتات الطبيعيتتة أو التي  "   إذ عّرفتتته أنتته:  في العتتدد الختتاب من مجلتهتتا،
هو ناتج    أو باختصتار"،  فالتراث أداة للثقافة ˓أنتجها اإلنستان دون التقيد بزمان أو مكان

ثقافي في شتتتتتتتتكف  و إلى تراث غير مادي  التراث  و ينقستتتتتتتت  .  تماعية ألي أمةالعملية اإلج
وفي هتذه    ،مبتانيو معتال   وتراث متادي إمتا منقول أو ثتابتت في شتتتتتتتتتتتتتتكتف    ،عتادات وتقتاليتد

 دعى التراث األثري.الحالة ي  

 :السياحة الثقافيةب ـ تعريف مصطلح  

ا لالخر إلى غتايتة ضتتتتتتتتتتتتتت أحتدهمتا نقي متا اعت برل ت مثّتف العبتارة إلتقتاء قطتاعين هتامين لطتا  
 Colloque. Culture Et Tourisme Au) هما: الستتتتياحة والثقافة  و   20القرن ال

Cœur De L’identite Urbaine. 2008 :13) . فالمحاوالت العديدة إليجاد العالقة
تمّثف  وانطالقا من اعتبار الثقافة  .  إشتتتتتتتتتتتتتتكالية تعريفها تعريفا دقيقا بينهما أدت إلى بروز

فقد اعتبرت الستتتياحة في عمومها م وّلدة للثقافة من خالل    ،كف مظاهر الحياة اإلنستتتانية
  ج لها.البلد المروّ   والمقيمين في المنطقة أو  السواحاإلطالع واإلحتكار والتفاعف بين 
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المنبثقة عن عالقة كف من الستتتتتتتتتتتياحة    -ترّكزت أولى المفاهي  للستتتتتتتتتتتياحة الثقافيةوقد   
دور نشتتتر ثقافة بلد أو  التي تلعب هذه األخيرة . والمعال   حول المواقع  -لعك  بالثقافة وا 

لذلر إرتبطت    ،كانت داخلية أو خارجيةستتتتتتتتتتتتتتواًء منطقة ما في إطار القيا  بالستتتتتتتتتتتتتتياحة  
المواقع والمعال  في  فظهرت إلى الوجود مؤستتتتتستتتتتات خاصتتتتتة بجرد.  التراثية   بمصتتتتتطلس

كالمنظمة العالمية   .(Cousin S.,2008 :44-45) ستتتتبعينيات  أوروبا خالل ستتتتنوات ال 
التي أصتتتدرت    ،(ICOMOS) والمنظمة العالمية للمعال  والمواقع، ((OMT  للستتتياحة
.    أولى المواثيق الخاصتتتتة بالستتتتياحة الثقافية إنطالقا من المفهو  الستتتتابق 1976ستتتتنة  

ع مدلول المصتتتطلس المرّكب  تدريجيا ليشتتتمف الفنون والحرف    "الستتتياحة الثقافية"كما توستتتّ
كطرق العيش والطبخ    ،والتظتتاهرات الثقتتافيتتة والعمتتارة والتصتتتتتتتتتتتتتتمي  والتراث غير المتتادي

بعدما قامت المنظمة العالمية للمعال  والمواقع بمراجعة مفهومها للستياحة    وذلروغيرها، 
  .1999الثقافية سنة  

الستتتتتتتتتتتتتتيتاحتة الثقتافيتة هي مجموع تنّقالت األشتتتتتتتتتتتتتتختاب داختف أو ختارج البلتتد  فت   ،وعليته  
  ، تجتتارب ولقتتاءات   أو  بتتاكتستتتتتتتتتتتتتتتاب أو تلقين معتتارف جتتديتتدة،  ألغراض التبتتادل الثقتتافي

والتي يشتكف التراث األثري ركنا  ،  والمشتاركة في نشتاطات وأحداث لرفع المستتوى الثقافي
حدى أنواع السياحة. أساسيا في استراتيجيتها باعتبارها صناعة العصر الحالي  وا 

 :اقتصاد الجزائرأثرهما في  ثري و الصناعة السياحية و التراث األ .2

السياحة ابتداءً    خاصة  ،  لى الصناعة األولى عالميا إ من سنوات السبعينيات    تحولت 
 Sid Ahmed)   المفتقرة  للموارد الطبيعية وعلى رأسها المحروقاتفي الدول النامية  

A., 1987 :395)الجذب السياحي أو    أساسها عناصر  ،ترتكز على استيراتيجية   ، إذ
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ا للثروة والنقد األجنبي الالز  وباعتبارها  مصدر .  مقومات أهمها التراث الثقافي والخدمات
إلقامة مختلف االستثمارات،  اعتبرت صناعة ثقيلة قائمة على عناصر اإلنتاج الخمسة  

فالحديث عن    التنظي  والتكنولوجيا.و   العمفو   رأ  المالو   الضرورية وهي: المادة الخا 
ودات  الصناعة السياحية ودورها في اقتصاد دولة من الدول يستوجب تحليف كف المجه

تت  عملية تقييمها من   حيث  التي بذلتها للنهوض بالقطاع السياحي وجعله فاعال فيها،
بين حج  المقومات أو الموارد السياحية ومدى استغاللها من    خيرخالل توفيق هذا األ

 خرى:  أ جهة وحج  النقائب من جهة 

 :المخططات التنمويةأ ـ 
للنشاط     األولى  البوادر  الجزائرتعود  في  حجمه  -السياحي  سنة    -رغ  صغر  إلى 

التي أوكلت  ،  عندما قامت السلطات الفرنسية بتأسي  اللجنة الشتوية الجزائرية  ،  1879
(،                                                    398 :2014 .وتية ع)ح  القوافف السياحية من أوروبا نحو الجزائر تنظي   لها مهمة 
تمتلكهاكنتيجة   التي  الطبيعية  المقومات  بأهمية  إنشاء  .  للوعي  في  التفكير  بالتالي  و 

إذ تركزت الجهود واالهتمامات على السياحة  ،  الهياكف القاعدية الالزمة لتحقيق غاياتها
عامة ،  الساحلية أوروبا  من  القادمة  أو  بالجزائر  القاطنة  االستعمارية  الفئة  واستقطاب 

 وتهميش الفئة الجزائرية. 
  ت 1914تمّثلتت أه  اإلنجتازات الستتتتتتتتتتتتتتيتاحيتة الفرنستتتتتتتتتتتتتتيتة في الجزائر في الفترة متابين   

 في:     1960

 : تشكيف النقابة السياحية لمدينة وهران. 1914ت سنة  

 .  تشكيف النقابة السياحية لمدينة قسنطينة  : 1916ت سنة  
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مدّعمة ماليا من ،  نقابة ستتتياحية  20تشتتتكيف فدرالية الستتتياحة بجمع    : 1919تتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتنة 
 :طرف الحكومة الفرنسية

 تشكيف فدرالية الفنادق. ✓

عانات المالية ألصتتتتتتتتتتحاب الفنادق  مصتتتتتتتتتتادقة الحكومة الفرنستتتتتتتتتتية على منس اإل ✓
 السياحية.

  إنشتتتتاء بنر القرض الفندقي لمنس القروض للمستتتتتثمرين الستتتتياحيين   : 1929تتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتنة  
 تجديد وتوسيع الفنادق.و 

لجزائري للنشاط االقتصادي والسياحي الذي تحّول إلى  إنشاء الديوان ا   : 1931تتتتتتتتتت سنة  
 بعد االستقالل. ستمر نشاطه إلى ماا والذي  ،  مركز التنمية السياحية

  برنامج مخطط قستتتتتنطينة للتجهيزات الستتتتتياحية واالنجازات الفندقية   : 1957تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستتتتتنة  
 .(.121-120  :2014  خ.كواش  )

وعد  كفاءتها   تمّيزت الستياحة بالتدهور، فقد للثورةأما بعد االستتقالل وكنتيجة مباشترة    
 :تحيث تميزت ب،  مقارنة مع المقومات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر

بموجب األمر   « ONAT » إنشاء الديوان الوطني الجزائري للسياحة  : 1962تتتتتتتتتتت سنة  
  يا وترقية المنتوج الستتتياحي الجزائري دول   لتستتتيير ،  1962أوت    25المؤرخ في   62-27

تأستي  لجنة    : 1963ستنة   ،ستتوكهول  وباري  وفرنكفورت  :ثالثة وهيعبر الوستائط ال 
 إنشاء وزارة السياحة.   ، 1964سنة  و . « COGEHORE » تسيير الفنادق والمطاع 
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إسناد مها  لجنة تسييرالفنادق والمطاع  للديوان الوطني الجزائري    ت    1966سنة  وفي    
الشبابتحت وصاية  ،  للسياحة الفعلي بالسياحة  وكذا    والرياضة.  وزارة  بداية االهتما  
للتنمية    ،يهدف إلى تهيئة الظروف   الذي  من خالل صدور الميثاق السياحي،  الجزائرية

أو  ال السياحية   اآل  ،ثقافية ال طبيعية  حصاء  وا  وتحسينها،  كجرد  التاريخية  ثار 
القانونية والتنظيمية صدارالنصوب  المواطن  بالتركيز على خلق    وا  لدى  ثقافة سياحية 

 الجزائري. 

يات سياحية موّزعة حسب    4تشكف    : 1967سنة      ية  هي:    مناطق إدارية  4مندَو مندَو
ية قسنطينةو  الجزائر ية وهرانو  مندَو يةو  مندَو  الجنوب  مندَو

أول وكالة سياحية جزائرية   1968  سنة   إنشاء   :  « ATA »″    األمر رق بموجب 
في    134  -68 برنامج  1968جوان    13المؤرخ  السياحة خالل  قطاع  كان   . حيث 

  ضمن آخر هتمامات الجزائر، إذ ل  تخصب له  1969  - 1967المخطط الثالثي  
القطاعات األخرى   282سوى   ب.    -)سكساف  .  مليون دينار جزائري على عك  
2014-2015 :16  .) 

يات السياحية إلى مديريات والئية للسياحة والصناعات    : 1970سنة      تحّول المندَو
 والتي تقو  بنشاطاتها في إطار المجال  الشعبية الوالئية. ، التقليدية

: المخطط الَراعي األول حيث خصصت الجزائر   1973  - 1970ما بين سنتي  و   
 (. 66  :1991 ح.بلقاس   - .بهلول ) مليون دينار جزائري للقطاع السياحي 700مبلغ 
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ببداية االهتما    تميزي، والذي  المخطط الَراعي الثان  : 1977- 1974سنتي    وضمن  
الدخ نمو  و  المعيشة  مستوى  الرتفاع  كحتمية  الداخلية  مباشرة  ف.  بالسياحة  وكنتيجة 

القياسية النفط  أسعار  قطاعو   ،الرتفاع  األ  تأثر  القطاعات  من  كغيره  ى،  خر السياحة 
مبلغ   الحكومة  له  جزائري   1500فخصصت  دينار  والتهيئة  )  مليون  التخطيط  وزارة 

 ( . 1974 :العمرانية 

للسياحة   ✓ الوطنية  الشركة  التسويق     « SAN-ALTOUR »إنشاء  وظيفتها 
 للمنتوج السياحي الجزائري. 

مشاريع التنمية    نجاز إل  « ETT »إنشاء مؤسسة األعمال السياحية الجزائرية   ✓
 السياحية. 
اهتما   فيه  انصبّ ، الذي  المخطط الخماسي األّول  : 1984  - 1980تتتتتتتتت ما بين سنتي 

مناطق ستتتتياحية نموذجية هي    03  القطاع الستتتتياحي على الستتتتياحة الحضتتتترية وتطوير
 الوسط والغرب.ق و الشر 

فيه  تضتتتاعف ، والذي  المخطط الخماستتتي الّثاني  : 1989  - 1985  تتتتتتتتتتتتتتتتت ما بين ستتتنتي
حيث  ي، االهتما  بالقطاع الستتياحي بستتبب دوره األستتاستتي في تنشتتيط القطاع االقتصتتاد

ة األستد من الميزانية و مليون دينار  1800تتتتتتتتتتتتتتت  التي قدرت ب  كان للستياحة المعدنية حصتّ
 جزائري.

من طرف الديوان   "الجزائر السياحة"إصدار أول مجّلة شهرية بعنوان   : 1990تتتتتتتتتت سنة  
باالضتتتتتتتافة إلى دليف عن كف منطقة  ب،  الستتتتتتتتقطاب الستتتتتتتواح األجان  الوطني للستتتتتتتياحة
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وأه  المعال  الستتتتتتتتتياحية التاريخية    ،صتتتتتتتتتور عن المدن الجزائريةو نشتتتتتتتتتريات  ة و ستتتتتتتتتياحي
 واألثرية.

التي أصتتبحت تستتمى ف،  لى وزارة النقإدراج مها  التستتيير الستتياحي إ   : 1992تتتتتتتتتتتتتتتت ستتنة  
 وزارة النقف والسياحة.

المؤرخ في   357-92ظهور وزارة الستياحة والصتناعات التقليدية حستب مرستو    ✓
ر    3  . 1992أكتَو

نعاش الصتتتتتناعات التقليدية والتعريف بالجزائر  تشتتتتتجيع الستتتتتياحة الصتتتتتحراوية إل ✓
 إعالميا وثقافيا.

الستتتتتتتياحة والتنمية  "الشتتتتتتتروع في تثمين التراث الثقافي بتبّني إستتتتتتتتراتيجية جديدة   ✓
لكّن األزمة األمنية التي مّيزت ستتتتتتتتتنوات التستتتتتتتتتعينات أّثرت على  "،  المستتتتتتتتتتدامة

 القطاع السياحي وكانت من أسباب فشف استراتيجياته.
لتطوير  اهتمامه الجزائرية  : وّجه برنامج الحكومة   2007  - 2000تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ما بين ستتتتنتي  
الذي  ت يث أصبحت بديال لقطاع المحروقا ، ح2000من سنة    اءً القطاع السياحي ابتد

 شهد انهيارا كبيرا بعد تراجع أسعار النفط.

  مصادقة المجل  الشعبي الوطني على مشروعين استيراتيجيين بعنوان:   : 2003ت سنة  
احة المستتتتدامة  مخّطط أعمال الستتتي ، و 2010فاق مخّطط أعمال الستتتياحة المستتتتدامة آل

 . 2013فاق آل

 . 2025: مخطط السياحة المستدامة ألفاق   إلى اليو 2008ت من سنة  
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 :.المقوماتب

 تزخر الجزائر بمقومات  متنوعة :
 (:1تتمثف في عدة نقاط أهمها )شكف  مقومات طبيعية هامة:ـ 

 

 

 

 

 : المقومات الطبيعية للسياحة في الجزائر 1شكف 

 وتتمثل في:مقومات خدماتية ـ 

  13  منها ،مطارا   53  بحرية وجوية:و   بنية تحتية تتشتتتتكف من شتتتتبكة طرق برية ✓
 .الدولية  بمقايي  عالمية مخصصة للرحالت

 .ن محسو  حظيرة فندقية في تحسّ  ✓

   .تكنولوجيات االتصال بجودة مقبولة ✓
يستوجب  ، والذي فريدال عريق و ال تاريخي  وال ثري  األتراث  وتتمثف في ال ـــــ مقومات ثقافية:  

ألنه  ة،  يمكانتها كوجهة ثقاف  وتعزيز  توظيفه في تحستين صتورة الجزائرو   تثمينهو احترامه  
فالمواقع ي من جهة أخرى.  الستتتتتال  والحوار الثقافو   يمّثف ثقافتها من جهة وعامال للستتتتتل 

مساحة 
ةواسع  

شريط ساحلي 
بت يقدر 
  كل  1644

 

تضاري  
متباينة بين 

 الشمال والجنوب

مناخ 
 متنوع

 

حظائر 
 وطنية

 

منابع 
المياه 
 المعدنية
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الثقافية  مقومات  هذه ال من بين ،  األثرية تروي تواريخا وتنوعا ثقافيا يتفاعف فيه الستتتتتتتتتواح
 :(1)جدول    مواقع مصّنفة من طرف المنظمة الدولية اليونسكو  07نجد

 رقم الشكل تاريخ تصنيفه   اسم الموقع األثري 
 2شكف    1980 قلعة بني حماد
 3شكف    1982 مدينة جميلة

 4شكف    1982 حظيرة الطاسيلي ناجر 
 5شكف    1982 مدينة تيمقاد
 6شكف    1982 مدينة تيبازة
 7شكف    1982 وادي ميزاب 
 8شكف    1992 قصبة الجزائر 

 
 منظمة اليونسكو: المواقع األثرية المصنفة من طرف 1جدول 
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 : قلعة بني حماد من الفترة اإلسالمية2شكف 
(mawdoo3.com) 

 

 مدينة تيمقاد من الفترة القديمة :5شكف 
(ech-chaab.com) 

 

 : حضيرة طاسيلي من فترة ما قبف التاريخ4شكف 
(webdzalgeria.blogspot) 

 : مدينة جميلة من الفترة القديمة3شكف
(ech-chaab.com) 

 : مدينة غرداية بوادي ميزاب من الفترة اإلسالمية7شكف 
(al-ain.com) 

 

 : مدينة تيبازة من الفترة القديمة6شكف 
(assawt.net) 

 

 : قصبة الجزائر من الفترة اإلسالمية8شكف 
(radioalgerie.dz) 
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 :  (2)جدول  أقطاب سياحية كبرى   07باإلضافة إلى  
 رقم الشكل المدن  األقطاب 

منطقة  ت  العاصمةر ت لجزائت ا  تيبازةت  شرشال 01
 القبائف 

 9شكف 

   10شكف  جميلة  ت سطيف ة ت بجاي 02
 11شكف  تلمسان  توهران  03
 12شكف  الطارف   تقالمة    ت سوق أهرا ة ت عناب 04
  ة ت بسكر  د ت قلعة بني حماد ت تيمقا  ت األورا  05

 بوسعادة
 13شكف 

 14شكف  تيميمون  تغرداية  06
 15شكف  الهقار   تالطاسيلي  07

 : األقطاب السياحية الكبرى بالجزائر2جدول 
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ومتا يميزهتا ،  فترة االستتتتتتتتتتتتتتتعمتاريتةى ال ل إ   ايعود معظمهت   متتاحف عتديتدة  كمتا تمتلتر الجزائر
.  أنها في كثير من الحاالت تحّولت من أبراج أو مستتتتتاكن ت  ترميمها وا عادة استتتتتتعمالها

  مصتتتتتتنفة وطنيا   08ها من  على التراب الوطني  امتحفا موزع 30 يقدر عددها بأكثر منو 
 ( وتتمثف في:3)جدول  

 تيبازةشاطئ ب :9شكف 
 (assawt.net) 

 

َون  :10شكف  رأ  كر
 ببجاية

 (urtrips.com) 

 

مغارة بني عاد  :11شكف 
 تلمسانب

 (al-ain.com) 

 

آثار رومانية  :12شكف 
 بعنابة

 (vitaminedz.com) 

 

 شالل ببوسعادة :13 شكف
 (sosiomage.com) 

 

: واحة 14 شكل

 بتيميمون

 (tourism.com) 

 

: قمة جبال األسكرا  15شكف 
 بالصحراء

 

(echouroukonline.com) 
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 : المتاحف الوطنية 3جدول 

 

 

 

 

 

 الشكلرقم  المكان  اسم المتحف 
الجزائر   و باردال المتحف الوطني 

 العاصمة 
 16شكف 

الجزائر   والفنون اإلسالمية المتحف الوطني لالثار القديمة
 العاصمة 

 17شكف 

الجزائر   المتحف الوطني للفنون الجميلة 
 العاصمة 

 18شكف 

الجزائر   المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية 
 العاصمة 

 19شكف 

 20شكف  وهران الوطني أحمد َزانة المتحف  
 21شكف  قسنطينة المتحف الوطني سيرتا 

 22شكف  سطيف القديمة  المتحف الوطني لالثار
 23شكف  بوسعادة المتحف الوطني نصر الدين ديني 
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: متحف الفنون الجميلة 18شكف  
)ar.wiki.org.com( 

 

الفنون والتقاليد الشعبية: متحف 19شكف  
)safarway.com( 

 

: متحف الباردو16شكف   
)elauresnews.com ( 

 

: متحف االثار القديمة17شكف  
)matyouth.com( 

 

بوهران  : متحف أحمد زَانة20شكف  
)safarway.com( 

 
: متحف سيرتا بقسنطينة21شكف  

)safarway.com( 

 

: المتحف الوطني بسطيف22شكف  
)vitamine.dz( 

 

: متحف نصر الدين ديني ببوسعادة23شكف  
)lemidi.dz.com( 
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وما يرافقه من الشتتاستتعة،    الجزائرمن مناطق  كما أن التنوع الثقافي حستتب كف منطقة   
الجلود  و البرنو   و   الفخارو   الحليو   الزرابيصتتتتتناعة  وتقاليد شتتتتتعبية ك وصتتتتتناعات فنون 

،  اح يعّد عامف جذب وا غراء للسوّ وغيرها،  خاصة في الصحراء والرقصات الفلكلورية ...
  وتزداد أهميته عند إقترانه وعرضتتتتته في المواستتتتت  واألعياد وفي إطار التظاهرات الثقافية 

التي تشتتتتتتتتتتهر بتلر الصتتتتتتتتتناعات أو التي تنظ  تلر  المدن  تلر  بالتعريف ب ستتتتتتتتتاه ت  التي
 (. 1)لوحة  ثري الذي تحتويهالتراث األ التظاهرات الثقافية، كما تساه  في التعريف بذلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( internetنماذج للنتوع الثقافي الجزائري، حرف صناعات وفلكلور ):  01لوحة 

 

صناعة الحلي الفضية ببني  صناعة الزرَية بأوالد عمور
 يني 

 رقصة للطوارق بالصحراء 

 تظاهرة ثقافية بوادي سوف صناعة األواني النحاسية صناعة الفخار
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   :النقائصـ 3

طار المخطط  إ في   ، و 2008البيئة والستتتتتتتتتتتياحة ستتتتتتتتتتتنة  و  قلي شتتتتتتتتتتترعت وزارة تهيئة اإل  
داء قطتتاع الستتتتتتتتتتتتتتيتتاحتتة  بتقيي  شتتتتتتتتتتتتتتتامتتف أل   2025فتتاق  آالتوجيهي للتهيئتتة الستتتتتتتتتتتتتتيتتاحيتتة  

مواقع بال    نتائج تمثلت في:  لىإ فتوصتتتتلت  (  28:  2014.ب -.ستتتتكستتتتاف من)بالجزائر
، وتركيز  هياكف فندقية بالنستتتتتتبة للجزائريين، وغالء غياب مواد مثيرة للجاذبية، و صتتتتتتيانة

ورغ  . عال  ال يخد  الستتتتتياحة عامةمواقع األنترنت على الستتتتتياحة الصتتتتتحراوية، وكذا إ 
المي  صتتتتتتتتتتتتتتّنفتتتت الجزائر من طرف المنتتتتدى االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتادي العتتت   ، فقتتتدالجهود المبتتتذولتتتة

Economic Forum »   « World     118  في المركز2016  - 2015ستتتتتتتتتتتتتتنتتة 
ر التنافستتتتتية  87والمركز   ،دولة  136 عالميا، ضتتتتتمن قائمة تضتتتتت  . كما من حيث مؤشتتتتتّ

حداث تغييرات في سياستها السياحية رغ  إ دولة عَرية تمكّنت من    14 اعتبرت من بين
خير هو تبني الثورة  والستتتتتتبيف للنهوض بهذا األ،  الذي يشتتتتتتهده القطاع الستتتتتتياحي  التأخر

 (.2008  :المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية)   "التقنية الرقمية"    الصناعية الرابعة

 :خالصة

الستتتتتتتتتتتتتتيتاحتة الثقتافيتة في الجزائر ودور التراث األثري في بعتد هتذا العرض لموضتتتتتتتتتتتتتتوع   
 ه منتمتلك وماالجزائر  وتنمية اقتصتتتتتتتتتتتتاد البالد، فىنه يمكننا استتتتتتتتتتتتتنتاج  أن  تنشتتتتتتتتتتتتيطها

، قتد صتتتتتتتتتتتتتتعيتد العَري واإلستتتتتتتتتتتتتتالمي وحتى العتالميال على    قتراثي وثقتافي عري  مخزون 
الثقافي المادي   هاجعلها تراثحيث    مرآة عاكستة لماضتيها وحاضترها ومستتقبلها.  أصتبحت

مة التي يزخر بها هذا ثار والمعال  القيّ والاّلمادي وجهة ستتتتتتياحية بامتياز، الكتشتتتتتتاف اآل
كما أّن غناها بالمنشتت ت االقتصتتادية والمؤستتستتات االجتماعية والثقافية والعلمية  .  الوطن
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وأكستتتتتتبها مكانة مهمة على صتتتتتتعيد ،  أّهلها ألن تكون عماد النشتتتتتتاط الثقافي والستتتتتتياحي
تمتلر  ، فهي مّيزةمنحها شتهرة دولية متفقد   ،وفضتال عن ذلر  .المنتوج الستياحي الوطني

،  ي وفعاليجب استتتتتتتتثمارها بشتتتتتتتكف جدّ   والتي ،ثقافية عريقة ومعتبرةو مقومات ستتتتتتتياحية  
واتخاذ إجراءات لوضتتع خطط تنموية لمشتتاريع استتتثمارية تستتاه  في النهوض باقتصتتاد 

الركيزة األستاستية   الذي يعتبر  ثري التراث األالجزائر. ومن بين هذه المشتاريع، االهتما  ب
  نحو فالتنمية الستتتتتتتتتياحية ترتبط بالمستتتتتتتتتتوى الثقافي الذي يحّفز الطلب  لتلر المشتتتتتتتتتاريع.  
ف الثقافي واالحتكار من خالل تبني الممارستتتتتتتات  عويؤدي إلى التفا  ،الوجهة الستتتتتتتياحية

 .  االقتباسات والتبادالت الثقافية بين السائس والموقع السياحيو 

،  والثقافة توّلد الرغبة في الستتتتتتتتتتياحة واختيار الوجهة الستتتتتتتتتتياحية فالستتتتتتتتتتياحة  توّلد الثقافة  
وعلى    االقتصتتتتتتتاد باعتبارها بديال للمحروقات،إنتعاش  وتزداد أهميتها بستتتتتتتبب دورها في 

جتف خلق صتتتتتتتتتتتتتتنتاعتة ستتتتتتتتتتتتتتيتاحيتة مواكبتة لمتطلبتات  أ متة من  ز الال  اتبتذل الجهود  الجزائر
 العصر.  
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 الملخص

 
 

الصناعة النسيجية العثمانية بمنطقة تيبازة ـ أهميتها ودورها في تثمين 
 الهوية الوطنية ودفع عجلة االقتصاد الوطني والسياحة.

The Ottoman textile industry in the Tipasa region - an important 
role in the valorization and strengthening of national identity, 

the national economy and tourism. 
 * 1 تسكورث يمينة . د

 المركز الوطني للبحث في علم اآلثار 1
 

األشياء        من  وهي  النسيجية،  الصناعة  وأهمها  التقليدية  الصناعات  كل  الثقافي  التراث  مجال  يشمل 
المتوارثة المجسدة والملموسة كمقتنيات ذات أهمية جمالية وفنية، إذ تعتبر من الفنون والحرف اليدوية التقليدية 

وزخرفة بأسلوب خاص، وكذا طريقة استعمال    الحاملة لدالالت ورمزيات مكنونة، والتي يعبر عنها الحرفي لونا 
هذه المصنوعات في مناسباتها وأماكن مختلفة، كما ودورها في تنمية الروابط االجتماعية ودفع العجلة االقتصادية  
وترقية الجانب الثقافي والسياحي الداخلي والخارجي وفق معايير ومساهمات خاصة، وباعتبارها من الصناعات  

التقليدية أي من بين الشواهد المادية التي خلفتها الشعوب السابقة، لهذا تعد سجال تاريخيا ينقل التراثية والحرف  
إلينا مختلف مميزات وخصائص، كما هي مرآة عاكسة  لثقافة صانعيها لما تحمله من عناصر زخرفية ترمز إلى  

للجزائر الحضاري  اإلرث  في  والضارب بجذوره  القدم  الموغل في  الفني  النسيجية    الموروث  و للصناعة  كلها، 
بمنطقة تيبازة ذات التأثير العثماني بكل من مدينتي شرشال والقليعة وعاداتها االسالمية أنماط من السلوك تتضمن  
الحياة   في  بدورهم  والعثمانيون  األندلسيون  أثر  فقد  جيل،  إلى  جيل  من  الجماعة  بها  تعتز  التي  الذاتية  القيم 

ير هو ربط المجتمع الجزائري بالمجتمع الشرقي من حيث وسائل الصناعة وتقنياتها،  االجتماعية وأول هذا التأث
فكما كانت لهجرة األندلسيين عامال الزدهار اقتصاد البالد، كان تأثيرهم في المجتمع المدني عميقا جدا ومس 

الثقافة والفن وحتى في  مختلف أوجه الحياة، المتيازهم برقة الذوق في المظهر والملبس وفي أسلوب المعيشة بها و 
اللهجة أي مسميات األشياء منها، وأكثر ما بقي من تأثيرهم في التقاليد الملموسة نجدها باأللبسة الممتازة من 
حيث الصنع والقيمة التي تساهم في رقي االقتصاد وتنوع الثقافات وكذا دعم قطاع السياحة وتطوير مؤسساتها، 

 لممكنة لتحقيق ذلك في مقالنا هذا، لعلها تتجسد للظفر بعائداتها . ما دفعنا إلى اإللمام بالكيفيات ا

taskourthyamina@gmail.comيميل: سل: االسم الكامل، ال االمؤلف المر *

 الصناعة النسيجية العثمانية، النسي  المحفوف األلبسة العثمانية بشرشال والقليعة، :الكلما  الم تاحية
 .بتيبازة 
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 : مقدمة

وهو   ، يعد التراث الثقافي الصلة الرابطة بين الماضي بالحاضر وصوال إلى المستقبل    
ثقافتها ويخزن  البشرية  التجمعات  تميز  التي  وزيادة    ،الهوية  استمراريتها  في  ويساهم 

ويتعرض التراث في الوقت الحاضر بشقيه المادي    ،تماسكها االجتماعي وعيشها السلمي
والالمادي إلى أعمال التدمير والتخريب سواء بشكل مباشر من خالل الحروب والكوارث  

باشر من خالل التغيرات في األحوال االجتماعية واالقتصادية  وغيرها أو بشكل غير م
التراث بشكل عام والعمل على    ،المتسارعة التي تواجه  التحديات  ابراز  إلى  ما يدفعنا 

صونه وتوثيقه لألجيال القادمة وتعزيز التنوع الثقافي وتعزيز الحوار بين الثقافات والعمل  
التراث لهذا  المستدامة  التنمية  دعم  الوعي    ،وآلياته  على  نسبة  زيادة  الضروري  فمن 

المجتمعي بأهمية التراث وضرورة صونه والمحافظة عليه لضمان استدامة السياحة في  
والتأكيد على مشاركة أفراد المجتمع الذين يبدعون ويحافظون عليه    ،المنطقة وتنميتها

فيه ويجددون  الثق  ،وينقلونه  التراث  موضوع  وايالء  به  االهتمام  المادي فيجب  افي 
والالمادي أهمية أكبر باعتباره أمر مهم إلبراز الخصوصية الثقافية التي تراكمت خالل  

ويشير  ني،  وذلك للمحافظة على تاريخنا االجتماعي وتراثنا اإلنسا  ، مراحل تاريخية متتالية
والمعارف  بذلك   المعرفية  والصيغ  التعبير  أشكال  جميع  إلى  الثقافي  التراث  معنى 

والفضاء الثقافي المرتبط بالممارسات والتقاليد التي يسّلم بها األفراد والجماعات    والمهارات
 على إنها جزء من التراث الثقافي، ويزودها بإحساس الهوية واالستمرارية .  

والتي يقصد بها    ،ارتبطت البقايا المادية المنقولة ارتباطا وثيقا بحياة االنسان اليومية ف   
المستعملة في شتى الميادين من الحياة    ،تحف ومصنوعات يدوية  الفنون التطبيقية من

اللباس واألغطية وغيرها به  المشكل  اليومية   ، كالنسي   لالستعماالت  ما صخر  ومنها 
ومن خالل تطلعنا على مراجع مختلفة الحظنا اختالف    ومنها ما هو خاصة بالمناسبات،
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المنقو  األثرية  التحف  هذه  تسميات  حول  الفنون  عليها    ، لةمؤرخي  اطلق  من  فهناك 
كما هناك من   ،مصطلح الفنون الفرعية تمييزا لها عن الفنون المتصلة بالعمائر وغيرها

إال ان هذه االخيرة ال تضم الصناعة والفن في آن    ،اطلق عليها اسم الفنون الزخرفية  
كما استطاع ديننا   ،إذ أن االثار المادية المنقولة تضم كليهما " الصناعة والفن "  ،واحد

يبدع   ،الحنيف بمنهجه وعالقته بحياتنا الدائمة ان يجعل من كل صانع فنانا في صنعته
فيها كما يشعر ليصبح في ابداعه فنانا وفق ضوابط تتعايش وقواعد الدين والمجتمع رغم 

وذاك هو الهدف االساسي الذي   ،تها كل صنعة عبر الزمانكل التجديدات التي عرف
اتجه اليه الفن االسالمي منذ ظهوره أي تجميل كل ماله صلة بالناس من خاصة او  

الخاصة  ،عامة المس  ، في يومياتهم او في مناسباتهم  الدين والعرف  دون  اس بضوابط 
الداعوالمجتمع تيبازة  منطقة  بمدن  الثقافي  التراث  أوجه  فماهي  االقتصاد  ،  لعجلة  مة 

الوطني وكيفيات تحقيق ذلك ؟، وما عالقة الصناعة النسيجية بالتنمية السياحية ؟ وما  
 كيفيات االهتمام بقطاع الصناعات التقليدية التراثية؟ . 

البعض       بعضها  لعالقات  مبينة  عامة  تعاريف  األولية  بحثنا  خطوات  وستكون 
م الهادفة،  ونتائجها  المبدئي  العينات  وارتباطها  لمختلف  كعينة  واحد  مثال  خالل  ن 

الصناعية،   التقليدية  للممارسات  والتاريخية  األثرية  القيمة  على  الحفاظ  في  المساهمة 
األثرية للمخلفات المادية المنقولة والمتمثلة  التاريخية و راسة  سنتطرق في مقالنا إلى الدف

التطبيقية الفنون  النسيجيةوبالتحديد    في  متاحف    ،الصناعة  ساحات  في  المعروضة 
العاصمة وقاعاتها المعاصرة بها    ،الجزائر  أو  القديمة  الخاصة  العائلية  الملكيات  وكذا 

، والتي تعود من منسوجات بأنواعها واختالف موادها وزخارفها  ،تأثير عثماني واضح
     لمنطقة تيبازة وألهم مدنها العثمانية .
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   وأهميته :، مجاالته  م هوم التراث الثقافي ـ  1
التي أوجدت  ،إن التراث الثقافي بصفة عامة هو عبارة عن تاريخ وثقافة المجتمعات   

رغم التحوالت االجتماعية    ،في الماضي واستمرت عبر العصور واألزمنة إلى أيامنا هذه
ي  وهذا ال يعني إال اإلرث الماضي البعيد المصنف والمحفوظ ف    ،واالقتصادية والثقافية

بل يشمل نماذج من الصناعات التقليدية الحديثة    ،مراكز األرشيف والمكتبات والمتاحف
ويمثل    ،يمثل الذاكرة الحية للفرد وللمجتمع  ،فهو تراث حي وحيوي   ، بطابع أساسي عريق

كما أنه ال يقتصر على األشياء    ،بالتالي هوية يتعرف بها الناس على شعب من الشعوب
كا الملموسة  الفنيةالمتوارثة  األهمية  ذات  والمقتنيات  األثرية  كل    ، لمواقع  يخص  بل 

وكذا الدالالت الرمزية    ، العادات والتقاليد الشعبية والفنون والحرف والصناعات التقليدية
 في مختلف تلك الحرف اليدوية . 

ويعد التراث الثقافي على اختالف أشكاله وأنواعه منبع فخر واعتزاز األمم بما يحمله      
كما أصبح ينظر إليه على أنه مورد   ،يم ومعاني تدل على الهوية والخصوصية من ق

وهذا ما وجه العديد من الدول نحو    ،هام تقوم عليه الصناعات السياحية واالقتصادية
تعظيم العائد من التراث الثقافي بشطريه المادي والالمادي في عملية التنمية االجتماعية  

 االقتصاد الوطني .  وكرافد من روافد ،واالقتصادية
الحياتية      والمعارف  العيش  خبرات  وأنواعه  أشكاله  بمختلف  الثقافي  التراث  ويعكس 

وهو لصيق بها عبر الزمان   ،والممارسات المميزة لألفراد والجماعات والشعوب بأكملها
وله رواسب في الشعور والذاكرة   ،والمكان وينتقل لألجيال بالتنشئة والعيش االجتماعي

وفي ظل المتغيرات   ، فيحفظ لهذه الشعوب بقاءها واستمراريتها وخصوصيتها ، اعيةالجم
االعالم   لوسائل  المتسارع  التكنولوجي  التطور  بفعل  اليوم  المجتمعات  تشهدها  التي 

والعولمة المعلوماتية  والثورة  تتعرض    ،واالتصال  الثقافية  والخصوصيات  الهويات  فإن 
تظهر من خالل الهيمنة واالختراق لتغليب نمط ثقافي واحد يزاحم منظومة    ، لعملية إقصاء
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التقليدية القيم   للمجتمعات  المحلية    ،الثقافية  الثقافات  تفتيت وتهميش  إلى  حيث يسعى 
 وبالتالي القضاء على الهويات والخصوصيات الثقافية .  ،وتذويبها

  ، وللتراث أهمية متزايدة في كل مجتمع فهو يمنح الشعور باالنتماء ومعّرف للهوية    
ولمواجهة الكونية أو    ، والمستقبل  كما أن فهم الماضي يساعد في إدارة شؤون الحاضر

العولمة ال بد من إحياء معالمه الثابتة بمادياتها و بأشخاصها وشحذ الهوية من خالل  
نتاج عفوي أصيل يحمل مالمح شعب    ،ركائزه فينظر إليه بشكل أساسي كونه ابداع وا 

 .  1وهو صورة لروحهم العامة وشعورهم المشترك   ،ما ويحفظ سماته ويؤكد عراقته
ومصدر    ،ويعد التراث ركيزة أساسية من ركائز الهوية الثقافية للشعوب والمجتمعات   

لهامها وا  العالمية   ،ذاتيتها  الثقافية  الساحة  الثقافي    ،ويعزز حضورها في  التراث  وليس 
 ،2بل هو كل ما يؤثر عن أمة ما من تعبير مادي وغير مادي    ، معالم وآثار فحسب

حيث كل تلك النشاطات في الذاكرة   ،اإلنساني ألي مجتمعفهو السجل الكامل للنشاط  
وبالتالي فالقوة الحقيقية لهذا التراث تتمثل    ،وهو بذلك يمثل قيمة رمزية عالية   ،االجتماعية

في قدرته على التأثير الوجداني في الشعوب التي تنتمي لهذه الموارد الثقافية بوصفها  
 .  3واالنتماء منبع االعتزاز والفخر واالحساس بالهوية 

ويعّرف التراث في مفهومه االصطالحي في البعد التاريخي على أنه كل ما وصل    
 . 4إلينا من الماضي داخل الحضارة السائدة  

أو نمط روحي   فالتراث هو شكل  آخر  تعريف  ممتد عبر حقبة زمنية طويلة    ،وفي 
يشمل جملة كبيرة من التراكمات    ،شارك فيه مجموع األجداد واآلباء واألسالف  ،جمعي

جماعية أو  كانت  فردية  اإلنسانية  النشاطات  الفكرية    ،لمختلف  التيارات  من  والعديد 
واالقتصادية والسياسية  أحيانا    ،والثقافية  تناقصت  ن  أخرى    ،5وا  تعريفات  هناك  كما 

يف على أنه انتاج متكامل تشّكل عبر حقب طويلة  اعتمدت البعد التطوري للتراث كتعر 
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ويغتني بروافد شتى ظّلت تسجل    ،ويظل يتفاعل مع مختلف ما يحيط به  ،من الزمان
 .  6استجابة لضرورات تاريخية أو متطلبات اجتماعية   ، حضورها بين الفينة واألخرى 

 الهوية الوطنية : ـ التراث الثقافي و  2
واالندماج     والوحدة  والماهية  والحقيقة  الذات  حول  وداللتها  الهوية  كلمة  تتمحور 

أو غيره   الشيء، االنسان  ، وهي في  7واالنتماء والتساوي والتشابه، فهي تمثل حقيقة 
األساس التفّرد والسمة الجوهرية ألي ثقافة، وهي مشروع مفتوح على المستقبل، ومتشابك  

لهوية وظيفة تلقائية تتمثل في حماية الذات الفردية والجماعية من  مع الواقع والتاريخ ول
الخصوصية   إطار  االختالف والتمايز والفرادة في  التغّير والذوبان، وتبرز قيم  عوامل 
التي تعكسها الثقافات اإلنسانية المختلفة، وربما هذا يفسر سعي المجتمعات على أشكالها  

ة للحفاظ على هذه الخصوصية والهوية رغم التحوالت  وبنياتها الرمزية والثقافية المختلف
 الكثيرة التي تشهدها تاريخيا وزمنيا . 

فتلعب الثقافة دورا جوهريا في تحديد طبيعة الهوية، وبما أن الهويات الثقافية تنت       
الثقافي والطبقة والنوع والسياسات تعد ركائز   عن تصورات وممثالت األفراد، فالعامل 

ية الثقافية التي ال اقف بمعزل عن إدراك الجماعة وعن المؤثرات االقتصادية  أساسية للهو 
أقوى المؤثرات في اإلحساس بالهوية   الثقافية تحديدا  واالجتماعية والثقافية، والخلفيات 
أو   الجماعة، وفي جميع األحوال فهناك معطيات تشكل  دراك االنتماء إلى عضوية  وا 

الثقافية الخصوصيات  تلك  عن  من   تعبر  ما  مجموعة  أو  الشعوب  من  شعب  ألي 
المجتمعات، وهذه الخصوصية تزداد أهميتها بوصفها نتاجا تاريخيا ينتقل عبر الزمن  
واألجيال ويحمل التصورات واآلراء والمعتقدات وطرق التفكير، الذي يرجع باألساس إلى  

ي التفكير من التاريخ الخاص بهذه الثقافة، من هنا فإن التفكير من خالل الثقافة يعن
خالل منظومة مرجعية تتشكل إحداثياتها األساسية من محددات الثقافة ومكوناتها وفي  
مقدماتها الموروث الثقافي والمحيط االجتماعي، ومن أهم أوجهها الصناعات التقليدية  
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التي اخترنا نموذج منه " الصناعة النسيجية " وتعود أصولها إلى الفترة العثمانية رغم  
 جديدات التي طرأت عليه دون المساس بمعانيها وأسسها األولى . بعض الت

الجتماعية في كل  ارتبطت التحف الفنية ارتباطا وثيقا بالحياة السياسية واالقتصادية وا   
، فهي بمثابة كتاب مفتوح يكشف عن سياسة الدولة المنتجة لها ونظام  الدول االسالمية 

ومن خالل    ، ة من خالل مواد صنعها االكثركما وتكشف لنا الحياة االقتصادي  ،حكمها
قوة  تحدد  التي  في زخرفتها  المطبقة  الفنية  واالساليب  وتقنيات صنعها  بيعها وشرائها 

الحالة االجتماعية   ، الدولة استعماالتها عن  فمن خاللها يمكننا    ، كما تفيد من خالل 
العصر وذوق  المعيشة  نمط  على  و   ،التعرف  المجتمع  طبقات  على  مستواها  والتعرف 

إلى جاني إظهار االسس الفنية التي ظهرت وانتشرت خصوصا أساليبها    ،المادي والفني
والتماس جوانب االبتكار    ،من خالل ما تجسده الرسومات والزخارف بتلك المصنوعات

ويظهر جليا في التبادالت    ، اللذان يلعبان دورا مهما في تبيان التأثر والتأثير  ، واالبداع
التجارية التي تمكننا من معرفة العالقات بين البلدان والدول ومعرفة الصالت والعالقات 

ولن يتم لنا عرض مجموعة تلك المخلفات االثرية    ، المتنوعة والتأثيرات الفنية والصناعية  
إال    ،الموجودة بالمتاحف العامة او المحتفظ بها عند العائالت الخاصة  المادية المنقولة

 بتلك الفترة . عند عرض أهم الصناعات التي شهدتها المنطقة 
 أهم الحرف المنتشرة بمدن منطقة تيبازة في ال ترة العثمانية :   ـ  3

مجاال    مختلف  في  العثماني  العهد  في  ملحوظا  اقتصاديا  نشاطا  الجزائر  ته  عرفت 
المهن والصناعات    ،المهنية والتجارية البالد حركة صناعية شملت أغلب  كما شهدت 

 . 8ت بالتنوع واالتقان وحسن التنظيمالتي تميز 
 ،كان سكان الجزائر من حيث احوالهم واوضاعهم كما اسلفنا في الفصل التمهيدي   

الطوائف والجماعات المتبعة    ،خليط بشري من كل  للعادات  كانوا يخضعون  انهم  إال 
وسمح هذا االستقرار الداخلي    ،9يسودهم التفاهم واالنسجام االجتماعي    ،والنظم المطبقة
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بتطور الروابط الثقافية واالجتماعية في الجزائر وباقي أرجاء الدولة العثمانية رغم بعد 
 . 10ن الجزائر ومركز السلطة بإسطنبول تصال بيالمسافة وصعوبة اال

الميالدي    عشر  السادس  الهجري  العاشر  القرن  طيلة  البالد  أوضاع  تحسنت    ، فقد 
الميالدي السابع عشر  الهجري  الحادي عشر  القرن  من  االول  تعددت   ،والنصف  إذ 

وترعرعت الصناعة  ونشطت  المحلية  التطور    ،المصنوعات  هذا  ساعد  ما  كل  و 
  ، ادي هو قدوم جماعات كثيرة من مهاجري األندلس واستقرارها بالجهات الساحليةاالقتص

والقرى  المدن  وعمروا  االراضي  بالصنائع   ،استصلحوا  تع   بعد  فيما  اصبحت  التي 
والحرفيين الذين كانوا يزاولون مختلف المهن والصناعات في ورشاتهم ومشاغلهم واهم  

 .  11رة ومعالجة الخزف والجلد والحرير هذه المهن هي الحدادة والخياطة والنجا
والتي      الهامة  الصنائع  من  كثير  في  كبير  واتقان  مهارات  االندلسيون  أظهر  ولقد 

فأصلحوا   ،فأسندت إليهم االشياء الفاخرة لما اكسبوه من خبرة كبيرة  ،تطورت على أيديهم
عديدة صناعات  بها    ،وجددوا  اختصوا  التي  الحرير  صناعة  جانب    ،12ابرزها  إلى 

 متفرعة كالطرز بأنواعه . صناعات اخرى 
إلى      المدن الجزائرية وتقسيمها حسب اهميتها  الحرف في معظم  وبذلك فقد نظمت 

كشرشال   : تيبازة  منطقة  مدن  وبالخصوص  الوسطى  المدن  البحث  هذا  في  والمهمة 
تم لنا توضيح الصورة    ، ولنقص المادة المخلفة بالمتاحف  ،يا والقليعة وبرشك او قوراية حال 

أكثر من خالل ما ورثه المجتمع من عادات وتقاليد أندلسية عثمانية إلى يومنا هذا بكل  
والتي مارسها سكان الحضر، لكن تلك األخيرة   من الصناعة النسيجية والصناعة المعدنية

إلى جانب الصناعة الفخارية والتي مارسها    ،لم تبق منها إال صناعة المجوهرات الذهبية
كذا الصناعة الجلدية والتي لألسف لم يبق لها أثرا اليوم بالمنطقة     ،سكان البادية أكثر

كما ال ننسى فن الطبخ بمختلف أنواعه ذو التأثر العثماني والذي    ،وال حتى في المتاحف
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ك النوع الخاص من ذلك ما ساعدها على جلب السياح عشاق ذا   ،زخرت به المنطقة 
 وتنمية الجانب السياحي والثقافي .   ،الطبخ

 :   الصناعة النسيجة  ـ 4
لقيت هاته الصناعة اهتماما ورواجا كبيرين من طرف المسلمين الرتباطها بحياتهم    

قبالهم الشديد على اقتناء المالبس  وتزيين منازلهم من الداخل وصنع الخيام   ،اليومية وا 
 . 13وغيرها 

فقد اشتهرت معظم المدن االسالمية في المشرق والمغرب في العهود االولى بإنتاج     
النسي  وصناعة  اللباس  من  مختلفة  بإنتاجها  ،أنواع  المختصة  المدن  باسم    ، عرفت 

 " باسم  المشهورة  الحريرية  المنسوجات  بنوع خاص من  مثال  الموصل  مدينة  فانفردت 
 .  Mousseline 14“بيين باسم " الموسلينالموصلي " الذي ذاع صيته عند االورو 

أما بالمغرب االسالمي فقد أنتجت صقيلية واالندلس وبالد المغرب مصنوعات فاخرة    
 ،فمنها الموشي ومنها ما هو مزين برقاقات الذهب  ،ومتنوعة من المنسوجات الحريرية

  ، الزخرفية تتميز هذه المنسوجات بأن لحمتها من االسالك الذهبية والفضية لألغراض  
بلغت صناعتها أوج عظمتها الفنية وذلك عندما حلت المنسوجات الحريرية والذهبية ذات  

، للتواصل صناعة المنسوجات  15ع النقدية في التبادالت التجارية القيمة العالية محل القط
التالية القرون  الحياة االقتصادية بها وال    ،في  العثمانية وازدهار  الدولة  قيام  حتى عند 

بعد   ،سيما في القرنين التاسع والعشر الهجري الخامس العاشر والسادس عشر الميالدي
بلغت صناعة المنسوجات درجة كبيرة من   ،خضوع بالد الشام ومصر وبالد المغرب لها
، 16ي  تمد القصر بما يحتاج إليه من أقمشة التقدم واالزدهار، فظهرت مصانع أهلية للنس

كما عرفت األقمشة العادية كالكتان والقطن واالقمشة الحريرية المتمثلة في الديباج و  
 .17الدمشقي والقطيفة 
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يستحسن لنا ان تتطرق إلى دراسة    ،وقبل ان نسهب في الحديث عن هذا الموضوع   
ومنه تيبازة  بمنطقة  اوجدت  التي  االولية  عنها  المواد  جاء  وما  مدنها  خالل  ومن  ا 

 بالمصادر:  
 :   مدينة شرشالالمواد الخام بـ  4.1
والتي ذكرها وفي هذا الصدد حسن الوزان في كتابه بقوله : " ... فقصدها الغرناطيون    

واشتغلوا بصناعة  للمالحة    صنعوا كثيرا من الس نإذ ذاك .... وزعوا االراضي بينهم ثم  
فعاشوا في   ،سودبيض واألتحصى من أشجار التوت األ إذ وجدوا هناك كمية ال الحرير

 .  18رخاء دائم ...."  
ويذكر ايضا كربخال دي مارمول في هذا الصدد ايضا : "....قاموا بغرس عدد من   

 .  19أهم مواردهم .... "   الحريرأشجار التوت تقتات منها دودة القز وصار  
واستشهادا من خالل هذين المصدرين فإن االندلسيون أعادوا إحياء المدينة وطوروا     

التي تميزت بنوعيتها العالية  نتاج مادة الحرير  االزراعة والصناعة حيث ساهم أهلها في  
المتوفرة   صناعة الكتانكما كان بالمدينة    ،التي جلبها بعض الصناع معهم من غرناطة

بكثرة في المنطقة باإلضافة إلى المنسوجات التي تباع عبر البحر إلى بجاية والجزائر  
 .  20وتونس  

    " الوزان عن أحد مناطق مدينة شرشال والمسماة ببرشك " قوراية  كما يقول حسن 
وتنت  البادية    ،بحياكة االقمشةحاليا  في ذلك الصدد : " ..... يشتغل معظم سكانها  

.... وينقل كثيرا من أهل برشك التين والكتان بحرا    من الكتانيلة من حولها كثيرا  الجم
العاصمة وبجاية وتونس ...."   الجزائر  قد    ،   21إلى  قوراية  مدينة  ان  ذلك  فيفهم من 

 ساهمت بإنتاج المنسوجات الكتانية التي كانت تصدر داخل البالد وخارجها . 
 :  مدينة القليعة المواد الخام بـ  .42
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وبعض   المنسوجا  الصوفيةوتوجد بها أزقة تحوي بعضها على دكاكين لصناعة    
المدينة  ،حوانيت الخرازين وكانت مدينة القليعة فيما مضى مدينة    ،وهي خاصة بأهل 

 .  22معروفة بتجارتها حيث االسواق الكثيرة الخاصة لبيع االقمشة واالوشحة  
 ي بمنطقة تيبازة : أنواع المنسوجا  ذا  التأثير العثمان  . 5
عرفت كل من مدينة شرشال والقليعة مع مجيء األندلسيين ودخول العثمانيين فترة    

الذي    ،كما تأثروا بطراز اسطنبول   ،انتشار تقاليد وعادات جديدة على أفراد ذلك المجتمع
جلب بوسطة المبعوثين العائدين من مهماتهم التي كانوا مكلفين بها لدى البالط التركي  

فظهرت نماذج مختلفة من المالبس التي    ،حيث تغيرت أنماط الحياة وطريقة العيش  ،23
قبالهم على ارتداء واقتناء المالبس الثمينة    ،انتقلت من البساطة إلى الترف فورثوا حبهم وا 

الخاصةوالفاخرة   مناسباتهم  على  اقتصروها  لكنهم  اليوم  الديباج    ،إلى  من  المصنوعة 
  المسمى بالمجبود والقطيفة المطرزة بخيوط ذهبية أو فضية رقيقة    ،والدمشقي واألطلس 
، وأنواع  (   02)أنظر الصورة رقم    الفتلى أو مظفرة والمسماة ب  ( 01)أنظر الصورة رقم  
( أو  03بسيط أو مخرم )أنظر الصورة رقم    والقماش المطرزة بشكلأخرى من الحرير  

 (، بألوان من الخيوط العادية أو الحريرية . 04مشّبك  )أنظر الصورة رقم 
 :  لباس المرأة   ـ 5.1
  ، كالبنيقة: تنوع لباس الرأس عند المرأة فمنها ما هو خاص بالحمام    أغطية الرأسـ  

بعد   المرأة  ترتديها  قلنسوة  عن  عبارة  المنزلية   ،استحمامهاوهي  األشغال  وقد   ،وخالل 
مصنوعة من الكتان أو القطن ومطرزة   ،24تحتفظ بها طول اليوم لتحافظ على شعرها  

ألوانه المختلف  الحرير  الرأس    ،بخيوط  تغطية  األول وظيفته  إلى جزأين  مقسمة  وهي 
م )أنظر الصورة  والجزء الثاني عبارة عن ذيول تلَفها المرأة حول شعرها لتجفيفه بعد الحما

  ، وتزين أمام الرأس ونهاية الذيول بأشرطة مطرزة عبارة عن مختلف األشكال  ،(  05رقم  
   . مخرمة بأشكال هندسيةعادية و و بتشبيكات 
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زخرفتها   ،مستطيلة الشكل  ،المصنوعة بخيوط عادية من صوف منسوج  األوشحةو   
صورة رقم مختلفة لتبرز بشكل أوضح )أنظر ال بأشكال بسيطة من خيوط نسيجها بألوان  

06. ) 
  ، مصنوعة من قماش الكتان مطرز بخيوط حريرية   ،كما يوجد نوع آخر من األوشحة   

وهي عبارة عن قطع مستطيلة   ،وقد تطرز بالخيوط الذهبية أو الفضية أو االثنين معا
كما تزين حوافها بخيوط    ،الحرير أو الكتان تطرز وبألوان مختلفةاو مثلثة من قماش  

أو حريرية مفتولة بأشكال رائعة بأيادي ماهرة  في منتهى الدقة ) انظر الصورة    ،عادية
 واستعملت هذه االوشحة عند الخروج من الحمام .  ،( 07رقم 
نوعة من قماش  إضافة إلى نوع آخر من األوشحة شبيهة بالتي سبق ذكرها لكنها مص   

لكن هاته األخيرة   ،ونهايتها كذلك مزينة بخيوط حريرية  ،حريري مطرز بخيوط حريرية 
كما تستعمل للعروس حين    ،تستعمل بالمناسبات الخاصة مرافقة مالبس بدنية خاصة 

 ( .  08تضع حنة الزفاف )أنظر الصورة رقم 
وتضم أنواعا عديدة ومختلفة من السترات التي تشكل القسم األكبر من  :  ألبسة البدنـ 

والفوطة وهي عبارة عن قطعة    ، والتي يضاف إليها أنواع مختلفة من الفوط  ،خزانة المرأة
قماش تلبسها المرأة تعقدها في مستوى البطن بحيث تبدو مفتوحة من األمام وهي بذلك 

وهو بنوعين :    ،غطاء للجزء السفلي من الجسم  تشبه التنورة، إضافة إلى السروال وهو
كما يوجد    (،09)أنظر الصورة رقم  السروال الفضفاض المحبوكة حسب عرض الجسم  

ومنها ما يخفي القدمين  ،نوع آخر طويل ما يصل إلى العصبين المسمى بسروال الدار 
إليها   يصل  الزنقى   25أو  سروال  للع  ،وهو  بالنسبة  الملون  العادي  القماش  ازبات  من 

واألبيض للمتزوجات  إضافة إلى النوع الثاني المستخلص من األول وهو أحدث منه  
الشلقة  اليمنى واليسرى   ،والمسمى بسروال  لشلقتيه بكال من جانبي رجلي المرأة    ، نسبة 

لغرض التزيين ولغرض آخر وهو سعة الخطوات لدى المرأة كونه ضيق عند الخصر  
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كما نجده   ،كال منهما من مادة الحرير بكل انواعهويصنع     ،(  10)أنظر الصورة رقم  
 .  أيضا من مادة القطيفة

انتشر ارتداؤه بالجزائر   ،الذي يعتبر من المالبس األبهة والفاخرة بالمجتمعالق طان و   
ككل منذ وجود العثمانيين، لينتشر في بالد المغرب كلها مع العلم أن األتراك أخذوه عن  

ويصنع القفطان    ،، كما وقد يلبسه الجنسين معا ولكنهما يختلفان من حيث الطرز26الفرس
على    يحتوي   ،27من القطيفة باإلضافة إلى الساتان والدمشقي وأنواع أخرى من الحرير  

مفتوح من األمام لتظهر   ،أكمام قصيرة مفتوحة على هيئة نصف دائرة لتسهيل الحركة 
ويطرز القفطان بالذهب والفضة في مستوى الكتفين ومن األمام وفي    ،الجبة من الداخل 

  ، وهو مزود من جهتيه بأزرار كبيرة مصنوعة من الخيوط الذهبية أو الفضية   ،األكمام
ويغل  فقط  للزخرفة  تحته  موضوعة  يلبس  كما  البطن  مستوى  في  موضوعين  بزرين  ق 

الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميالدي    ،28سروال  تغَير شكل   ،29وبحلول القرن 
القدمين إلى غاية  فأصبح طويال يصل  أو    ،القفطان  الذهب  أيضا بخيوط من  يطرز 

قطني  إذا ما صنع من القماش ال   ،الفضة على قماش القطيفة و يسمى القفطان كذلك
 وطرز بخيط حريري.       

تغلق بواسطة دبابيس أو   ،إضافة إلى الكراكو وهو عبارة عن سترة مفتوحة من األمام  
سوى زخارف تعد  لم  التي  الخيوط  أسفل  مشبكات  أو  أو    ،أزرار  الحرير  من  ويصنع 

(   11وطَور اليوم بمدن منطقة تيبازة ليتماشى والموضة )أنظر صورة رقم    ،30القطيفة  
. 
الحايك بألوانه وأشكاله     التي تضم    ، (  12)أنظر الصورة رقم    31كما نجد األحجبة 

وهو ثوب يرتديه الرجال والنساء على السواء    ،وكلمة " حايك " اشتقت من حاك أي نس  
فقط  ،32كل حسب طريقته   المرأة  اليوم على  اقتصر  نسائي واسع    ،لكنه  ليكون ثوب 

فضفاض تلبسه المرأة عند خروجها من البيت بحيث تغطي جسمها كامال وحتى وجهها  
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وهو رداء أبيض اللون مصنوع من قماش صوفي رقيق أو من صوف ممزوج   ، أحيانا
  ، وتلتف به المرأة بطريقة محددة بحيث تثبته على مستوى خصرها بحزام   ،33مع الحرير 

وتأخذ الجزء المتدلي لتضعه تحت إبطها    ،ها حتى تغطي به رأسهاثم ترفعه على كتفي
قليال أو واحدة منها   ،وبهذه الطريقة تكون المرأة مغطاة جيدا وال تدع إال العينين  ،األيمن
وللمحافظة على بياضه تتم معالجته عن طريق غسله بالصابون وتبخيره بالكبريت    ،وفقط

أة قبل خروجها من البيت أن تغطي أسفل وجهها فعند مجيء العثمانيين ألزمت المر  ،34
بقطعة قماش صغيرة مثلثة الشكل وبيضاء اللون من القماش رقيق توضع أسفل العينين  

وقد تطور اليوم ليشهد أنواعا من الطرز  ،35وتعقد خلف الرقبة بخيطين تعرف بالعجار 
كاملة )أنظر الصورة  لتكتمل الصورة والهيئة بالصفة ال   ،(12المختلف )أنظر الصورة رقم  

11  . ) 
 :   لباس الرجلـ   5.2
  ، وهو عبارة عن غطاء للجزء األعلى من الرأس  ،و أهمها الطربوش :    أغطية الرأسـ  

دائري  األحمر   ،بشكل  اللون  ذات  القطيفة  للكبار  ،من  بالنسبة  الزخارف  من    ، خالي 
مع جود قيطان من الخيوط الحريرية سوداء    ،(  13ومزخرف للصغار )أنظر الصورة رقم  

وقد كانت صناعته    ، اللون توضع بالجهة الخلفية من الطربوش حين يوضع على الرأس 
العاصمة   أو به بعض من  36شائعة بالجزائر  أبيض  لبس رجل الحضر شاش  ، كما 

 لكنها بنسبة قليلة مقارنة بالطربوش .    ،الطروز الخفيفة
وتشمل القميص المطرزة على مستوى األطراف   ،وهي متنوعة ومتعددة:  ألبسة البدنـ 

كما ويدخل    ،37والفتحات بخيوط من حرير أو من خيوط ذهب أو من خيوط الفضة  
المعروفة بجميع بلدان المغرب البدعية  وهي عبارة   ،ضمن مالبس البدن الصدرية أو 

الصورة رقم   )أنظر  الجوخ  القطيفة مطرزة بخيوط    ،(14عن سترة مصنوعة من  أو 
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وتلبس    ،38ال تحتوي على أكمام وهي مفتوحة من األمام وتغلق بواسطة ازرار   ،يةذهب
 (.  15ويضاف إلى ذلك السروال المدور )أنظر الصورة رقم  ،السترة فوق القميص

  " " شلوار  فارسية معربة وأصلها   " " سروال  كلمة  لباس يستر من   ، وأصل  ومعناه 
" بأن الرجال في كل من فاس     Dowyويذكر " دوزي   ،39الخصر وحتى أسفل الجسم  

،  40والجزائر ارتدوا سراويل طويلة تصل الكعبين ضيقة في األسفل ومتسعة في األعلى  
يلف    ،وكان السروال في العهد العثماني ضيقا عند الخصر يشد بواسطة حزام أو التكة 

يتميز بشكله المنتفخ الذي يصل طوله لمستوى الركبة ويكون   ،ة مراتحول الخصر عد
الشتاء من الصوف   اليوم    ،41من قماش الكتان في الصيف وفي  كما عرف السروال 

 ليتم التمييز بينه وبين السراويل الغربية    ،أو سروال عرب ،محليا باسم سروال مدور
الرجل        ، الجزائري على الخصوص والمغربي عموماوتوجد قطعة رئيسية في لباس 

وورد ذكره في صحيح البخاري بقوله " " ..... سمعت أبي قال رأيت على انس برنسا  
وذكر أن رجال قل يا رسول هللا ما يلبس المحرم من الثياب : "    ،أصفر من خز... "

ال السراويالت  .... قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ال تلبسوا القمص وال العمائم و 
الخفاف ... "   البرانس وال  إلى    ،42وال  المغرب  انتقل من بالد  لبسه  الممكن أن  ومن 

لكنه اليوم    ،في األول اقتصر لبسه على الرجل فقط  ،الجزيرة العربية مع العرب الفاتحين
وهو عبارة عن قطعة مستطيلة مصنوعة من الصوف    ،يلبس في المناسبات لكال الجنسين

وهذه المقاسات    ،وطوله حوالي خمسة أمتار  ،قدر عرضه بحوالي المتر الواحدي  األبيض  
وهو مغلق من    ، غير ثابتة ألن البرنوس يكون بمقاسات الرجل أو المرأة التي سترتديه

جهة الصدر يمرر الرجل رأسه عبر فتحة الرأس ويلفه حول نفسه دون االستعانة بلواحق  
  ، نه رداء يلبس بكامل الدواوير والمداشر بالريف " بأ Shaw، وقد ذكر" شاو 43للتثبيت  

وهو مصنوع من قطعة واحدة طويلة وضيقة    ، كما يلبس بكل المدن واألحيان بالمدينة
وهو ثوب غير مخيط إال من جزء بسيط    ،44حول الرقبة تتصل بها قلنسوة لتغطية الرأس  
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الصدر   القطن    ،45على  من  أو  والقطن  والصوف  الحرير  من خيوط  البرنوس  صنع 
المستعمل في 46والصوف   الخيط  المناسبات ولون  البرنوس حسب  ، كما اختلف لون 

باالحتفاالت   الخاص  األبيض  أو  مثال  بالجنود  الخاص  االحمر  كالبرنوس  نسجه 
وتستغرق    ،ولصنعه يتطلب أخذ الصوف من أكثر من عشرين رأس غنم  ،47والمناسبات  

وتجدر اإلشارة إلى ظان البرنوس يلبس من   ،مدة نسجه حوالي شهر من العمل المستمر
، وهو في غالب األحيان يورث عن  48طرف كل الجزائريين من قبائل وعرب وحضر  

ومن عادات وتقاليد أهل المنطقة يتم إخراج العروس    ،49الوالد الذي يتركه البنه من بعده  
ببرنوس   أبيها  منزل  العريس من  المجتمع  ، عائلة  في  الرداء  ذلك  لقداسة  اما    ،نضرا 

البرنوس عند المرأة اليوم فقد عرف تطورا كبيرا من حيث أنواع تطريزه )أنظر الصورة  
 دون المساس بمواصفاته األساسية االولى .  ،( 16
وقد كان    أو " البليغة " بتسميتها العامة، وتتبع هذه األلبسة لبس الخف في الرجل     
وتصنع من الجلد    ، وهو من نوع النعال  ،لبس من قبل الرجال والنساء على حد سواء ي

أو المطرز   ، أو مزخرف بألوان مختلفة ، ومنه ما هو خال من الزخارف ، بمختلف ألوانه
أما اليوم فال تلبس    ،، ولتكتمل هيئته ولبسه بهذه الطريقة50بخيوط من الفضة أو الذهب  
ناسبات الخاصة، ومن األمثلة عن ذلك من مدينة شرشال  هذه األلبسة إال في بعض الم

 ( .  17)أنظر الصورة رقم 
وهي عبارة عن أشرطة عريضة    ،التي تلبس من طرف الجنسين  األحزمةإضافة إلى      

  ، متكونة من ضفر خيوط السدى التي تترك حرة بعد عملية النس   ،تنتهي بأهداب طويلة
 ، تمزح فيها خيوط الذهب والفضة باإلضافة إلى رقاقات الزركشة المصنوعة من المعدن

كما تصنع أحزمة من الصوف بحيث تنس  على حبال من القنب وتعرف في هذه الحالة  
 . 51باسم التكة  
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والتي تتمَيز بلمعانها   ،المصنوعات النسيجية  والتي وتعتبر من أهم  الحاشيا وكذا     
المصنوعة في أوربا  إلى نوعية المياه   ،وصالبتها مقارنة بتلك  ويرجع السبب في ذلك 

ويستهلك منها بدرجة كبيرة في كل البالد خاصة    ،الجزائرية لذلك تباع بأغلى األثمان
 . 52خاصة  في زخرفة الستائر والمالبس النسائية بصفة عامة والقمصان بصفة 

 :  منسوجا  التأثيثـ  .53
 18وأغطية الموائد بشكل مستطيل )أنظر الصورة    ،مختلفة وشملت الستائر والوسائد   

وأخرى مربعة    ،( المطرزة على قماش الكتان البسيطة ببساطة ألوانها وزخارف طرزها
 ( .  19بنفس السيمات من البساطة )أنظر الصورة 

لتشكل لنا    ،وكذا قطع من الشبيكة بخيوط مختلفة األلوان و تشبيكات متنوعة األشكال   
 (. 20قطع استعملت لغرض تزييني على األثاث المنزلي )أنظر الصورة 

األغطية    أنواعا عديدة من  الجزائري  البيت  تستعمل في   ،كما عرف  التي  كالستائر 
  ، 53تغطية األبواب والنوافذ وهي مصنوعة من أقمشة شفافة ومزينة بحواشي من الحرير 

وتعَلق في أبواب    ،وتعتبر الستائر من أهم القطع التي ينفذ فيها الطرز بالخيوط الحريرية 
لكن  و   ،كما تصنع الستائر من قماش خفيف بحيث يمكن الرؤية من خارج الغرفة  ،الغرف 

ويرجع ذلك إلى ظلمة    ، من يقف في الصحن ال يمكنه الرؤية  لما هو بالداخل وتمييزه
، تميزت بطرزها  ر من أهم قطع التأثيث في الجزائر إضافة إلى الوسائد فهي تعتب  ،الغرف 

 الحريري الذي يغطي كل القطعة بزخارف نباتية متنوعة . 
زما   ،المنزل   عمل لفرش أرضيةوهي أغطية تستالحصائر ) جمع حصير(  إضافة إلى     

أنها تنس  من خيوط  مادة الدوم المدمجة   ،ميز حصيرة منطقة تيبازة  خاصة بأريافها
و الحياك )جمع   ، (  21وكلتا المادتين نباتيتين )أنظر الصورة  ، بخيوط الحلفاء لتمتينها

وكذا لغطاء     ،وهي أغطية لألفرشة كزينة حايك( أو ما يسمى بالحنابل )جمع حنبل(  
الشتاء حيث تحميه من قسوة البرد ) أنظر الصورة رقم   (، و  22اإلنسان أثناء فصل 
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وباستعمال   ،وتميزت بمنطقة تيبازة ببساطة ألوانها وزخارفها  ،صناعتها متوارثة منذ القدم
وتعتبر    ،خيوط ملونة بطريقة الخطوط المختلفة من حيث المساحة عن بعضها البعض

المنطقةهذه الصناعة م المنتشرة في  اليدوية  النسيجية  وتنس  من   ،ن أهم الصناعات 
للون   األغنام والمصبوغ والمزخرفة بألوان متقاربة  المأخوذ من  الطبيعي  مادة الصوف 

ويحتاج نس  الحصير والحنبل أو الحايك إلى مهارة ودقة عالية في العد   ،تربة الطبيعة
ولها مكانة   ، ويستغرق مدة أطول لنسجه  ،موالحساب لتوزيع العناصر الزخرفية بانتظا

 وما يزال يستعمل إلى يومنا هذا سواء كغطاء أو للتزيين .  ،عالية عند سكان المنطقة 

  عمقه   يتجلى  متميزا   و  خاصا  طابعا  شرشال  بمنطقة  التقليدية  الزرابي  صناعة اكتست  
  سواء   بعادأ   من  لها  لما  ، منها  منزل  أي   يخلو   يكان  ال  حيث   القدم  منذ  شعبيتها  في  كثيرا 
هذه ،  اليومية   الحياة  بإيقاعات  مرتبطة  أخرى   أو  جمالية  مظهرية  كانت بين  من  و 

التقليدية   الزرابي  لصناعة  الجزائرية  المؤسسة  الصناعة  بهذه  تعنى  التي  المؤسسات 
 بشرشال التي تقع بحي رويزي محمد شرشال . 

والت منذ نشأتها أو بنائها سنة ذه المؤسسة التي مرت بمراحل كثيرة عدة تحوشهدت ه  
واتي اتخذن هذه الصناعة  ل أين كانت عبارة عن مدرسة صغيرة لتعليم الفتيات ال 1908

الحالكمهنة إلعانة عائالتهم و ذويهم و دا  هذا  و بعدها   ،االستقالل حتى     مت في 
أين كانت تابعة للمؤسسة الصناعية التقليدية و    1998إلى غاية     SNATسميت ب  

 .54  راآلثا

تحول كبير أين أصبحت المؤسسة خاصة للعمال إلى    1998سنة  كما شهدت أيضا      
هذا  ه  ، يومنا  الفتيات  تعليم  عاتقها  على  أخذت  بتقنية    ذهحيث  و  التقليدية  الصناعة 

متر   1800تتجلى في نوعية المنتوج و جودته الذي يتعدى كميته    لالنتباهخاصة ملفتة 
واع الزرابي الموجودة وطنيا  نو في مختلف أ  ، % سنويا30مربع في العام أي ما يقارب 
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)أنظر الصورة رقم  و الشنوية ( 23)أنظر الصورة رقم ة و بالخصوص الزربية الشرشالي 
و التي أخذت رواجا كبيرا ما يميزها عن باقي األنواع من  ،  الغنية عن كل تعريف (  24

على   لدرجة األولىالزرابي يعتمد في صنعها با  اتهيجدر بالذكر هنا أن ه  وما  الزرابي،
الحرة   الصوف  اليدوية و  ينم عن وجود حرفية عالية فهي عمل  100المهارة  % هذا 

المؤسسة  قو    ،  و متجذر يقام ببراعة متناهية %100يدوي شعبي أصيل   د تحصلت 
حصلت على الزربية    2004ففي سنة    ،نية ألحسن منتوج وطني طجوائز و   09على  

شاركت  ، كما    احتلت المرتبة األولى وطنيا   2011و    2007الفضية بغرداية و سنتي  
لتقليدية بعدة تظاهرات و معارض وطنية و عالمية و أين  المؤسسة الجزائرية للصناعة ا 

ي  نوفمبر من كل سنة تزامنا مع اليوم الوطن  09و    01ية أيام  قات سنوية وطنبتقام مسا
 .  55الجزائر  للصناعة التقليدية في

و فضاء   رمزا شعبياوالصناعات النسيجية عامة  ى الزربية التقليدية  في األخير تبق و    
هي دليلها    تشكيليا تتصادم فيه األلوان كأنها تحفة فنية تستمد أشكالها من هويتنا لتبقى

، تساهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني وترقية قطاع السياحة  والحافظ األمين عليها
 بأشكال وطرق نتعرف عليها من خالل النقاط الموالية :  

 اسهاما  التراث الثقافي في دفع عجلة االقتصاد وتنمية السياحة :   ـ 6
يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات بالنظر إلى العائدات المالية الكبيرة التي يمكن     

أن يوفره من فرص لخلق الثروة والتخفيف من حدة الكثير من المشاكل االقتصادية، فقد  
أوجدت الكثير من الدول في الصناعة السياحية بديال استراتيجيا الستغالل مواردها من 

بشكل يضمن استدامتها ويغنيها عن االعتماد على مصادر الثروات    الصناعات التقليدية
دور   لها  وأصبح  كما  العاملة،  اليد  تشغيل  من حيث  األولى  الصناعة  فهي  األخرى، 
العقول   من  الكثير  تسعى  هذا  وعلى  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  في  أساسيا 
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السياحية   للتهيئة  التوجيهي  المخطط  جعل  إلى  للسياسة  االقتصادية  رئيسي  كمرجع 
 السياحية المستقبلية .  

تعتبر السياحة الثقافية ذات أهمية كبيرة ألي دولة من الدول، إذ تعمل على تحسين     
اقتصادياتها من خالل رفع ميزانياتها، والمساهمة في تحسين اإلنتاج المحلي اإلجمالي  

مل بشكل غير مباشر في  لها، فهي موردا اقتصاديا هاما إضافة لما توفره من فرص الع
 القطاعات الداعمة لقطاع السياحة، األمر الذي يجعله قطاعا حيويا هاما،  

من تعّول     المادي  للتراث  الثقافية  المضامين  توظيف  على  العالم  دول  من  كثير 
الصناعات اليدوية في سياستها الرسمية لتحقيق أهداف تنموية مستديمة، ووسيلة فاعلة  

السياحة، فتسعى  لصون تراثها والتع لها عالقة بقطاع  استخدامات  ريف به من خالل 
السياسات المتعلقة بالتراث الثقافي عموما إلى االسهام في التنمية من خالل تأثيرها على  
النشاط السياحي االقتصادي، وبذلك يبرز دور التراث في تحسين ظروف المعيشة مع 

ن شأنه أن يعزز التماسك االجتماعي استمرار صون التراث المتعدد الثقافات، والذي م
والشعور بالكرامة، من خالل التنمية المستدامة التي هي عبارة عن عملية إدارة قواعد 
الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بصور تضمن تحقيق واستمرار إشباع  

قيمتها   المستقبلية، وكذلك عن  الحالية وكذلك  لألجيال  البشرية  إذ الحاجات  التجارية، 
يمكن أن تكون الصناعات التقليدية التي هي وجه من أوجه التراث الثقافي من األنشطة  

 الثقافية غاية في حد ذاتها، كما وقد تسهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية . 
فمما ال شك فيه أن االستغالل األمثل للتراث الثقافي غير الملموس في عملية إنتاج    

مات من خالل بني أساسية ثقافية سيحقق فوائد اقتصادية إذ باإلمكان أن  السلع والخد
توّلد الصناعات الثقافية فرص عمل وتشغيال ودخال ماديا لألسر واألفراد والمؤسسات  
المختلفة، وينظر إلى صناعات األزياء والزرابي وغيرها من مجاالت الصناعات النسيجية  

 ل محفزة للتنمية المستدامة . ذات التأثير العثماني على أنها عوام
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أهمية متزايدة في بناء االقتصاد، كونها تؤمن موارد مالية     السياحية  التنمية  تكتسب 
المدفوعات، فهي تمثل إحدى الصادرات   للسكان، وتعمل على تحسين ميزان  إضافية 
يترتب   االقتصادي، ومنه  النشاط  أساسيا في عناصر  المنظورة، وعنصرا  الهامة غير 

التنمية السياحية مجموعة من التأثيرات التنموية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  على  
، حيث يؤثر رواج صناعة السياحة بشكل مباشر على  56والبيئية في المقصد السياحي  

االقتصاد ورواج الصناعات واألنشطة المرتبطة بها، وال شك أن كلما زاد تدفق حجم  
االنفاق   السياحية زاد  ارتفاع  الحركة  التقليدية وبالتالي  الصناعة  السلع من  العام على 

السياحة، األمر   المتصلة بصناعة  معدالت االدخار مما ينشط الصناعات والخدمات 
الذي يتولد عن ذلك االنفاق اتساع نطاق العمل في هذه الصناعات والخدمات المرتبطة  

 . 57بها 
غرف فندقية جديدة مثال يخلق ثالث  وأكثر الدراسات التي أجريت أكدت على أن بناء    

لتطوير   الالزمة  الموارد  فإن زيادة تخصيص  لذلك  مباشرة،  مباشرة وغير  فرص عمل 
المناطق السياحية التي تتمتع بمزايا طبيعية ومناخية مثل مدن منطقة تيبازة السياحية،  
على   ال  ولما  األجنبي  وحتى  والوطني  المحلي  الخاص  القطاع  تحفيز  إلى  إضافة 

ستثمار السياحي في هذه المنطقة، فسيضاعف من فرص العمل من خالل ترابطها  اال
األمامي والخلفي وتكاملها مع القطاعات األخرى مثل الصناعات الغذائية والمشروبات  
وصناعة األثاث الفندقي وكلها بسمة ذات تأثير تراثي عثماني، ما يعني زيادة الطلب  

الس المنتجات سواء من جانب  هذه  السياحية  على  المنشآت  مالكي  أو من جانب  ياح 
المختلفة، األمر الذي سيترتب عليه زيادة االستثمارات في هذه الصناعات التقليدية من  
خالل إضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء مصانع جديدة ستؤدي إلى تشغيل عمالة  

النات  عن زياد الطلب  لمسايرة زيادة  اإلنتاج  االنفاق  إضافية بغرض زيادة معدالت  ة 
السياحي على هذه المنتوجات، وهذا ما يطلق عليه في علم االقتصاد االستثمار المحفز  
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إضافة إلى زيادة حجم الحركة الفندقية، وهو ما يحقق هدفا من أهداف الخطة العامة  
 للتنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة . 

التقليدية  الثقافي  فالتراث     الصناعات  خالل  التنمية  من  في  يزيد  إيجابي  عامل 
 االقتصادية والسياحية إذ :  

ـ تعمل على رفع مستوى المعيشة للمجتمعات والشعوب وتحسين نمط حياتهم من خالل 
يجاد تسهيالت ترفيهية وثقافية لخدمات المواطنين إلى جانب الزائرين ـ    خلق وا 

 بالتنمية السياحية لدى فئات واسعة من المجتمع .ـ تساعد على رفع مستوى الوعي 
 ـ تعمل على تنمية الوعي الثقافي لدى العامة من الناس والخاصة . 

ـ توفر التمويل الالزم للحفاظ وصون التراث المادي المنقول والثابت عموما، دون نسيان 
 التراث الالمادي من العادات والتقاليد الممارسة .

السائح والمجتمع  بين  الثقافات والخبرات والمعلومات  تبادل  تنمية عملية  تعمل على  ـ 
 .   58المضيف، ما يسمى باالحتكاك الحضاري  

 
 :  ـ خاتمة   
الحضاري     التراث  أي  التقليدية  الصناعات  بقطاع  المتعلقة  األهمية  كل  خالل  من 

مصاف   إلى  القطاع  بهذا  االرتقاء  ضرورة  من  بد  ال  المنقولة،  المادية  والصناعات 
القطاعات المساهمة في زيادة الثروة االقتصادية، فتوجب وضع حد لعدم االنسجام السائد 

المؤسسات السياحية الوطنية بتبني أسلوب جديد في  في التنمية السياحية التي تعرفها  
التسيير يضمن االستمرارية في العمل واالعتماد على تثمين الثروات الثقافية والحضارية  
وكذلك   السياحي  العرض  وتوفير  بالجزائر،  األثرية  المناطق  من  منطقة  لكل  المتاحة 

اح الوافدين من داخل  تطوير أشكال جديدة لألنشطة السياحية التي تلبي حاجات السو 
 .   59الوطن ومن خارجه  



                                                                                     الوطنية ودفع عجلة االقتصاد الوطني والسياحةأهميتها ودورها في تثمين الهوية  -الصناعة النسيجية العثمانية بمنطقة تيباز 
        تسكورث يمينة. د

 2021 نوفمبر                   المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية    

140 

 

 وعليه يجب :     
إعطاء األهمية لما تقوم به المؤسسات الوطنية المعنية بالثقافة واالقتصاد والسياحة   ▪

بالعمل على استدامة التراث الملموس وغير الملموس من خالل إعادة إنتاجه في  
ة مع ضرورة الوعي بأن ال  برامجها ومشروعاتها خاصة في قطاع الصناعات الثقافي

 تؤثر " سلعنة التراث الثقافي " على مضمون الهوية والخصوصية الثقافية المحلية . 
في   ▪ بها  يختص  التي  والمجاالت  الثقافي  التراث  مفهوم  بضمون  االهتمام  ضرورة 

المناه  والمقررات الدراسية في المدارس والجامعات لبناء الوعي لدى الطلبة والشباب  
 تعزيزا لمفاهيم الهوية واالنتماء والتفرد . بتراثهم 

دعم وتشجيع األفكار والمبادرات التي تساهم في نقل المعارف التقليدية لجيل الشباب   ▪
الثقافي   التنوع  لقيم  التراث وتعزيز  بهذا  الوعي والتثقيف  دور في نشر  له من  لما 

 للمجتمعات المحلية في مدن منطقة تيبازة وبالجزائر عموما . 
ا  ▪ العلمية  دعم  الدراسات  في  والمهتمين  الباحثين  لجهود  البحوث  ومراكز  لجامعات 

وفتح مؤسسات عالية لتوفير وتأهيل األدالء    ،التي تتناول مجاالت التراث الثقافي
 والمرافقين للوفود السياحية . 

تفعيل دور وسائل اإلعالم المختلفة في انتاج البرام  واألفالم التي تتناول التراث   ▪
لمختلف المجتمعات المحلية التي تزخر مما يسهم في نشر الوعي والمعرفة   الثقافي

 وفي ذات الوقت وسيلة لصونه وتوثيقه .  ،بهذا التراث
من خالل االعتماد    ،تشجيع وجذب رؤوس األموال إلقامة مرافق سياحية متطورة ▪

وتطوير قطاع اإلشهار السياحي والثقافي    ،على السياحة االلكترونية والتسويق لها
 من خالل تبيان ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي هام . 

تحديد الجهات المسؤولة عن تنمية الموارد الثقافية والسياحية من خالل التنسيق مع  ▪
 ث الحضاري . الجهات المعنية للحفاظ على المورو 



                                                                                     الوطنية ودفع عجلة االقتصاد الوطني والسياحةأهميتها ودورها في تثمين الهوية  -الصناعة النسيجية العثمانية بمنطقة تيباز 
        تسكورث يمينة. د

 2021 نوفمبر                   المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية    

141 

 

تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية ذات الطابع التراثي وتلك المرتبطة بشكل مباشر   ▪
وتحديد المواقع المخصصة والصالحة لالستثمار السياحي    ،بدعم الصناعة السياحية 

والقضاء    ،وتسهيل سبل إقامتها لما تشكله من أهمية وروابط التغذية للسياحة من جهة
 شتى أنواعها من جهة أخرى.على أزمة البطالة ب

الخاصة بمدن منطقة تيبازة كشرشال والقليعة   ▪ جمع كل المخلفات المادية المنقولة 
في متحف خاص بالمدينة كنضيره    ، من كل متاحف ربوع الوطن خاصة العاصمة

 الخاص بالتحف القديمة بمدينة شرشال. 
تحقيق ▪ قصد  مالية  بأغلفة  التقليدية  الحرف  وتحفيز صنّاع  مالية    تشجيع  مشاريع 

م  ، وثقافية ومنعه  الثقافي  الموروث  هذا  األجيال، لتنمية  عبر  واالندثار  الزوال    ن 
 وتخصيص قاعات لعرضه والتعريف به من خالل عينات مادية حقيقية . 

تأسيس جمعيات خاصة من طرف الجهات المعنية بحماية التراث قصد استرجاع   ▪
بعيدا    ،قابل مادي وتحفيز معنوي وثقافيكل اللقى األثرية التي يتم العثور عليها بم

القانونية الجوانب  أيدي هواة   ، عن  أكبر عدد ممكن منها من بين  قصد استرجاع 
 جمع التحف األثرية وهواة المتاجرة بها .  

اإلسالمي   ▪ الثقافي  الموروث  قيمة  معرفة  خالل  من  المجتمع  ليرتقي  الفرد  ارتقاء 
والمنقولة  ،بالمنطقة الثابتة  المادية  األثرية  اللقى  أهمية  العادات    ، من  قيمة  وكذا 

والتقاليد التي تتماشى وأعرافنا وديننا الحنيف، وتوضيح السلف للخلف مدى أهمية 
 المحافظة على ذاك الموروث الثقافي الوطني كتراث أمة بأكملها . 

والحضارية وتوثيق أواصر    تعزيز التعاون بين الباحثين في مجال الدراسات التراثية ▪
  ، الترابط والتعاون بين الباحثين والطلبة والمهتمين بالدراسات التراثية عربيا وعالميا

وتشجيع نشر البحوث المشتركة، وتبادل الدراسات والخبرات والمعلومات والتجارب  
. 
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اعتماد سياسة واضحة وخطط استراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف ابراز الدور الذي   ▪
المجتمعي التراث في  الوطنية  ،ؤديه هذا  الهوية  دراجه ضمن   ،ودوره في تشكيل  وا 

وتشجيع اجراء دراسات مختلفة خصوصا تلك التي تعني بالتراث    ،الخطط الوطنية 
 المعرض لخطر الزوال .  

تقديم مقاربات نظرية تستند إلى إطار واضح حول دور وأهمية التراث الثقافي في   ▪
والخصوصية الثقافية لألفراد والمجتمعات التقليدية التي تتعرض ثقافتها  تعزيز الهوية  

اإلعالم واالتصال   لوسائل  التكنولوجي  التطور  بفعل ظروف وعوامل  التغيير  إلى 
والثورة المعلوماتية والعولمة حيث تعمل كل هذه التغيرات على إقصاء وتهميش هذه 

 مجتمعات خاصة العربية منها . الهويات والخصوصيات الثقافية ألي مجتمع من ال 
في    ▪ وأفرادها  الشعوب  حق  يعكس  ما  األخرى  الثقافات  مع  والتشارك  االنفتاح 

كما أن لليونسكو دور    ، هذا ما يعزز مبدأ التنوع الثقافي اإلنساني  ، االختالف والتفرد
فعال في الحفاظ عل هذا التراث من خالل االتفاقيات الدولية التي تصيغها وتؤكد  

لى أهمية الحفاظ على التراث من خالل جمعه وتوثيقه وا عادة عرضه حفظا  فيها ع
 للمعرفة اإلنسانية . 
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 مــلحــق الــصـــور:

 
: الطرز باستعمال خيوط معدنية رقيقة ـ المجبود ـ على قماش القظي ة  01الصورة رقم   

 
ال تلة ـ على قماش القظي ة .: الطرز باستعمال خيوط معدنية مظ رة ـ  02الصورة رقم   
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: الطرز على قماش عادي بخيوط حريرية بسيطة ومخرمة   03الصورة رقم   

 

 
 : الطرز بخيوط مشبكة على قماش عادي  04الصورة رقم 
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 غطاء لرأس المرأة بعد الخروج من الحمام ـ ملكية خاصة ـ، : البنيقة 05الصورة رقم 

 
مح وظة بالمتحف الوطني لل نون   ـ مدينة شرشالتعود لج من األوشحة وذ: نم 06الصورة رقم 

 ـ والتقاليد الشعبية
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 : بليطة ال تول ـ ملكية خاصة ـ   07الصورة رقم 

 

 
 : محرمة ال تول ـ ملكية خاصة ـ  08الصورة رقم 
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 ـ ملكية خاصة ـ  النسوي  : السروال المدور 09الصورة رقم 

 

 
 : سروال الشلقى النسوي ـ ملكية خاصة ـ  10الصورة رقم 
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 ـ  صور من األرشيف عصري ـ  قديم والال : الكراكو بشكليه 11رقم الصورة 

 
 : الحايك والعجار بمدن منطقة تيبازة ـ صورة من األرشيف ـ  12الصورة رقم 
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 : الطربوش ـ ملكية خاصة ـ  13رقم الصورة 

 
سترة رجالية " بدعية " بدون أكمام ـ مح وظة بالمتحف الوطني لل نون والتقاليد  :  14الصورة رقم 

 الشعبية بالجزائر ـ 
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: سروال مدور رجالي ـ عن معرض المالبس التقليدية الجزائرية بقلعة المشور   15الصورة رقم 

 بتلمسان ـ
 

 
 ـ البرنوس ـ ملكية خاصة ـ   16الصورة رقم 
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رئيس فرقة الزرنى " بوتبقى "  في المناسبا  الخاصة ـ لباس الرجل الشرشالي :  17الصورة رقم 

 ـ بمدينة شرشال 
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: نموذج ألغطية موائد مستطيلة لمدينة شرشال ـ مح وظة بالمتحف الوطني   18الصورة رقم 

 لل نون والتقاليد الشعبية ـ

 
نون  ـ مح وظ بالمتحف الوطني لل  ج ألغطية موائد مربعة لمدينة شرشال وذ: نم19الصورة رقم 

 ـ والتقاليد الشعبية
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مح وظة بالمتحف  : قطعة من الشبيكة زِينة بها آثاث بيو  مدينة شرشال ـ 20الصورة رقم 

 ـالوطني لل نون والتقاليد الشعبية

 
مح وف "حصير" مدينة شرشال ـ مح وظة بالمتحف الوطني  :  نموذج لنسيج  21الصورة رقم 

 لل نون والتقاليد الشعبية ـ
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لوطني للفنون  مدينة شرشال ـ محفوظ بالمتحف ا "  حايك نسيج محفوف ":   22الصورة رقم 

 والتقاليد الشعبية ـ

 

 : نموذج للزربية الشرشالية العصرية محلية الصنع ـ ملكية خاصة ـ  23الصورة رقم  
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 : نموذج للزربية الشنوية العصرية محلية الصنع ـ ملكية خاصة ـ   24الصورة رقم 
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 تاريخ االهتمام بمخطوطات الجزائر قبل وبعد االستقالل 
History of interest in Algeria manuscripts before 

and after independence 
 * 1د. فيصل نايم 

 .2جامعة الجزائر معهد اآلثار  1
 

عود بداية االهتمام بالمخطوطات العربية في الجزائر إلى أيام االحتالل الفرنسي للبالد وذلك من  ي  
ما قام به بعض المستشرقين والعسكريين الفرنسيين التي لهم أهداف استخباراتية، وبعض هواة    خالل
العلمية والمؤسسات الدينية والثقافية كالمساجد والزوايا  المخطوطات وذلك باالتصال بالحواضر    جمع

القرآنية، فجمعوا ما تحتفظ به من مخطوطات؛ وتعد هذه المحاوالت كبداية لمساهمة فعالة    والكتاتيب
اللبنة اليوم المؤسسة األولى في    في تأسيس  تعتبر  الوطنية الجزائرية والتي  األولى في نشأة المكتبة 
م الموافق لعام  1835نوفمبر  5  والمطبوع ولقد أنشئت بمرسوم صدر في  لمخطوطاالهتمام بالكتاب ا

االستقالل عن طريق الشراء واإلهداء وأصبحت تضم اليوم حوالي    وازدادت مقتنياتها بعد  ه،1255
فهارس متداولة    8عمال، منها  55عدد األعمال التي أنجزوها    في شتى المعارف؛ وبلغ  مخطوط  4440

وروني    ،واآلنسة دوفوكوني  ،والبارون دوسالن  ،بيربروجر  المكتبة الوطنية وهي من إنجاز كل منفي  
 . وسموجروزوفسكي  ،وأوجست كور ،وموتيالنسكي ،باسي
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 مقدمة: 

المستشرقين   ظهر   سواء  بالجزائر  المخطوط  بالتراث  المنشغلين  اهتمام  من  الكثير 
  شتى أنواع في االهتمام حيث تجلى هذا األوروبيين أو من الباحثين الجزائريين وغيرهم، 

، وكان هذا من خالل جمعه وفهرسته ودراسته دراسة  هالتامجمختلف  وفي    المخطوط
مراكز بحث وطنية وجهوية وانشاء مخابر    سيس باإلضافة إلى تأ ،  وصيانته   كوديكولوجية

الجامعات، وعقد  و علمية   العلمية، كلها ا فرق بحث في  المؤتمرات والندوات  لعديد من 
 تعنى بدراسة المخطوطات وحفظها وصيانتها. 

كما تجدر االشارة لوجود العديد من المساهمات العلمية و العملية المبذولة من طرف    
عمة، للنهوض بالتراث المخطوط والمحافظة عليه، على الصعيدين والدا    الجهات الفاعلة  
 . الرسمي والخاص

     : . حركة التأليف والنسخ بالجزائر في العهد العثماني1

لقد انتشرت الحركة الثقافية من التأليف في شتى العلوم، وازدهرت حلقات العلم في      
الجزائر، وقد أجمع المؤرخون أن الفترة العثمانية بالجزائر خاصة أواخرها، كانت مزدهرة 

وتشير المصادر إلى أنه كان بالجزائر    (234، صفحة  2017)مريخي،    بالثقافة والتعليم.
خالل العهد العثماني بعض المشتغلين بصناعة الكتب عموما، من وراقة وتجليد ونسخ  
وخط ونحو ذلك، فقد جاء في منشور الهداية أن الطالب محمد النقاوسي كان سمسارا  
بالوراقة باالشتغال  تيجيرست  بن  علي  اشتهر  تلمسان  الكتب في قسنطينة، وفي  ،  في 

أنه كان يشتغل بالكتب بيعا وتجليدا ونسخا في مدينة   وروى ابن حمادوش عن نفسه 
في الجزائر سوق   الجزائر، وأنه كان يملك دكانا لهذا الغرض قبالة الجامع الكبير وكان

كان و يدعى سوق الوراقين، ولعله هو سوق القيسرية الذي ذكره حمدان خوجة في المرآة،  
 ( 293، صفحة 1981)سعد هللا،  ن فيه بكثرة.و لنساخا كانمخصصا لبيع الكتب و 
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على تنشيط    اإلسالميةوالجزائر كغيرها من األقطار العربية عملت منذ نشأة الدولة     
وجمع  والتأليف  التعليم  وشجعت  العلمية  المراكز  فأنشأت  الثقافية،  و  العلمية  الحركة 
المخطوطات، و كانت بها مدن علمية شهيرة ال تقل عن مثيالتها في األقطار األخرى،  

و اإلسالمي  والغرب  العربي  المشرق  بين  عبور  محطة  كانت  أنها  وقد   إفريقيا، كما 
استمرت هذه الحركة وتنامت حتى أيام االحتالل الفرنسي، حيث قل نشاطها وكاد يقضى  
عليها، ولما استعادت البالد حريتها استأنفت هذه المراكز نشاطها التعليمي، مع األخذ  
بالمعطيات العلمية والمناهج الحديثة، فازدادت ثروتها الفكرية ولكن بقيت المخطوطات  

 ( 36،35، صفحة 1999)عوفي،   في السنوات األخيرة.غير معتنى بها إال

أثناء القرون الثالثة للوجود العثماني في الجزائر كانت السلطات الفكرية والروحية      
تتحكم فيها المؤسسات الدينية التي حافظت على الهوية الجزائرية وتراثها الثقافي المتراكم 
عبر تاريخ الدول اإلسالمية في منطقة المغرب اإلسالمي، بفضل هذه المؤسسات الدينية  

يم في كل مناطق اإليالة، حيث شهد الفرنسيون أنفسهم أنه يوجد في الجزائر  انتشر التعل 
آنذاك الكثير من المدارس التي تعلم القراءة والكتابة للتالميذ الذين تزيد أعمارهم عن سن  

 ( 64، صفحة 2004)أعراب،  الخامسة. 

إلى جانب التربية والتعليم فإن الكتاب يحتل مكانة ال يستهان بها، حيث يوجد في        
بيع وشراء الكتب ونسخ المخطوطات من القرآن الكريم ذات  ل حي القصبة شارع خاص  

كانت القيصرية التي هدمت بأمر من الجنرال  و وكذا كتب الحديث والفقه.    ،التجليد الفاخر
ت النساخ وأكثرهم من أمهر الخطاطين الذين يقومون يوميا  " كلوزيل" تحتوي على محال

وكما  ورد    (65، صفحة  2004)أعراب،    بنسخ المخطوطات وسور من القرآن الكريم.
نه   في النفحة المسكية في السفارة التركية للتمغروطي "إن مدينة الجزائر كثيرة الكتب، وا 

،  1999)جدواني،    ال يضاهيها بلد في ذلك من بلدان افريقية، وال سيما كتب األندلس"
 ( 58صفحة 
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وتختلف طرق اقتناء الكتب، ومنها االستنساخ والنسخ ذلك أن الحريصين على جمع     
الكتب، كانوا ينسخون الكتب بأنفسهم أو يستنسخون غيرهم مثل تالميذهم، وكان بعضهم  
في   النسخ واالستنساخ  أنفسهم، وقد شاعت حركة  المؤلفين  يستنسخ لألصدقاء وحتى 

يون مشهورون، ومن شروطها جودة الخط وحسن  الجزائر، حتى أنه كان لها اختصاص
العمل.  التوثيق والدقة في  الوراقة والسرعة والمهارة في  تقان صناعة  الورق، وا    اختيار 

 (291،290، صفحة 1981)سعد هللا، 

)كواتي    م1775وفي مدينة الجزائر نجد حمدان خوجة المولود بمدينة الجزائر حوالي     
،  كتب  العديد من المؤلفات والرسائل، الى  (121، صفحة  2007و سيدي عيسى،  

كتاب   وكذلك  كتاب حمدان خوجة"  على  "تقاييد  منها  المصنفات  الذي  جانب  "المرآة" 
. يعطي  (239، صفحة  2017)مريخي،    .اشتهر به و يتألف من ثالثة عشرة فصال 

)كواتي   .فيه لمحة تاريخية و احصائية عن دولة الجزائر و هو بحق يعتبر مرآة للجزائر 
 .  (122، صفحة 2007و سيدي عيسى، 

اشتهرت مدينة قسنطينة ببعض النساخ و الخطاطين، حتى قارنهم بعض الكتاب كما     
الذي كان من أسرة  بابن مقلة في حسن الخط، ومن هؤالء أبو عبد هللا ابن العطار، 

وكذلك اشتهر الشيخ ابراهيم   ،شهيرة بالعطار، تولت الوظائف الرسمية في العهد العثماني
الخط حتى   بالنساخة وحسن  أيضا،  اشتهر  ولكنه  بالمهنة  مدرسا  كان  فقد  الحركاتي، 
له فيها مهارة وطاقة   أصبح مشهودا له، واشتهر محمد الزجاي بالنساخة حتى أصبح 
اليد وأنه كان ينسخ   الخط سريع  التليلي، كان بديع  الورثيالني أن أحمد  كبيرة، وذكر 

السفر  كراسا أثناء  الكبير  القالب  أكثر.  ،من  ينسخ  فكان  اإلقامة  يوم  )سعد هللا،    أما 
وكان مما جمع بين التصوف و العلم، عبد الرحمان باشا تارزي    (291، صفحة  1981

م(، ومن مؤلفاته "غنية المريد في شرح منظومة مسائل التوحيد"، 1807ه/1222)ت
م(، له "حاشية على السلم في المنطق" 1811ه/1226ومحمد الحفصي القسنطيني)ت
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العجمي) له مؤلف في "1824ه/1240وله"تقاييد"، والشيخ مصطفى  تكملة شرح  م(، 
 . (240، صفحة 2017)مريخي،  الشنهوري"

الوهراني      القادر  عبد  كأمثال  العلماء  من  العديد  وهران  مدينة  وأنجبت 
أهل  1832ه/1248)ت سلك  في  الجواهر  "نظم  منها  التصانيف  صاحب  م( 

في  والماهر  الغريب  أنيس  "خاتمة  بعنوان  التاريخ  في  طريف  تأليف  البصائر"ومنها 
 ( 238، صفحة  2017الطرائف و النوادر". )مريخي، 

العلمية كعائلة  وفي مدينة      العلم والوظائف  توارثت  معسكر برزت عائالت بحالها، 
م(،  1796ه/1211الخروبي وعائلة أبي راس الناصري، وأحمد بن سحنون الراشدي)ت
آخر عنوانه"عقود    االذي ترك كتابه " الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني" وكتاب

والشيخ عبد الرحمان المعروف بابن زرفة الدحاوي،    (162لزين، صفحة  )ا  المحاسن"
)الزين،    واحد من شرفاء غريس وكان ضمن تالميذ العالمة الحافظ ابي راس الناصري.

و   (162صفحة   المحمدية"  السيرة  في  العمرية  "الرحلة  منها  مؤلفات  لنا  ترك  والذي 
   (238، صفحة 2017)مريخي،  "االكتفاء في حكم جوائز األمراء و الخلفاء"

ومن أعالم تلمسان كثيرون منهم أبو العباس أحمد بن محمد بن هطال التلمساني     
الجزائري  وله من   الغرب  الكبير باي  )الزين، صفحة    م.1785المؤلفات" رحلة محمد 

162).  

الزواوي      أبرزهم  من  والمؤلفين  بالعلماء  تعج  األخرى  هي  زواوة  منطقة  وكانت 
وكذلك الفقيه  م( في كتابه "الوظيفة المحمدية ألهل الطريقة المعازية"  1806ه/1221)ت

م( ناظم له "الدرة المكنونة" و "أرجوزة في عقائد  1836ه/1251الطيب الزواوي )ت  
ومحمد بن    (239، صفحة  2017)مريخي،    التوحيد" و"تكملة الفوائد في تحرير العقائد"

ميمون الجزائري أحد شيوخ  الفقه واألدب والتصوف وترك لنا كتاب "التحفة المرضية  
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، صفحة  2007)كواتي و سيدي عيسى،    في الدولة البكداشية في بالد الجزائر المحمية".
68) 

الو     و  الزيبان  علماء  بن  ا ومن  محمد  الشيخ  نجد  دالي  حات  الطاهر  والشيخ  خمار 
بن عدون)ت يوسف  البيضاوي"  1808ه/1223والشيخ  علي  "حاشية  كتب  الذي  م(، 

بيحمان   بن  ابراهيم  الجليل  العالم  وكذلك  الشريعة"،  أسرار  في  و"أرجوزة 
م( من بني يزقن، ومن مؤلفاته "مختصر المناسك ومهذب المسالك  1817ه/1232)

 والجواهر الثمينة". 

يم توات في أدب الرحالت منها رحلة عبد هللا بن احمد الفالني، ورحلة  كما أسهم أقل   
لى  إم(، وله رحلة  1818ه/1233الشيخ سيدي عبد الرحمان بن أدريس التنالني )ت

واعتبرت منطقة    (24، صفحة  2017)مريخي،    م(.1816-ه1231الجزائر العاصمة )
توات مركزا ثقافيا منذ عهود خلت تجلت في الزوايا المنتشرة عبر المنطقة وفي الخزائن  
العلمية الموجودة في العديد من القصور كاقبلي وأولف و زاوية كنتة و تمنطيط ملوكة،  

. هذا  (284، صفحة  1999،  )حوتية   . و زاوية بودة و مطارفة وأوالد عيسى بتيميمون 
ماجعلها قبلة لزيارة العديد من المفكرين والباحثين العرب واألعاجم كالمؤرخ والرحالة أبي  
  سالم العياشي، والمفكر مالك بن نبي، والمؤرخ األلماني جيرهاردرولف وغيرهم كثيرين. 

 . (22، صفحة 2015)آبا الصافي، 

الذين شجعوا على حركة النسخ واالستنساخ، الباي محمد الكبير    الحكامومن أشهر     
المطولة، ونسخ بعض الذي   الكتب  الطلبة وكتابه الخصوصيين على اختصار  شجع 

الكتب األخرى له، ومن جهة أخرى نجد صالح باي، قد أوقف في مدينة قسنطينة عددا  
المدرسة   على  الكتب  من  من  الموقوفة  الكتب  يشتري  كان  بل  بناها  التي  الكتانية، 

 أصحابها،  وما زال بعضها يحمل ختمه إلى اليوم.
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وكان الحج والرحلة إلى طلب العلم وراء انتشار حركة التأليف و النسخ واقتناء الكتب    
فالعياشي تبادل الكتب   ،وكان حجاج المغرب األقصى يتركون آثارهم ذاهبين و آيبين

السابع  وال  أثناء مروره بها في القرن الحادي عشر الهجري  كراريس مع علماء الجزائر 
 .  (296،295، صفحة 1981)سعد هللا،   عشر الميالدي.

فالواقف عادة ينص على أن    ،وكان وقف الكتب يتم بنفس طريقة األوقاف األخرى   
الكتاب موقف في سبيل هللا على طلبة الجامع أو الزاوية أو المدرسة التي يوجد بها،  

الشرعية   الوقف  عبارات   أيضا يضع  الواقف  الوقف  و وكان  تاريخ  يحمل  الذي  ختمه 
وقد وجد الباحثون في مكتبات قسنطينة عددا من الكتب عليها عبارات    ، وخطه الشخصي

ختم صالح باي والقاضي الحنفي محمد العربي بن عيسى، و غالبا ما يضع  توقيف و 
أوقف مكتبة   قد  الوكيل ختمه إلى جانب ختم الوقف، وكان الباي محمد الكبير هو اآلخر

 . (300، صفحة 1981)سعد هللا، على جامعه األعظم. 

تحتفظ      التي  العلمية   بالمراكز  الغنية  العربية  البالد  بين  من  الجزائر  وتعتبر 
بالمخطوطات كالزوايا والخزانات الشعبية والمساجد والكتاتيب القرآنية والقصور ومكتبات  
األفراد و األسر، ومن أشهر هذه المراكز على سبيل المثال ال الحصر: زاوية الشيخ  

  ، وزاوية مولى القرقور بباتنة   ،اوية علي بن عمر في طولقةالحسين بسيدي خليفة، وز 
بورقلة تماسين  ببسكرة  ، وزاوية  خالد  سيدي  ببوسعادة  ،وزاوية  الهامل  وزاوية    ،وزاوية 

و مكتبات   ، هرانو وزاوية بطيوة في    ،وزاوية الشيخ الحمالوي في ميلة  ، القنادسة ببشار
النعيمي بقسنطينة الفكون والشيخ نعيم  اسماعيل والمهدي والش  ،ابن  المهاجر وابن  يخ 

القبائل   ،والشيخ شعيب في تلمسان  ،البوعبدلي في وهران  الحداد في  واألمير    ،والشيخ 
وخزانات المنطقة الجنوبية    ،ومكتبات وادي مزاب التي تفوق المائة مكتبة  ،عبد القادر

وتمنراست.  وتندوف  وبشار  أدرار  من  كل  في  البالد  صفحة  1999)عوفي،    من   ،
35،34). 
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إن هذه المراكز وغيرها مليئة بكنوز من التراث المخطوط وهي تشمل مختلف فنون      
المعرفة اإلنسانية من فقه وأصول وعقيدة وتوحيد وتفسير وقراءات وتجويد وحديث وفلسفة  

)عوفي،    وطب وزراعة وفلك ومنطق وكيمياء وجغرافيا ورياضيات وتراجم وغيرها ....
 ( 35، صفحة 1999

الجزائر،  و     أن  يتضح  ذكره  تقدم  ما  الفرنسي     تملككانت  من خالل  االحتالل  قبل 
المخطوطات  هائالرصيدا   والمدارس    ،من  والزوايا  المساجد  خزائن  بها  تزخر  التي 

الخزائن من  نشأت هذه  تراكمت هذه المخطوطات عبر الزمن و   ، حيثومكتبات الخواص 
 مختلف المصادر نذكر منها :

   مخطوطات ورثت من العواصم الثقافية مثل تلمسان وبجاية وتاهرت وقسنطينة
 وغيرها حيث تكونت وتطورت خزائن ثرية بالمخطوطات.

   الساحلية المدن  إلى  المسلمين  إجالء  مصحوبا بنقل  بعد سقوط غرناطة كان 
المخطوطات من  معتبرة  المغرب    ،كميات  نحو  االندلس  أهالي  هجر  نتيجة 

 . (553، صفحة 2017)بونقاب،  االسالمي
  الدول اإلسالمية األخرى الهجرة وباألخص من    ، كانت تأتي من  وعن طريق 

البقاع المقدسة أثناء تأدية الجزائريين لشعائر الحج، كما تأتي أيضا من تركيا 
 ومصر والمغرب وغيرها.

  ولها أسواق خاصة    ،عملية التأليف والنسخ والشراء وكانت هذه التجارة رائجة
أو عامة  سواء من العلماء    ،باإلضافة الى وقف عدد منهم في الجوامع والمساجد

   .(66،65، صفحة 2004)أعراب،  الناس.
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 من مؤسسات علمية    ،االنتاج المحلي مادة وعلما، وما يتوفر من كثرة دور العلم
والزوايا والكتاتيب  كالمساجد  ...   ،وثقافية  االستنساخ  دور  الى    باإلضافة 

   .(553، صفحة 2017)بونقاب، 
  كانت تركيا والمغرب من البلدان التي اقتنى منها الجزائريون مخطوطاتهم، فقد

  أن المخطوطات التي جمعها   ،ذكر الكاتب الفرنسي "اللوي" في المجلة األفريقية 
كانت   الشكل والتجليد، وأنها  في  كثيرا  كانت جميلة  "بوربروغر" من قسنطينة 
واردة من مصر وتركيا، ومن جهة يذكر ابن حمادوش في  رحلته إلى المغرب  

هناك مع ذكر أثمانها وأسمائها، ويضيف    ،انه اشترى ونسخ مجموعة من الكتب
 ، األستاذ أبو القاسم سعد هللا بأن هناك مخطوطات وردت من العثمانيين أنفسهم

ال  أحيانا والقضاة  الجنود  الذين كانوا يرافقون  ين كانوا يعينون من ذكالدراويش 
باإلضافة إلى طائفة    ،منها  احاملين معهم مكتباتهم الخاصة أو بعض  ،اسطنبول 

قد زاروا الجزائر مصطحبين معهم أوراقهم ووثائقهم القديمة  كانوا  آل عثمان  من  
    . (290، صفحة 1981)سعد هللا،  من إجازات ورسائل وتآليف.

بعد االحتالل عن مصير مثيالتها في     الجزائرية  المدن  ولم يختلف مصير مكتبات 
على مكتبات إسالمية    ،حيث اضطر أصحابها إما لتهريبها أو وقفها  ،العالم اإلسالمي

مثل الذي حدث للشيخ محمد بن إسماعيل الذي أوصى أن تحمل مكتبته إلى الروضة  
أكملها كالتي حدثت مع المفتي ابن العنابي، من النبوية مع جثمانه، كما نفيت مكتبات ب

العاصمة فحمل معه بعض الكتب إلى مصر وهي ال تزال إلى اليوم تحمل ختمه وخطه،  
وكذلك كان الشأن للشيخ الصديق بن يحي الذي هاجر من نواحي قسنطينة إلى تونس  

أغلب الظن أنها  ومعه كل الوثائق التاريخية، أما ما كان بالناحية الغربية مثل تلمسان ف
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وغيرها. بفاس  األقصى  المغرب  نحو  طريقها  عرفت  صفحة  2003)صاحبي،    قد   ،
133).  

 . 1962و 1830. مخطوطات الجزائر بين 2

مدينة      احتالل  إلى  بالجزائر  الفرنسيين  للمستشرقين  العربية  الدراسات  تاريخ  يعود 
في   الذين  1830الجزائر  المعربين  الفرنسيين  المترجمين  من  كوكبة  م، حيث صاحبه 

الجزائريين"  عرفوا  المخطط    ؛"بالمعربين  إطار  في  يندرج  به هؤالء  قام  الذي  الدور  إن 
االستعماري الذي كان يرمي إلى فهم المجتمع الجزائري من جميع الزوايا قصد جمع  
بسط   على  العسكرية  السلطات  تساعد  التي  والمعلومات  المعطيات  من  الكافي  القدر 

االستعمارية مآربها  تحقيق  وبالتالي  الجزائري  الشعب  على  ،  2004)أعراب،    نفوذها 
في محاولة    ، جاءت مسيرة االستشراق مرافقة ومتزامنة مع االحتالل الفرنسيف  (69صفحة  

رع في  ومن ثم ش   ،للتوغل في عمق المجتمع الجزائري واستنطاقه حضاريا وثقافيا وتراثيا 
  اعتبرت األولى من نوعها في مسيرة االستشراق بالجزائر   ،حركة جمع وترجمة وتأليف 

قسيمة،   صفحة  2021)بن  والعسكريين  ف  ( 205،  الفرنسيين  المستشرقين  بعض  قام 
والثقافية    الدينية وبعض هواة جمع المخطوطات باالتصال بالحواضر العلمية والمؤسسات  

منها المساجد والزوايا والكتاتيب القرآنية فجمعوا ما تحتفظ به من مخطوطات، ألن هذه 
لها   التي  المخطوطة  بالكتب  تعج   كانت  يومها،  العلمية  العلم  المراكز  دور في نشر 

   .( 38، صفحة 1999)عوفي،  .وتلقين المعارف 

من طرف الفرنسيين تخضع   ،وكانت المخطوطات التي تجمع من المناطق المختلفة   
  ، ن تودع في المكتبات التي أنشأها هؤالء إذ أن نفائس المخطوطاتأ لعملية الفرز قبل  

لى المكتبات الخاصة ألولئك الذين كانوا يقومون بجمعها،   نقلت إلى المكتبات الفرنسية وا 
فحسب المخطوطات  بجمع  يكفوا  لم  المستشرقون  دراسات    ،وهؤالء  حولها  كتبوا  بل 

وهذا األمر لم يكن مألوفا في المراكز العلمية    ،ومقاالت وأعدوا لبعضها فهارس وقوائم
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)عوفي،    على اختالف أنواعها من مساجد وزوايا وخزانات وكتاتيب و رباطات.  ،بالجزائر
 . (38، صفحة 1999

وتعد هذه المحاوالت كبداية لمساهمة فعالة في تأسيس اللبنة األولى في نشأة المكتبة     
في   بمرسوم صدر  أنشئت  التي  الجزائرية  لعام   1835نوفمبر    5الوطنية  الموافق  م 

صفحة  1999)عوفي،    ـــــــهـ  1251 اليوم  هو   ( 38،  تعتبر  رسمي  أ ي  مركز  هم 
الجزائر  في  فحسب  ،للمخطوطات  رصيدها  حيث  من  حفظها    ؛ليس  حيث  من  بل 

قصد  إ ضافة  إ وفهرستها،   والمهتمين  الباحثين  متناول  في    يبقى و   االستفادة،لى جعلها 
المخطوطات   الوطنية من  المكتبة  الشراء    ،باستمرار في تزايد  رصيد  وذلك عن طريق 

م أن رصيد المخطوطات بالمكتبة 1999فنجد مثال سنة    ؛واستقبال الهدايا أو التبادل 
م،   2011سنة    امخطوط  4000نمخطوطا، وأكثر م  3369الوطنية الجزائرية بلغ حوالي  

 .  (553، صفحة 2017)بونقاب،  م2013مخطوطا عام  5000وما يزيد عن 

أن أهم المكتبات العامة في قسنطينة    ،ذكرت التقارير الفرنسية المكتوبة غداة االحتالل  
وأن أشهر المكتبات هي مكتبة الشيخ الفكون ومكتبة باش    ،كانت في المساجد والزوايا

تارزي و مكتبة ابن عيسى، وكان " بربروغر" قد رافق الحملة على قسنطينة وأخد يجمع 
" لكل  المخطوطات من المساجد وغيرها، ومن أيدي الجنود بل حتى الشوارع حين كان

جندي قرآنه" كما يقول، وهو يعني بالقرآن هنا كل كتاب مكتوب باللغة العربية وقد جمع 
ما يزيد على ثمانمائة مخطوط وعاد بها إلى مدينة الجزائر، ومن بين    ، حسب التقارير

هذه المخطوطات مجموعة من الكتب للرياضيين اإلغريقيين ومجموعة أخرى من علوم  
 . (305، صفحة 1981)سعد هللا،  استفاد منها الفرنسيون.الفلسفة والطب وغيرها 

البارون ديسالن" إثر الحملة على مدينة قسنطينة تقريرا عن    كما أورد المستشرق "   
وهدفها هو التعرف على    ، محتوى الكتب التي حملها "بربروغر" معه إلى مدينة الجزائر
وفي الجزائر عموما خالل   ،نوع الكتب التي تغدي الثقافة في قسنطينة على الخصوص
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وفي نفس الوقت ذهب "ديسالن"     ،(305، صفحة  1981)سعد هللا،    العهد العثماني
وقام   الفكون  حمودة  مكتبة  على  فيها  واطلع  احتاللها  غداة  قسنطينة    بإحصاء إلى 
والتي    ،المخطوطات التي تحتويها أغنى مكتبة شرقية في الجزائر خالل العهد العثماني

ولم يتبق من مكنونات مكتبة     ( 58، صفحة  2018)متاجر،    الف كتاب. آ ربعة  أبلغت  
سوى   الفكون  حمودة  المكتبة    220سي  في  محفوظة  وهي  االستقالل  بعد  مخطوطة 

قام  بعدما  فوارز"  "حسن  السنيغالي  الباحث  أورده  ما  حسب  وهذا  الجزائرية  الوطنية 
   . (58صفحة ، 2018)متاجر،  م.1966بإحصائها وفهرستها سنة 

أكثر انتشارا    كانعمالة قسنطينة  في    يقول المستشرق الفرنسي "بربروغر"  أن التعليم   
تلمسان هي  و   "والدليل على ذلك الكمية الكبيرة من المخطوطات في عاصمة أحمد باي

الثقافية  األخرى رغم انحطاطها تحت الحكم التركي إال أنها بقيت واحدة من بين العواصم  
 . (65، صفحة 2004)أعراب،  أين توجد الكتب بكثرة. ،والفكرية للمغرب اإلسالمي 

إكس    بمدينة  األرشيف  وعلى  عموما،  األرشيف  على  يجد    -آن-والمطلع  بروفانس 
التقارير الفرنسية األولى للمعهد الفرنسي األول في الجزائر تذكر أن ألف مخطوط قد 

 اقليم قسنطينة، وأكثرها من هذه المدينة.من جيء به 

اإلفريقية      كالمجلة  المراجع  بعض  في  ع1859نجد  بعض  تذكر  التي  ناوين م، 
المخطوطات ومحتوياتها، كالفقه المالكي مذهب المنطقة، وا عراب القرآن الكريم، وبعض  

، وفي نفس المجلة    -  صلى هللا عليه وسلم    -كتب القاضي عياض، وشمائل الرسول
كذلك نجد مقاالت "لفانيان" صاحب فهرسة المخطوطات العربية في الجزائر، يذكر أنه  

بعض المخطوطات الجزائرية وبكميات معتبرة، ككتاب "عجائب  يوجد بمكتبة بلدية "بورد"  
)عقاب،    س الناصر المعسكري"، الخاص بفتح وهران وتاريخ قسنطينة.ا األسفار ألبي ر 

    .(87،86، صفحة 1999
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بشهادة المحتل نفسه  كانت قسنطينة غداة االحتالل تحتوي على مكتبات قيمة، وذلك     
فقد اعترف "البارون ديسالن"، الذي كتب تقريرا عن المكتبات في قسنطينة عقب احتاللها  

الفرنسية عل  الحملة  الذي رافق  بيربروغر"  "ادريان  مدينة قسنطينة و    ىمباشرة وكذلك 
تلمسان، و معسكر، وجمع المخطوطات من هذه المدن، وقد ذكر أيضا "شارل فيرو"،   

ب عن المؤسسات الدينية في قسنطينة وعن العائالت الكبيرة بها، والتي كانت الذي كت
أعطى نموذجا يتمثل  تحتفظ بمخازن من المخطوطات والنوادر في بعض المواضيع، و 

مكتبة شيخ اإلسالم  بقسنطينة "عائلة الفكون"، التي قال عنها أنها كانت غنية ال  في  
الخاصة بالجزائر وفقط بل حتى ب المجاورة،  بالكتب  اإلسالمية  بالبالد  المتعلقة  الكتب 

قد أراد بذلك أن يبرهن على وجود كتب في الجزائر وتذوق أهلها بالفنون    " فيرو" وكان 
" بربروغر" نفسه أن المكتبة الوطنية    والعلوم رغم عدم عناية العثمانيين بالثقافة، و حسب

بت من مكتبات زوايا جل   امخطوط  200م احتوت على أكثر من1837بالجزائر سنة  
،  1999)بن قايد، علي خوجة، و عبادة،    العائالت بهذه المدينة. مكتبات  قسنطينة، وكذا  

 . (245،244صفحة 

الفرنسي، تعد  إن     الجيش  الضباط في  المستشرقون وبعض  قام بها  التي  المحاوالت 
للمكتبة الجزائرية، ولذا فإن اإلشارة إليها من أوكد األمور ألنها النواة األولى  رائدة بالنسبة  

لظهور دراسات علمية حول المخطوطات جمعا وتوصيفا و دراسة، وقد كشف البحث  
تمت في فترات متالحقة، كانت بداياتها محاوالت المستشرقين منذ   عن جهود ومحاوالت

   .(39، صفحة 1999)عوفي،  م 1837سنة 

 جهود المستشرقين: -3

بلغ      أنجز لقد  التي  األعمال  المستشرقينعدد  هؤالء  فهارس   3منها    ؛عمال  15  ها 
 .   :وهي من إنجاز كل من (39، صفحة 1999)عوفي،  متداولة في المكتبة الوطنية 
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في قسم المخطوطات   1807خدمته سنة    أ (: بد1857-1782)  كترومانأتيان    -1
بالمكتبة الوطنية الفرنسية، ومن أعماله التي صنعت شهرته طبعة لمقدمة ابن خلدون  

في طبعة في ثالثة أجزاء ونشره لتاريخ مماليك   1858والتي عاد بها سنة  1844سنة 
قيا  وكان نموذجا للعالم المتبحر في معرفة افري ،  في جزأين  1848-1837المقريزي من  

)عبد الحميد    م مخطوطة1200وخلف العديد من المؤلفات منها    ،الشمالية واسبانيا والهند
 . ( 966، صفحة 2021و شرفي، 

( يعد المؤسس األول والرئيسي لنواة المخطوطات 1857-1081: )أدريان باربروغر  -2
، صفحة  2021)عبد الحميد و شرفي،    ، ول محافظ لهاأ الفرنسية لمكتبة الجزائر وأصبح  

قدو   (967 من    كان  هائل  عدد  على  استولى  وهناك  قسنطينة  حملة  في  شارك 
لى الجزائر  إ   المخطوطات، وأخبر بأنه جمع حوالي ثالثة عشرة صندوقا لم يصل منها

، كما شارك في حملة معسكر امخطوط  500سوى ثمانية فقط، وكانت تضم حوالي  
في جميع   م، وطوال خدمته في الجزائر شارك 1836م وتلمسان والمدية سنة  1835سنة  

اللجان والجمعيات العلمية، وترك انتاجا غزيرا نشر معظمه في المجلة االفريقية ما بين  
قدرت بحوالي واحد وثالثون دارسة، كما سجل مالحظات ومقاالت  و م،  1832-1867
وشرع بربروغر في فهرسته    (56، صفحة  2018)متاجر،    في المجالت  241بلغت  
منه في سنة  1844سنة   فهرسته على  تشا و   ،م1851م وانتهى  مخطوطة    791ملت 

وجلها وردت من قسنطينة ومجموعة منها من المساجد وقد كتبه بخط يده وسماه "فهرس  
 . ( 55، صفحة 2018)متاجر،  مكتبة الجزائر"

( كان يشغل منصب مصلحة المخطوطات بالمكتبة 1931-1846: )فانيان ادموند    -3
 1885وفي سنة    ،1884قبل وصوله للجزائر سنة    1873الوطنية بباريس منذ عام   

تيرمان" بمهمة البحث عن المخطوطات في عمالة    "        كلفه الحاكم العام في الجزائر 
التركية والفارسية وذلك باالعتماد  نجز فانيان فهرسة المخطوطات العربية و أ وهران، وقد  
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سابقيه حوالي  أ   على  العمل  هذا  في  وأحصى  "ودوسالن"  "بوربروجر"   1897مثال 
ويعد فهرس فانيان " الفهرس   ،(967، صفحة 2021)عبد الحميد و شرفي،  مخطوطة

أجود الفهارس العلمية التي أنجزها  من    الجزائرية "  العام لمخطوطات المكتبة الوطنية  
وما يزال حتى اليوم من أهم الفهارس التي تحتفظ بها المكتبة    ،المستشرقون في الجزائر 

الحصول   في  الباحثون  يستعمله  الذي  المفتاح  يعتبر  ألنه  الجزائرية  على  الوطنية 
م   1893مخطوطات المكتبة، و أنجز الفهرس باللغة الفرنسية وطبع في باريس سنة  

ويعد هذا الفهرس في نظر الفرنسيين الجزء الثامن عشر من فهارس مخطوطات المكتبة  
 .(40، صفحة 1999)عوفي،   العمومية الفرنسية.

إلى كتاباته المتعددة والمتمثلة في التقارير العلمية اهتم كذلك : إضافة  روني باسيه   -4
الجزائرية في منطقة الصحراء المكتبات    1885ففي شهر مارس    ؛ باستكشاف بعض 

زيغية في واد ميزاب ووادي ريغ  امكلف من قبل الحاكم العام للجزائر بدراسة اللهجات األ
باسيه" عن طريق   "روني  األالطلبة على    أحدبحيث تحصل  لقاموس  زيغية،  امنسخة 

كتاباته  و  تدل عليه  العربية بصفة خاصة  للمخطوطات   " باسيه   " أواله  الذي  االهتمام 
المتعددة منها: المخطوطات العربية لزاوية الهامل، المخطوطات العربية لمكتبات زوايا  
مخطوطات   الجلفة،  آغا  لباش  العربية  المخطوطات  وورقلة،  وتيماسين  ماضي  عين 

في مكتبات   نشرت  التي  المخطوطات  حول  األخرى  الكتابات  جانب  إلى  ميزاب  واد 
، صفحة  2004)أعراب،    دوريات مهمة خاصة المجلة األسيوية ومجلة المراسلة األفريقية

المكتبات تمام مشروعه العلمي في معاينة  إ وخالل هذه الزيارة تمكن روني باسيه من    (70
 . (967، صفحة 2021)عبد الحميد و شرفي،  وفهرستها.

: يعد أحد المترجمين العسكريين الذين اهتموا بالدراسة  موتيلينكسي-دي كالسونيتي  -5
م، قدم إلى القائد 1883والبحث في مجال المخطوطات خاصة الكتب اإلباضية، ففي  

العام تقريرا حول منطقة غرداية وما تحويه من مخطوطات وقد توصل على رصيد مهم 
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صرح في تقاريره  من المعلومات والوضع العام حول المنطقة وحال المخطوطات بها وي
اتصلت   غرداية  إلى  "عند وصولي  يقول:  حيث  المزابيين  الطلبة  ببعض  استعان  أنه 
مباشرة ببعض الطلبة المزابيين الذين ارتأيت أنه بإمكانهم إفادتي بمعلومات دقيقة فيما  

المنطقة" كتب  صفحة  2004)أعراب،    يخص  الفضل    ،(71،  يعود  هذا  إ كما  لى 
الذي يحتوي على   البرادي  ابراهيم  القاسم  ابو  الشيخ    82المستشرق في ترجمة فهرس 

اإل المذهب  وتراث  تاريخ  يضم  الحميد و شرفي،    باضي.كتابا  ، صفحة  2021)عبد 
966). 

مساهمة اميل ماسكوري في ميدان المخطوطات العربية    كانت:  إميل ماسكوري   -  6
في   ميزاب  واد  إلى  واإلطالع  الزيارة  بمهمة  قام  هذه 1878ماي    5عندما  وتهدف  م 

األ منطقتي  االستكشاف  في  الخاصة  المهمة  الوثائق  جمع  قصد  ميزاب  وواد  وراس 
لوثائق وتقديمها بعد و األثنوغرافيا واآلثار، ولقد التزم "اميل ماسكوري" بهذه ا  تباللسانيا

   .(40، صفحة 1999)عوفي،   استغاللها إلى أهلها

التراث  جوزيف شاخت  -  7 العربية وبخاصة  المهتمين بالمخطوطات  : كان من بين 
قام هو اآلخر بزيارة لواد ميزاب والذي لم يتلق الصعوبات    1952اإلباضي ففي ديسمبر  

واجهها المستشرقون الذين زاروا المنطقة  قبله حيث يقول في إحدى  مقاالته " بعد التي  
وبعد اقتناعهم من الطابع الهين لبحوثي فتح لي علماء    ،بضعة أيام من المالحظة الحذرة

وادي ميزاب كل األبواب حيث سمحوا لي بالدخول إلى مجتمعهم وبيوتهم ومكتباتهم" ، 
كتابا بين مخطوط  151" بإعداد فهرس يحتوي على  شاختل وقد سمحت هذه الزيارة "

هذه   (73، صفحة  2004)أعراب،    ومطبوع حول  مالحظات  عدة  شاخت  أورد  وقد 
وتاريخ بني ميزاب موزعة على التفسير    ، في العلوم االسالمية  االفهرسة بأنها تضم كتب

والقراءات وعلوم الحديث والفقه وأصوله ...وكلها محفوظة في مكتبة الشيخ محمد يوسف  
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، صفحة  2021)عبد الحميد و شرفي،    وملحق مكتبة الغناي في بني يزقن  ، اطفيش 
967) . 

 إلى اليوم.   1962. مخطوطات الجزائر من 4

لم يكن العلماء الجزائريون في معزل عن هذه الحركة العلمية مع بداية القرن العشرين،     
المنشغلين   الجزائريين  جهود  من  الكثير  وجدنا  إذا  بالفرنسية،  يكتبون  الذين  سيما  وال 

الفهرسة    ،بالمخطوطات مجال  في  المنجزة  العلمية  لألعمال  العامة  الحصيلة  وكانت 
، صفحة  1999)عوفي،    عمال علميا.  70د القوائم االسمية ودراسات أخرى مماثلة  وا عدا 
39). 

 

 

يمكن أن نحدد أربع مراحل مرت بها  :  : جهود الجزائريين في فهرسة المخطوطاتأوال
 الفهرسة في الجزائر وهي: 

المستشرقون    االحتاللوهي فترة    ،م1909  –  1837  :المرحلة األولى  - وفيها عمل 
 على تأسيس النواة األولى للمكتبة الوطنية، ويضاف إليهم عمل ابن أبي شنب. 

الثانية  - اتسمت    ،م1953  –  1909:  المرحلة  لكنها  السابقة  للمرحلة  امتداد  وهي 
 بالجمود ولم تظهر فيها فهارس ودراسات حول المخطوطات.

  ، وهي مرحلة الثورة التحريرية وما بعد االستقالل   ،م1970  –  1953  :المرحلة الثالثة  -
وقد عمل فيها محافظو المكتبة الوطنية على إعداد فهارس لمخطوطات المكتبة، ووصفوا  

 أعمالهم وطبيعتها، كما ظهرت فيها كتب محققة في مجاالت معرفية متعددة.
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الرابعة   - المرح  -م1970:  المرحلة  وهذه  العشرين  القرن  أخصب  نهاية  من  تعد  لة 
إذ ظهرت فيها دراسات وتحقيقات    ،المراحل التي نشط فيها البحث في حقل المخطوطات

، صفحة  1999)عوفي،    األخير من هذا القرن.العقد  هي    ،وفهارس وأرقى فترة للفهرسة 
46). 

ومع هذا فإن فهرس فانيان يبقى متصدرا طليعة الفهارس المنجزة للمخطوطات في     
المكتبة    ،الجزائر ولحاجة  الفهرس  هذا  ألهمية  ونظرا  الزمن،  من  ونصف  قرن  خالل 

المكتبة الوطنية أقدمت على إعادة طبعه    ،الوطنية خاصة والعربية عامة ولندرته فإن 
إلى    ة هذا الفهرسل شرعت في مشروع ترجمم، ولم تكتف المكتبة بذلك ب  1995سنة  
 كالتالي:  االعربية مقسماللغة 

 مجموعا(. 27مجلدا وبها  70بمجموع  70-1القسم األول ) -
 مجموعا(. 15مجلدا وبها  80بمجموع  150 - 71القسم الثاني ) -
-  ( الثالث  وبها    204بمجموع    354  -   151القسم  )عوفي،    مجموعا(.  33مجلدا 

 . (43،42، صفحة 1999
الجزائريون     أنجزه  ما  فإن  فهارس وأبحاث ودراسات وقد   55هو  وعموما  بين  عمال 

 قسمت أيضا إلى مجموعات متجانسة هي: 
عمال نجد في المقدمة فهرس ادموند   13: وعددها  فهارس وقوائم المكتبة الوطنية  -  1

الذي   سنة  فانيان  الجزائرية  الوطنية  المكتبة  ثانية(.1995طبعته  )طبعة  )ماحي،    م 
فهارس أنجزها طلبة معهد علم المكتبات في جامعة الجزائر،    4تليه    ( 5، صفحة  2020

وقد اعتمدت فيها الطريقة الوصفية المعتدلة التي أقرتها اللجنة العلمية في مؤسسة الملك  
 م.   1989عبد العزيز آل سعود في الدار البيضاء بالمغرب سنة 

فهرسا   12بالقرارة( وعددها  )جمعية التراث    :فهارس وقوائم مكتبات وادي مزاب  -  2
 وقائمة، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد فهارس المكتبة الوطنية من حيث الكم والكيف. 
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مخطوطة    500ومنها فهرس ألهم    :مكتبات عامة وخاصةو فهارس زوايا ومساجد    -  3
من مخطوطات مكتبة زاوية علي بن عمر بطولقة الذي قام بفهرستها وتقديمها يوسف  

األمريكيةحسين   السفارة  عليه  صفحة  2020)ماحي،    ،أشرفت  لى  إ باإلضافة    (5، 
  عدادها من طرف  األستاذين "بشار قويدر ومختار حساني" إ مخطوطات والية أدرار تم 

اإل التاريخ وعلم  للبحوث في عصور ما قبل  الوطني  المركز  نسان سنة  ضمن أعمال 
أدرار إ وشملت    ،م1995 منطقة  لبعض زوايا  كنتة وأقبلي وزاوية    ،حصاء  منها زاوية 

يعتبر  من خالل كتابه    ،عبد الكريم العوفي   ذستاما أنجزه األأن  لى  إ شارة  ملوكة، مع اإل
ما    دليال سنة  أنجز  لكل  منذ  الجزائرية  المخطوطات  فهارس  سنة 1830من  حتى  م 

ل2010 األعلى  المجلس  طرف  من  طبع  والذي  سنةم،  العربية  )ماحي،    2017لغة 
 6لى فهارس على شكل قوائم وبطاقات عادية وعددها  إباإلضافة    (6، صفحة  2020
وكتب ودراسات تناولت المخطوطات بالوصف والعرض وعددها عشر دراسات،    ،قوائم

األستاذ عبد الكريم  إعداد  فهارس من    4لى جانب فهارس وقوائم قيد اإلنجاز وعددها  إ 
 . (46،45، صفحة 1999)عوفي،  العوفي

 : المخطوطاتثانيا: جهود الجزائريين في تحقيق 

  نوادر بتحقيق التراث المخطوط وارتكزت جهودهم على    الجزائريون اهتم الباحثون    كما 
 :المخطوطات وقيمتهم العلمية ونذكر منهم

م، وما قدمه من تحقيق نذكر عنوان "الدراية فيمن  1929محمد بن أبي شنب   ▪
 عرف من العلماء في المائة السابقة ببجاية ألبي العباس الغبريني ". 

تحقيقاته  ▪ ومن  الجزائري:  الكريم  عبد  بن  الدولة    ،محمد  في  المرضية  التحفة 
 البكداشية لمحمد بن ميمون الجزائري. 
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أبو القاسم سعد هللا: ومن الكتب التي حققها لعلماء الجزائر " رحلة حمادوش   ▪
 الجزائري" و "منشور الهداية". 

الشيخ المهدي البوعبدلي: إضافة لمقتنياته الكثيرة للمخطوطات ومساهماته في  ▪
منها "الثغر   ،قام بتحقيق العديد من المخطوطات  فقد  اإلسالميملتقيات الفكر  

)ماحي،    الجمالي في ابتسام الثغر الوهراني" ألحمد بن محمد سحنون الراشدي
 .  (6، صفحة 2020

وطلبة الدراسات   ،لى جهود فرق البحث من طرف األساتذة الباحثينإ  باإلضافة ▪
المخطوطات، في تحقيق  بعد اصالح    العليا  الجهود خاصة  هذه  تبلورت  وقد 

م، 1994نظام الماجستير في معهد اللغة العربية وآدابها بجامعة الجزائر سنة  
يجادوفتحها المجال أمام الباحثين المنقبين عن المخطوطات،   طار الذي  اإل  وا 

بما يسهل عملهم وينقذ المخطوطات   ،يسمح بوضع كنوز ثقافتنا تحت تصرفهم
 .  (81، صفحة 1999)مريبعي،   من الضياع ويحفظ حقوق أصحابها

 عقد المؤتمرات والندوات  :نياثا

جل التعريف  أ من    ،عقدت العديد من الملتقيات والندوات العلمية والمؤتمرات الدولية لقد    
وتحقيقه وفهرسته ودراسته من جميع جوانبه العلمية    بالجزائر  المخطوطبأهمية التراث  
 هذه النشاطات: ونذكر من ته،وصيان  هآليات حفظكذا و   ،والفنية والتقنية

جمع   -نظمه مخبر مخطوطات المنطقة    "  صناعة المخطوط"    حول  ملتقى دولي  -
 م.  2012فريل أ  24 إلى  22من  -جامعة الجلفة  -ودراسة وتحقيق 

مخطوطات القرن السابع الهجري بين البحث البيبلوغرافي  "  حول  الرابع  الدولي  المؤتمر  -
  - جمع ودراسة وتحقيق    - نظمه مخبر مخطوطات المنطقة    -  "التقويم الحضاري   و
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  نوفمبر   29-28يومي      معهد المخطوطات العربية بالقاهرةمع  جامعة الجلفة  بالتنسيق  
 . م2018

مخبر جمع وتوثيق   نظمه  "المخطوطات الجزائرية المنجز والمأمولحول "  ملتقى دولي    -
 . 2017أفريل  24- 23يومي   ،جامعة تلمسان -الشعر الشعبي الجزائري 

الثالث   - الدولي  "   الملتقى  الحضارة    حول  في  اسهاماتها  و  الجزائرية  المخطوطات 
  ي يوم  ، درارأ جامعة  -في غرب افريقيامن تنظيم مخبر المخطوطات الجزائرية    اإلسالمية

 . (12، صفحة 2020)ماحي،  .2016 نوفمبر 29-30

  ، درارأ جامعة    "  لمخطوط و الرقمنة والحماية القانونية"ا  حول  الملتقى الدولي الرابع  -
   م.2018نوفمبر 14-13يومي 

العديد من  إ    على مستوى الجامعات والمخابر والمراكز    ،نشطة العلميةاأللى جانب 
جمعيات المهتمة بالتراث الحضاري  ال و   ، ومديريات الثقافة والمكتبات العمومية  ،البحثية

 عموما والتراث المخطوط خصوصا. 

 :نشاء المخابر وحفظ المخطوطاتإ: ثالثا  

التي     المخابر  بين  من  الجزائريةلعل  الجامعات  دراسة    ،أنشأتها  على  وعملت 
لى عقد ملتقيات وندوات علمية  إ إضافة    ، المخطوطات فهرسة وتحقيقا، وجمعا وصيانة

         ما يلي:وتكوينية لفائدة الطلبة نذكر 

مير عبد القادر التي بدأت عملية  األمخبر المخطوطات بمكتبة أحمد عروة بجامعة    -
سنة   بها  حوالي  2012الفهرسة  مكنوناتها  من  ويبلغ  تم   ،مخطوطا  1028م،  كلها 

الحصول عليها من هيئات ومساجد و زوايا، ومشايخ جزائريين أمثال محمد الشيخ خير  
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ميلة   والية  من  خليفة  بسيدي  الحسين  والشيخ  النعيمي  نعيم  والشيخ  )حافظي،  الدين 
 . (609، صفحة 2019

الحضارة    - افريقيا بجامعة وهران يركز على  اإلمخبر مخطوطات  سالمية في شمال 
ضمن خطة إلحياء والحفاظ على التراث    ،المخطوطات الجزائرية داخل الوطن وخارجه

دراسات    ى إعدادومن أهدافه العمل عل   ، واألندلسي  اإلفريقيالمعرفي الجزائري والشمال  
وجرد الخزائن التي تحظى بمكنونات    ،وتحقيقا  وبحوث علمية في مجال المخطوط فهرسة

الوطني، التراب  كل  مستوى  على  النشر  إباإلضافة    المخطوطات  أعمال  إصدار  لى 
المخبر  عن  تصدر  علمية  مجلة  في  والمداخالت  الجزائرية    "وهي    للمقاالت  المجلة 

 . (13، صفحة 2020)ماحي،  للمخطوطات"

بالمخطوطات من  االهتمامتنامي   إطار  : في02مخبر المخطوطات بجامعة الجزائر -
األساتذة   من  الكثير  وسعي  الباحثين  المخطوطل طرف  كنوز  مخبر  إ   تم  ،معرفة  نشاء 

التاريخ بمعهد  صفحة  2013)خالصي،    ،المخطوطات  تتمثل    (15،  في    أهدافهو 
ومن    ،بشتى الوسائل  إنقاذه  التشخيص العلمي لوضعية المخطوطات الجزائرية وعملية

حصاء العام للرصيد الوطني للمخطوط المحفوظ في مختلف  اإليضا القيام بعملية  أ مهامه  
المخطوط ومضمونه   ( 13، صفحة  2020)ماحي،    ،الخزائن ووصف منهجي لشكل 

صدار العديد من البحوث   كما قام المخبر بعقد العديد من الملتقيات الوطنية والدولية وا 
 " المجلة المغاربية للمخطوطات".والمقاالت الدورية في مجلة المخبر

م،  2012سنة    تأسس   : درارأ مخبر المخطوطات الجزائرية في غرب افريقيا بجامعة    -
كالسنيغال ونيجيريا وموريطانيا وغانا والنيجر  وقام بخرجات عديدة لبعض الدول االفريقية  

ثار المخطوطات آوالهدف هو تتبع  ،المؤلفين الجزائريينأعمال التي تزخر بالكثير من و 
تنسب   التي  العلماءلى  إالجزائرية  المخبر عن جائزة    هؤالء  أعلن  كما  بهم،  والتعريف 

يها بالتعاون مع المديرية  للمخبر التي يعمل عل   ة"محبرة التراث"، ومن المشاريع الواعد
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للمخطوطات) الجزائرية  التكنولوجي"البوابة  التطوير  العلمي  للبحث  "  (  MAPالعامة 
يسعى لرقمنة وفهرسة أزيد من ثالثين  واجتماعي اقتصاديوبعد  تأثيرمشروع بحث ذو 

المخبر عدة فرق  يضم  ألف مخطوط جزائري في خزائن ومكتبات الجزائر والعالم، كما  
ا، ويصدر عن المخبر  بحث خاصة بفهرسة المخطوطات في كل من الدول المذكورة آنف

 . وهي مجلة    " رفوف " علميةال مقاالت  ال بحاث و علمية تعنى بنشر األ مجلة

وغيرها    مخبر  - المنطقة  مخطوطات  وتحقيق  ودراسة  يشرف  بجمع  الجلفة:  جامعة 
وكذا    اإللكتروني،الطلبة من خالل مكتبة المخبر وأعضائه وموقعه  تأطيرالمخبر على  

والتي يساهم فيها العديد   تصدر عنه،التي    "،التراث"عمال العلمية المنشورة في مجلة  ألا 
الدوليين الباحثين والمختصين  المؤتمرات والملتقيات    شر أعمالهم،في ن  من  من خالل 

التي يعقدها المخبر بالشراكة مع هيئات بحثية دولية، كمعهد    ،الدولية والدورات التدريبية 
العربية وهيئة  بمصر   المخطوطات  الفرقان،  ومركز  بدبي،  الماجد  جمعة  ومركز   ،

          .( 14، صفحة 2020)ماحي،  سالمية ببريطانيا.اإلالمخطوطات 

 

   :نشاء مراكز ودور حفظ المخطوطات وترميمها وجمعهاإ :رابعا  

المركز  كبيرة دامت سنوات تم إنشاء  : بعد جهود  المركز الوطني للمخطوطات بأدرار  -
للمخطوطات   مع المكتبة الوطنية الجزائرية،    يتكاملهو اليوم  م، و 2006سنة  الوطني 
تحديد أماكن المخطوطات عند أصحاب الخزائن والمثقفين،    إلى  ويهدف المركز أساسا

حصاء   خزانة تتمركز بالمناطق التي تكثر فيها الزوايا والعائالت    400وقد تم تحديد وا 
نشئ المركز الجهوي  أ كما    ( 16، صفحة  2013)خالصي،    العلمية بالقصور الصحراوية 
 للمخطوطات بتلمسان.    
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الجزائرية  - الوطنية  بالمكتبة  المخطوطات  وهي  مصلحة  تعتني  أ :  مصلحة  كبر 
الجزائر،  ،بالمخطوطات وتجليدا    في  وترميما  من  و حفظا  أكثر  على  وتحتوي  رقمنة، 

  ، لقدمه وبعضها لندرته وقيمته الفنية مخطوطا عربيا وفارسيا وتركيا بعضها ثمين    3649
  وتعمل المصلحة على جمع وعالج ونشر المخطوطات،  (17، صفحة  2020)ماحي،  

المصغر   التصوير  المتمثلة في  المصلحة  بمهمته  التصوير في    واستنساخ ويقوم فرع 
النادرة والثمينة الحفظ والتجليد  ،الوثائق  الجديدة   ،كما يقوم فرع  المقتنيات  على حماية 
    .(18، صفحة 2020)ماحي،  ومعالجة الرصيد القديم

تاحته   :مير عبد القادرألالمخطوطات بجامعة ا مصلحة  - للحفاظ على المخطوطات وا 
شرعت    ، بحيثكبر من المستفيدينأ عبر الشبكة المحلية لعدد    ،لكتروني إلفي الشكل ا 

نشاء قسم ومخبر لرقمنة  إ مير عبد القادر بقسنطينة في  مكتبة أحمد عروة بجامعة األ
المجال  بالخبرة األ  باالستعانةوذلك    ،المخطوطات وترميمها وصيانتها مريكية في هذا 

وقد   ،مريكية بالجزائر ألمير عبد القادر والسفارة ا المبرمة بين جامعة األ  االتفاقيةضمن  
جريت العديد من الدورات التكوينية لفائدة المكتبيين بعنوان "ترميم وصيانة المخطوطات" أ 

وبجميع الوسائل المادية والبشرية    ،كما تم تجهيز المصلحة بجهاز سكانير عالي الجودة
وثماني ألف  حوالي  المخبر  متنوعة  ةويضم  مجاالت  في  مخطوطا  )ماحي،    وعشرين 

 . (18، صفحة 2020

 خاتمة:

والمتتبع      المالحظ  بإ من  التي  المجهودات  في  ذلى  المخطوط  التراث  أجل  من  لت 
على حركة علمية نهضوية    ،يقف حقا  اليوم ستشرافية لواقع المخطوط  إ الجزائر، وبقراءة  

من حيث    ،حكومية، قدمت الدعم الكافي للتراث المخطوطو ساير مسلكها، جهات رسمية  
نشاء مراكز ودور للحفظ، مع توفير  إ سن قوانين لحمايته وصيانته علميا و عمليا، و  

الظروف المناسبة لتخزينه وتوسيع مجال البحث للدارسين، كما نهيب بالهيئات العلمية  
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والثقافية، ممثلة في الجامعات الوطنية، والمخابر العلمية، ومراكز البحث، وجهود النخب  
 المنشغلين في مجال التراث المخطوط. 
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 مقدمة:

  انطالقة م  11ه/4م الى غاية القرن  8ه/2عرف المغرب االسالمي بدءا من القرن     
مرحلة أولى ويعتبر أهم دافع من وراء انشاااااااااااااء هذه المدن جديدة في مجال التعمير في 

وتطورهااا العالقااة الموجودة مااا بين التجااارة المغرهيااة من جهااة وكون هااذه الماادن مركز 
، وقااد   (146، صاااااااااااااافحااة  2002)بويحياااوي،      التقاااء الطرا المعروفااة بطريق الااذهااب

  .اشير وقلعة بني حماد(،  سدراتة،  ال وهي: تاهرتأ سست خاللها عدة مدن أ 

 _التعريف بالمؤلف:  

ل من وضاااااع دعائم اآلثار  أو من رواد اآلثار الجزائرية و األساااااتاذ  رشااااايد بورويبة   يعتبر
بادأ حيااتاه المهنياة باالتادري  في   م بماديناة الجزائر،1917االسااااااااااااااالمياة بهاا، من موالياد  

وشاااغل منصاااب عميد كلية    خاصاااة التاريل الحضااااري وتاريل الفن،  العلوم االجتماعية،
كماا در  ماادة التااريل   ساااااااااااااانوات، 3ة م لماد1969اآلداب والعلوم االجتمااعياة سااااااااااااااناة  

 اإلسالمي وآثاره.

، وأشاارف على حفرية قلعة   لوساايان قولفانأسااتاذه المشاارف  شااارف في حفرية آشااير مع 
اآلثااااار    ،1972لىإ   1964بني حماااااد من   الكشااااااااااااااف عن بعض  تمكن خاللهااااا من 

سااااااتخر  منها الكثير من ا و   ،روقصاااااار البح  المعمارية للقلعة كالمسااااااجد وقصاااااار المنار،
وأحيل على التقاعد ساااااانة    اآلثار المنقولة، تخر  على يده عدة اساااااااتذة من معهد اآلثار

 .(14_5، صفحة  1995)عقاب،  م.1981

 



       تمليكشتهجيرة .أ.د                    بورويبةحواضر بالد المغرب االوسط من خالل كتاب مدن مندثرة لرشيد 

 2021 نوفمبر                   المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية    

188 

 

 له عدة مؤلفات باللغتين العرهية والفرنسية أهمها:

  الكتابات األثرية في المساجد الجزائرية  -
- Les inscriptions commémoratives des mosquées d'Algérie  
- L’art religieux musulman en Algérie. 
 Apport de l’Algérie a اساااااااااهام الجزائر في العمارة الدينية اإلساااااااااالمية -

l’architecture religieuse arabo-islamique  
 الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها. -
 الكتابات األثرية على المساجد الجزائرية. -
، الشااركة الوطنية للنشاار  قلعة بني حماد(  آشااير،  ساادراتة،  )تاهرت، مدن مندثرة -

 دراستناوهو الذي وقعت عليه    1981الجزائر،  والتوزيع،
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 محتوى الكتاب:  _  

،  الى أرهعة محاور تقسااايمه  رشااايد بورويبة موضاااوع المدن المندثرة ب  ساااتاذعالج األ     
يشااااااامل عناوين فرعية تتماشاااااااى و المعطيات التي   و مدينةل كل محور   حيث خصااااااا 

التحليلي القاائم على الجااناب الن ري و    تمكن من جمعهاا، فااعتماد على المنهج االثري 
التاريخية و  در  ، حيث أثرى كل مدينة بكل ما دون عنها في المصاااااااااااااالجانب التطبيقي

مراعيا ت بها، و اهم االحداث التي مر   كل منها سااااااارده لتواريل تأساااااااي  اثناء الجغرافية  
  ،ثم المقارهة و التحليل و بالتالي ابداء رأيه للمصاااااااااادر    تسااااااااالسااااااااال التاريخيفي ذلف  ال 
اثناء تضاارب اآلراء او المعطيات، كما قام بسارد تاريل االبحاث االثرية و اهم   الخا 

صاااااااااور و  بعض ال بدعم بحثه  النتائج و المكتشااااااااافات مع وصاااااااااف للمعالم المكتشااااااااافة و 
مالمح كل    ، محاوال بذلف رساااااااممخططات  كلما امكنه ذلفال  توضااااااايحية وال شاااااااكال  اال

 .بتقديم وصف عام الهم المعالم المكتشفة مع االجتهاد في تحديد هويتها مدينة

 لمدن الدراسة:  الجغرااي  الطار -
 استهل المؤلف دراسته بالتركيز على مواقع مدن الدراسة

احاااادى عواصاااااااااااااامهااااا         العليااااا وتعتبر  الهضااااااااااااااااااب  تبعااااد و  ، تقع تيهرت غرب 
المتوسااااااااااااااط كلم، وهي أقرب نقطاااة منهاااا إلى  180ب مسااااااااااااااتغاااانم عن ، وتبعاااد البحر 
كلم ، اما المدينة   280ب  الجزائر العاصاااااااااااامة كلم، كما تبعد عن 250 ب وهران عن

 رت الحاليةكم جنوب غرب تيا 8األثرية فهي تقع على بعد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
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أو  اسااااادارتن  عن مدينة ورقلة في اتجاه جنوب غرب    يبعد الموقع األثري سااااادراتة     
وهي مدينة  ،كلم 800كم والتي تبعد بدورها عن الجزائر العاصاااامة بحوالي  14بمسااااافة  

شاااااايدت مبانيها بالقرب من مصااااااب وادي مائة الممتد من جنوب غرب جبل العباد إلى  
لى حوالي   ويعتبر وادي مااائااة من   ،كلم شاااااااااااااامااال ماادينااة ورقلااة  20قااارة كريمااة جنوبااا واا

د المنطقة آنذاف وهو ما سااااااعد على اساااااتقرار    ،الموارد المائية الرئيساااااية التي كانت تزوم
 .أزمنة غابرة مجموعات بشرية بها منذ

شااااااااااارا الجزائر العاصااااااااااامة، في مرتفعات  -كلم جنوب    150تقع أشاااااااااااير على بعد و 
كم شاااااااامال شاااااااارا عين بوساااااااايف على هضاااااااابة   10التيطري بوالية المدية على بعد  

على مساااااتوى ساااااطح البحر، تشااااارف على ساااااهول   م1000صاااااخرية يصااااال ارتفاعها  
 ومناطق صالحة للزراعة.

ساااااااافح جبل المعاضاااااااايد في الحدود الشاااااااامالية لسااااااااهول  في  فتقع قلعة بني حماد أما  
م ومن الغرب  1418من الشااامال جبل تاقرهسااات الذي يبلا ارتفاعه    الحضااانة، يحدها

م ومن الشااااارا واد فر  الذي تشاااااكل مضااااااقه 1190جبل قرين الذي يسااااااوي ارتفاعه  
عد ساااااااورا طبيعيا للمدينة، ومن الجنوب طريق ملتوية كثيرة التعاريج تتبع واد فر ، وتب

 كلم شمال شرا المسيلة. 36القلعة بمسافة 
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 مفتاح الخريطة يرم  لموقع تقريبي لكل مدينة

 خريطة تبين مواقع مدن الدراسة

 تاهرت أول عاصمة للرستميينأوال: 

 تمهيد:

وهي دولة اباضااية    تعتبر اول عاصاامة للمغرب االوسااط و اقدم عاصاامة للرسااتميين،    
ساااااانة عاصاااااامة مملكة بالمغرب االوسااااااط تمتد الى تلمسااااااان،   132فكانت مدة   خارجية

غلبياة باالقيروان والرسااااااااااااااتمياة بتااهرت  وكاانات آناذاف مقسااااااااااااااماة الى خم  دول وهي: األ
  (17، صفحة  1981بورويبة،  بسجلماسة )الدريسية بفا  والمدرارية  ا و 
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 التسمية:  

اء منهاااا:  عرفااات بعااادة اساااااااااااااامااا    ، كمااااتيهرت او تااااهرت هي كلماااة برهرياااة بمعنى  لبؤة
 تاهرت تاقدمت.السفلى، و   وتاهرتالمعصومة، عراا المغرب، تاهرت العليا  

وقد اشاااااار اليها ياقوت الحموي قائال: ... تاهرت بفتح الهاء وساااااكون الراء وتاء فوقها  
نقطتاان، اساااااااااااااام لمادينتين متقاابلتين باأقصااااااااااااااى المغرب يقاال إلحاداهماا تااهرت القاديمااة  

بني   وقلعةمراحل، وهي بين تلمسااااان  6تاهرت المحدثة، ينهما وهين المساااايلة    ولألخرى 
 (88_87، صفحة  1997)الحموي،   المغرب حماد، كانت قديما تسمى بعراا 

   التاريخي:  الطار

فر من القيروان    ه، الذي 160 رساااااتم سااااانةأساااااسااااات من طرف عبد الرحمان ابن     
بنااء ماديناة تجمعهم، فااختااروا مكاان غني    لهم وقرروا فباايعاه االبااضاااااااااااااايون وعينوه قاائادا  

 الميراسااااااين والصاااااانهاجيين، وقدكانت تسااااااكنه بعض العائالت الفقيرة من    والذيبالمياه 
 :هماعرفت مرحلتين تاريخيتين متميزتين 

: وهي التي جاء فيها اإلباضاااايون وعلى رأسااااهم عبد الرحمان ابن رسااااتم  المرحلة األولى
 .م 776م إلى   763ه الموافق ل   160ه إلى   144إلى منطقة تيهرت من 

نشاااااااء العاصاااااامة تاهرت وذلف ما بين المرحلة الثانية : ويمثلها قيام الدولة الرسااااااتمية واا
  وانتقال م أي إلى ساااااقوط الدولة الرساااااتمية بتاهرت  939ه/  197وم  763ه/  160

 .(83، صفحة  2016)سعاد،بوجالبة،   اإلباضيين إلى سدراته
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رشاااايد بورويبة الى غناها   اعن  روف التأسااااي  واسااااباب االختيار لهذا الموقع يرجعهو 
 بالماء مستشهدا بقول البكري ومؤيدا ايضا رأي جور  مارسي.

تقدم به ابن الصاغير الذي عاصار الدولة الرساتمية، نمت نموا ساريعا،   اشاار الى ماكما  
لعبات دورا هاما في الحيااة الساااااااااااااايااسااااااااااااااياة والدينياة واإلدارية والعسااااااااااااااكرياة  وما لبثات ان  

 (14_13، صفحة  1981)بورويبة،    االقتصادية والثقافية للمغرب األوسطو 

 تاهرت عاصمة سياسية ودينية:

نف     وفين تاهرت كانت عاصاامة للمملكة الرسااتمية  أ   األسااتاذ رشاايد بورويبة الى  اشااار
الوقت عاصااامتها الدينية، كما اشاااار الى عالقتها الساااياساااية مع الدول المجاورة السااايما  

  .مدرار  وهني  والقيروانامويي قرطبة 

: كانت الدولة يحكمها امام الذي ينتخب من طرف  تاهرت عاصرررررمة ادارية وعسررررركرية
التي كانت في عهد الخلفاء    باإلدارةيدة الشاااااااااااابه  كانت شااااااااااااد  وادراتهامجل  الشاااااااااااايو ،  

 الراشدين

وكان القاضاااي اهم شاااخصاااية بعد االمام فكانت سااالطته تشااامل جميع الميادين المذكورة 
في الشااااااريعة االسااااااالمية مسااااااتشااااااهدا في ذلف بما تقدم به ابن الصااااااغير الذي نقل عدة 

يع ان يقضاي في احداث تشاهد على هيبة القضااة بتاهرت، وانه من حيث كان ال يساتط
يسااااعدونه في مهمته، ثم اشاااار لمهام   والمحتسااابجميع الجرائم كان صااااحب الشااارطة  

اخالا السااااااكان،    وعلىصاااااااحب الشاااااارطة الذي كان يسااااااهر على االمن داخل المدينة  
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شااااااااااخصااااااااااية بعد االمام   أع م، وكان واالسااااااااااعار  والمكاييليراقب االوزان    والمحتسااااااااااب
 هو صاحب بيت المال.  والقاضي

  الممتاز، : عرفت انتعاشااااااا اقتصاااااااديا لموقعها بتاهرت  واالجتماعيةاالقتصررررادية    الحياة
الى جااانااب كثرة عيونهااا   العرهي،فكاااناات ملتقى القوافاال االتيااة من جميع بلاادان العااالم  

،  والمقدسااااااااااي الريف الذي يحيط بها، مسااااااااااتشااااااااااهدا فيما بما قدمه ابن حوقل   وخصااااااااااب
 .والبكري 

يضااا الى انها كانت تسااكنها عناصاار قومية مختلفة اسااتنادا لما  ذ بورويبة ا ااالسااتواشااار  
 (30_17، صفحة  1981)بورويبة ،  تقدم به   مارسي ودوسو المار

شااااااااااكلت مركزا علميا هاما، وكانت العلوم الدينية تحتل المرتبة    الحياة العلمية بتاهرت:
الذين أبدعوا في تطوير العلوم النقلية والعقلية، كما انتشاااارت  األولى واشااااتهرت بعلمائها 

المؤسسات التعليمية التي عملت على تنشيط الحركة العلمية فأصبح المغرب اإلسالمي  
 (198، صفحة  2019)قراوش،    يعج بالعلماء في مختلف التخصصات

 قدم لنا عدة معلومات في هذا السااااااياا حول ما  تاهرت بعد سررررقود الدولة الرسررررتمية:
آلت اليه المدينة بعد السااااقوط مشاااايرا الى انها لم تبق عاصاااامة المغرب االوسااااط، لكنها 

كان يحكمها زيري بن مناد،  952بقيت مدينة محصنة  في عهد الفاطميون، وفي سنة 
ه، وبعد الفتح الموحدي هاجم ابن غانية  999ثم االمير الزناتي زيري بن عطية ساااااااانة  
م وهنى فيهاا 1841_1835بين    باد القاادر مااعير  تااهرت وخرههاا، ثم اسااااااااااااااتقر بهاا االم
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)بورويبااة،    قريااة تاااقاادماات على انقاااض تاااهرت الرومااانيااة ، وتركاات تاااهرت الرسااااااااااااااتميااة
 . (40_37، صفحة  1981

ن را للدور الحضاااااري الهام لمدينة تاهرت فقد لفتت انتباه    تاهرت من خالل المصررادر:
 مؤرخين ورحالة وجغرافيين وقد اشار اليها األستاذ رشيد بورويبة أهمها:عدة 

ه ، يعتبر المصدر    3: البن الصغير  الذي عاش في القرن  أخبار األئمة الرستميين*
االول والوحيد لتاريل االساااااارة الرسااااااتمية ،وتكمن اهميته في تصااااااوير الحياة بتيهرت من 

الحياة الفكرية التي كانت بها وههذا يعتبر مؤلفه اقدم خالل النصااو  التي أوردها عن 
 (7، صفحة  2011)جودت،    .وثيقة وصلتنا عن اباضي شمال افريقية

هااااااااااااااااا /   170ت   ):  ألبي زكريا يحي بن أبي بكر الورجالني  وأخبارهمسررير أالئمة  *
 ( م0179

الذي تناول انتقال إالباضاية إلى بالد المغرب اإلساالمي وذكر والية كل إمام وما كان  
لى سااااااااير عدد من االعالم االباضااااااااية فهذا الكتاب من أهم إ   باإلضااااااااافةفيها من وقائع 

 .المصادر التي تناولت أحداث الدولة الرستمية

من م(  0266هاااااااااااااااا /   969:ألبي العبا  أحمد بن ساعيد الشاماخي  )ت كتاب السرير*
حكام الدولة الرسااااتمية وعلمائها وأشااااهر قصااااصااااهم الواقعة لهم بين السااااير التي تناولها  

 .وأفادنا في تراجم الحكام والعلماء كما عرض سير اعالم االباضية البارزين

ألفه في القرن الرابع الهجري/ العاشاااار الميالدي أي مدة  ،البن حوقل   صررورة األرض *
 .لنا وصفا عنها وعن معالمهاقليلة بعد سقوطها قدم 
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ألبو القاسااااام ابن حوقل الذي زارها ووصااااافها قائال :  ... تاهرت    المسرررالا والممالا *
 "...مدينتان كبيرتان إحداهما قديمة واألخرى محدثة 

للرحاااالاااة الجغرافي ابن عباااد المنعم أطناااب في التفصاااااااااااااايااال بين   الروض المعطررار  * 
المدينتين في كتابه:   تاهرت مدينة مشااااااااااااهورة من مدن المغرب األوسااااااااااااط على طريق 
المساااااااااااايلة من تلمسااااااااااااان ، وكانت تاهرت فيما ساااااااااااالف مدينتين كبيرتين إحداهما قديمة 

قيها حصااااان وهو وفي شااااار ...  واألخرى محدثة........  إلى أن يقول:  وتاهرت الحديثة
  ة.تاهرت القديم

الفه في القرن الرابع الهجري/  للمقديسااااااي الذي    أحسررررن التقاسرررريم اي معراة األقاليم *
العااشاااااااااااااار الميالدي ، قادم لناا بادوره معلوماات عن تااهرت:  ... قاد احادا بهاا االنهاار  

على دمشاااااااق، وقرطبة ...بها جامعان على ثلثي    . يفضااااااالونهاوالتفت بها االشاااااااجار..  
المعصومة،  قريبا من األسواا، ومن دروهها المعروفة أرهعة: باب مجانة، درب   ...البلد
 حارة الفقير، درب البساتين  ربد

الهجري /الحادي عشااااااااار الميالدي،    القرن الخام   للبكري فيالمسررررررالا و الممالا   *
باب االندل  وباب  -باب المنازل-باب الصاااااااااااافا  » :ابوابها  وصااااااااااااف لنا المدينة وذكر 

 المدينة المطاحن وان قصبتها تشرف على سوا 

هااا /    706:  البن عذارى المراكشي )ت    والمغربالبيان المغرب اي أخبار األندلس  *
بينها اشتمل على معلومات حول تاريل المغرب واالندل  منذ الفتح و من  م( ،  0306
 .تيهرت وذكر ائمتها مدينة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85
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كاان ليغاادرهاا لوال    الاذي زارهاا وصاااااااااااااارح باأناه طااب باه المقاام وماا بادوره  خلادون ابن    *
 االشتياا إلى األهل والعشيرة بتون .

 افادنا رشيد بورويبة بكل االبحاث األثرية التي تمت بمدينة تاهرت  تاريخ األبحاث:

جور  مارساااااي و دوساااااو  المار حفريات بموقع تاهرت، ووضاااااعا   ياأجر  1941سااااانة 
مخطط افتراضااي للمدينة واكتشاافا جزء من السااور، و القصاابة ومخازن للماء وقطع من 

رشاااااااااايد    ألسااااااااااتاذواثناء الزيارة التي قام بها ا   .(38، صاااااااااافحة  1981)بورويبة،    الفخار
ودوسااااااو      . مارساااااايمما افترضااااااه    أصااااااغرسااااااور المدينة   بورويبة للموقع الحظ ان

، اال  من بينها تيهرت  مواقع االسااااالميةلل   قزال  أطل  أثرى سااااتيفان ، كما وضااااع  المار
 انه يعتبر ناقصا ويحمل بعض االخطاء.

 :أهم المعالم االثرية الباقية

يمكن أن تكون المعصااااااومة التي ورد ذكرها في   مسااااااتطيل والتيقصاااااابة ذات شااااااكل  -
 .التاريخيةالنصو   

 .مخازن المياه التي يمثلها المبنى المركب من ثالثة أحواض -

 السور الدفاعي الذي لم يبق منه سوى جزء صغير وجزء من بر  -

 .فيما بينها_أبرا  المراقبة التي كانت موزعة على طول الجدار بمسافات متقارهة  

مسااااااااااااااتودعاات ومخاازن للميااه وعيون عمومياة على جااناب الطريق التي كاانات تجمع _  
 بين باب الصبا وباب المطاحن.
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 _المقبرة االباضية

 _ مطامير وقطع من الفخار عبارة عن اجزاء الواني.

ي وصااااافته المصاااااادر بالمساااااجد ذي  ارهعة  ذولم يتم الكشاااااف لحد اآلن عن المساااااجد ال 
 القصور.بالطات، اضافة الى الدور و 

         

 ت يهر آثار ت

 ثانيا: سدراتة مدينة مخفية تحت الرمال

 تمهيد:

ساااااانة    الرملية، اكتشاااااافتتعتبر ثان عاصاااااامة رسااااااتمية وهي حاليا مدفونة تحت الكثبان  
 .1952واستمرت بها الحفريات إلى غاية سنة   1868

 التسمية

سااميت بذلف نساابة إلى ساادراتة األمازيغية التي يعود فرعها إلى زناتة وعرفت ايضااا ب  
 موقع ويكيبيديا()بها وقيل لكثرة وجود نبات السدر    أسدراتن،
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 :التاريخي  الطار

الذين    (،رسااتم  بنو)الرسااتميين  يعود تاريل تأساايسااها الى القرن الرابع الهجري من طرف 
عرضااااااها للنهب والتخريب من طرف الفاطميين ساااااانة  فروا من عاصاااااامتهم تاهرت بعد ت

م واتخاذوا وجهاة منطقاة وركلاة في الجنوب الجزائري حياث اسااااااااااااااتقروا بهاا إلخفااء  908
 . (2001)حمالوي،  مذهبهم

على يد يحي بن  م  1274  الى ان تم تدميرها ساااااااااااااانة قرون،المدينة لمدة ثالثة    أزهرت
 المايوركي، حيث أفل نجمها وبقيت عبارة عن أطالل مطمورة تحت الرمال.غانية  

   سدراتة من خالل المصادر التاريخية:

: ه.  سااالمت للسااايد  رهما اهم مصااادر يؤر  المنطقة هي مخطوطة  وقفة اديب  التي   *
احااداثااا يرجع تاااريخهااا    غردايااة تااذكرمن طرف اهاال  ( H.   DUVEYRIERدوفيري )

 .(45، صفحة 1981)بورويبة، مدن مندثرة ،  الى القرنين الثامن و التاسع الميالديين

:  وقائع كتابه  واول مؤر  ذكر المدينة هو ابو العبا  احمد بن سااعيد الشااماخي في  *
 نفوسة 

 ابن حماد في كتابه   أخبار ملوف بني عبيد  *

  واالقتصاااااادية الساااااياساااااية    المدينة واحوالهاحيث نقال الينا احداث تاريخية هامة عن هذه  
 .والعلمية
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 :تاريخ األبحاث

لت مدينة ساادراته   الة األجانب منذ نهاية القرن  شااكم محور اهتمام عدد من الباحثين والرحم
 وشاااااااااااااااارل فيرو ,(1859-1861) (H.DUVEYRIER) م امثااال هنري دفيري 19

(CH.FERAUD)  (1871-1872)  و لو دفيف فيل (L.VILLE)  وفكتور الرجو 
(V.LARGEAU) (1872-1879  كما حاول كل من: هااااااااااااااا.طاري وب. بالنشاي ,)م

وشااااااااااااااير ومارغريت ف.برشاااااااااااااام اجراء تنقيبات في أماكن مختلفة من أجزاء  والمهند  ف
 .المدينة

وقد كان لهذه العمليات األخيرة التي شاهدتها سادراته دور كبير في إخراجها إلى النور ،  
براز أهميتها من الناحية األثرية خاصاااااااااة بالكشاااااااااف عن معالمها ووصااااااااافها ووضاااااااااع  واا

 (.2001مخططات لها )حمالوي، 

يد بورويبة في مؤلفه على األبحاث األثرية التي قامت بها مارجريت فان وقد ركز رشااااااااااا 
حيث اشار الى انها اضطرت الى اعادة جميع االعمال  1952لغاية  1950برشم منذ  

ان المباني التي تم الكشااف عنها  بساابب  روبالنشااي وفوشااي   التي قام بها  الجو وطاري 
مزياد من الن اام كماا اساااااااااااااافرت عن  عملات ب  باالتااليمن طرفهم اختفات تحات الرماال، و 

عدة اكتشاااااافات  جديدة ال سااااايما   الى جانبالكشاااااف على المعالم المخفية تحت الرمال  
منطقة البساااااتين وشاااابكة السااااواقي  لتؤيد النصااااو  التاريخية والروايات االباضااااية الى  

ن البنااء المعروف حاالياا باالمحكماة هي دار الملاف  أ جااناب مجموعاة من المساااااااااااااااكن ، و 
 (57، صفحة 1981)بورويبة، مدن مندثرة ،   توجد فيها محكمة وكانت
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 :اهم معالم المدينة

فالمساااااااااااجد يقع في   ،يتكون الموقع من عدة تجمعات أثرية تحتل كل واحدة منها مرتفعا
   عن وجود مساجد بمدينة سادراتة يعرف بمساجد  هود   جون ليتو تحدث  مكان عال وقد
 (67، صفحة  2000)حمالوي،  

م, من أهم 1944م و  1943ما بين   ،فوشااااااااااااير وتعتبر الحفرية التي قام بها المهند   
 ،إزاحاة الرماال عن محيطاه   خاللهاا  اسااااااااااااااتطااع،  التنقيباات التي جرت حول المسااااااااااااااجاد

باسااااتثناء الزاوية الجنوهية للمبنى  ،كما وضااااع مخططًا ورسااااومًا توضاااايحية لهذا المعلم, 
 لكن هذه الوثائق و لألسف  لم تنشر.

اطة بساااور تكتنفه أبرا  مرهعة.  اكتشااافت بغرب المدينة دار واساااعة مح  1951في سااانة  
تتكون الدار من عدة غرف مفتوحة على فناء وأخرى مسادودة، وفي الشامال وجد قصار  

.. وفي الغرب توجد دار الجرار  .آخر يتخذ شاكل مساتطيل يحيط به ساور تدعمه أبرا   
المكونة من سااحة وساطى تحيط بها من الشارا ومن الغرب عدة غرف متصالة بعضاها 

هاذا المبنى تم الكشااااااااااااااف جزئياا عن إحادى المعاالم، ويتكون من قااعاة ببعض. بجااناب  
 .ممتدة جدا تؤدي إلى أخرى صغيرة مغطاة بقبو وهي مجردة من أي زخرفة

  وهي بذلف   المنقوش،كما مكنت الحفريات من العثور على عدة عناصاااااااااااااار من الجب   
  والغرهياة   تؤكاد باأن ماديناة ساااااااااااااادراتاة كاانات نقطاة تالقي الكثير من التاأثيرات الشاااااااااااااارقياة

(Hamlaoui, 2003, p. 301_304) 
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 سدراتة المداونة تحت الرمال

  ثالثا:آشير اول عاصمة لل يريين

 :تمهيد

المدن وأشاااااهرها، كما لعبت دور حضااااااري هام، فهي  أعرا تعتبر مدينة اشاااااير من      
  والمغرب أساااااااااااااايسااااااااااااااها الى تولية بولوغين ن زيري كخليفة للفاطميين على افريقية  تمنذ 

مدن المغرب األوسااط منافسااة   وأع م، كانت عاصاامة للزيريين  ه361األوسااط اي عام  
 للمسيلة عاصمة بني حمدون.
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 التاريخي:  الطار

م ولقد أجمع المؤرخون والجغرافيون على أن    936هااااااااااااااااااا/324سااااانة    أساااااسااااات أشاااااير
بطون   أحدمؤسااااااااااسااااااااااها هو زيري بن مناد الصاااااااااانهاجي الذي كان قائدا لقبيلة تلكاتة  

صانهاجة حيث ساماها البكري أشاير زيري أما توساعها فكان في عهد خليفته بولوغين  
 م.972ه/361

در بخصو  تاريل تأسيسها  تضارب بعض المصا مسألة  رشيد بورويبة     ستاذاأل  أثار
الى سااااااانة   م، وابن اآلثير936ه/ 324حيث يشاااااااير النويري الى انها اساااااااسااااااات سااااااانة  

أما  م  936ه/324ضاابط التاريل الحقيقي لتأساايسااها وهو وخل  الى  م، 974ه/ 364
 كل من  بما اشااار اليه ا م مسااتشااهد972ه/361عهد بولوغين ساانة   توسااعتها فكانت في

على ما انشااااااااااده عبد المالف بن عيشااااااااااون، وسااااااااااماها  وابن عذاري  مسااااااااااتندين البكري  
، وذهب في ذلف الى    انها اسااساات في عهد زيري   االدريسااي هو اآلخر أشااير زيري اي

وأن    م،970ه/360ان ابن األثير اخطأ في تاريل التأسااي  حيث ان زيري توفي ساانة  
سااااااااورها بني من و ،م972ه/361غين في ساااااااانة  و توسااااااااعتها كانت في عهد خليفته بول 

 (69_67،  1981)بورويبة،   .م977ه/367طرف بولوغين بن زيري سنة 

مراحل: التأسااااااااي  وهناء السااااااااور وتشااااااااييد القصااااااااور والمنازل   3أما ابن خلدون فيذكر 
 والحمامات.
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 :وصف آشير

وصااااافوا آشاااااير على مناعتها وكثرة   الجغرافيين الذينهناف شااااابه إجماع بين المؤرخين و 
هميتها االقتصااااااادية والعمرانية والثقافية ومبانيها هذا ما دفع زيري إلى ضاااااارب  أ مياهها و 

وصاااااحب    السااااكة، واشااااتهرت أيضااااا بمبانيها من قصااااور منازل حمامات، كابن الحوقل
 .والبكري كتاب االستبصار والنويري  

ألوسااااااااااااااط، من حياااث موقعهاااا  احتلااات ماااديناااة أشااااااااااااااير مركزا هااااماااا في قلاااب المغرب ا 
االسااااااااااااااتراتيجي، باعتبارها نقطة مركزية في مسااااااااااااااار القوافل التجارية ، حيث تقع على  
ملتقى القوافاال التجاااريااة بين الجنوب الصااااااااااااااحراوي والبحر االبيض المتوسااااااااااااااط مرورا 

 بسجلماسة وتاهرت ومسيلة و القيروان و القاهرة

 (Souidi, N 1/1992, p. 12). 

طرا تجمع بين مرسااااااااى الدجا  واشااااااااير والجزائر ومليانة وقلعة بني   أرهعفكانت هناف 
 (72_71، صفحة 1981)بورويبة، مدن مندثرة،  حماد

 :وأهم المكتشفات  تاريخ األبحاث

المؤرخين وعلماء اآلثار إلى أهميتها ودراساااااااااااااتها منذ أواخر القرن التاساااااااااااااع    لفتت انتباه
أول االسااتكشااافات قام بها ف ولقد اشااار اليها رشاايد بورويبة بالتفصاايل ،  عشاار الميالدي،
وجد بها أثار    1852و أغسااااااااط   1850الذي زارها في يوليو عام  الباحث بيرهروجر

الشاااااامالية من الكاف لخضاااااار كانت النواة  قصاااااابة بمنطقة عساااااايرة المنفذ، على الواجهة  
األولى لحصااان زيري بن مناد يعرف بمنزه بنت السااالطان، وهو في رأيه يناساااب  آشاااير  
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األولى  وشاامالي هذا الحصاان مكان آخر، يكون على قوله  آشااير الجديدة  التي تحدث 
دد  معنى هااذا أن زيري بن مناااد أعاااد بناااء ماادينااة جاادياادة أمااام تزايااد عاا ،    عنهااا النويري 

، صاااافحة  1981)بورويبة،  أتباعه كما أشااااارت إلى ذلف المصااااادر التاريخية.  بورويبة 
75)     . 

م، فترف لنا تصااااااميم قصاااااابة منزه بنت  1869وبعد بيرهروجر زارها شاااااااب ساااااايار ساااااانة  
مختلفة: منزه زارها النقيب رودي واكتشاااااف بها ثالثة مواقع   1908في سااااانة    السااااالطان

م من 200والحظ النقيب رودي على حوالي  ،  بنت الساااااالطان، وياشااااااير واألشااااااير وهنية
 منزه بنت السلطان عينا معروفة بدالية عزوز 

كد المعلومات  أ و   1912وبعد النقيب رودي جاء جور  مارسااااااي الذي زار آشااااااير ساااااانة  
والذي كان في رأيه  ماعدا فيما يخ  البناء المسااااتطيل الموجود بينه   قدمها روديالتي  

اكتشاااف جور  مارساااي باشاااير تا  عمود وقطعة من الرخام   ، كمامساااجدا ولي  حماما
 وكسرة من الخزف  

م اكتشاااااااف تابوتو أساااااااتاذ مسااااااااعد بالمعهد الجغرافي الجزائري، اثناء  1954وفي سااااااانة  
ابحاثه بجبل التيطري خرابا هامة يعرف ببنية المرحوم، على بعد بضاااااااااع مئات األمتار  

و االشااير، فأخبر جور  مارسااي بما كان اكتشاافه، فسااار هذا األخير الى  أ ياشااير   شاارقي
هذا المكان بصاحبة لوتورنو وقولفين وبعد فح  الموقع قرروا ان يقوم االساتاذ قولفين،  

بين ساااااااااااانتي    دراسااااااااااااة دقيقة للمنطقة  هذا األخيرأجرى  ، حيث بحفريات في هذا المكان
زيري واكتشااف بها قصاار فخم لزيري بن   ياشااير هي أشااير  إنم، وقال   1954-1956

 مناد، أما البنية فهي مدينة بلقين بن زيري.  
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م جاء مشاااااروع البحث المعنون  دراساااااة وتقيم منطقة    1991ونشاااااير الى انه في سااااانة  
أشاااير  الذي تضاااافرت فيه مجهودات ثالث مؤساااساااات وطنية، بما فيها الوكالة الوطنية  

يخية، والمركز الوطني لدراسااااااااات ما قبل التاريل،  لآلثار وحماية النصااااااااب والمعالم التار 
  والمتحف الوطني لآلثار القديمة وأكد على أهمية الموقع.

 

 

 آثار أشير 
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 قلعة بني حماد  :رابعا
 تمهيد:

يمثال العهاد الحماادي أغنى مرحلاة في المغرب األوسااااااااااااااط من حياث العماارة والفنون،  
عاصااامتهم األولى القلعة كمركز عمراني وحضااااري،  وهذا ما دلت عليه مخلفاتهم في 

وعاصااااامتهم الثانية بجاية الناصااااارية، حيث تشاااااهد األطالل الباقية والمخلفات األثرية  
المتنوعاة لهاذه الادولاة على االبتكاار والتجادياد في جميع المياادين، وتعك  بوضااااااااااااااوح  

 النضج الفني لهذه الحضارة.

 عرفها البكري بقلعة ابي الطويل   ،ادالى جانب تسميتها بقلعة بني حمالتسمية:  

 التاريخي:  الطار

تنساب الدولة الحمادية إلى مؤساساها حماد بن بولوغين بن زيري ابن مناد الصانهاجي ،  
ه لم يخلفه حماد على العرش الزيري  و انما خلفه احد  964بعد وفاة بولوغين ساااااااااااااانة  

وفيا في خدمته   ه ، كان حماد996اخوته  المنصااااااااااااااور الذي تولى األمر الى ساااااااااااااانة  
للمنصااااور ثم البنه بادي  الذي خلفه، حيث  أمده بالسااااالح والعتاد لرد قبائل زناتة وقد 
اشاااااترط على بادي  أن يمنحه حكم المغرب األوساااااط و كل ما سااااايفتحه من جديد، مع 
إعطااؤه الحرية في إنشاااااااااااااااء مديناة له في أي مكاان يختااره فقبال بادي  العرض و عمال 

دف، حيث اسااتطاع قهر الزناتيين ليبدأ في بناء عاصاامته الجديدة  حماد على تحقيق اله
م  التي تحدث عنها الكثير من الرحالة  1007هااااااااااااااااااااااا/398وهي قلعة بني حماد سااااااااانة  

 .كالبكري وابن األثير و ابن خلدون 



       تمليكشتهجيرة .أ.د                    بورويبةحواضر بالد المغرب االوسط من خالل كتاب مدن مندثرة لرشيد 

 2021 نوفمبر                   المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية    

210 

 

ويذكر ابن خلدون أن حمادا  بعد أن اختط مدينة القلعة ساااااانة ثالثمائة وثمان وتسااااااعين  
نقل إليها أهل المساايلة وأهل حمزة وجراوة من المغرب، وتم بناؤها وتمصاايرها على رأ   

 المائة الرابعة .  
حيث    الروماني،كان عامرا في العهد   وانهاشااااار رشاااايد بورويبة الى اسااااتراتيجية الموقع  

فساااايفساااااء انتصااااار الهة البحر امفريت محفو ة بالمتحف العمومي    د. بيليي اكتشااااف  
الوطني لآلثار القديمة، وهو نف  المكان الذي فر اليه ابو يزيد صااااااااحب الحمار الذي  

 كمااا ذكره ابن حماااد في اخبااار ملوف )بني عبااد  والمنصااااااااااااااورثااار على الخليفااة القااائم  
الواد(، وعلى قول ابن حماد انها بنيت من طرف مسااااااااايحي اسااااااااامه بونياش ونقل حماد 

 بها.  أنزلهم)البويرة حاليا( ونقل جراوة من المغرب و حمزة اليها اهل المسيلة واهل  
 واستشهد بابن االثير عندما تحدث عن مناعتها

بن زيري وهم:  ثم نقال اليناا اهم االحاداث التي وقعات اثنااء حكم خليفاة من خلفااء حمااد
 القائدبن حماد_محسن بن القائد_بولوغين بن محمد_الناصر

لى جااناب عادة احاداث منهاا قتال الوزير حلف بن ابي حيادرة وتعيين ابي الفتوح مكااناه،  إ 
ثم تعيين المنصااور خلفا للناصاار، ثم بادي  بن المنصااور ويحي بن العزيز، ثم سااقوط  

، حيااث فتحهااا بني غااانيااة وفي هااذا 1185الاادولااة الحماااديااة على يااد الموحاادين ساااااااااااااانااة  
 السياا التاريخي استشهد بكل من: بني حماد_ابن األثير_وابن خلدون.
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 تاريخ األبحاث والمبني المكتشفة بقلعة بني حماد:
_بدأ االهتمام بالقلعة بعد تأساي  الجمعية األثريااااااااااااااااة بقسانطينة، حيث قام بول بالنشاي  

م ساااااااامحت له باكتشاااااااااف جزء من بر   1897افريل    25الى 15بحفريات سااااااااريعة من  
مجلة الجمعية األثرية بقسرنطينة  و بككاديمية  المنار واثنا عشار شااهد قبر، دونها في  

 وهذه االكتشافات جعلت المختصين يهتمون بآثار القلعة.  .الكتابات واآلداب 
م مقالين في 1905-1904على ما كتبه بالنشااااي فنشاااار ساااانة   سرررالدانوعقب الساااايد  

كمااااااااااااااااااا قام   مجلة الجمعية األثرية لمدينة قسنطينة، در  فيها أسلوب العمارة الحمادية،
السيد روبار آشيل مدير البلديااااااااااة آنذاف لمدينة المعاضيد بوصف دقيق لكل من السور  

مجلة ونااااااااااااااااااااشااااااره في    الخارجي المئذنة، قصاااااار الحاكم، قصاااااار المنار، باب األقوا ،
  . الجمعية األثرية لقسنطينة

م من القيام بحفريات دامت 1908ساااااااااانة   دي بيليفضاااااااااال هذا العمل تمكن الجنرال  وب
ثالثة أشهر ونصف، استنتج مخطط المدينة، وكشف عااااااااان بر  المناااااااااار قصر البحر،  
المسجد الجامع، كما عثر على مجموعة كبياااااااااارة من اللقى تتضمن قطاااااااااااااااع من الخزف  

تاحف كمتحف الفنون بفرنسااا،  هي موزعااااااااااااااااة على مسااتوى الم والزجا ، وقطع معدنية،
دي  وبعد أعمال    والمتحف العمومي الوطااااااااااااني لآلثار القديمة ومتحف قسنطينة، بجاية،

  قولفررران م، حيث استأنف السيد  1951لم تعرف القلعة أي دراسة إلى غايااااااااة سنة    بيلي
 أعمال التنقيب.

لى قصر  م، تمكن من خاللااااااااااها الكشف ع1962وتتابعت عدة حماااااالت إلى غاية سنة  
السااااااااااالم وقصاااااااااار المنار، وصاااااااااانفت القلعة ضاااااااااامن التراث الوطني وعثر قولفان على  

 مجموعة كبيرة من القطع الخزفية.
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والتي استغرقت قرابة    رشيررررررد بورويبررررة وبعد توقف دام سااانتين استأنفت أعمال البحث  
م( كشاف أثناءها على المساجد الجامااااااااااااااااع وعلى  1972_ 1964سابع سانوات )اي من 

م الجنوهي لقصر البحر، القسم الغرهي والشمالااااي لقصر المنار، ونشرت أبحاثه في القس
م صنفت القلعااااااااااااااااااااااااااة ضمن التراث  1980سبتمبر   5وهتاريل    المجلة األثرية الج ائرية

العالمي، ثم قام خبراء من مة اليونسكااااو بترميم وصيانة صومعااااااااة المسجد وقامت بعثة  
م للمسجد  1988-1987حفاااااااااار وترميم ما باااااين سنتي  مشتركة جزائرية بولونية بأعمال 

 والسور الداخلي وعن حمام شمال المسجد.    
 أهمية قلعة بني حماد اي الميدانين االقتصادي والثقااي:

اسااااتنادا لما ذكره االدريسااااي وصاااااحب كتاب االسااااتبصااااار وابن خلدون والغبريني يذكر 
اقتصاااااااااااادي وثقافي حيث اشاااااااااااتهرت  رشااااااااااايد بورويبة بأن قلعة بني حماد عرفت تطور 

بالفالحة وترهية المواشااااي والصااااناعة والتجارة، وتمثلت الصااااناعة التقليدية في االكسااااية  
اساااتبحرت في العمارة، واصااابحت مقصاااد التجار وهها تحل الرحال من العراا والحجاز  
ومصااااااااااار والشاااااااااااام وساااااااااااائر بالد المغرب، كما كانت تجمعها أرهع طرا بمدن المغرب  

فت نشاااطا علميا كبيرا ذكر الغبريني ساابعة علماء تخرجوا منها، كما كانت األخرى وعر 
 .(93_89، صفحة 1981)بورويبة، مدن مندثرة ،   مركزا للدراسات العبرانية

 التحف التي وجدت بقلعة بني حماد:
قام رشاااايد بورويبة بعرض مختلف التحف التي ساااامحت االبحاث االثرية باكتشاااااف كل  
من الج  والرخاااام والحجر والزجاااا  والمعاااادن والفخاااار والخزف، وتتمثااال في أعمااادة  
وقواعد وتيجان وقبور وقراميد وحلي ومصااااااابيح واالحواض الرخامية والحجرية، وأشااااااار  

صاااااااااانج والصااااااااااحون والمسااااااااااامير والكالليب  إلى أن القلعة كانت مشااااااااااهورة بفخارها، وال 
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ومفصااااالت االبواب، إلى جانب بع  الحلي والنقوذ التي يذكر بخصااااوصااااها أن   دي  
بيلييه  عثر على نقد باسام الخليفة الفاطمي معد المعز لدين ،، وعثر قولفان على دن 

ة الفاطمي  كلا من النقود البرونزية والدراهم الفضاية هذه االخيرة باسام الخليف 6أو   5به  
 الحاكم.

كما وجد األساااااتاذ رشااااايد بورويبة أثناء حفرياته التي أجراها في القسااااام الشااااامالي لقصااااار  
عثر في بيت صااااالة   1972على سااااتة دنانير موحدية، وفي ساااانة   1962المنار ساااانة 
)بورويبااة، ماادن   دينااار وأكثر من ألف درهم ضاااااااااااااارهتهااا نف  الاادولااة  12الجااامع على  

 . (118، صفحة  1981مندثرة، 

                 
 آثار قلعة بني حماد
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 خاتمة:  

مماا تقادم يمكنناا القول ان هاذا المرجع يكتسااااااااااااااي اهمياة باالغاة  في حقال الادراسااااااااااااااات    
ول مدن المغرب االوساااااااااط تعك  مرحلة أ هم و أ   على  األثرية، باعتباره يسااااااااالط الضاااااااااوء
، فكان لألسااااتاذ رشاااايد  كبر منها مطمو  الجزء األ كون  تاريخية هامة، والتي بالرغم من

البحث ومحاولة إبراز مالمحها بما توفر لديه من بورويبة السااابق في خوض غمار هذا 
دون واكتشاااف   شاااامل لكل ماال مجمع ووضاااع بين أيدينا هذا ال   ،معطيات تاريخية وأثرية

هو ف  ، وبالتاليبنة لمواصلة االبحاث، فله الفضل في وضع هذه الل بحثهعنها لغاية فترة  
 التحصيل.مرجع عزيز 
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إدراج معالم مدينة تلمسان في قائمة التراث العالمي ودورها في ااِلقتصاد  
 الوطني

Inclusion of the landmarks of the city of Tlemcen in the World 
Heritage List and its role in the national economy 

 * 1 رمزي فرشيشي. د
 .2معهد اآلثار جامعة الجزائر ، مخبر البناء الحضاري للمغرب األوسط 1

 
يهدف هذا المقال إلى إبراز أهمية مدينة تلمسان ومعالمها األثرية من الناحية الثقافية والعلمية      

حواضر  من  وحاضرة  األوسط  المغرب  عواصم  من  عاصمة  كانت  أنها  والسيما  والفنية،  والمعمارية 
قائ مة التراث  اإلشعاع العلمي والثقافي. هذا ما جعلنا نتساءل عن سبب عدم إدراجها ومعالمها في 

العالمي من طرف المنظمة اليونسكو، رغم أنها ال تقل أهمية عن قلعة بني حماد وقصبة مدينة الجزائر  
وال عن مدينتي فاس ومراكش. ولماذا لم تتقدم المصالح المختصة في وزارة الثقافة بطلب إدراج مدينة  

م ومواقع ساهمت بشكل كبير في  تلمسان ومعالمها في قائمة التراث العالمي رغم ما تزخر به من معال
 صناعة تاريخ بالد المغرب واألندلس.

إن تثمين التراث الثقافي لمدينة تلمسان على يد الباحثين من الناحية العلمية والثقافية، وتثمينه      
على يد المجتمع المدني وطنيا وعالميا من الناحية السياحية والفنية، من شأنه تعزيز فكرة إدراج مدينة  

سان في قائمة التراث العالمي، وذلك من خالل تشجيع األبحاث األكاديمية والميدانية في علم اآلثار  تلم
والتاريخ، ومن خالل دعم السياحية الثقافية في المنطقة وِاستقطاب السياح المحليين واألجانب للتأكيد  

 على أن مدينة تلمسان هي بمثابة غرناطة بالمغرب األوسط. 
 .التراث العالمي، االقتصاد الوطني، مدينة تلمسان، علم اآلثار  المفتاحية:الكلمات 
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 مقدمة  
تزخر مدينة تلمسان بالعديد من المعالم األثرية التي تعكس ثقافة مختلف الحضارات    

العصر   غاية  إلى  القديمة  العصور  منذ  أرضها  على  مرت  التي  والسالالت  والدول 
الحديث. لم تتوقف األهمية الحضارية التي عرفتها تلمسان في الحدود الجغرافية للمغرب  

الد المغرب، حيث ِاتصلت بجزيرة األندلس وثقافتها التي  األوسط، بل تعدتها إلى خارج ب
تطورت منذ العصر األموي إلى غاية عصر ملوك بني النصر، كما أضحت في فترة  
موقعها   ألن  واألقصى  األوسط  للمغربين  عاصمة  اإلسالمي  العصر  الفترات  من 

 ااِلستراتيجي فرض نفسه على المغربين.  
 تاريخ مدينة تلمسان 

ِاكتسبت مدينة تلمسان أهمية تاريخية وحضارية كبيرة جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة في     
بالد المغرب القديم وخالل العصر اإلسالمي، فقد أنشأ الرومان مستعمرة بوماريا لتكون  
مدينة عسكرية، تضم حامية تحرس منطقة كانت غير آمنة. يعزز هذا الطرح ِاكتشاف  

ذِريين ورد فيهما ِاسم بوماريا يعودان للقرن الثالث ميالدي، كانت جورج مارسيه لُنصَبين نَ 
بصيغة   أي ،  "ala exploratorum pomariensium severiana" األولى 

سيفير  اإلمبراطور  حكم  بصيغة    ألكسندر،  يوس خالل  الثانية   ala"وجاءت 

exploratorum pomariensium gordiana،"    اإلمبراطور حكم  خالل  أي 
األولگور  الطرق ديان  وحراسة  المنطقة  قبائل  إخضاع  المعسكر  هذا  مهمة  كانت   . 

 (Marçais, 1950, p.8)العسكرية. 
لم تكن بوماريا معسكرا منعزال عن المنطقة، فقد كانت تربطها طرق تجارية، طريقان     

إلى ميناء وهران عبر   الشمال يؤدي األول  والثاني    ين تيموشنت( )ع  Albulaeنحو 
يؤدي إلى مدينة سيگا ومينائها. كما كان هناك طريقين رئيسيين شرقي وغربي يربطان  
 بوماريا بمدن موريطانيا القيصرية والسطيفية من الشرق وموريطانيا الطنجية من الغرب. 

(Marçais, 1950, p.8) 
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بوماريا    موقعها   لم تحتفظ  تعمير  تمَّ  أن  بعد  األثرية  بمعالمها  الرومانية  تلمسان  أو 
وتشييد مدينة جديدة على مقربة منها، وا عادة ِاستغالل أحجارها ومواد بنائها في إقامة  

كانت م  8ه/2قامت في المنطقة دولة خارجية خالل منتصف القرن  هذه المدينة. فقد  
وهم الذين ِاختطوا   ، ا كثيرة بنواحي تلمسانلبني يفرن بالمغرب األوسط حيث كانوا بطون

سنة  تلمسان وذلك  اليفرني  قرة  أبو  المدعو  وأميرها  الدولة  هذه  مؤسس  وكان   ،
خلدون،  م.  765ه/148 ِاسم  ف  (24ص  7، ج1983)ِابن  المدينة،    "أغادير"أطلقوا  على 

، 2011طه،    )ذنون   ."المدينة المحّصنة"أو    "الجدار القديم"وأغادير تعني باللغة البربرية  
هذه (  9ص على  تلمسان  ِاسم  يطلقون  المسلمون  والمؤرخين  الجغرافيين  أغلب  أن  كما 

 "سان"معناه تجمع، و"تلم"  وهي مركبة من جزئين    (9، ص2011)ذنون طه،    المدينة،
 (9، ص1903)ِابن خلدون، أي تجمع بين التل والصحراء. ،معناه ِاثنان

سززززززززنة  مدينززززززززة أغززززززززادير عبززززززززد   علززززززززىنززززززززل إمززززززززام دولززززززززة األدارسززززززززة إدريززززززززس بزززززززن    
ها صززززززلحا م، فبايعززززززه صززززززاحبها محمززززززد بززززززن خزززززززر وقبائززززززل زناتززززززة، فززززززدخل 789ه/173

صزززززنع فيزززززه ، ولزززززم تتزززززوفر علزززززى مسزززززجد جزززززامع سزززززابقا، و ن أهلهزززززا وبنزززززى مسزززززجدهاأمززززز  و 
"بسممم ا الممرحمن المممرحيم همم ا ممما أمممر بممم  المممام إدريمم   ممن   مممد منبززرا كتزززب فيززه 

 لمممي فمممي شمممور صمممفر سمممنة أر ممم  ي ا  مممنوم و ا  مممن الحسمممن  مممن الحسمممين ر ممم 
بعزززززدها، ولززززززى إدريزززززس األول علززززززى  (7،8، ص1843)ِابزززززن أبزززززي زرع،  مئمممممة".وسمممممبعين و 

كمززززززا  (157، ص7، ج1983)ِابزززززن خلزززززدون،  أخززززززاه سززززززليمان بززززززن عبززززززد  . مدينزززززة أغززززززادير
كززززان يحكمهززززا رجززززل مززززن أبنززززاء محمززززد بززززن سززززليمان بززززن عبززززد   يقززززال لززززه محمززززد بززززن 
القاسززززم بززززن محمززززد بززززن سززززليمان، فكززززان بهززززا فززززي أيامززززه خلزززز  عظززززيم وقصززززور ومنززززازل 

، فزززززززي المغزززززززرب فلمزززززززا ِانقرضزززززززت دولزززززززة األدارسزززززززة (146، ص1860)اليعقززززززوبي،  دة.مشزززززززي  
 ،الشززززززيعة ولززززززة الفززززززاطميينوسززززززى بززززززن أبززززززي العافيززززززة إمززززززارة بززززززه، وكززززززان مواليززززززا لدأقزززززام م

الحسزززززن بززززززن  حينهززززززا م وكززززززان عليهزززززا932ه/319فنززززززل علززززززى تلمسزززززان وملكهززززززا سزززززنة 
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 أبززززي العززززيش مززززن أبنززززاء محمززززد بززززن سززززليمان بززززن عبززززد   أخززززو إدريززززس بززززن عبززززد  .
 (158، 157، ص7، ج1983)ِابن خلدون، 

ة باألنزززززدلس علزززززى بزززززال   د تغلزززززب يعلزززززى بزززززن محمزززززد اليفرنزززززي المزززززوالي لدولزززززة بنزززززي أميززززز 
عليهززززززا وعلززززززى  األمززززززوي زناتززززززة بززززززالمغرب األوسززززززط، فعقززززززد لززززززه الخليفززززززة الناصززززززر بززززززال  

فلمززززززا مززززززات يعلززززززى بززززززن محمززززززد قززززززام بززززززأمر زناتززززززة مززززززن  م.951ه/340تلمسززززززان عززززززام 
بعززززززده محمززززززد بززززززن الخيززززززر بززززززن محمززززززد بززززززن خزززززززر زمززززززن الخليفززززززة الحكززززززم المستنصززززززر 

 م لكنزززززه هلزززززك بعزززززد مزززززدة فزززززي حزززززروب مزززززع971ه/360األمزززززوي، فملزززززك تلمسزززززان سزززززنة 
 صززززززنهاجة، فِاسززززززتولوا علززززززى الززززززبالد وأصززززززبحت تلمسززززززان مززززززن أعمززززززال الدولززززززة الزيريززززززة.

 (158، ص7، ج1983)ِابن خلدون، 
عززززاد زيزززززري بزززززن عطيزززززة المغزززززراوي إلزززززى المغزززززرب األوسزززززط بعزززززد أن خسزززززر ملكزززززه فزززززي   

فززززززززاس بززززززززالمغرب األقصززززززززى فِاسززززززززتولى علززززززززى تلمسززززززززان، وبقيززززززززت المدينززززززززة تززززززززدين لززززززززه 
قبززززززل وفاتزززززه، عقززززززد اِلبنززززززه  (153، 152، ص2009)عمزززززورة،  بالطاعزززززة إلززززززى حزززززين وفاتززززززه.

م، وِاسززززززززتعمل علززززززززى 1006ه/396المعززززززززز بززززززززن زيززززززززري علززززززززى واليززززززززة المغززززززززرب سززززززززنة 
إلزززززى أن ِانقزززززرض  المدينزززززة فزززززي عقبزززززه ونسزززززلهتلمسزززززان ِابنزززززه يعلزززززى بزززززن زيزززززري وبقيزززززت 

 (158، ص7، ج1983)ِابن خلدون،   أمرهم على يد المرابطين.
نزززززززززوة وِاسززززززززززتولى عليهززززززززززا سززززززززززنة دخزززززززززل يوسززززززززززف بززززززززززن تاشزززززززززفين مدينززززززززززة تلمسززززززززززان ع   

)عمززززززورة،  رارت.المغززززززراوي ثززززززم ِاخززززززتط بهززززززا مدينززززززة تززززززا  م، فقتززززززل أميرهززززززا1081ه/474
وبعززززززززد رحيلززززززززه إلززززززززى المغززززززززرب األقصززززززززى، ولززززززززى عليهززززززززا محمززززززززد بززززززززن  (178، ص2009

، 1983)ِابزززززن خلزززززدون، . تينغمزززززر المسززززززوفي ثززززززم ألخيزززززه تاشززززززفين بززززززن تينغمززززززر مزززززن بعززززززده
 (158، ص7ج
الحمزززززوي)).... تلمسزززززان مزززززدينتان متجاورتزززززان مسزززززورتان بينهمزززززا رميزززززة يقزززززول يزززززاقوت   

حجزززززززززر، إحزززززززززداهما قديمزززززززززة واألخزززززززززرو حديثزززززززززة، الحديثزززززززززة ِاختطهزززززززززا الملثمزززززززززون ملزززززززززوك 
المغززززززرب وِاسززززززمها تززززززاقرارت فيهززززززا يسززززززكن الجنززززززد وأصززززززحاب السززززززلطان وأصززززززناف مززززززن 
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ض النزززززاس وِاسزززززم القديمزززززة أقزززززادير يسزززززكنها الرعيزززززة، فهمزززززا كالفسزززززطا  والقزززززاهرة مزززززن أر 
وكززززززان لهززززززا أسززززززواق ومسززززززاجد ومسززززززجد جززززززامع،  (44، ص1977)الحمزززززوي، مصززززززر...((. 

وبهززززا خمسززززة أبززززواب، ثالثززززة منهززززا فززززي القبلززززة وهززززي بززززاب الحمززززام وبززززاب وهززززب وبززززاب 
)البكززززززري، د ت، الخوخززززززة، وفززززززي الشززززززرق بززززززاب العقبززززززة، وفززززززي الغززززززرب بززززززاب أبززززززي قززززززرة. 

 (76ص
ِابزززززززن خلزززززززدون، ) لمزززززززا قضزززززززى عبزززززززد المزززززززؤمن بزززززززن علزززززززي الموحزززززززدي علزززززززى المزززززززرابطين  

م، سززززززار 1145ه/539وقتززززززل األميززززززر تاشززززززفين بززززززن علززززززي سززززززنة  (159، ص7، ج1983
نت  إلززززززى تلمسزززززززان وكانززززززت مزززززززدينتينا أغزززززززادير وهززززززي القديمزززززززة التززززززي ِامتنعزززززززت وتحصززززززز 
للقتززززال، أمززززا تززززا رارت فكززززان فيهززززا والززززي المززززرابطين يحززززي بززززن الصززززحراوية الززززذي هززززرب 

ب أمرهززززا وجعززززل منهززززا بعسززززكره، فززززدخلها عبززززد المززززؤمن وقتززززل منهززززا خلزززز   كثيززززر ثززززم رتزززز 
علززززززى أغززززززادير جيشززززززا يحاصززززززرها ودام الحصززززززار نحززززززو سززززززنة. وبهززززززذا ِاستسززززززلم سززززززكان 

ِابززززززن األثيزززززززر، ) تلمسزززززززان لجزززززززيش الموحزززززززدين الزززززززذي قتزززززززل أكثزززززززر أهلهزززززززا ونهزززززززب المدينزززززززة
)ِابززززززززززززززززن  م.1146ه/540وكزززززززززززززززززان ذلزززززززززززززززززك سزززززززززززززززززنة  (582،581،580، ص10، ج1966

م أسززززززوارها ثززززززم دعززززززى (159، ص7، ج1983خلزززززدون،  )ِابززززززن  النززززززاس إلززززززى عمرانهززززززا و رمزززززز 
فأصزززززززززبحت مدينزززززززززة تلمسزززززززززان وأعمالهزززززززززا واليزززززززززة تابعزززززززززة  (159، ص7، ج1983خلززززززززدون، 

ى عليهزززززززززززززا ِابنززززززززززززه أبزززززززززززززا حفززززززززززززص عمزززززززززززززر سزززززززززززززنة  للدولززززززززززززة الموحديزززززززززززززة، حيززززززززززززث ولززززززززززززز 
وبعززززززززززده عززززززززززي ن الخليفززززززززززة أبززززززززززو  (211، ص11، ج1966 ِابزززززززززن األثيززززززززززر،)م،1156ه/551

ن موسزززززززززى واليززززززززززا عليهزززززززززا سززززززززززنة لمززززززززززؤمن أبزززززززززا عمززززززززززرا يعقزززززززززوب يوسزززززززززف بززززززززززن عبزززززززززد ا 
ثزززززززم تزززززززولى تلمسزززززززان أبزززززززو الحسزززززززن  (160، ص7، ج1983)ِابززززززن خلززززززدون،  .1160ه/556

بززززن أبززززي حفززززص بززززن عبززززد المززززؤمن فززززي عهززززد الخليفززززة أبززززو يوسززززف يعقززززوب المنصززززور 
بزززن أبزززي يعقزززوب يوسزززف، ثزززم أبزززو الربيزززع بزززن عبزززد   بزززن عبزززد المزززؤمن مزززن بعزززده فزززي 

ن أبززززززي يوسززززززف يعقززززززوب المنصززززززور، كمززززززا عهزززززد الخليفززززززة محمززززززد الناصززززززر لززززززدين   بززززز 
توالهزززا فزززي عهزززد هزززذا األخيزززر كزززل مزززن أبزززا عمزززران بزززن يوسزززف بزززن عبزززد المزززؤمن الزززذي 
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قتزززززززل فزززززززي معركزززززززة تلمسزززززززان علزززززززى يزززززززد ِابزززززززن غانيزززززززة، وأبزززززززو زيزززززززد بزززززززن يوجزززززززان سزززززززنة 
 (520، ص6، ج1983)ِابن خلدون،  م.1208ه/605
ي غانيززززة، هززززرت ومعظززززم مززززدن المغززززرب األوسززززط فززززي حززززرب بنزززز بعززززد خززززراب مدينززززة تي  

بزززززاآلجر ُتشزززززاد بهزززززا المبزززززاني أصزززززبح عمزززززران مدينزززززة تلمسزززززان يتزايزززززد وخطتهزززززا تتسزززززع و 
زيزززززززززان وِاتخزززززززززذوها دار ملكهزززززززززم وكرسزززززززززيا  ، إلزززززززززى أن نزلهزززززززززا بنزززززززززوعزززززززززالىتتو والقرميزززززززززد 

لسزززززززلطانهم، فزززززززِاختطوا بهزززززززا القصزززززززور المونقزززززززة والمنزززززززازل الحافلزززززززة واِغترسزززززززوا الريزززززززاض 
)ِابزززززن خلزززززدون،  عظزززززم أمصزززززار المغزززززرب.والبسزززززاتين وأجزززززروا خاللهزززززا الميزززززاه فأصزززززبحت أ 

  (161، ص7، ج1983
أسززززززس السززززززلطان يغمراسززززززن بززززززن زيززززززان فززززززي مدينززززززة تلمسززززززان قصززززززرا أراده أن يكززززززون   

قلعزززززززة منيعزززززززة وهزززززززو القصزززززززر المسزززززززمى بالمشزززززززور. وِاتخزززززززذ أمزززززززراء بنزززززززي زيزززززززان قصزززززززر 
المشزززززززور مقزززززززرا رسزززززززميا إلقزززززززامتهم، ففيزززززززه مسزززززززاكنهم ومسزززززززجدهم ومسزززززززتودعاتهم، وفزززززززي 

م ظ  نَ حززززززريم والخززززززدم وينزززززززل فيززززززه األمززززززراء األجانززززززب، وبززززززين أرجائززززززه تزززززززُ بيززززززوتهم يقززززززيم ال 
كمزززززززا أحزززززززيط سزززززززور  رو خاصزززززززة ِاحتفزززززززاالت المولزززززززد النبزززززززوي،حفزززززززالت ااِلسزززززززتقبال الكبززززززز 

 (21، ص2011)ذنون طه،  عظيم على قلعة المشور لتحصينها ومنعتها.
طلززززززب السززززززلطان أبززززززو حمززززززو موسززززززى األول مززززززن سززززززلطان غرناطززززززة أن يبعززززززث إليززززززه   

بعززززززدد مززززززن صززززززناع األنززززززدلس وفنانيهززززززا لبنززززززاء القصززززززور بحاضززززززرته تلمسززززززان، وقززززززد تززززززم 
عبززززد الززززرحمن الززززذي قززززام بتوسززززيع قصززززر  أبززززو تاشززززفين بنائهززززا فززززي عهززززد ِابنززززه السززززلطان

تشزززززززييد وكززززززان أبزززززززو تاشززززززفين هزززززززذا شخصززززززا مولعزززززززا ب (153، ص2014)جبززززززر، المشززززززور، 
د آثززززززارا  القصزززززور، فأحضززززززر بنززززززائين ونجزززززارين وزليجززززززين وزواقززززززين مزززززن األنززززززدلس، وخلزززززز 
لززززم تكززززن لمززززن قبلززززه وال لمززززن بعززززده، ومززززن بززززين القصززززور التززززي بناهززززا فززززي قلعززززة المشززززور 

ويقزززززززول يحزززززززي  (140، ص2011)التنسززززززي،  دار الملزززززززك ودار السزززززززرور ودار أبزززززززي فهزززززززر.
المصزززززانع الفائقزززززة والصزززززروح  ابزززززن خلزززززدون أن بتلمسزززززان قصزززززور زاهزززززرة ِاشزززززتملت علزززززى

الشززززززززاهقة والبسززززززززاتين الرائعززززززززة، ممززززززززا زخرفززززززززت عروشززززززززه ونمقززززززززت غروسززززززززه وتناسززززززززبت 
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كمززززززا يززززززذكر يحززززززي ِابززززززن خلززززززدون أن  (10، ص1903)ابززززززن خلززززززدون،  أطوالززززززه وعروضززززززه.
السزززززلطان أبزززززا حمزززززو موسزززززى كزززززان يجلزززززس فزززززي مجلسزززززه بالزززززدار البيضزززززاء لمزززززا تعزززززرض 

ن، وهززززززذا يززززززدل علززززززى أن القصززززززر لاِلغتيززززززال مززززززن طززززززرف ِابنززززززه السززززززلطان أبززززززي تاشززززززفي
األول الززززذي بنززززي فززززي عهززززد السززززلطان يغمراسززززن بززززن زيززززان هززززو نفسززززه الززززدار البيضززززاء 

 (131، ص1903)ابن خلدون،   التي ذكرها يحي ِابن خلدون في حادثة ااِلغتيال.
ة تعرضززززززت مدينزززززز  ي المرينززززززي علززززززى بززززززالد المغززززززرب،بعززززززد أن ِاشززززززتد الصززززززراع الزيززززززان  

المنصزززززور  قزززززام السزززززلطان أبززززو يوسزززززف يعقزززززوب حيزززززثتلمسززززان إلزززززى حصزززززار المززززرينيين 
وتأسزززززززيس مدينزززززززة  فِاضززززززطر إلزززززززى ااِلسززززززتقرار سزززززززنوات. 8بفززززززرض حصزززززززار عليهززززززا دام 

بالنصززززززر، لكنزززززه تززززززوفي فجزززززأة فرفززززززع  جديزززززدة غزززززرب تلمسززززززان سزززززماها المنصززززززورة تفزززززاؤال
أبززززززي  السززززززلطان المززززززرينيين الحصززززززار علززززززى تلمسززززززان، لكززززززنهم عززززززادوا إليهززززززا فززززززي عهززززززد

م، حيزززززززززززززث تمكنزززززززززززززوا مزززززززززززززن دخولهزززززززززززززا سزززززززززززززنة 1334ه/735الحسزززززززززززززن علزززززززززززززي سزززززززززززززنة 
وقززززززززززد شززززززززززيد السززززززززززلطان المرينززززززززززي أبززززززززززو  (54، 53، ص2008)لعزززززززززرج،  م.1336ه/737

م مجموعزززززة معماريزززززة بقريزززززة العبزززززاد قزززززرب تلمسزززززان 1339ه/739سزززززنة  الحسزززززن علزززززي
كزززززززان  (130، ص2011)أبززززززو رجززززززاب، ، كانززززززت تشزززززززتمل علززززززى مسزززززززجد ومدرسزززززززة وقصززززززر

، 2008)لعززززززرج،  متززززززر مربززززززع. 600هززززززذا األخيززززززر يمتززززززد علززززززى مسززززززاحة تقززززززدر بحززززززوالي 
 (64ص

 تثمين معالم مدينة تلمسان 
إن الزائر لمدينة تلمسان والذي يريد أن يتحرو عن تطورها التاريخي والحضاري من    

خالل معالمها، فإن أول ما ينبغي له أن يقف عليه، هي آثار مدينة أغادير، النواة األولى  
للمدينة اإلسالمية. حيث كانت أولى الحفريات األثرية التي أقيمت في موقع أغادير تعود 

ي أسفرت عن ِاكتشاف بقايا المسجد الجامع الذي بني في عهد إدريس  م والت1910لسنة  
األول، باإلضافة إلى حمام يقع في الجهة الشرقية لمئذنة المسجد مازالت آثاره ماثلة إلى  

 (Bel. 1913. p27, 42)اآلن. 
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وقد ذكرت العديد من المصادر الجغرافية والتاريخية هذا المسجد وأنه خضع لعمليات     
ِابن  ترميم   الثاني  إدريس  بداية من إصالحات اإلمام  العصور،  صالح مختلفة عبر  وا 

زيان   بن  يغمراسن  بها  قام  التي  واإلضافات  اإلصالحات  إلى  األول،  إدريس  وخليفة 
المسجد   هذا (Bel. 1913. P29)  على الطراز الزياني.   المتمثلة في تشييد مئذنة للمسجد

الذي بقي يؤدي دوره كمسجد ثانوي إلى غاية تهديمه خالل الفترة ااِلستعمارية، قد تخرج  
 منه العديد من الطلبة والعلماء.  

كانت أغادير مبنية على هضبة مرتفعة محصنة طبيعيا، يحيط بها سور دفاعي كان    
الحجر،   أنه من أما ِابن حوقل ف  (146، ص1860)اليعقوبي،  حسب اليعقوبي من  يقول 

  ، السور  ر مادة البناء في أجزاء منهذا يدل على تغي  .  (63، ص1872)ِابن حوقل،  اآلجر.  
الذي   ِابن حوقل  إلى  تلمسان  على  األدارسة  األمراء  الذي عاصر  اليعقوبي  من زمن 

ويقول البكري الذي    المغراويين.و   الزناتيين  ام تلمسانحك  الحكم الفاطمي إلفريقية و عاصر  
القرن الخامس الهجري، أن  بسور أغادير خمسة أبواب وهي باب الحمام   عاش خالل

في   قرة  أبي  وباب  الشرق،  في  العقبة  وباب  الجنوب،  في  الخوخة  وباب  وباب وهب 
 (76، صد ت)البكري، الغرب.  

تا     بموقع  جامع  مسجد  بتأسيس  المرابطون  قام  أغادير،  على  ااِلستيالء  رارت بعد 
وقد رفض األستاذ رشيد    ليصبح المسجد المرابطي جامع المدينة بدل المسجد اإلدريسي.

بورويبة الفرضية التي جاء بها الباحثين الفرنسيين والتي تقول أن يوسف بن تاشفين هو  
رابطي، ويعتبر أنه من إنشاء علي بن يوسف بن تاشفين،  من قام بتأسيس الجامع الم

دة بمسجد جامع في موقع أغادير عكس  ألن وحسب األستاذ، كانت مدينة تلمسان مزو 
مدينتي الجزائر وندرومة التي لم تتوفر على مسجد جامع قبل الفترة المراطبية، لذلك قام  

 (Bourouiba. 1973. P72)يوسف بن تاشفين ببناء جوامعها. 
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أغادير     الموقعين،  كال  بدمج  وقاموا  حصين  بسور  تلمسان  مدينة  الموحدون  أدار 
أبو عمران موسى    رارت، في مدينة واحدة. وقد ِابتدأ ببناء سورها األمير الموحديوتا 

نه األمير أبو الحسن بن  1170ه/566بن يوسف بن عبد المؤمن سنة   م، وأك مله وحص 
المؤمن في سنة   الطين  1185ه/ 581أبي حفص بن عبد  م. وهو سور مبني بمادة 

واللبن، كان يحتوي في العصر الزياني على خمسة أبواب، وهي باب الجياد في الجنوب،  
اب سيدي الحلوي وباب القرماديين في الشمال وباب كشو  وباب العقبة في الشرق، وب

وقد ِاحتفظ باب القرمادين ببعض من آثاره   (20،19، ص1903)ابن خلدون،  في الغرب.  
وأبراج   مربعين  ببرجين  مدع م  الباب  مدخل  يتجلى  للمدينة حيث  الشمالية  الناحية  في 

 صمة الثقافة اإلسالمية. أثناء تظاهرة تلمسان عا 2011جانبية، وتم  ترميمه في سنة 
إن  معظم المعالم األثرية التي تزخر بها مدينة تلمسان تلك التي يعود تاريخها للفترة     

الزيانية والمرينية. ففي هذه الفترة أصبحت تلمسان حاضرة للمغرب األوسط، وِاتخذها 
ِاكتسب وبهذا  قرون.  ثالثة  من  أكثر  دامت  التي  لدولته  زيان عاصمة  بن  ت  يغمراسن 

تلمسان أهمية سياسية باإلضافة إلى الدور الحضاري الذي كانت تلعبه، وقد زادت هذه  
 األدوار بعد ِارتقائها إلى عاصمة سياسية وحضارية. 

من مآثر السلطان يغمراسن بن زيان التي خل دها في عاصمته، مآذن المساجد الجامعة   
. بنيت هذه المآذن بتصميم مغربي  رارتفي كل من مسجد أغادير والمسجد الكبير بتا 

أندلسي كانت مستوحاة من مئذنة مسجد الُكُتبية بمراكش ومئذنة الجيرالدا بمسجد إشبيلية.  
وقد تفنن السالطين في إنشاء مآذن المساجد بمدينة تلمسان وف  هذا الطراز وبعناصر  

 زخرفية ِاختلفت بِاختالف العصور وتوالي الدهور. 
الحس   أبي  التي  كان مسجد  المساجد  أول  بلحسن، من  بسيدي  التنسي والمعروف  ن 

أبو سعيد عثمان بن  السلطان  إلى عصر  الزياني. يعود تأسيسه  العصر  بنيت خالل 
سنة   بن  1296ه/696يغمراسن  إبراهيم  عامر  أبو  األمير  شرف  على  شيد  وقد  م، 

ين عاصروا  يغمراسن بعد وفاته. ورغم ذلك، فقد حمل ِاسم أحد األولياء الصالحين الذ
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)مارسيه، حكم السلطان عثمان بن يغمراسن وهو الشيخ أبو الحسن بن يخلف التنسي.  
ذات التخطيط البسيط ومئذنته الصغيرة،   تتجلى في هذا المسجد (216، 215، ص2011
الذي وصل إلى ذروته في عصر بني    األندلسي  الفنية التي تذكرنا بالفن زخارف  ال   أجمل

ل  التعديالت غي رت  النصر بمملكة غرناطة،  لبعض  ااِلستعمارية  الفترة  كنه تعرض في 
 من طابعه األصلي. 

يعتبر مسجد أوالد اإلمام ثاني مسجد تم بنائه في مدينة تلمسان خالل العصر الزياني،    
إلى حوالي سنة   م وذلك في فترة حكم السلطان أبو  1310ه/710يعود تاريخ إنشائه 

المسجد هذ ااِلسم نسبة للمدرِ َسين أبو زيد عبد الرحمن حمو موسى األول. وقد أخذ  ا 
وأبو موسى عيسى، أبناء اإلمام أبي عبد   محمد بن عبد   بن اإلمام، والتي ترجع 
أصولهما إلى مدينة برشك قرب شرشال. حيث يقول عنهما يحي بن خلدون "نزال بتلمسان 

أبي سعيد   السلطان  ِابن  أبي حمو  المرحوم  السلطان  أيام  أبي  في  المسلمين  أمير  ِابن 
باب  داخل  اآلن  بهما  المسماة  المدرسة  لهما  وِابتنى  مثواهما  فأكرم  يغمراسن،  يحي 

 ( 72،  71، ص1903)ِابن خلدون، كشو ..." 
كان عرش سالطين بني زيان بقصر المشور وذلك منذ عهد أمير المسلمين أبو يحي    

ي. بينما يرجع ااِلزدهار المعماري يغمراسن بن زيان، بعد أن ترك القصر القديم المرابط
الذي عرفه قصر المشور إلى عهد السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن الذي أحضر ألجل  
بنائه عدًدا كبيًرا من البن ائين والفنانين والحرفيين من األندلس إلى تلمسان، وقام بتشييد  

دار أبي فهر.  مجموعة من القصور داخل قلعة المشور منها دار الملك ودار السرور و 
كما كانت تقام في هذا القصر ِاحتفاالت كبرو بمناسبة المولد النبوي في عهد السلطان  
أبو حمو موسى الثاني الذي كان يجمع حشمه وحاشيته وخدمه، وُيحيُّون ليالي المولد  
تدوم   كانت  حيث  والحلويات،  المأكوالت  بأطيب  الموائد  وُيزيِ نون  والمدائح،  بالقصائد 

 مولد سبع ليالي حتى مطلع الفجر. سهرات ال 
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المسجد     من  جنوب  تقع  تاشفين  أبو  السلطان  بناها  التي  التاشفينية  المدرسة  كانت 
المرابطي وبالقرب منه، كانت هذه المدرسة بمثابة جامعة للعلوم النقلية والعقلية والتي  

ريب والتدمير تخرج منها العديد من الطلبة والعلماء. تعرضت في العهد ااِلستعماري للتخ 
مع    Duthoit م ألجل إقامة الساحة العمومية. وقبل تدميرها قام المهندس  1873سنة  

جمعت هذه    (30، ص 2011)بوخضار،  بإنجاز رفع معماري وفني لها.    Danjoyالرسام  
المدرسة روائع الفن المغربي األندلسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد كان تخطيطها  

   للمدارس األخرو بتلمسان.مخالًفا 
تقع آثار المنصورة غرب مدينة تلمسان على بعد حوالي كيلومترين. بنيت هذه المدينة    

على موقع المعسكر الذي أقامه السلطان المريني أبو يعقوب يوسف المنصور لحصار  
م. دام هذا الحصار العسكري ثمانية سنوات مما  1299ه/698تلمسان، وكان ذلك سنة  

)لعرج،  م على السلطان المريني إنشاء مدينة ُتؤَّمن له المكوث وااِلستقرار في الموقع.  َتحت  
ومن آثارها المكتشفة والمتبقية بقايا المسجد الجامع ومئذنته وبقايا أسوار    (58، ص 2011

إشراف   تحت  المساكن  أحد  مستوو  على  أثرية  حفريات  أقيمت  كما  وأبراجها.  المدينة 
م. تعرضت المدينة للتخريب بعد وفاة السلطان  1986سنة     عرجالباحث عبد العزيز ل 

الحياة مجدًدا في عهد   إليها  ثم عادت  تلمسان،  يد سكان  المنصور علي  يعقوب  أبو 
 ( 83، ص2011)لعرج،  السلطان أبو الحسن علي الذي جدد ورم م مبانيها.

العلوي    العباد  في عهد   الواقع جنوب شرق تلمسان  أنِشئ مجمع معماري في ربض 
م. كان  1337ه/737مدينة سنة  ال السلطان المريني أبو الحسن علي بعد ِاستيالئه على  

يضم هذا المجمع مجموعة من المباني، كمسجد ومدرسة وقصر وحمام، باإلضافة إلى  
ضريح كان يتوسط المجمع يعود إلى أحد األولياء الصالحين، وهو أبو مدين شعيب بن 

من خالل المخططات   (57، ص 2008)لعرج،    مدينة إشبيلية.الحسن األندلسي من مواليد  
المرينية   العباد قد أخذوا تخطيًطا شبيًه بالمساجد والمدارس  يظهر أن مسجد ومدرسة 

 بفاس. كما تأثر القصر السلطاني بالعباد بمساكن ورياض مدن المغرب األقصى. 
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في عهد السلطان    كما أنشئ مجمع سيدي الحلوِ ي الواقع شمال شرق مدينة تلمسان   
سنة   فارس  عنان  أبو  لمدينة  1353ه/754المريني  الثاني  المريني  الدخول  عند  م 

وهو كذلك كان يضم إضافة إلى ضريح أحد األولياء  (Marçais, S. D, p278) تلمسان.  
أبي عبد   الحلو ي، مسجد ومدرسة وزاوية. وقد ِاندثرت منه هذين  الصالحين المعروف ب

وقد ذكر يحي   (401، ص 2011)مارسيه،  يب  منه إال المسجد والضريح.  األخيرتين ولم  
 ِابن خلدون قصة الولي الصالح األندلسي في كتابه بغية الرو اد. 

 تلمسان في قائمة التراث العالمي إشكالية إدراج معالم مدينة   
ُتواجه إشكالية إدراج المعالم األثرية في قائمة التراث العالمي العديد من المدن التاريخية    

واألثرية خاصة بعد التَغيُّرات الحضرية التي تطرأ على نسيجها العمراني، فَتفِقد بعًضا 
من قيمتها وأصالتها العمرانية حتى تصبح شيئا فشيئا في طي النسيان وتختفي جراء  

 عمراني الحديث. التوسع ال 
الفرنسية،     الفترة  العمراني في  القديمة تغيير كبير في نسيجها  شهدت مدينة تلمسان 

نتيجة لعمليات التهديم والتخريب التي قامت بها السلطات ااِلستعمارية للعديد من المعالم 
الغربية للمدينة ال  الشمالية الغربية والجهة  العمرانية. فلم َتسلم الجهة  قديمة  والمساحات 

الطابع   ذات  والمساكن  الشوارع  معظم  الفرنسية  السلطات  أزالت  حيث  التدمير  من 
اإلسالمي، وِاستبدلتهم بمساكن ومباني حديثة ذات الطابع الغربي األوروبي. كما أزالت  
األسوار الدفاعية بغية توسيع العمران ودمج المدينة اإلسالمية بالتوسع العمراني الحديث 

 أكثر بداية من القرن العشرين.الذي توسع أكثر ف
جراء     القديمة  المدينة  مستوو  على  ظهرت  التي  الشاغرة  والمساحات  الفراغات  إن  

التاشفينية والمباني   التهديم، أخل ت بالنسيج العمراني اإلسالمي. فقد تعرضت المدرسة 
فة إلى  المجاورة للتهديم الكلي تاركًة مساحة فارغة أنشأت عليها ساحة عمومية، باإلضا

عسكرية   ثكنات  اِلحتضان  موقعه  تهيئة  وا عادة  التهديم  إلى  المشور  قصر  تعرض 
الضيقة   اإلسالمية  األحياء والشوارع  كما تعرضت بعض  الفارغة.  التدريب  ومساحات 
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للتهديم إلنشاء أحياء وشوارع أوروبية واسعة، وهذا ما يترك مساحات شاغرة أكثر ويساهم 
 ينة. في تغيير المخطط العام للمد

كما يساهم التوسع العمراني الحديث في إفراغ المباني والمساكن القديمة من سكانها،   
ولذلك تفقد المدينة عنصرا مهما من مقوماتها الحضارية. فقد تعرضت المدينة إلى عدد  
كبير من الهجرات، فهناك من هاجر إلى المغرب األقصى فراًرا من بطش المستعمر،  

رج تلمسان القديمة بغية إيجاد حياة كريمة أو بحًثا عن لقمة  وهناك من هاجر إلى خا
 العيش، وهذا ما جعل الكثير من سكانها إلى مغادرتها.

لم يكن موقع المنصورة أحسن حظا من موقع تلمسان القديمة، فقد أنشأت على موقع    
يرة  المدينة التاريخية قرية صغيرة في الفترة ااِلستعمارية ساهمت في طمس مساحات كب

المدينة اإلسالمية. غير أن األبحاث والحفريات األثرية التي أقيمت بالموقع  من آثار 
خالل نفس الفترة ساعدت في ِاكتشاف مركز المدينة المرينية والذي تمث ل في المسجد 
الجامع وآثار دار اإلمارة، إضافة إلى بقايا وأطالل األسوار واألبراج الدفاعية التي كانت  

 نة. تحيط بالمدي
رت بنسيجها     إن  هذه التغي رات الكبيرة التي عرفتها تلمسان في الفترة الفرنسية قد أض 

وعاصمة  كمدينة  الحضارية  وقيمتها  أهميتها  تفقد  لم  لكنها  ملحوظ،  بشكل  العمراني 
إقليمية، ثم لم تفقدها بعد أن أصبحت عاصمة سياسية لدولة عظيمة دامت أكثر من  

المعال  إن   م والمواقع األثرية التي تزخر بها تلمسان جديرة بالذكر خاصة  ثالثة قرون. 
األثرية   وأبحاثهم  األكاديمية  أبحاثهم  في  اآلثار  وعلماء  المؤرخين  من  العلم  أهل  عند 
الميدانية. فقط بالحفريات األثرية والغوص في األبحاث التاريخية التي تميط اللثام عن 

لتراث األثري التلمساني وا عطائه القيمة التاريخية  الحقائ  العلمية، يمكن للباحثين تثمين ا 
التي يستحقها. ويكون لهذا التثمين التاريخي دوًرا مهما في دفع عجلة التنمية بااِلقتصاد  
الوطني وتشجيع السياحة الثقافية، وهذا ما نلحظه عند زيارة مدينة تلمسان التي ال تخلو  

ال السياح من داخل أو خارج الوطن، كما  من الفنادق والمنتجعات السياحية بغية ِاستقب
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تلمسان قصد  إلى  السياحية  الرحالت  الثقافية والسياحية في تشجيع  الجمعيات  تساهم 
هذا   في  ما ذكرت  معالم ومواقع عديدة منها  الثقافي واألثري من  تراثها  التعرف على 

 المقال ومنها ما لم تذكر.  
مدينة الجزائر وقلعة بني حماد اللتان  من جهة أخرو، فإن تلمسان ال تقل أهمية عن    

أصبحتا في قائمة التراث العالمي منذ سنوات التسعينات من القرن العشرين. فرغم ما 
تعرضت له مدينة الجزائر من تغيير في نسيجها العمراني الشبيه بمدينة تلمسان، ورغم 

نصورة،  ما تعرضت له قلعة بني حماد من تخريب في عصر مبكر والشبيه بمدينة الم
لم يمنعهما من تبوأ مكانة عالمية، وقد ُأدرجت كلتيهما في قائمة التراث العالمي بيد أن  

 تلمسان لم تعطى لها هذه الفرصة من طرف المؤسسات الثقافية الوطنية وال الدولية. 
 خاتمة

إن األهمية التي لعبتها تلمسان في منطقة المغرب وبالد األندلس يجعلها بح  مدينة    
ذات صيت إقليمي ودولي. فقد ساهمت في العصر الروماني بِاحتضان موقع عسكري  
العصر اإلسالمي،   القديم، كما ساهمت في  المغرب  لبالد  الغربية  المناط   يربط بين 

العد ن  َتحصُّ في  ِاستراتيجي  الهجمات  كموقع  وصد   واألمراء،  الحاكمة  األسر  من  يد 
العسكرية خاصة في العصر الموحدي أين أصبحت عاصمة إقليمية قوية، ثم عاصمة  
ببالد   أكبر  ِاحتكاك  لتلمسان  أصبح  الفترة  هذه  وخالل  الزياني.  العصر  في  سياسية 

األندلس   األندلس خاصة في عصر السالطين الزيانيين الذين ِاستقبلوا العديد من سكان
بعد فرارهم جراء سقو  مدنها بيد القشتاليين، كما ربطوا ااِلتصال مع ملوك بني األحمر  
روِح  من  تنهل  تلمسان  مدينة  جعلت  وحضارية  ثقافية  عالقات  لهم  فكانت  بغرناطة، 
وشمِس األندلس العري  التي مازالت تشع إلى اآلن في معالمها األثرية والتي لم تنطفئ  

 ن. رغم مرور القرو 



       رمزي فرشيشي.د             إدراج معالم مدينة تلمسان في قائمة التراث العالمي ودورها في ااِلقتصاد الوطني 

 2021 نوفمبر                   المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية    

230 

 

إن  من واجب المجتمع المدني والسلطات الوطنية المتمثلة في وزارتي ومديريتي الثقافة     
والسياحة تثمين التراث التلمساني وجعل معالمها تتبوأ المكانة التي تستحقها في قائمة  

 .التراث العالمي خاصة بعد التحوالت ااِلقتصادية التي يعرفها العالم
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 قائمة المصادر والمراج  
 ا  المصادر 

األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ    (.1843)  ، علي. ابن أبي زرع -
 دا دار الطباعة المدرسية. السوية. أوبسال .ورنبرغت كارل يوحنتحقي  وترجمة   س.مدينة فا

 . لبنانا دار بيروت. بيروت. 11/ 10ج .الكامل في التاريخ (.1966، علي. )بن األثيراِ  -
(. كتاب المسالك والممالك والمفاوز والمهالك. مدينة ليدن. هولنداا 1872ِابن حوقل، أبو القاسم. ) -

 مكتبة بريل. 
المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر    تاريخ ابن خلدون   (.1983، عبد الرحمن. )ِابن خلدون  -

. بيروت.  7ج   .13لعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر. مجفي تاريخ ا
 لبنانا دار الكتاب اللبناني.

ا مطبعة  الجزائر  .1ج  .بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد  (.1903يحي. )  ابن خلدون، -
 بيير فونطان الشرقية. 

)د - المسالك بالد  المغرب في ذكر    ت(.  .البكري، عبد  .  كتاب  والمغرب مأخوذ من  إفريقية 
 . مصرا دار الكتاب اإلسالمي.القاهرة .والممالك

 الجزائرا  .(. تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. تحقي  محمود آغا بوعياد2011التنسي، محمد. ) -

ENAG 
 . لبنانا دار صادر. بيروت . 2ج .معجم البلدان (.1977، ياقوت. )الحموي  -
 (. كتاب البلدان. مدينة ليدن. هولنداا مكتبة بريل.1860أحمد. )اليعقوبي،  -

 المراج  : 
 الكتب : 

ا دار  الجزائر .1ج  .1962ما قبل التاريخ إلى  -الجزائر بوابة التاريخ (.2009، عمار. )عمورة -
 المعرفة.
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- ( العزيز.  عبد  المرينية2011لعرج،  المنصورة  مدينة  ِابن  2بتلمسان.      (.  شركة  الجزائرا   .
 باديس.

- ( وجورج.  ويليام  مراد  2011مارسيه،  بلعيد  ترجمة  تلمسان.  لمدينة  العربية  األثرية  المعالم   .)
 وآخرون. الجزائرا شركة األصالة. 

 المقاالت ا
مالمح تخطيط العمائر الدينية المرينية بالمغرب األقصى ومدينة  "  (.2011، محمد. )أبو رحاب -

بالمغرب األوسطتلم تلمسان اإلسالمية  سان  الفني".  والميراث  والمعماري  العمراني  التراث  . بين 
 .منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقافا الجزائر .1ج

)  ذنون  - الواحد.  عبد  اإلسالمية"  (.2011طه،  تلمسان  لمدينة  العمراني  في   االتطور  دراسة 
بأغادير   الخاصة  العمراني    ".المنصورةو تاكرارت  و النصوص  التراث  بين  اإلسالمية  تلمسان 

 .منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقافا الجزائر .1ج .والمعماري والميراث الفني
كز  مر   .التجربة الجمالية للفززن اإلسالمي بالجزائر  ".فن العمارة اإلسالمية"  (.2014، فالح. )جبر -

 . 165-95ص ا البحث في األنثروبولوجيا ااِلجتماعية والثقافية
مجموعة المنشآت المعمارية للسلطان المريني أبي الحسن بالعباد  " (.2008عبد العزيز. ) لعرج، -

 . 106-49ص ( ا2ا ) دراسات تراثية، مخبر البناء الحضاري للمغرب األوسطمجلة  ".تلمسان

 الرسائل الجامعية ا  
(. مدارس المغرب األوسط الزيانية والمرينية. رسالة ماجستير في اآلثار  2011بوخضار، فايزة. )  -

 اإلسالمية. الجزائر.

 المراج  باللغة األجن ية : 
Livre : 
- Bourouiba, R. (1973). L’art religieux musulman en Algérie. Alger : 

SNED. 
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- Marçais, G. (S. D). L’Architecture Musulmane d’Occident. Paris : Arts et 

métiers graphiques. 

- Marçais, G. (1950). Les villes d’art célèbre -Tlemcen. Paris : Librairie 

Renouard, H. Laurens. 

Article : 

- Bel, A. (1913). « Fouilles faite sur l’emplacement de l’ancienne mosquée 

d’Agadir-Tlemcen, 1910-1911 ». Revue Africaine. Vol 57. Alger : Office 

des publications universitaires. pp27-47. 
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عنوان المداخلة: انتهاك التراث الثقافي العربي العراقي أثناء االحتالل  
 . 2003-2004مريكي وااألنجل

Violation of Iraqi Arab cultural heritage during the Anglo-
American occupation 2004-2003 . 

 * 1 عائشة عبد الحميد . د
 الجزائر –جامعة الشادلي بن جديد الطارف  1

 
 

لم يعد مجال تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنسااااااااني اقانون القرصرا مقت ااااااارا ع   ا شااااااا ا   
الممت كااا الثقااةياة اا عياان الثقااةياةر  أثناا  النزاعااا المساااااااااااااا قاة الادولياةا باي امتاد نطااقا   ل  قمااياة  

نها تعتبر جز    يتجزأ من الذاا الوطنية والقضااااااااار  واوالممت كاا المدنيةا ع   أساااااااااال مهما أ  و 
 .الثقاةية لبني البشرا والتي   يمكن ا ستغنا  ع يها و  العيش بدونها

الثقاااةي ةي زمن النزاعاااا  قيااي يقرر القااانون الاادولي اإلنسااااااااااااااااني قواعااد قااانونيااة لقمااايااة التر  اي 
نسااااااا   الضاااااااو  ةي  ذح الدراساااااااة ع   قالة واقعية انتهكا ةيها كي م ا ر قماية التراي    .المسااااااا قة
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 مقدمة:  

ي الها سالمة  ل  ا جيال القادمةا    ناك أشيا  تعتبر من الضروري قف ها وا 

نها تولد  و لمقتم ةا أ وا و ذح ا شيا  قد تكون مهمة بسبص قيمتها ا قت ادية القالية أ 

م   ويقاليد أ وتنها تجع نا نشعر با نتما   ل  شي  ماا  ل  وطن أ و ةينا  قساسا معنياا أ 

 قيا .

''التراي الثقاةي"" ةي مضمون  تغييرا كبيرا ةي العقود ا  ير ا   وقد تغير م ط ح

ويرجع ذلك جزئيا  ل  ال كوك التي وضعها اليونسكوا و  يقت ر التراي الثقاةي ع    

نما يشمي أيضا التقاليد أ وا المعالم التاري ية ومجموعاا القطع الفنية أ  شكال  وا  ثريةا وا 

الموروثة عن أسمةنا  القية  الواقد اآل را    التعبير  الواقد ت وا  تداولتها ا جيال  والتي 

ا جتماعيةا   الممارساا  ا ستعراضية  الفنون  الشفهيةا  التقاليد  مثي  و و   ليناا 

والكونا   بالطبيعة  المتع قة  والممارساا  والمعارفا  اإلقتفالية  المناسباا  الطقوالا 

 . والمعارف والمهاراا ةي  نتاج ال ناعاا القرةية التق يدية

 ن اتفاقية  ون التراي الثقاةي غير المادي ل بشرية تعرف التراي الثقاةي غير  

 المادي ل بشرية بأن  الممارساا والت وراا وأشكال التعبير والمعارف والمهاراا. 
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قيي اعتمد المؤتمر العام لمن مة ا مم المتقد  ل تربية والع وم الثقاةيةا المشار  

 2003أكتوبر    17سبتمبر  ل     29ا المنعقد ةي باريال من   ليها ةيما ي ي باسم اليونسكو

اقترام ققو    القائمة ع    الدولية  الثانية والثمثون. معتمدا ع   ال كوك  ةي دورت  

ا والعهدين الدوليين لسنة  1948اإلنسانا  سيما اإلعمن العالمي لققو  اإلنسان لعام  

 1966  .)www.ich.unesco.org(  عام ةي  النفاذ  قيز  ود  ا  بعد  2006.  ا 

ةقد    2014ا دواا الثمثين لت ديق الدول ا عضا  ةي اليونيسكوا اعتمارا من عام  

 دولة.  161 دقتها 

مت   ة  و فها الوكالة الوقيد  من بين وكا ا ا مم المتقد  ال وب تقوم اليونيسك

التي لديها تفويض مقدد ةي مجال الثقاةةا بمساعد  دولها ا عضا ا ةي  عداد وتنفيذ  

تدابير ةعالة ل ون تراثهم الثقاةيا من بين  ذح التدابير اعتمادا اتفاقية   ون التراي  

 غير المادي الذي يشكي  طو  أساسية لوضع سياساا جديد  ةي مجال التراي الثقاةي. 

ا تع ق ا مر بقماية التراي الثقاةي ةي وقا الس ما ماذا عن زمن ولكن  ذا  ذا م

 القرصا أي وقا القروص وا زماا الدولية. 

نس   الضو  ع   قالة واقعية انتهكا ةيها كي م ا ر قماية التراي الثقاةي ةي  

 .2013بمد الراةدين و ي العرا   بان ا قتمل ا مريكي ل عرا ا عام 

http://www.ich.unesco.org/
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 ية التالية: وع ي  نطرح اإلشكال 

ا نج  - التقالا  قواا  انتهاكاا  ةي  وا ما  ي م ا ر  الثقاةي  ل تراي  مريكي 

 العرا ؟ 

 نقسم الدراسة  ل : 

 ما ية الممت كاا الثقاةية المشمولة بالقماية.  أوال: -

 قماية الممت كاا الثقاةية ةي العرا  زمن ا قتمل.  ثان ا: -

 التزام س طاا ا قتمل بقماية الممت كاا المدنية و دور العباد .  -ثالثا  -

مريكي ل ممت كاا الثقاةية ةي العرا   وا انتهاك س طاا ا قتمل ا نج     -رابعا  -

 .2003بعد قرص 

 

 

 

 

 المشمولة بالحما ة: ماه ة الممتلكاا الثقاف ة  -أوال

 ماهوم األع ان الثقاف ة:   -1
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مهما كان أ  ها   ام  1954يق د بالممت كاا الثقاةيةا قسص اتفاقية   اي لعام  

 الكها ما ي ي :  ومأ 

أ  -أ  المنقولة  الثقاةيا    لثابتةوا الممت كاا  الشعوص  لتراي  الكبرى  ا  مية  ذاا 

أ  منها  الفنية  المعمارية  أ وا كالمباني  منها  الديني   ماكن  وا لدنيوي  والتاري يةا 

جموعاا المباني التي تكتسص بتجمعها قيمة تاري ية أو ةنيةا والتقا  وما ثرية  

التاري  الفنية  القيمة  ذاا  ا  رى  وا شيا   والكتص  والم طوطاا  ية  الفنية 

والمقفو اا   الهامة  الكتص  الع مية ومجموعاا  المجموعاا  وكذلك  وا ثريةا 

 ومنسو اا الممت كاا السابق ذكر ا.

الثقاةية   -ص الممت كاا  لقماية وعرض  وةع ية  رئيسية  ب فة  الم   ة  المباني 

وم ازن   الكبرى  الكتص  ودور  كالمتاقا   '' أ   '' الفقر   ةي  المبنية  المنقولة 

لم ابئ المعد  لوقاية الممت كاا الثقاةية المنقولة المبنية  المقفو ااا وكذلك ا

 ةي الفقر  '' أ '' ةي قالة نزاع مس ح.  

المراكز التي تقتوي مجموعة كبير  من الممت كاا الثقاةية المبنية ةي الفقرتين    -ج

'' أ '' و '' ص '' والتي يط ق ع يها اسم '' مراكز ا بنية التذكارية '' اعبد هللاا  

 ر.62ا   2013
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الماد    تشمي جميع   1907من  ئقة   اي    23وقد ن ا  التي  الممت كاا 

 ا عيان المدنية سوا  كانا منقولة أم ثابتةا بما ةي ذلك الممت كاا الثقاةية. 

الماد    الرابعة    53وأما  اتفاقية جنيا  ذلك .....    1949من  ةقد أضاةا  ل  

لممت كاا ع   أنها كاةة ا عيان المدنية  وسوا  كانا م كية عامة أم م كية  ا ةا  ذح ا 

الماد    أ داةا عسكريةا واستنادا  ل   ليسا  ا ول    53التي  اإلضاةي  البروتوكول  من 

الفنية   وا عمال  التاري ية  اآلثار  أنها  ع    التقديد  من  بنوع  الثقاةية  الممت كاا  و ي 

لسنة   اتفاقية   اي  وة  ا  العباد ا  الثقاةية  1954وأماكن  تراي    مدلول   ''  : بأنها 

أ  المعمارية  الثقاةيا كالمباني  المباني ..... والتقا  وا الشعوص  لفنية .... ومجموعاا 

الممت كاا   لقماية  الم   ة  المباني  ع  :  ةيقتوي  الثاني  ال نا  أما   .... الفنية 

الثقاةية المنقولة .... أما ال نا الثالي ةيتمثي ةي المراكز التي تقتوي ع   مجموعة 

من الممت كاا الثقاةية والمبينة ةي ال نفين ا ول والثانيا والتي يط ق ع يها اسم  كبير   

والتعدد  الكبرى  ا  مية  معياري  ع    اعتمدا  ةا تفاقية   '' التذكارية  ا بنية  مراكز   ''

 ر.Emilie, 1978, p 91ا

 أنواع الممتلكاا الثقاف ة :  -2
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ي ية لمنطقة معينة التي توضع  تعتبر اآلثار التار الممتلكاا الثقاف ة الدنيو ة : -أ 

  ا ةإن ذلك يعبر عن ال  فياا الزمنية التي مرا بها ت ك المنطقة  اةي المتاقا

 ؤسال لثقاةتها وتاري ها وتتمثي ةي :  ويو 

كالتقا الفنيةا والم طوطااا والكتصا وا شيا  ا  رىا ذاا القيمة  المنقوالا :   ▪

المجموعاا   وكذلك  وا ثريةا  التاري ية  الهامةا  الفنية  الكتص  ومجموعاا  الع ميةا 

التابعة   التنفيذية  المئقة  وقد    ا  الممت كاا.  ت ك  ومنسو اا  والمقفو ااا 

 الف ي الثالي منها لعم ية نقي الممت كاا الثقاةية.   1954 تفاقية   اي 

أما ع   مستوى الن و  القانونية الوطنية ةنجد مثم أن القانون الجزائري قانون  

الثقاةية    26ا    04/98رقم   الممت كاا  الثقاةيا ن  ع    التراي  المتع ق بقماية 

 الدنيوية المنقولة وذكر ا ع   سبيي المثالا من  مل عبار  '' ع   وج  ال  و  ‘‘. 

 من نفال القانون تعتبر أن الممت كاا الثقاةية المنقولة تشتمي ع  :   50أما الماد   

وا - ا دوااا  مثي:  العتيقة  والعمما  ا شيا   والكتاباا  ال زةيةا  لم نوعاا 

 وا  تام والق ي وا لبسة التق يدية وا س قة.  

الع وم   - بتاريخ   ..... المت  ة  الثقاةية  التطور  والتقنيااا  وا الممت كاا  ريخ 

 لسياسي.  واا جتماعيا وا قت ادي 
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 م ة باليد.  لرسوم المنجز  كاواالممت كاا ذاا ا  مية الفنية مثي : ال وقاا الزيتية   -

 لطوابع البريدية. واال كوك أ  -

 ر.98-04وثائق ا رشيا بما ةي ذلك تسجيما الن و  االقانون رقم  -

لمؤسساا الفنيةا والع مية  واتمثي مؤسساا ا عمال ال يريةا والتربوية  العقاراا :   ▪

 مهما كانا م كيتهاا و ي  شاراا ضمنية ل عقاراا. 

ةي الباص ا ول بذكر لآلثار الثابتة    1981وجا  قانون اآلثار العربي الموقد لعام  

 كبقايا القديدا والمباني والتمل ا ثرية والمغاور والقمع وا سوار والق ون.  

 

 

 

 الممتلكاا الثقاف ة الدين ة:  - ب

ةهي كي شي  م    ل عباد  يد ي ضمن المعتقداا الدينية لكي شعصا ةسوا   

المعتقداا سماوي و  السمويةويكان م در  ذح  الدياناا  الثمي وكذلك    نطبق ع   

ع   الدياناا ا  رى الوضعية كالبوذية والهندوسية .... أو وضعي ةإن  يعتبر جز   
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ا  2012من ثقاةة كي ب د .... و ي تعرف بالممت كاا الثقاةية الدينية المقدسة اجمالا 

 ر.441  

نقاول ذكر بعض الممت كاا الثقاةية الدينية المنقولة المقدسةا و ذا  المنقوالا:   ▪

لباال    ن را  من  ع ي  وس م  الرسولا     هللا  ترك   ما  المثالا  سبيي  ةع    لكثرتها. 

عتبر مقدال لدى المس مين و  يجوز المساال  ويوعتادا كان يستعم   أثنا  القروصا ةه

ب ا وكذلك الشأن بالنسبة ل قجر ا سود الذي يوجد بجنص الكعبة المشرةةا ةإن  يعد من 

ية عند المس مينا و و ضمن الشعائر الدينية المقدسة أثنا   قبيي الممت كاا الثقاةية الدين

 القجا ويقتي مكانة ع م  ةي نفوال القجاج. 

الكتص السماوية التي تعتبر كمنقو اا ةإن  بالرغم من سهولة نس ها قالياا ةإنها 

كتاص   ةيوجد  النادر ا  الم طوطاا  ت ك  ع يها  ا ة  ا عتدا   من  بالق انة  تتمتع 

الذي   اليهوديةا  اإلنجيي  الديانة  الذي يمثي  التورا   المسيقيةا وكتاص  الديانة  يعبر عن 

الدين   السماوية ممث ة ةي  الدياناا  الذي من  مل   تما  الكريم  القرآن  وأ يرا كتاص 

 ر. 99ا   2001اإلسممي اأقمد ةؤادا 

من   56و    27ن ا ع   الممت كاا الثقاةية الدينية العقارية المادتين  العقاراا :   ▪

ةي عبار  '' المباني الم   ة ل عباد  ''ا وأيضا أشارا  ل     1907ئقة   اي لسنة   
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ع      1977من البروتوكولين اإلضاةيين ا ول والثاني لعام    53و    16ذلك المادتين  

من الن ام ا ساسي ل مقكمة الجنائية الدولية أشارا    9/ص/2/8التواليا كما أن الماد   

.... المباني الم   ة لألغراض الدينية .... '' .  ذا عن   ل  ذلك ضمن عبار  '' ... 

ا تفاقياا العامة المتع قة بالموضوعا أما بالنسبة لمتفاقياا ال ا ة ةقد تضمنا ذلك  

لثابتة  وا وةقا لعبار  '' الممت كاا ... أ  1954من اتفاقية   اي لسنة  1القر  أ من الماد 

أ  المعمارية  ''واذاا ا  مية ... كالمباني  الديني منها ....  كما أن    ا لفنية منها .... 

تبنا نفال النهج الذي أ ذا    1999من البروتوكول الثاني لسنة    1الفقر  ص من الماد   

 .1954من اتفاقية   اي لسنة   1ب  الفقر  أ من الماد  

الموجود   المقدسة  البناياا  ت ك  ةي  العقارية  الدينية  الثقاةية  الممت كاا  وتتمثي 

كالكعبة    او ي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمكان المتواجد  ةي   اا ةي الشر  ا وس تقديد

 و يكي س يمان و كنيسة القيامة.   المسجد ا ق  واوالمسجد النبوي الشريا  ا المشرةة

 حما ة الممتلكاا الثقاف ة في العراق زمن االحتالل :   -ثان ا

لثاني قواعد  ا ة ل ممت كاا الثقاةية  وا روتوكوليها ا ول  وبتضمنا اتفاقية   اي  

أثنا  مدد ا قتمل و غالبا ما تتعرض الممت كاا الثقاةية دا ي ا راضي المقت ة لكثير  
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 ضرار سوا  من قبي قواا ا قتمل بشكي مباشر أو غير مباشر من  وا من الم اطر 

  مل اإل مال.  

ا  اإلضاةي  البروتوكول  تضمن  لعام  كذلك  ا عيان    1977ول  بقماية  ن ا 

 ر.493ا    2005ماكن العباد  االعباسيا وا الثقاةية 

قيي يضمن القانون الدولي اإلنساني القماية القانونية ل عديد من الممت كاا ةي  

المس قةا قيي يق ر مهاجمة   أ وادمير  وتالنزاعاا  تمف مثي  ذح الممت كاا.   وازالة 

قانونية التي يضمنها  ذا القانونا والتي تجد تعبير ا بضرور  كن ما  ي سمة القماية ال ول 

 ستيم  ع يها بطريقة   تبرر ا الضرور   وا التزام أطراف النزاع بعدم تدمير الممت كاا أ 

عيان معينة مق نة ضد  وا  لتزام بعدم است دامها من أجي جعي أماكن  وا   ا العسكرية

.  ن اإلجابة ستكون من  مل القماية المقدد  ةي القانون الدولي   عم ياا عسكرية ؟ 

 لمتمث ة با : وا اإلنساني 

  

 :   الحما ة المزدوجة  -1

ا لتزام الذي يفرض ع   القواا    انق د بالقماية  المزدوجة ل ممت كاا المدنية

مدنية تسري ع يها   كأعيان  الممت كاا من جهة ب فتها  است دام  ذح  بعدم  المس قة 
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ومن جهة أ رى  ضوعها لقماية   اجميع ا قكام المتع قة بقماية الممت كاا المدنية

يال  ل و  ا ة بموجص ا قكام المتع قة بقماية الممت كاا المدنية ةي قالة النزاع المس ح.  

أنهما متطابقان .  وا  ناك تناقض بين النوع ا ول   نطبق  ذا  ويلثاني من القماية بي 

النوع من القماية  ا ة ع   الممت كاا الثقاةية التي ت ضع من جهة بقكم طابعها 

ل شعوص اسعد وا ن جهة أ رى باعتبار ا جز ا من التراي الثقاةي أ وم  االمدني لروقي 

 ر. 23ا   2007هللاا 

  ا لدينية وا لوطنية أ وا اية  ذح الممت كاا تقديدا ع   ا  تمةاا الثقاةية أ موقوتسم

بقسص ما أع نا عن  ديباجة اتفاقية   اي لقماية الممت كاا الثقاةية ةي قالة النزاع  

التي تن  : ''  ن ا طراف السامية ا...ر  عتقاد ا    1954مايو / أيار    14  االمس ح

أن ا ضرار التي ت قق بممت كاا ثقاةية يم كها أي شعص كان تمال التراي الثقاةي الذي  

تأسال ت ك  وتةكي شعص يسا م بن يب  ةي الثقاةية العالمية ''    اتم ك  اإلنسانية جمعا 

جز ا من التراي المشترك    اقاةية وقمايتها بو فها  كذا القماية من كون الممت كاا الث 

 لإلنسانية بغض الن ر عن الثقاةة التي تنتمي  ليها.  

 الحما ة العامة :    -2
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الوقائية   ل تدابير  المن مة  الن و   من  جم ة  قول  العامة  القماية  تتركز 

كثر  وا نق  وع     ا والعمجية ل ون الممت كاا المدنية المزمة ةي قا ا النزاع المس ح

 قتياطاا أثنا   وا تقديدا ةإن  ذح القماية تنطوي ع   نوعين من ا لتزاماا : التدابير أ 

أ وا الهجوم   العدائيةوا لتدابير  ا عمال  آثار  من  ت ك    ا قتياطاا  من  ا ول  ةال نا 

ةاع ة تدابير  ةي   االتدابير  ي  المهاجم  الطرف  يت ذ ا  أن  اقتياطاا يجص  أنها  أي 

العم ياا  اآل ر  ا العدائية  تسيير  الجانص  الثاني    اوع    اقتياطية  وتةال نا  دابير 

 منفع ة يجص ع   المداةع أن يت ذ ا. 

وتست دم الن و  القانونية ةي نطا  القماية العامة عاد  م ط قين  ما :  

''تقريم'' و ''منع'' الذين يعنيان أطراف النزاع ع يهم '' التزام وسائي'' أي تبني القواعد 

والتزام بنتائج أي منع تققق أعمال   اهدف  ل  تقريم أعمال معينة ضد الممت كااالتي ت

و  يجوز لهم التذرع بالضروراا العسكرية القهرية ل ت  ي    اضد الممت كاا ةي آن معا

ا داما  ومعن ت ك ا لتزاماا من أجي توجي  عمي عدائي ضد أعيان ما     ذا كانا  

  يفتها  ل   دف عسكري. ت ك الممت كاا قد قولا من قيي و 

أدن    الممت كاا وتوةير قد  اقترام  العامة يتضمن  القماية  تعبير  ةإن  ثم  ومن 

هجماا الردعا وتقرر  ذا النوع من  ول وعدم جع ها مقم ل هجوم أ   امقبول من الوقاية لها
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لسنة   اتفاقية جنيا  التي ة  تها  القواعد  ةي  اتفاقياا   1864القماية  وما تم ا من 

والبروتوكو ن اإلضاةيان    1949و ا  امة بما ةيها اتفاقياا جنيا ا ربع لعام  وبروتوك

ةضم عن العدد اآل ر من ن و  القانون الدولي اإلنساني مثي    ا1977 ليها عام  

لعام   المتقد   ا مم  واتفاقية  الغازااا  است دام  لق ر  بشأن    1980بروتوكول جنيا 

 قول ا لغام ا رضية.  تفاقية أوتاوا وا أس قة تق يدية معينة 

العامة يشمي تأكيد ا لتزاماا بالقماية   القماية   قترام  وا ونعيد تأكيد أن ن ام 

  ا  شيا  المدنية أثنا  النزاع المس حوا المن و  ع يها ةي ا تفاقياا بشأن الممت كاا  

القسم ا ول من    1977أكيدا لذلك وضع بروتوكول جنيا اإلضاةي ا ول  وت عنوان 

العامة القماية  الثاني تقا مسم   ا ول من   االباص  القسم  ةضم عن  طمقها ع   

نها لم تضع تعريفا لهاا  ولوا   امن ذاا البروتوكول  52وترددا ةي الماد     االباص الرابع

الجوانصوا بدوي متعدد   السكان    انها  بين  التمييز  ع    النزاع  أطراف  تشمي عمي  ةهي 

وج  عم ياتها ضد  وت  ا   داف العسكريةوامت كاا المقمية  ين الموبلمقات ين  وا المدنيين  

ماية السكان وقشمي القواعد التي تقوم بتأمين اقترام  وت   اا  داف العسكرية دون غير ا

 المدنيين وا عيان المدنية.  
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 الحما ة الخاصة:    -3

اتفاقياا جنيا   ا ول  تفاقياا جنيا  وبأد  ا  اإلضاةي  البروتوكول   ا ة 

القماية ال ا ة لألعيانا قيي أنها سمقا ةي العديد من المواد بتأكيد    مفهوم  1949

المقايد ا  المأمونةا والمناطق  كالمناطق  المقمية  الممت كاا  لبعض  ال ا ة  القماية 

 لمناطق المنزوعة السمح.  وا لمواقع المجرد  من وسائي الدةاعا وا 

لمنشآا  وا  قترام لألعمال  وا شمي القماية ال ا ة تأكيد ا لتزاماا بالقماية  وت

قطاا توليد  وملقواجز المائية  وا التي تقتوي ع   عنا ر  طر  مثي السدود المائية  

الطاقة الكهربائية التي تعمي بالطاقة النوويةا ةهذح ا مكنة يجص أ  تكون  دةا ل هجمااا  

 ر.1977ن كانا تشكي أ داةا عسكرية االبروتوكول اإلضاةي ا ول لعام وا قت  

القمايةمو  جو ر  ذح  أن  الواضح  الممت كاا   ان  من  مقدد   بفئة  تتع ق  أنها 

ا لتزام  ول   االمدنية تقرر  ثم  القماية  من  ذح  تستفيد  التي  الفئة  الن و   تقدد  ذلك 

شير ةي  ذا ال دد أن  ليال  ناك ن ام متكامي لتدابير القماية  وي  ابالقماية الواجبة

لما  ةي  وا أ   ا لبيئة الطبيعيةوا   الوقداا الطبيةوا ال ا ة يسري ع   الممت كاا الثقاةية  

ن المساعي القالية  ولوا   الكواري الطبيعيةوا ا ا النكباا أ وق  اقا ا النزاعاا المس قة

 يجاد ن ام دائم ل قماية ال ا ة . وا تتج  نق
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من البروتوكول اإلضاةي ا ول المتع قة بقماية    12ذا ا تجاح تعكس  الماد   و 

من ذاا البروتوكول المتع قة بالمنشآا التي تقوي قوى   56لماد   وا   الوقداا الطبية.

 لمقطاا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.  والجسور وا  طر  كالسدود المائية 

ع ق  ذح القماية عندما تست دم الممت كاا ةي غير است داماتها العاديةا ةتقوم  وت

لسبيي  وا كون الهجوم ع يها  ويباشرا  ومام  و نت م  ومبدعم العم ياا العسكرية ع   نق 

ذا أ ذنا المقطاا النووية لتوليد الكهربا  ةتع ق  وا الوقيد المستطاع إلنها  ذلك الدعم. 

قمايتها ال ا ة  ذا وةرا  ذح المقطاا الطاقة الكهربائية لدعم العم ياا العسكرية  

المستطاع إلنها     لسبيي الوقيدوا باشرا و كان مثي  ذا الهجوم  ومام  و نت م  ومع   نق

ن مثي القماية ال ا ة ت ك القماية الم   ة ل ممت كاا الثقاةية  وممثي  ذا الدعم.  

قدى أ م مناقص وا   ا1954أثنا  النزاعاا المس قةا التي ن ا ع يها اتفاقية   اي  

ضفا     ذح ا تفاقية أنها أد  ا ةي الم ط ح القانوني مفهوم '' الممت كاا الثقاةية '' وا 

 القماية ال ا ة ع ي .   ن ام
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 الحما ة المعززة :    -4

الموقع ةي مارال / آذار   1954أد ي البروتوكول الثاني الم قق باتفاقية   اي  

بشأن قماية الممت كاا الثقاةية أثنا  النزاعاا المس قة ع   مفهوم الممت كاا    1999

ةقد رؤى أن ن ام القماية ال ا ة    االثقاةية القماية المعزز  الجديد بموجص الف ي الثالي

كما أن     اقد مض  عهدح نوعا ما  1954القديمة الذي جا ا ب  من قبي اتفاقية   اي  

 ذلك ةض وا أن يقي ن ام القماية الجديد مقي القديم.  ول غير دقيق بالمر ا 

قائمة وت ةي  المدرجة  الثقاةية  بالممت كاا  أساسا  الجديد  المعزز   القماية  تع ق 

المعزز ا  الممت   بالقماية  المشمولة  الثقاةية  قكوميا وا كاا  كيان  يتول   دارتها  لتي 

جنة قماية الممت كاا الثقاةية ةي قالة نزاع مس ح.  ذا ةهي قماية مقرر  لفئة  ا ة  و ول 

 ي التي تكون ع   جانص كبير من ا  مية بالنسبة ل بشرية.  و من الممت كاا الثقاةية 

جص أن نمقظ أن  ذا البروتوكول وضع شروطا لتطبيق ت ك القماية وردا  وي

 ت    ةي :  وتةي الماد  العاشر  من   

 أن تكون تراثا ثقاةيا ع   أكبر جانص من ا  مية بالنسبة  ل  البشرية.  -أ 



 عائشة عبد الحميد  د.                       اآلل اا الراع ة لحما ة التراث الثقافي على المستويين الوطني والدولي

 2021 نوفمبر                   المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية    

251 

 

قانونية    -ص بتدابير  مقمية  تكون  الوطني  وا أن  ال عيد  ع    مناسبة  دارية 

لها أع   مستوى  وتوالتاري ية ا ستثنائية    تعترف لها بقيمتها الثقاةية كفي 

 من القماية. 

أن ي در    اأن   تست دم  غراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية  -ج

الذي يتول  أمر مراقبتها  عمنا يؤكد ع   أنها لن تست دم ع     الطرف 

شير ةي  ذا ال دد  ل  أن  ياغة ت ك الشروط  ذح الماد  جا   ويالنقو.  

يجاد ن ام شب  دائم لقماية وإلداا تتماش  مع قا ا النزاع المس حا  بمفر 

 تابعتها اليوم ةي القانون الدولي اإلنساني.  ومالممت كاا الثقاةية  

ع   أن الماد  القادية عشر  تضمنا شروطا أ رى لتطبيق  ذا النوع من القماية  

ال   يقدم  ل   أن  ع ي   النزاعا قيي ةرضا  لكي طرف من  قائمة بالنسبة  المعنية  جنة 

نح كي طرف ا ت ا   ومبالممت كاا الثقاةية التي يست زم ط ص منقها قماية معزز . 

ق مراقبة الممت كاا الثقاةية بأن يط ص  دراجها ع   قائمة الممت كاا ذاا القماية  وقأ 

المعزز . ةضم عن تأكيد ا بعض اإلجرا اا المؤدية  ل  تمتع ممت كاا ثقاةية بعينها 

 لقماية.  بهذح ا 
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 يقوم  و بعبار  أ رى ةإن قرار منح القماية المعزز  االمؤكد ر ت ت  ب  ال جنة  

ل   وا   ع   أساال المعايير سالفة الذكر ع   أن  مكانية معارضة اإلدراج ةي دولة عض

 ط ص  دراج أقد الممت كاا الثقاةية ع   القائمة.

د من القماية المعزز  ةي جدر اإلشار   ل  وجود ممت كاا مدنية أ رى تستفيوت

 ي تشمي :  و القانون اإلنساني 

لمركباا و وسائ  النقي ا  رى كما يؤكد البروتوكول  وا الوقداا الطبية    -1

 .11والبروتوكول اإلضاةي الثاني الماد   ا21و  12اإلضاةي ا ول المواد 

اإلضاةي ا ول  ماكن العباد  كما يؤكد البروتوكول  وا الممت كاا الثقاةية    -2

 .  16لبروتوكول اإلضاةي الثاني الماد  واص  ا53الماد  

يؤكد   -3 كما  المدنيين  السكان  لبقا   عنها  غن   التي    ا شيا   قماية 

 .  14والبروتوكول اإلضاةي الثاني الماد   ا54البروتوكول اإلضاةي ا ول الماد  

 . 55لماد  البيئة الطبيعية كما يؤكد البروتوكول اإلضاةي ا ول ا  -4

الهندسية    -5 يؤكد وا ا شغال  كما  قوى  طر   ع    المقتوية  لمنشآا 

 .15والبروتوكول اإلضاةي الثاني الماد   ا56البروتوكول اإلضاةي ا ول الماد  
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المواقع المجرد  من وسائي الدةاع كما يؤكد البروتوكول اإلضاةي ا ول    -6

 . 59الماد  

 . 60المناطق منزوعة السمح كما يؤكد البروتوكول اإلضاةي ا ول الماد    -7

أنها  وا  القانونية  الن و   الوارد  ةي  القماية   م ما ةي ا مر أن جميع قواعد 

ؤسال لنا الفئة التي تستفيد  وت  االتي سبق ذكر اتقدد لنا ا نواع الم ت فة من القماية  

ستنتج منها أن   ذا منقا القماية لكي الفئاا من الممت كاا وا شيا  المدنية  وي  امنها

 شيا  المدنية  وا ةنكون أمام قماية عامة . أما  ذا منقا لفئة مقدد  من الممت كاا  

أمام قماية  ا ةا   لفوبةنكون  القماية  ما منقا  الممت كاا  المثي  ذا  معينة من  ئة 

الثقاةية التي تكون ع   قدر كبير من ا  مية نكون أمام قماية معزز . ةضم عن أن 

   ت ك القماية يجص أن يطبقها أطراف النزاع ع   كي الممت كاا المعنية. 

 الحما ة بواسطة العالمة المميزة :    -5

أ  العممة  المميز وا توةر  لألعيا  الشار   عنها  غن   أثنا   ق انة    المدنية  ن 

المس قة  ل جيش  االنزاعاا  التابعة  ال قة  م الح  تقمي  اإلغاثة  وج  اةهي  معياا 

المدنيةوا  ا التطوعية ةضم عن كونها وسي ة    اوالوقداا ال قية المدنية  ا لمستشفياا 
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النقي الطبي    لوقداا الطبية المدنية و وسائيوالمستشفياا  وا لطائراا  وا لقماية السفن  

 الخ ..... االقانون النموذجي بشأن استعمال وقماية شار  ال  يص ا قمرر. 

لشمال  وا  سد  وا لهمل ا قمر أ وا عرف ت ك العممة بأنها شار  ال  يص ا قمر أوت

  ا 1863ا قمرين ع   أرضية بيضا  . وقد اعتمدا  ول مر  ةي المؤتمر الدولي لعام  

وبغرض قماية الممت كاا    اانية مقضة   أ داةا عسكريةست دم لت دم أغراضا  نسوت

لوقداا و وسائ   والطائراا  واكالسفن    ابما ةيها التابعة ل   م  اذاا الطابع المدني

 إلمداداا أثنا  النزاع المس ح.  وا لمعداا  والهيئاا الدينية  وا ل دماا الطبية  واالنقي الطبي  

م ةي زمن الس م بغرض التعريا  وكما تست دم  ذح العممة ةي زمن القرص تست د

 لقماية معا.واو غرض م ت ا عن زمن القرصا الذي يكون ل تعريا و 

لتعرف ع يها ةي  وا ولقد قنن الدول اإلنسان است دام العممة لقماية الممت كاا  

لتي يقتما أن تدور ةيها رق  القتال .  واا راضي المقت ة أو ةي المناطق التي تدور أ 

لتجنص تست دم  أ   ةهي  كا شغال  لألعيان  قوى  وا التعرض  ع    تقتوي  التي  لمنشآا 

 لممت كاا الثقاةية .  وا  ا طر 
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ت ك  وت ع   وضع  مس ح  نزاع  أي  ةي  القيام  ا طراف  تشجيع  أقكام   ضمنا 

و كذلك المواقع    المنشآا التي تجري ةيها أنشطة  طر واتمييز ا شغال أ وبالعمماا  

  بيئة.  ولأ التي تكون أساسية ل  قة اإلنسانية  

ر من البروتوكول اإلضاةي ا ول  تفاقياا جنيا ما يؤكد  7ا  56نا ةي الماد   ول 

 قيي دعا بأن تسم ا عيان التي تقوي ع   قوى  طر  بعممة  ا ة تتكونمن  اذلك

مجموعة من ثمي دوائر برتقالية زا ية توضع ع   المقور ذات ا ةي النزاعاا المس قة  

من اتفاقية   اي لقماية الم كية الثقاةية    6ر .و ذ با الماد   1954ااتفاقية   اي لعام  

 ر.  30ا   2007 ل  تأكيد القواعد الدولية ةي  ذا ا تجاح اسعد هللاا 

الماد    دعا  بروتوكول  12و  لعام    من  الثاني  اإلضاةي  أةراد    1977جنيا 

لوسائ  ال ا ة بالنقي الطبي  براز  وا ةراد الهيئاا الدينية والوقداا  وا ال دماا الطبية  

أ  ا قمر  ل   يص  المميز   أ وا العممة  ا قمر  ع    وا سد  وا لهمل  ا قمرين  لشمال 

 أرضية بيضا  و وضعها ع   وسائ  النقي الطبي.  

العمما الدولي اإلنساني ق د  لذلك نجد أن  القانون  المميز  ولدا ةي  طار  ا 

ةمن  ملها يق ر ع   أطراف النزاع التعرض لألعيان المدنية    اتققيق مبدأ القماية

ةراد ال دماا وا التي تقم ها . ةيق ر ع هم مثم القيام بهجماا ضد الوقداا الطبية  
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أ وا الطبية   التي تقتوي ع   قوى  طر وا شغال  الثقاةية عندما او   المنشآا  لممت كاا 

 تقمي ت ك العممة. 

 التزام سلطاا االحتالل بحما ة الممتلكاا المدن ة ودور العبادة :   -ثالثا

المدنيةا سوا  كانا ممت كاا  الممت كاا  ينبغي ع   س طاا ا قتمل قماية 

الممت كاا المادية  مادية أو ثقاةيةا  ننا تطرقنا سابقا  ل  التزام س طاا ا قتمل بقماية  

ةسنق ر قديثنا  نا ع   قماية الممت كاا    االمنقولة و غير المنقولة ةي الب د المقتي

 الثقاةية و دور العباد  . 

المعا د  ال ا ة    اكما وردا عد  اتفاقياا ت   قماية الممت كاا الثقاةية منها

أةريي    15ر واشنطن ةي  آلثار التاري ية اميثا  روريخوا بقماية المؤسساا الفنية الع مية  

  اي    المئقة التنفيذية  تفاقية قماية الممت كاا الثقاةية ةي قالة نزاع مس حوا   1935

لبروتوكول من أجي قماية الممت كاا الثقاةية ةي قالة نزاع مس ح  وا   1954ماي    14ةي  

الثقاةية    1954ماي    14بم اي ةي    قق  و ومو كذلك قرار يتع ق بقماية ا عيان 

 .  1977جوان  07بجنيا ةي  1977بروتوكولين اإلضاةيين لعام بال 
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 حما ة الممتلكاا المدن ة :    -1

'' ااتفاقية جنيا الرابعة لعام 53ةي الماد  ''   1949قررا اتفاقية جنيا الرابعة  

و قد أ ذا اتفاقية   اي    ا نقولةرومر أن : ا   يجوز تدمير أية ممت كاا ثابتة أ 1949

المس قة بالقسب  1954لعام   والنزاعاا  ا قتمل  أثنا   الثقاةية  الممت كاا  قماية    ا ان 

لتاري ية  وا '' منها ب  و   د ال المعالم العمرانية الفنية 1قيي ورد ذلك ةي الماد  ''

الثقاةية الممت كاا  مفهوم  ا ول  من   اا ثارية ضمن  الماد   اأر من  الفقر   كما عدا 

أن جميع الممت كاا الثقاةية وا موال المنقولة الفنية وغير ا من ا عمال   ااتفاقية   اي

ق د بالممت كاا الثقاةية  وي  شيا  ذاا ا  مية نفسها من قبيي الممت كاا الثقاةيةا  وا 

ما يأتي : اسعد هللاا    ا1954قسص ما جا  ةي الماد  ا ول  من اتفاقية   اي لعام  

 ر117ا   2011

طابع  وباري ية أ وتأ  ا التي تتمتع ةي قد ذاتها بقيم ةنية  ا لثابتةوا الممت كاا المنقولة أ  -أ 

 أثري.  

لممت كاا التي   تتمتع ةي قد ذاتها بال  ائ  المن و   وا المباني   -ص

ممت كاا الثقاةية  نما م   ة ب فة رئيسية وةع ية لقماية ال وا   اع يها ةي الفقر  السابقة 

 لمباني الدينية. وا المشار  ليها ةي الفقر  السابقة 
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المشار   -ج الثقاةية  الممت كاا  كبير  من  التي تقتوي ع   مجموعة  المراكز 

ذ ص بعض الفقها   ل  أن  وي ا لتي يط ق ع يها اسم '' مراكز ا بنية التذكارية ''وا  ليها 

  .اةية الوارد  ةي الماد اإلشار   ل  العنا ر المكونة ل ممت كاا الثق

 يال ع   سبيي الق ر.  ول جا  ع   سبيي المثال   اا ول  - د

 حما ة دور العبادة :   -2

'' من ابروتوكولر جنيا  52/3مقمية بموجص الماد  ''    اأماكن العباد  بشكي عام

لعام   ا ول  أ مية    ا1977اإلضاةي  التي تشكي  العباد   أماكن  ثقاةيا  وتأما  تراثا  مثي 

'' من 53ةتكون مشمولة بأقكام القماية ال ا ة الوارد  ةي الماد  ''  اوقيا ل شعوصور أ 

أماكن العباد  لدى ا مة أشم ي من القداسة المق ية  ماكن االبروتوكولر  ن قداسة 

لذلك ةإن  العباد ا كما أن معيار ''القداسة'' معيار ش  ي ل شعص الذي تعود ع ي ا 

المدنيين السكان  لبقا   عنها  التي   غن   لألعيان  المقرر   القماية   عيان  وا   اضمان 

يها ات اذ  تتوقا  ل  قد كبير ع    دار  ا طراف التي يتعين ع    اماكن العباد وا الثقاةية  

 ن من شأن   اأو عند ات اذ القرار بشأن   االتدابير الوقائية ك ها عند الت طي  ل هجوم

برز ضرور  ذلك  ا ة ةي  وت  التق يي ع   ا قي من ا  طا  العسكريةواذلك تفادي أ 

'' عندما  KALSHOVENذلك  د  '' كالشفون  وب ي انتشار ا س قة غير المبرر ا  
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ا ن ا س قة القديثة أس قة عميا  مسؤولية    ا ن العمقاا الدولية ''قال ةي مؤلف  '' قانو 

 زود ا بالن رر.   ويمن يستققها أ 

األنجل   -رابعا االحتالل  سلطاا  في  واانتهاك  الثقاف ة  للممتلكاا  مريكي 

 :     2003العراق بعد حرب 

 اما ةي  يشكي التراي الثقاةي ركيز   امة ةي قيا  الشعوص ذلك أن  ي عص دورا  

القادمة لألجيال  أن   ري مشترك  بماضيهاا  ضاةة  ل   الشعوص  القاضر  ذح    ا رب  

 ذ أةرد مجموعة   اغفي القانون الدولي اإلنساني ةي جانب  الموضوعي عن  ذح ا  ميةوي

لفئاا   أةرد بعض القواعد ال ا ة  المدنية كما أن   من القواعد العامة لقماية ا عيان 

 ر. 01ا   2010نها ا عيان الثقاةية ازورا وملمدنية معينة من ا عيان ا 

االعباسيا     الراةدين  بمد  ةي  نشأا  التي  القضار   أقدم 514تعد  أقد  را 

القضاراا التي عرةتها اإلنسانية ع   مدى تاري ها الطويي كما يعد العرا  من أ م  

المواقع ا ثرية  المواقع بالنسبة لع ما  اآلثار ةي العالم  ن  يضم عشراا اآل ف من  

التي تعود  ل  سبعة آ ف سنة ع م منذ بزوغ ةجر القضار  لكن  ذح القضاراا التي  

لثقاةة اإلسممية  ذ تنوعا القضاراا  وا نشأا ةي العرا  استمرا ثم ا ت طا بالقضار   

 نتشرا من أرض الراةدين.  وا لع وم التي ولدا وا لثقاةاا وا 
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التراي    أقد ينكر ما ل عرا  من  و قها و قيمتها  دمير ا مة برو وت ن تدمير 

ي  و ةع   أرض  أقيما أول مدينة بنا ا اإلنسان    اقضار  عريقة عرةا منذ قديم الزمان

 ر. 407ا   2008مدينة ااريدور التي وجدا آثار ا ةي مدينة اأورر اداوودا 

سوا    الثقاةيةتجدر اإلشار   ل  أن  ناك ا تمام دولي بمسألة قماية الممت كاا  

االقرار    زداد أ مية قماية  ذح الممت كاا وقا النزاع المس حوتلقرص  واةي زمن الس م أ 

 ر.2004جوان  8المؤرخ ةي   1546رقم 

 أما عن األضرار التي لحقا بالممتلكاا الثقاف ة :  

يرى مؤر ون عراقيون أن ا طباغ مياح دج ة بأقبار الكتص التي رما ا  و كو 

أندر  أ   1258عام   اآل ف من  المتاقا و سرقة عشراا  استباقة  ألا مر  من   ون 

 م يعرف العالم مثيم لها.  ول ثمن القطع ا ثرية ةي عم ية سطوا 

ر ألا قطعة لم يضب  منها 170وو ي عدد القطع المسروقة  ل  أكثر من ا 

يةا  عض الدول ا وروبوبلدول المجاور   وار ألا قطعة دا ي العرا   30سوى ما يقارص ا

 ر. 520لمستهدف ا ول بالسرقة االعباسيا   وا و كان متقا بغداد  

مسبقا   ل تنفيذ  معد   وةق  طة  جا   الثقاةية  ل ممت كاا  نهص  من  قدي  ما   ن 

الغز وم بداية  مع  ل عرا   واتزامنة  غز وبلعسكري  أ رى  ن  الثقاةية  واعبار   لممت كاا 
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لعرا  وع   الرغم من المناشداا  وا لمتاقا العراقية كان م ططا كهدف من أ داف غز وا 

الكثير  من جميع أنقا  العالم ةقد ترك المقت ون المواقع ا ثرية ةي العرا   دةا ل سارقين  

دون اكتراي بالقانون الدوليا عمو  ع    قامة قواا ا قتمل معسكراتها ةي المواقع 

القساسة العسكرية  اا ثرية  العم ياا  أثنا   التاري ية  المدن  دمرا  آبهة    ا قيي  غير 

الغزو وبعدح قبي  الغازية  ل قواا  العالم  أنقا   الكثير  من جميع  بضرور    ابالمناشداا 

لفن  واب  رموز الثقاةة وع ما  العالم ةي ع م اآلثار ويالمقاة ة ع   الممت كاا الثقاةية 

و ا ة أ طار السرقاا بعد القرص كذلك وج     اةلتاريخ من أضرار العم ياا العسكريوا 

ل متاقا   العالمي  ا زر   وا المج ال  ل درع  الدولية  ا مريكي  ومل جنة  اآلثار  عهد 

ن ماا أ رى م ت ة تقذيراا عامة وقدما مع وماا مقدد  عن الكنوز الثقاةية  وم

لقانون الدولي  ريطانيا بمسؤوليتها بموجص ''ا وب الواجص قمايتها ةي العرا ا وذكرا أمريكا  

لقماية الممت كاا الثقاةية ةي قالة نشوص القرصا    1954'' و ا ة اتفاقية   اي لعام  

المواقع  وق الثقاةية لكن  ناك  وا ثا قواا ا قتمل ع   منح ا ولوية لقماية  لهيئاا 

 جماعاا م الح و ضغ  قدما ن ائح مناقضة  ل  الم ططين العسكريين.  

 ألثرية :  وا تدمير المواقع الثقاف ة   -1
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كجز  من   09/04/2003بدأا الهجماا ع   المواقع الثقاةية بعد ا قتمل ةي  

إلري الثقاةي و كانا أعمال السرقة تتم بنا   وا لتدمير الشامي ل مباني القكومية  وا النهص  

لدليي ع   ذلك  وا  اضو  أ ضر من س طاا ا قتملوبع   أوامر متعام ين دوليين  

العام ين   لط ص  ا ستجابة  ا قتمل  س طاا  الثقاةية  وا رةض  الهيئاا  ةي  لمسئولين 

لتراي  وا الثقاةة    العراقية لتأمين القماية المزمة و سع  عدد من العراقيين المهتمين بشأن

قام  كذلك  و  المهدد  الثقاةي  التراي  وقماية  السرقاا  لمنع  الكبرى  الجهود  بذل   ل  

 فائها ةي الم ازن والمستودعاا  وا المو فين أنفسهم بقماية القطع ا ثرية ا كثر قيمة  

ال ا ة   العراقي استقال ثمثة أعضا  من وا ا رضية  التراي  انتشار أ بار تدمير  ثر 

بيا ا بيض ا ستشارية لقماية الم كية الثقاةية اقتجاجا ع   مسؤولية القكومة  لجنة ال 

 ا مريكية.  

 الخسائر التي لحقا بالمكتباا الوطن ة :    -2

  - لوثائقوادار الكتص    – دمرا قواا ا قتمل المباني المهمة من مقر المكتبة    ▪

  20قداي أضرار كبير  نتيجة قريقين  ائ ين شبا ةيها ةي  واةي بغدادا بد ا بالواجهة  

 . 2003أةريي  12و 
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% من الوثائق    60قو  ويرقها ةي المكتبة الوطنية  وقسرقة قرابة ربع نوادر الكتص أ  ▪

تقريباا  وا العثمانية   عهدا  ا قداي  القكومة  أرشيا  وكي  الهاشمية  جموعة وملم كية 

 ت ا الرماد والد ان ما تبق  من المجموعاا. وا ل ور االفوتوغراةيةر بأكم ها وا ال رائ  

باستثنا  بعض المقتنياا    اقر  و سرقة اكنوز المكتبة الوطنيةر من الم طوطاا ▪

ا  2010 ا ة تقا ا رض اطوكانا  التي أنقذ ا السكان المق يون ةي مستودعاا  

 ر410  

 .  -دار الع م –ر  مجموعاا الم طوطاا ةي بيا القكمة وقسرقة  ▪

مكن العام ون ةيها وت  ار  مجموعاا الم طوطاا ةي مكتبة ا وقاف وقسرقة   ▪

  ا كتبة ا كاديمية العراقية ل ع وم وممن  نقاذ الكثير منها سرقة مكتبة الجامعة المستن رية  

 ر  مكتبة اآلداص بجامعة بغداد بأكم ها. وق االطص ةي بغداد كتبة ك يةوم

وسرقة ث ي مقتوياا    ا% من مقتوياا المكتبة المركزية لجامعة الب ر   70قر    ▪

المكتبة المركزية بجامعة المو ي وواجها مكتباا الجامعة واإلداراا المق ية ةي عموم 

 ر.  414العرا  الم ير نفس  من قر  و سرقة اطوكانا  
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 ضرار المباني التاريخ ة :  واالخسائر التي لحقا بالمتاحف   -3

 ول  أ مية كبير  :  وا لقد تم ةي غضون الثمثين سنة  نشا  المتاقا 

دار اآلثار العربية    امتقا الق ر العباسي  االمتقا العراقيالمتاحف في بغداد :   -أ 

 متقا الفن العراقي القديي.   امتقا ا س قة ةي الباص الوسطاني ا ان مرجان

المو يا متقا باص نرجالا متقا بابيا  المتاحف خارج بغداد:   -ص متقا 

ومن ا عيان الثابتة ذاا التاريخ    امتقا عقر قوفا متقا الس يمانيةا متقا سامرا 

 بابيا أشورا أورا المو يا نمرودا عقر قوف.    المميز ةي العرا  :

ألا موقع أثري و كذا المواقع ا ثرية    12وقبي القرص كان يم ك العرا  ما يقارص  

 ر. 163ا    2018ور قرص مدينة النا رية اعبد القميدا  وا ةي كي مكان من القضر  

بين    ▪ ما  أثرية   15و    14سرقة  قطعة  النقدية    ا ألا  القطع  ةيها  يي  لتماثوابما 

المعمارية  وا والسراميكا   والقطع  المعدنيةا  المسمارية  والمشغو ا  ع م وم لواح 

العراقي   المتقا  من  القيمة  السومرية  ا سطوانية  ا  تام  من  المتقا  مجموعة 

 ضاةة  ل  ا تفا  التمثال المرمري الشهير    2003نيسان /  12و    10ل فتر  ما بين  

ربعين قطعة وا   ار قبي الميمد3100عام ا  االسيد  ورقا ر الذي يعود تاري    ل 

 آثاري شهير  أ رى.  
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ا  ▪ ضمنها  من  المو ي  متقا  من  ا ثرية  القطع  مئاا  باص  16سرقة  ر  طار 

 لواح المسمارية من مواقع  وا   ابرونزي من بوابة مدينة االقرن التاسع قبي الميمدر

  طوطاا نادر . وم تفا كتص و  رائ  وا لنمورد وا مهمة مثي نينوى 

الثقاةي    ▪ المركز  سرقة  و  االق ر  واتدمير  يضم  الذي  بغدادا  ةي  القديم  إلداري 

امع وجوالمدرسة المستن رية ةي القرن الرابع عشر    ا العباسي ةي القرن الثاني عشر

السادال عشر القرن  ةي  التاسع عشرروب  ا السراي  القرن  ةي  القديم  السراي    ا نا  

كد تقرير ال  يص ا زر  أن االمناشداا  وا ية ةي بغداد كذلك تفكيك الثكنة العثمان

 المقدمة ل جنة الثقاةية ةي س طة التقالا المؤقتة كانا بدون جدوىر.

أكد بعض المراقبين أن اشتراك قواا ا قتمل أو ةش ها ةي منع  سقاط تماثيي    ▪

بيعي  آل ر انتهاكا ل قانون الدولي رغم أن الوضع الطوا الرئيال  دام قسينا شكي  

أن تسق  التماثيي بسقوط الن ام السياسي سوا  بثور  دا  ية أم مدعومة من ال ارج  

 أم قت  الغزو.  

ا تقوي  من قيمة  وم  ا لق ور الرئاسيةوا ضرار التي لققا بالمباني  وا التدمير    ▪

الش  ية    اقت اديةوا تاري ية   قسين  الرئيال  دام  تقوي   ذح ومومقتنياا  ا 

 ر.415ا 414وداا ةنية اطوكانا   وجومالق ور من أثاي أ 
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 :   )*( دميرهاوتسرقة المواقع األثرية   -4

  ا  د  سومرية قديمة وبمدينة    150تعرضا المواقع ا ثرية التي تضم أكثر من    ▪

سرقة   ابابي  وتلعم ياا  الكبرى  العوا م  كذلك  و  ست دم وا  اينوىرويلنمرود  وا دمير 

الرةوش   القطع  واال  و   عن  ل بقي  الف ارية لجراةاا  وا واني   لواح  وا   االنقدية 

 لقجار  المنقوتة و غير ا من ا شيا  التراثية.  وا  ا  تام ا سطوانيةوا  االطينية 

 قيا  القديمة ةي المدن العراقية  ضرار  وا لمباني  وا  ا تعرضا المواقع التاري ية  ▪

قيي تم تدمير المنطقة المركزية ةي    اجسيمة بسبص العم ياا العسكرية لقواا ا قتمل

لمباني  واا  2004مسجدا ةي الف وجة ةي نوةمبر    65و    2004مدينة النجا ةي أوا  

  عفر و عدد من المدن ا  رى.  وتالقديمة ةي الرمادي و سامرا   

القديمة ةي ابابي    ▪ المواقع  ا قتمل ا مريكي  وا تدمير  ورر بسبص  قامة جيش 

قيي است دم جنود ا قتمل ةي بابي معداا ثقي ة لجرف التربة    اقواعدح العسكرية ةيها

العمودية ل طائراا  مهب   اإلسمنتيةوا   البنا   والجدران  الوقود  فروا  وق  اقاموا  زاناا 

 بوا أطنانا من الق   ليفرشوا مواقا المركباا العسكرية  وج اعشراا ال ناد  العميقة 

 مما غيص الوج  ا ثري لهذح المساقاا.    ابجانص مسرح  غريقي بني لإلسكندر المقدوني 
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بسبص  قامة    ا ضرار الكبير  التي ألققها الجنود البولونيون ةي بابيوا التدمير    ▪

قيي وج  االدكتور جون كورتيالر المسئول    ا معسكر م األفار ةي  ذح المدينة اآلثارية

ار ةي   ل  ت ك  تقريرا شديد ا نتقاد أش  ا عن دائر  الشر  ا دن  ةي المتقا البريطاني

ا ضرارا قيي وجد أكياال رمي ل تق يناا العسكرية م يئة بالمواد اآلثارية من الموقع 

انهارا بسبب  أجزا     اوةيها أجزا  من ا واني الف ارية و ع ام و طوص آثاري  اا ثري 

ر من اتفاقية جنيا الرابعةا  53 ذح الممارساا تتعارض مع الماد  ا  امن المباني القديمة

  ا و كذلك مع االباص الرابع  ا1954لرابعة من اتفاقية   اي لعام  وا لمادتين ا ول   وا 

من االبروتوكولر اإلضاةي ا ول الم قق باتفاقياا جنيا    ار53الف ي الثالي الماد   

 .1949لعام 
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 الخاتمة : 

هص الممت كاا ويأسفرا القرص ع   العرا  تدمير العديد من المواقع التاري ية  

 الثقاةية ضاربة بالقوانين الدولية عرض القائ .  

وسرقة آثار العرا  مسألة قديمة كانا ترعا ا العديد من الدولا من بينها ما يعود  

ت ك اآلثار المسروقة    ع موم ل  مرق ة ا نتدابين البريطاني والفرنسي ل منطقة العربيةا  

 موجود  قاليا ةي أشهر متاقا أوروبا.  

ر قطعة أثرية تم استعاد  الربع  15000 ن مسروقاا المتقا العراقي تقدر با ا

 ردن وا لسعودية  وادى العرا  آثار مقفو ة لدى الدول المجاور  ا الكويا  ول   امنها تقريبا

ا وروبيةوبوسوريار   الدول  المتقد  ولندا  و اايطاليا    عض  الو ياا  وكذلك  وأسبانيار 

 دى ا نتربول.  ول ي موثقة لدى العرا  و ا مريكية 

الثقاةية   ل ممت كاا  المقرر   ل قماية  عديد   انتهاكاا  بوقوع  تقارير  عد   وأةادا 

 ادمير بعض  ذح الممت كااوتالعراقية من جانص قواا ا قتملا قين قاما بضرص  

الجوي   ل ارو ي ل مواقع ا ثرية واست دام بعضها كمواقع عسكرية وا  سيما الق ا 

لهبوط   العموديوا وقواعد  الطائراا  آلياتها    اةقمع  بواسطة  ا قتمل  قواا  قاما  كما 

 ماثيي مقفور . وتالعسكرية بإلقا  أضرار بأر فة  
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وكان قجم ال سائر التي أ يص بها متقا بغدادا أن تعرضا مكاتب  لسقق 

زالة جميع ا ورا     امن م لم فاا  واقرا  الكمبيوتر  وا  ةمم  وا  ذ جرى كسر ا بواص وا 

كمن  طور  عم ياا الهدم والتدمير ةي أن تجار اآلثار  وتمزيقها.  وتمن ع   الرةوف  

نما يقطمون الموقع ا ثري بالكامي  وا   ا   يكتفون بتقطيم اآلثار التي   يرغبون ةيها

مما يتسبص ةي ةقدان  قدى الق قاا ا ثرية المهمة التي ربما تسا م ةي العثور ع   

 اكتشاةاا أ رى.  

التي كانا متمركز أمام المد ي    ا ةي  ي قماية الدباباا ا مريكية ا ا ت اروب

العراقي  ل متقا  مقتويات   االرئيسي  نهص  عم ياا  باقتراف  وت  اتما  هنية  وم ريب  

 يبا المكتبة  وا   اكما أقر  ا رشيا الوطني الموجود ةي دار الوثائق العراقية   ا واضقة

 يبا بأضرار كبير  متاقا  وا راكز الفنون  وم  الجامعااوا  ا كتبة ا وقافومالوطنيةا  

كما تعرضا لكي  نوف    اؤسساا تع يمية وثقاةية معروةةوم  اابي وبالمو ي وتكريا 

 لقر .  وا لتدمير أ واالنهص 

جص  وي''اقتمل''    االوضع ةي العرا  بأن   1483وو ا مج ال ا من ةي قرارح  

هوم '' نزاع مس ح دولي'' وةقا  التأكيد ع   أن القرص ةي العرا  ينطبق ع ي  أيضا مف

 . 1949المشتركة بين اتفاقياا جنيا ا ربعة   2ل ماد  
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اليونسكو   من مة  ةي  الثقاةية  الممت كاا  بقماية  المعنية  الدولية  ا جهز   تتمثي 

كذا وا  و  الثقاةية  الممت كاا  بقماية  ال ا ة  ا تفاقياا  لتنفيذ  كآلية  الجنائية  لشرطة 

المقكمة الجنائية الدولية كآلية لمقاكمة المسئولين عن الجرائم المرتكبة ةي قق  ذح 

 الممت كاا. 

عتبر الجرائم المرتكبة ةي قق الممت كاا الثقاةية جرائم دولية أشد  طور  طبقا  وت

ا سا لعام  ل ن ام  الدولية  الجنائية  ل مقكمة  التالي ت ضع   ت ا   وب  ا1998سي 

 8المقكمة الجنائية الدوليةا قيي و فا ت ك الجرائم كجرائم قرص طبقا لن  الماد   

بتأمي القماية الجنائية    –ر يتبين    9  –ص    –  12من الن ام ا ساسي لهذح المقكمة ا

الماد  ا أنها تجرم مه8الوارد  ةي ن  تجريم  الم   ة لألغراض  ر  اجمة ا عيان 

و كذلك المدارال    ا  ماكن الدينيةوا د ي ةي عداد ا ول  دور العباد   وي  ا لطبيةواالثقاةية أ 

آلثار التاري ية ةي كي الدول بو فها م ك ل بشرية  وا  المسرحوا لجامعاا و دور السينما  وا 

 يال التي توجد بها ةق .  ول  اك ها

ممققة   يجص  ا شوموع ي   ا تفاقية  تابعة  الن و   ينتهكون  الذين   ا  

ذاا   ا مم  بعض  تاريخ  ع    القضا   بق د  الثقاةيةا  الممت كاا  بقماية  ال ا ة 

 نفيذ العقاص المزم.   وت القضاراا العريقة 
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 حول جامع وضريح سيدي ابراهيم المصمودي بتلمسان. 
About the mosque and mausoleum of Sidi Ibrahim 

Masmoudi Tlemcen 
 * 1 د. ليلى مرابط 

 .2الجزائر معهد اآلثار جامعة  1
 
إن المعالم األثرية المعروفة اليوم باسمممم سممميده إ رامصم المومممموده والمامثاة فو الجام  وال مممري   

إال جزء بسمممممصا من ا اجاز ال مممممشم البه حاوممممم ا ح و  مو موسمممممل الثااو  ي  صعا ر ال مممممري   و مام
وعمصه وحل ق به زاوصة ومدرسممممممة وجام    لاموممممممرو  البه  او لبلرة لوفاة حط السمممممما ان    الاواة األولل

ال ااءات ب دائق و بسمور وا د  ولان مبا المجم  معرو  باسمم المدرسمة الصعيو،صة    وح ص ت لل مبا
لما  رس السمممممممما ان ح و  مو موسممممممممل الثااو عال و   حم   عيارية  .صعيوط  اسممممممممبة إلل والدا ح و

صه وايش اص األم   والمسممممممممممافيدين ماه عال  المعماره واليائمين عا لاافية ووممممممممممصااة وارمصم المجم 
 .لو اين رشامياين

ة مر مبا المجم  بفارات زماصة عومممممممميبة حدت الل اييير جدره فو ومممممممملاه وزشارفه شاوممممممممة فو فار    
 االسمماعمار الفراسممو البه  ام  اهدصم مععم معالمه وبل  ب جة اوسممص  ال ر ات و اع اء ومملل جميل

الهد  من مبا الميال مو الاعري  بمجم  المدرسمة الصعيو،صة ح الصا جام  سميده ا رامصمم من  .لامدياة
ايييرات الاو  الموممممممممممممممادر الااريشصة والمراج  األجا صة والعر،صة وحص مممممممممممممما م اولة الو و  عال ال ش ل

  . رحت عاصه
فمن ش ل ما بلر اكمن ا وممممممممممملالصة الميال فو السممممممممممماال الم وره ومو ما مو الايييرات الاو عرفها  

 المدرسة الصعيو،صة ع ر العوور؟ مجم 
  حما الااائج المااعرة من الميال ومو إع اء الوورة الكاماة لمجم  المدرسة الصعيو،صة لما لان وبل   

 موادر الااريشصة و األجا صة  ثم الا رق لاايييرات الاو عرفها المجم اسااادا عال ال
 .اآلثار  اامسان   ري   الجام   الكلمات المفتاحية:.
 
 

 alger2.dz-leila.merabet@univيميل: سل: االسم الكامل، ال االمؤلف المر *

 واقع التراث العربي ضمن تحديات الساعة 
ISBN  978-1-7398456-1-2 

 2021نوفمبر 
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 تمهيد:
الموموده    إ رامصم  سيده  باسم  اليوم  المعروفة  األثرية  المعالم  فو    1إن  والمامثاة 

الجام  وال ري  مامو إال جزء بسصا من ا اجاز ال شم البه حاو ا ح و  مو موسل  
لامورو  1388-1359ه/791-760الثااو ح الاواة األولل  ال ري   مم  ي  صعا ر 

وح ص ت  حل ق به زاوصة ومدرسة ومسجد  صه و البه  او لبلرة لوفاة حط السا ان وعم
ال ااءات ب دائق و بسور وا د  مبا  المدرسة    لل  باسم  المجم  معرو   مبا  ولان 
 الصعيو،صة  اسبة إلل والدا ح و صعيوط.  

لان صي  مجم  المدرسة الصعيو،صة ح الصا جام  و ري  سيده ا رامصم المومودهم     
ح صاء   وسا  الفو و فو  ال ديد     السوق  وباط  فارس  صسلن رياض  ن  لان   ي  

 
سيده إ رامصم الموموده بمدياة ملااس بالميرط األ ول  وحواه من   ياة واهاجة  لما ل ر او      1

لبار ويوشها حمثال: الفيصه والعالم موسل الع دوسو   وا مام    اط العام بمدياة فاس إب حشب عن
إلل مدياة  اامسان  وسلن    ااايل او  والويخ ح و ع د هللا الوري  الاامسااو  ثم  آلالوهير م مد ا

بالمدرسة الااوفياصة  فاعام عال الويخ اليا و سيده سعيد العيبااو   لان ص ط مجالسة ومباكرت  
آا حاه ح صض الاون  ويل اليامة  ال يابس سوة الكساء الجيد و فو حغاط األو ات العاماء  وووفه من ر 

م  و  ر جاازاه السا ان 1402مم/  805ال يجعل عال رحسه ويئا  يبلر البعض حاه اوفل ساة  
م  ودفن  رو ة آل زيان  1401مم/804آشرون حاه اوفل ساة   الواثق ماوصا عال  دمصه  ياما يبلر

ا ن مريم  البساان فو بلر األولصاء والعاماء  اامسان  ديوان الم  وعات    -حاعر:من ماو  اامسان.  
 . 65-64الجامعصة  الجزائر  د.ت.  ص.
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حما ش ل الفارة ا ساعمارية ف وب  الجام  وال ري  م وور  ين وارعين    2الكراغاة. 
 م 01حالمش ا  3. مHaedo-م و حمايدو Ximenes-حشمياس مما 

ووفا د صيا لاباط      1846ساة  البه زار مدياة اامسان  م  Bargès-ح رجس   حع ل  
إ رامصم  البه لان يدشل ماه   لم  ول لمجم  سيده  الاو  كاه  الماوآت   لاا جمص   صو  

فو ال و  سيده ا رامصم  حمام جام   صي  باط البه  ص مل ال لاات موجودة  داشاه  ائ : "  
ومو   عة معمارية مير،صة د صية  الموموده"    سيده إ رامصم"المجاور لباط ومران  اسم  

ت  ولبس  مر،عة الولل   رة مويولةاالباط ب ج  ا  او مب   رااعاافت األ الوا  بات روا ة  
لون األش ر  ح ص ت به ش وط ماوابلة عال الجوااط  األجور الم او با ب  جدرااه  

ل فائية الجمال من الر ش العر،و  ياشب الباط الولل اليو و   وفو الجزء الداشاو ب ولا
ارافاعه  والو  حماار  لاط عال الواجهة    3حماار وعميه    5حماار وعر ه    10وي اغ 

ِإاَّا    "  03من سورة الفا  اآلصة   اوا لاا صا ص مل آصات  ياات من اليرآن الكريم  صة  الومال 
َر َوُيِامَّ ِاْعَمَاُه َعَاْصَ  َوَيْهِدَصَ   َفَاْ َاا َلَ  َفْاً ا ُمِ يًاا ِلَصْيفِ  َم ِمْن َبْاِبَ  َوَما َاَ شَّ َر َلَ  َّللاَُّ َما َاَيدَّ

 جام  رابا   يفو الما و  لان مبا الباط  ."   َوَيْاُوَرَ  َّللاَُّ َاْوًرا َعِزيًزا  ِوَراً ا ُمْسَاِيصًما
إ رامصم عن  ريق   الا وينسيده  بجدار  البه ال زالت بعض  ياصاا افول  ياهما   

والجام  شوص باط  األرض الم وورة ما  ين ال   مسافة ايدر ب والو مائة  دم  ي دو حن

 
2  Brosselard, Ch., « Mémoires épigraphiques et historiques sur les tombeaux des 

émirs Beni-Zeiyan et de Boabdil dernier roi de Grenade découvertes à Tlemcen », 

in, Jounal Asiatique, 7 séries, Janvier-Février, 1876, p.11.   
3 Bargès, J. J.L., Tlemcen souvenirs d’un voyage, imprimerie orientale de Nicolas Amenlon, 

Paris, 1859, pp.335-336.   

  Marçais, W.et G., Les monuments arabes de Tlemcen, ancienne librairie Thorin et 

fils Albert Fontemoing, éditeur, Paris, 1903, p.303.    
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 رر ماشرا جهاز الهادسة  بارزة فو الب ط الزيااو...  ي   وشوصات    جزء ماها لدفن
      4  فا   ريق جديد فو مبا الجزء من المدياة صمر ما  ين الباط والجام ."

فمن ش ل ما بلر اكمن إولالصة الميال فو الساال الم وره الاالو: ما مو الايييرات     
 الاو عرفها مجم  المدرسة الصعيو،صة ع ر العوور؟  

 

 

 اور  :  اآلثار البا صة من ماوآت سيده إ رامصم الموموده. 1المش ا
 م Charpentierعنح

 . مكان المدرسة)المفترض((5.جزء من المقبرة، 4.الضريح، 3.بيت الوضوء، 2.المسجد، 1)

 

 

 
4 Bargès, J.J.L., Tlemcen , 1859, pp.391-393.   
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 بناء المجمع من خالل الروايات التاريخية :  -1

الثااو   ول         يبلر ص و  ن شادون البه لان وزير السا ان ح و  مو موسل 
وفاة والد السا ان ح و صعيوط والماوآت الاو  ااما  ول ال ري    ائ : " وفو حوائل  

ر وان هللا  -والد الشاصفة اورا هللا المولل ح و صعيوط  - بمدياة الجزائر–وعبان اوفل  
عبادة  -عاصه عال  لان  ما  مالئ  حعل   وليو هللا  الداصا   فو زشر   رئو  ما  وحزمد    

الو   من ال ساات  راج  الميزان بالعبادات  ا ر هللا وجهه  ف مات جاازاه إلل  
فيها   وموو  المبلور   الوهر  آشر  لايائها  حع ا هللا  ا مام  وا افل  الكريمة   ال  رة 

حشوصه   -إلل جوارا –ايل  راج   ودفاه  رياض لاات  باط إص ن  اسادااا لي را ماه  ثم  
اورا هللا    –السا ااين: ح و سعيد وح و ثا ت ر مهما هللا  من مدفاهما بالعباد. وور   

فو  ااء مدرسة وزاوصة عال   ورمم  واعين األو ا  والجريات  ها  من العيار    -ل ياه
  5الماو   ا را وبادصا   سبما مو اآلن."

الثااو  ثم يا رق فو  ديثه عن المدرسة الا    حولل لها السا ان ح و  مو موسل  و 
مم وفصه  1363ه/  756اماماما شاوا  اهاء عماصة الاوييد  ائ :" حوفو حوائل ساة  

وجه العااصة واالمامام إلل المدرسة المو وعة    -حيدا هللا-ور  موالاا حمير المسامين
و رما بور  فولل  -ر وان هللا عاصه - عال  ري  والدا  المولل الميدس ح و صعيوط

االشابار  ومّد إليها يد ا افاق  ف اع   ها الفعاة وح مد الميارس  وحسم  المواا    
الجراصات    األو ا   وعين  وحجزل  األمصاا   واساجاط  العروش   األ اصة  و  ر  وحر ط 

 
الرواد  5 بيصة  الدراجو     ص و  ن شادون    ايدصم واعايق:  وزيااو  الواد    ماو   او ع د  فو بلر 

  .228  227ص.  2007الجزءالثااو  دار األمل لادراسات والاور والاوزي   الجزائر  
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الع مة  األعام   األعرا    الفيصه   العام  ها   لادريس  واو فل  الش ا   فيها  ورسم 
هللا م مد  ن ح مد الوري  ال ساو  فام بل  ...وفو الشامس وهر  المر وم حبا ع د  

         6..."-حيدا هللا– وفر  لان ا اداء ا  راء فيها  و  ر مو 

 ائ :"  ال مدرساه الكريمة  ين اوفو  حما الااسو فهو حص ا يبلر افس األ دا      
ا اايين ح و سعيد وح و  والدا إلل اامسان ودفن  باط اص ن ثم ايل إلل جوار حشوصه الس

ثا ت فاما لمات المدرسة  وراط فيها الجريات  و دم لاادريس فيها الوري  حبا ع د هللا  
له.   كراما  لاعام  وا  ال وير  اوا عا  المبلور  و  ر مجاس  رائه فيها جالسا عال 
فاما اايض المجاس حوهد  اا  األو ا  ولسا  ا اها لاهم  وح عم الااس  و ول هللا  

حص ا  مدا فا افل  فيها   العزيز  اليرآن  افسير  المبلور  ح و ع د هللا  السيد  ه  ال شام 
  7ل  ور بل  الشام  وح عم فصه الااس  ولان موسما ععصما." 

والد       وفاة  معاومات  ول  البساان  زمرة  لااط  وا ط  مجهول  مارخ  يبلر  لما 
السا ان ح و  مو موسل الثااو وال ااء البه ويدا عال  ري  والدا وعمصه فهو افس  

لاا    8الاص  الكااط يو    البه لابه ص و  ن شادون   ياما فو وف ات حشرة من 

 
    .283ص.المرج  افسه    6

الااسو  ااريخ  او زيان ماو  اامسان  ميا   من: اعم الّدر و العيصان فو  صان ور   او زيان    7
     وعاق عاصه:   ييه
-179ص.   1985 مود  وعصاد  الماسسة الو اصة لاكااط و الملابة الو اصة الجزائرية  الجزائر   م  

180. 

م  عااصة وايدصم:  1363- 1359مم/ 764-760المال  مجهول  زمرة البساان فو دولة  او زيان   8
 .   298  ص. 2012باغاو  ال بعة الثااصة   ورلة األوالة لااور والاوزي   الجزائر   م مد  ن ح مد
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 ااء المدرسة ف اه صع ياا ووفا وا  ا  المو   البه دفن به ح و صعيوط حما فصما يشص  
ا  الصعيو،صةلم م   للمدرسة  ووفها  لصيصه  شارج  ياو:"    ما   ولدا   ولما وول   رة 

الميا ر...حمر        ح و عامر  وااشبما مي رة من  اامسان عال  دمصه...  الط دفاه  دار 
ل  ل المعاوم.  صور    إزاء رو اه  مدرسة ليراءة اليرآن والعاوم وحن يافق فيها من ا 

ف  صمت مدرسة ماص ة ال ااء  واسعة الفااء   ايت ب روط من الوااعات  وو عت  
فو ح د  المو وعات  سملها باالوبية مر وم  وبساط حر ها بالزليج مرسوم  وجاااها  
بسااين   غرس  إزائها  الّوصاة.  ح د   من  حزمارما  وزليج  موواة   الجباسصة  بالوااعة 

حواا  المومومات الاو اروق ش رة حفاااها. وا  فيها وهريجا   صلاافااها  وايل لها
 9مسا ص . فصا لها من  اصة ما ح هجها  وحولاها وحجماها."

وا  ظ من ش ل ما بلراه الموادر الااريشصة حاها رلزت عال  ااء الزاوصة وال ري      
 - والمدرسة إب لم اا رق مبا الموادر إلل  ااء المسجد  ولكن جرت العادة عاد الزياايين

لاشايد ماوآاهم العمرااصة حن ص مر السا ان   اعايق عال    - وغيرمم من الدولة ا س مصة
الم  األ صان ح د جدران  لما ا دد فو بعض  بال ااء ووا به  اويد  لو ة رشامصة  ال 

األو ا  الاو و فت عاصه لوصاااه والافية عال الموعفين وال ابة. ومبا ما ا ياه الاو اان 

 
 .   212-211  ص.افسه  9
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م  لامجم  البه  1حالاو ة    11مBrosselard-الااان عثر عايهماح  روس ر  10الرشامياان
وم الثااو  موسل  ح و  مو  السا ان  مارشة ااا   1362-1361ه/736ح  و 

 
العالمين ح و  مو/ ا ن موالاا    :"... حمير المسامين الماولل عال رطاألولل  ةصالكاا   الاو ة    اص  10

األمير ح و صعيوط ا نحلبام األمير ح و زيد ا نحلبام موالحلبام األمير/ ح و زلريا ا نحلبام موالاا حمير 
المسامين ح و ص صاحلبام صيمراسن  ن زيان/ ووال هللا مفاشرة وشاد آثارا الكريمة ومآثرا عال ماباحلبام  

عال    /الزاوية الميامة  ما  داشل    ضريحالمبارلة  بال حلبام  فمن  هللا  ري ه  المبلور  رد  والد 
اامسنحلبام/الم روسة جمص  ال ا واة الم وية لازاوصة واليويبة/ اليريبة بعد الثان و الث ثون  ااواا  
المعروفة/ بالواغة اليدصمه والكووة الاو بماور/ الجاد و مام ال  ول وفرن ميسم الما حلبام/ وفادق 

شارج ال اد المبلور جمص / الرّ ا الّسفال بياعة  او معال والاو / واصعا فو روض الماصْة  العالصة و،
 الكاياة بالرمياْه/ وزياون اَصفداحلبام و ارض الزياون المبلور ثم/ معوراه ور اما وجمص  الم بس" 

"...حومممرا الجمص ...عال الا ديد/...ااما م ايا عاما وو فا اا ثا/...وما    الثااصة  ةص الكاا الاو ة    و اص 
مام ومابن/ ...لل بل    المبارلة الموامل/   بالمدرسةصسافاد من ال بس المبلور/...ه العام و ال صه وا 

إليها   ...الزاوصة المبلورة وفو إ عام/... اا الس ياوحلبام الواردين عال الزاوصة/ ...حمممدرسة المدشول
من زاية/... لوحلبام الميصمين  ها بعد حن ي ادا حلبام  ْرم بل /...فصه بياحلبام عاوحلبام ال بس ولما  

المسجد  صعود من المافعة/ ...ال  هحلبام و اساصياحلبام ما ص ااج إلصه ال بس/... حإوممالح و ول
الا بس   عيد  والاكمص ت/...فو  ال روريات  من  ...بل   زيت/  من  حلبام  وغيرا  مابا  المايول 

حاعر: ليال  ماه/...حالممممععم عام ث ثة وساين وسب  ماصة/...حجممماد الثااصة عام شمسة و ساين."  
الثال  عور الهجريين/ الثال   مرابا    الكاابات الو فصة فو الميرط األوسا  من اليرن الساب  إلل 

 ة دلاوراا العاوم فو اآلثار ا س مصة  حثرية  ح رو -عور إلل الااس  عور الم ديين  دراسة ااريشصة 
 .77- 75.  ص2016  02معهد اآلثار  جامعة الجزائر

إعايد  روس ر حن الاو اين الرشامياين الااان عثر عايهما حثااء عماصة الااييط بمدرسة حوالد ا مام   11
موجودة عال الاو ة الاو اادثرت ولم ي ق ماها ووء حاهما ارجعان لهبا المدرسة   ياما الاواريخ ال  -

 شوان مارسصه. لامزيد  ول المو و  حاعر:  ألالثااصة اث ت علس بل  وليد و   مبا الش   ا
 Marçais, W.et G., Op.Cit. , pp.186 et 303.  

Brosselard, Ch. « Les insriptions arabes de Tlemcen » in, Revue Africaine, n°15, 

1859, pp.169.                                                                                                    
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الاو ا مل الجهات الاو  1364-1363ه/765و الثااصة  مم   ي  ايش عال الاو ة 
حوول  ها السا ان حن اافق عايها األموال فورد فو الس ر الثااو عور عبارة المسجد   

وغيرا من زيت"  الاو ا كد عال ال ااء  ي  ع ر عاه    المسجد  حإوممالح و ول "  
ول  مسجد"   " فصه  افظ  اادة  ويير  موال  عن  عبارة  لان  فر،ما  ولهبا  "جام "  صس 
جام  سيده إ رامصم  لما  او  لون  األشوان مارسصه   ومبا ما يالدا  الواوات الشمس   

حالفارة  حوب  م  مرور الزمنو فو حول عهدا  لان عبارة عن موال حل ق بالمدرسة   
 بمير،ة من يهم  ألداء و ة الجمعة  والبين لان جامعا يجام  فصه الكراغاة العثمااصةم
ولما مو ال ال فو جمص  المدن اآلن با  فو الفارة العثمااصة  لان ماا    12. الجام 

   دائما جام  لامبمط المال  وجام  لاعثماايين بو المبمط ال افو. 

حوارت الو فياان إلل وجود زاوصة فو الس رين الراب  والشامس من الو فصة األولل  لما    
  حم " ووال هللا مفاشرة وشاد آثارا الكريمة ومآثرا عال مبا الزاوصة/ المبارلة  1حالاو ة

الميامة عال  ري  والد المبلور  رد هللا  ري ه" وحص ا فو الو فصة الثااصة الس رين  
ح...الزاوصة المبلورة وفو إ عام/ ا ن الس يل الواردين عال    حم  1او ة السادس والساب  حال 

ما    الزاوصةم ال ري  ومبا  الواردين عال  وا  عام  ايواء  الزاوصة  مبا  لاات وعصفة   ي  
"والعامر حن الزواصا    الزواصا فو الميرط ا س مو  ائ :عن وعصفة     ن مرزوق يو  ه ا 

المعدة   الموا    مو  الميرط  فو  و    رفاقعاداا  من  ا  الواردين  الم ااج   عام 
    13."الياودين

 
12 Marçais, G., et W., Op.Cit. , p. 306.        

، دراسة وتحقيق: ماريا خيسوس بيغيرا ،المسند الصحيح  الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسنابن مرزوق،   13
 . 413.ص، 1981تقديم: محمد بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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الماوآت العسلرية  ت فيها   دد  1847مارشة بساة  شري ة  اعهر مبا الزواصة عال    
مجم  سيده إ رامصم  بييت من المبااو الاو  ي  ي دو عال الشري ة  الفراسصة  اامسان 

الفااء  ومو:   بات  ال ااصة  ور،ما  وال ري    الجهة  الجام   فو  الشري ة  عال  العامرة 
              م1حالشري ة  14الور صة من الجام  مو الزاوصة. 

                  

 عن معزوزمالو فصة الثااصة.ح -ط               حعن مرابامالو فصة األولل.  -ح       

 :  وفيياا مجم  سيده إ رامصم الموموده.01الاو ة

 

 
14  Charpentier, A., et autres, L’image de Tlemcen dans les archives français, 

catalogue de l’exposition, réalisée sous l’égide de l’ambassade de France en Algérie, 

Tlemcen, 2011, p.100.     
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 المعالم األثرية لمجمع سيدي ابراهيم المصمودي:   -2

 الجامع:  -1. 2
المساجد     فو  الموجودة  و يهة  اا   الزشرفصة  عااورا  ولبا  الجام   مش ا  إن 

ي دو حن حبا  مو موسل الثااو  البه  ال مبا المجم   بعد إساص ء المريايين    15المرياصة  
حالمش ا    16عال مدياة اامسان   د ا ثر بمش  و مسجده ح و مدين وسيده ال اوه. 

 م  1  1

 
15 Marçais, G., et W., Op. Cit., p. 304.                                                                                                         
16 Bourouiba, R., l’art religieux musulman en Algérie, SNED, Alger, 1981, p.172.                                    

 

بتصرف  .1847ساة  سيده إ رامصم الموموده: مجم  1لشري ة ا    

 ( Charpentierعن:)
      .الزاوصةم3.ال ري   2.المسجد 1ح
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ل   يام     ح واط   ع ر    اجام الدشول  الومالث ثة  الرئصسو فو  الباط  م  با ين     صي  
فوا دة فو الورق والثااصة فو  جاا يين اافا ان عال الب  ة األولل من  يت الو ة   

   17. وااميزان بالبسا ة  اليرط 
  من حر،   عميامار    15مار عر ا و  19الاو ا اغ مياسااها     ااكون  يت الو ة  

  ا مل عيود مالسرة شالصة من حصة زشرفة  دعاماتب  ات وشمسة حساكيط مولاة من  
واألصسر    غ وم  1حالوورة األصمن  من   18مايا عة   يباطبالروا ان  الاو   مبا   ي  

الاي صة لم صلن مساعم  فو الفارة الزيااصة  ولهبا فمن المر ج حاها اعدص ت اسا دثت  
      19فو الفارة العثمااصة. 

اايدم الم راط  بة مزشرفة  ا اصعات مايار،ة  و يهة  اا  الموجودة فو  بة الجام     
ب  م2حالوورة  الك ير  اامسان  مابسا  الم راط  إ ار  من  لان  مهادما  مر،عات شزفصة  

ال ريق المعداو به لون يا رج  من الاون األمير إلل األ مر الياام  وبات رسومات 
 م 1حالولل 20. ابااصة زر اء ووفراء و،ص اء وش راء صعاوا م ل

حما  الصا فا  ظ حن واجهة الم راط مزشرفة  زشار  جوصة اوبه زشار  المساجد    
و  حاها  ديثة  ساة  الزيااصة  ي   فو  المسجد  الاو عرفها  الارمصم  عماصة   عت ش ل 

 حما فو األسفل فابست  او ات من الرشام ومو حص ا  ديثة.   21. 2005

 
17 Marçais, G., et W., Op. Cit. , p. 304.                                                                                                        
18  Idem, p. 304.                                                                                  
19   Marçais, G., Larchitecture musulmane de l’occident, Tunisie, Algèrie, Maroc, 

Espagne et Sicile,   arts et métiers graphiques, Paris, 1954, 

p.281.                                                                                        
20   Marçais, G., et W.,Op. Cit. , p. 304.  
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صلاا  الم راط من الجهة الصمال فا ة ص افظ فيها بالما ر حما من الجهة الصسرة     
اساعمل  زال  ا  لما لان ياوسا  يت الو ة سدة بسص ة جدا  لاات الفيوجد الميوورة   

   .اليومماها لم ي ق ووء   22لاش بة فو و ة الجمعة ش ل ا  ا ل الفراسو  

مواو  من لااة وا دة وا د  لاو وء   ين  ا ل  يت الو ة عال و ن به  و      
مبا األشير  صعاوا ااج  ص مل  من رشام األواصلس  من الجراايت  ومو يراكز عال عمود

جهااه األر،  لاابة غير ميروءة ألن العمود اعرض لعماصة الاآكل من جراء سيوط ا عال و 
سا ا   روس ر من  راءة عبارة وا دة  ومو اسم السا ان ح و  مو  ا الماء عاصه  وليد 
م  3وال وض الثااو ياشب ولل مر،  ياوس ه ال وض األول. حالوورة 23موسل الثااو  

الير،صة عال حاياض    - وء فو الجهة الومالصة  يت لاو   1992لما زود الجام  ساة  
 م  2  1حالمش ا   24المي رة المالكصة الزيااصة. 

الم    الومالصة  ئباةاي   الزاوصة  الجدار  - فو  عال  بارزة  ومو  الجام    من  الير،صة 
  13.7م  حما ارافا  الجوسق فهو16.55  ي اغ ارافاعها  ومو بو  اعدة  مر،عة    25الير،و  

إن زشارفها جد بسص ة    26درجة     60م  و الولوج إلل حعال المئباة يام ع ر مدرج من  
الجزء العاوه عال الواجهات األر،   ومو ملواة من بائلة من   حممها الموجودة  فو 

 
22  Marçais, G., et W., Op. Cit., pp. 304, 306.                                             
23 Brosselard, Ch., Mémoires …, pp.11-12.                                                                                                  
24   Hadj Omar Lachachi, Le passé prestigieux de Tlemcen, ancienne capitale du célèbre 

berbère Ya’Ghomrac’en, fondateur de la nation, Editions Ibn-Khaldoun, Tlemcen, 2002, 

p.197.      
25 Idem., p. 306.  
26 Benabadji, L.et Bencherif, M., Op.Cit., p. 301.    



 د. ليلى مرابط                                     حول جامع وضريح سيدي ابراهيم المصمودي بتلمسان.

 2021 نوفمبر                   المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية    

286 

 

رو  بالشز  الييرا و بو  العيود الوماء بارزة عال مهاد من المر،عات الشزفصة المع
          27الث ثة حلوان األ صض و ال او واألوفر. 

الاو رغم الارمصمات الاو  رحت عايها  فإاها بييت م افعة    ةاعا ر المئباة الو يد    
  28 شوائوها األواصة. 

       

 

 

 
27  Marçais, G., et W., Op. Cit., pp. 306, 307.                                                                                               
28    Brosselard, Ch., Mémoires…, p.11.                                                                                                           

 

  

 م  .Marçais, G., Wحعن : مر،عات شزفصة بات ال ريق المعداو.1الولل  
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  :  يت الو ة1الوورة  

 : الم راط 2الوورة  
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 :الضريح -2. 2

من جهة الومال عال  ه  ص ل مدشا  الجام   غرط صي  ال ري  عال ر،وة وييرة      
الواجهات م 5.65سا ة مر،عة  ول  اعها   لاسا ة ب رو ة مي اة    األر،  ح ص ت 

حر،    حعمدة من  وائ ا مل  عال  مراكزة  الفرس   ي اغ   عيود  دوة  رشامصةحاألاصلسم 
و  رما    1.15 ولها   من  جا ت مار     1.55مار  األعمدة  آثار    مبا  مدياة  حاياض 
    29.الماوورة

 
29     Marçais, G., et W., Op. Cit. , p. 307.                                                                                                    

 

 

 

 : الو ن 3الوورة  

 

 : المئباة. 4الوورة  
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   30  مار  12فهو   حماار  وحما إرافاعه  6ول  مر،عا  مياسات  اعه ال ري   اشب  ي    

ال  حص ا مر،عةمبا  ب   الاو اا  ة اعيحن  المياسات   الولل    السا ة  مو  ومو  لها افس 
مبا   وزشرفت  م3   1حالمش ا    اعاوما  بة ميراوةحه ملان الدفن     الياعة الجاائزية 

 الياعة بعااور زشرفصة جوصة من الر ش العر،و ب ولال مادسصة ولاا صة  امثات فو

 :هللا عز وجل ومو    وعبارات ماكررة فو وفات5اآلصات األشيرة من سورة المائدة  

األلوان    هالسفاو بالزليج ب   لما لسيت الجدران فو جزئها"األمر لاه هلل"  "العز هلل"
   31.وحوفر وحش ر المشاافة من ح صض و،او

اعرض  ري  سيده إ رامصم الموموده ش ل الاسعياات إلل عماصة ارمصم غيرت     
الايييرات مهمة ولها معال شاص ألاها مست  مبا  اماما من ولاه األواو  ي  اعا ر  

الاو   الزشار   ال اماة وعال  الجدران  ايييرات عال مساوة  ح دثت  إب  الم ال   هصلل 
  32حفيداها  ابعها األويل والم او. 

 المدرسة:   -3. 2

حن الموادر الااريشصة السالفة البلر وعال رحسها ما بلرا ص و  ن شادون حن السا ان   
الموافق    ه756وفو حوائل ساة الثااو ور  فو  ااء المدرسة الصعيو،صة ح و  مو موسل  

  و ح   وحليل فيها الفيصه وا مام  1965ساة    وفر   5وفو    و ام ادوياها  م1363لساة  
 

30     Brosselard, Ch., Mémoires…, p.11. 
31     Marçais, G., et W., les monuments…pp. 307-209.      
32   Benabadji, L.et Bencherif, M., « une dérestauration pour retrouver l’authenticité 

d’un mausolée ziyanide Sidi Ibrahim El-Masmoudi à Tlemcen. », in ,     

الف والمجاة  الدصااصات  فو  وار  والدراسات  لاب و   الماوس و  مجاد   لر  عدد:07 ارات     02   
.  300.ص.2018س ام ر    
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ال ساو السا ان ح و  مو    حول درس له    ع د هللا م مد  ن ح مد الوري   ب  ور 
   موسل الثااو.   

اليسصس  لما      ساة    مBargès-ح رجس  اول  اامسان  مدياة  زار  من   1846البه 
اا صة لما ادشل من باط ومران  و ااجه فع   ...ا ديد ملان المدرسة الصعيو،صة  ائ :"

  الفراسيون فيها س ص .   سا ة حاو ماا     الومال  اجد عال ب عة ح دام منمن  الموور  
  ومزشرفة  شزفصة  بمر،عاتاراف  فو اهاصة مبا السا ة من جهة اليرط مئباة مي اة  

رغم حن مبا الزشار   د  صعت لثير من  يوياها   بما واات مير،صة وحعمدة وييرة.
األولل  وحل ق حص ا الاا  بالمئباة فو عدة حماكن ماها  فمن السهل ال لم عال ما  

صمادان حمامهما لااا جزءا لماو ة مثل اا  الاو ااسط  ابيل  فإن المئباة والموال الابين  
الموال ا  ظ بسااين غير ميروسة    الثااو. ووراء  ح و  مو موسل  السا ان  إلل 
ح  ل من ال ااصات والاو ا دو حاها لاات آثار لمدرسة  دصمة. حلصست ماا آثار المدرسة  

ده لدراسة اآلثار اليدصمة  اليدصمة؟ حسام اشمياو مبا ل لم ماالء البين سص اون من بع
 33والاساال عن آثار اامسان."

م حاه وهد آشر آثار لامدرسة الصعيو،صة  والاو  Brosselard-ياما يبلر ح روس ر    
ة  ر ا فاعود لا وبل  بعدما  ايت فو ها ماازل    لم اادثر اهائصا إال بعد مرور عورين ساة

لجام    صفول  ياهما سا ة  من اسصة  ولاات اي  مبا المدرسة فو الجهة الومالصة  الفرا
  34. مار 60 ولها 

 
33 Bargès, J. J.L., Op. Cit. , p.337.  
34 Brosselard, Ch., Mémoires…, p.12.                                       
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مو  الاو حع ت ووفا د صيا اوعا ما لامدرسة الصعيو،صة   ااريشصةمن  ين الموادر ال     
ليد املن مبا المارخ   35وا ط لااط زمرة البساان السا ق البلر  مارخ مجهول  ما بلرا  

من رسم وورة  يصيصة عن الف اء البه لاات اي  فصه مدرسة ح و  مو موسل الثااو   
فمن ش ل مابلر يا ين لاا حن مبا المدرسة لاات ل يرة وواسعة  وام اا صس جدرااها  
وحر ياها بمشاا  المواد من زليج وجص  زشرفت ب جمل الزشار   لما لاات المدرسة  

اين غرس  ها حواا  مشاافة من األزمار بات الروائ  ال يبة  ع وة عال  م ا ة  بساا
 مبا لان بالمدرسة وهريجا مسا يل الولل.         

ا ن مريم فو  ارجمة الويخ سيده ح مد  ن ع د الر مان    ا  بلر واسااادا إلل ما      
ح الاامسااو  الميراوه  زاغوا  با ن  إلمم   1441-1370مم/ 845-772الوهير  ل  ا رق 

الصعيو،صة    المدرسة  الاو لاات ادرس فو  الوااء لان يدرس مواد  ول  الدروس  ففو 
الدين    وحوول  والفيه  وال دي   يدرس  الافسير  فلان  الوي   فو  العر،صة   ياما  الاية 
والهادسة   والفرائض  وال ساط  مشووان    وال صان  فلااا  والجمعة  الشمصس  يومو  حما 

   36لدراسة الاوو . 

 المقبرة:  -4. 2

والمدرسة   رر     والجام   والزواصة  ال ري   من  حساسا  الماكون  المجم   اوييد  بعد 
السا ان ح و  مو موسل الثااو ا ويل   عة حرض وييرة باليرط من  ري  ح صه إلل  

 
 .  212- 211ص.المرج  السا ق  مال  مجهول   35
 . 43ا ن مريم  المرج  السا ق  ص.  36
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 37م و،دون و  لان يامال حن يدفن باليرط من ح صه وعمصه. 4   1مي رة ماكصة حالمش ا  
   آابا   رو ة آل زيان.  والاو لاات اعر 

املن  روس ر من ا ديد المي رة الماكصة الزيااصة إب حاها لاات اماد ايريبا عال مسا ة    
بال ري  والمسجد    2م1000 بمجموعة من  ي   ورما من جهة  حشرة  ومن جهة 

الفراسصة  المدرسة  الماازل  آثار  فوق  ميدو    الصعيو،صة   الاو  ايت  الوارعين  فا   وبعد 
ور     و    2م 300وسيده إ رامصم اياوت مسا ة المي رة الاو حوب ت مسا اها سوة  

الااييط فو الجزء الفاول ما  ين ال ري  والجام   ي  عثر    1860 روس ر ساة  
فيها حوال عال ووامد   ور ارج  لوشوصات عثمااصة عال عمق مار وا د وبعد ال فر  

وامد   ر ارج   لاعائاة المالكصة الزيااصة     32مارين عثر عال  عال عمق حكثر من  
 د دام اساعمالها    حن مبا المي رة  الاو اكاوفها   ن ش ل اا  البياصا   روس ر مساااج  ا 

 38م.16مم/10 ال اهاصة اليرن 

من   حو   يا سس  لان  البه  الموموده  إ رامصم  سيده  مجم   إن  اليول  وش وة 
ال ري  والزواصة والمدرسة والمسجد ومي رة مالكصة المعروفة  رو ة آل زيان لم يا ق 
إلل عدة   اعرض  المالكصة  ي   المي رة  الجام  وال ري  وجزء ويير من  ماه سوة 

العثماا الفارة  ماب  العوور وبل   ا ساعمارية  اهدصم ايييرات ع ر  الفارة  ثم ش ل  صة  
المدرسة والزاوصة لفا   ر ات جديدة  لما حجريت عال الجام  وال ري  عدة ارمصمات  

 
37 Brosselard, Ch. , Mémoires… , p.14, 15.     
38 Brosselard, Ch., Mémoires…, pp.15-17. 
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ماب الاسعياات سواء لان فو الهصلل حو الزشار  الاو حدت إلل اووصه لامل لاعااور  
 األواصة.           

 لمصادر والمراجع  ا

د فو بلر ماو   او ع د الواد   ايدصم واعايق:  وزيااو  ص و    بيصة الروا   ن شادون ا  -1
 . 2007الدراجو  الجزءالثااو  دار األمل لادراسات والاور والاوزي   الجزائر  

الااسو  ااريخ  او زيان ماو  اامسان  ميا   من: اعم الّدر و العيصان فو  صان ور     -2
و اصة لاكااط و الملابة الو اصة   او زيان   ييه وعاق عاصه:   م مود  وعصاد  الماسسة ال

 . 1985الجزائرية  الجزائر  

موالاا ح و ال سن     م مد  المساد الو ص  ال سن فو مآثر وم اسن   ا ن مرزوق  -3
الو اصة لااور   دراسة وا ييق: ماريا شصسوس  صييرا  ايدصم: م مود  وعّصاد  الورلة 

 . 1981والاوزي   الجزائر 

بلر األولصاء والعاماء  اامسان  ديوان الم  وعات الجامعصة   ا ن مريم  البساان فو  -4
 . الجزائر  د.ت

الكاابات الو فصة فو الميرط األوسا  من اليرن الساب  إلل الثال  عور  ليال مرابا   -5
حثرية  ح رو ة دلاوراا  -الهجريين/ الثال  عور إلل الااس  عور الم ديين  دراسة ااريشصة 

   .2016  02صة  معهد اآلثار  جامعة الجزائرالعاوم فو اآلثار ا س م
1- Bargès, J.J.L., Tlemcen souvenirs d’un voyage, imprimerie orientale 

de Nicolas Amenlon, Paris,   1859.   

2- Benabadji, L.et Bencherif, M., « Une dérestauration pour retrouver 

l’authenticité d’un mausolée ziyanide Sidi Ibrahim El-Masmoudi à 

Tlemcen. », in ,      مجلة الفكر المتوسطي للبحوث والدراسات في حوار الديانيات

. 300.ص.2018، سبتمبر، 02، عدد:07والحضارات، مجلد   
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تيهرت بين المصادر التاريخية والبقايا األثرية
Tehrt between the historical sources and the

archaeological remains
 أ.د عائشة حنفي 1*

 2 معهد اآلثار جامعة الج ازئر 2
 

مركزا عمرانيا هاما في المغرب األوسط حيث عرفت انتعاشا حضاريا في الفترة    تعتبر مدينة تيهرت
التي أعقبت تأسيسها حتى إعالن قيام الدولة وازداد عمرانها بتوافر اإلباضية عليها. كما ساعد على  
ذلك عالقات حسن الجوار المتميزة التي كانت تربطها بين مختلف الدويالت التي كانت في تلك الفترة  

 ل بني مدرار بسجلماسة واألمويين باألندلس، واألغالبة.مث
اندثرت معظم معالمها ولم يبق بها إال أطالل لبعض أسوار قصبتها وبعض البقايا األخرى التي  

 الزالت مغمورة تحت األرض وتنتظر من يزيل عنها غبار النسيان.
 ويطرح هذا الموضوع اشكالية محورية تتمثل في: 

لحضارية لمدينة تيهرت من خالل ما قدمته لنا األبحاث االثرية والمعلومات _ ما هي المالمح ا  
 المصدرية؟ 

وعليه نهدف من خالل بحثنا المتواضع إبراز القيمة الحضارية واألثرية التي عرفتها هذه المدينة 
 والتي ساهمت في تطوير الحضارة اإلسالمية عامة والمغرب اإلسالمي على وجه الخصوص.

 فتاحية: تيهرت، مصادر، لقى أثرية، مركز، عمران، حضارة  الكلمات الم
 

 المؤسسات الدولية، المؤسسات الوطنية، حماية التراث، التراث الثقافي.  الكلمات المفتاحية:

 

 

 alger2.dz-aicha.hanafi@univيميل: سل: االسم الكامل، ال االمؤلف المر *
 
 

 واقع التراث العربي ضمن تحديات الساعة 
ISBN  978-1-7398456-1-2 

 2021نوفمبر 
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 مقدمة: 
تمثل مرحلة الوجود اإلسالالالالالالالالمي في المغرب األوسالالالالالالالط إحدى الصالالالالالالالفحات المشالالالالالالالرقة في 

لما جاء به الفاتحون من فكر جديد   وذلكالحضالالالالالالالالارة العربية اإلسالالالالالالالالالمية    وتاريختاريخه  
نتيجة ذلك   وكانتفي جميع الميادين،   والتحضالالالالالالرلسالالالالالالكان المنطقة يحثهم على التطور  

الكثير من   وصالالالالالدرت وازدهرتالتي تطورت    روالحواضالالالالال أن ظهرت مجموعة من المدن 
إلى مختلف المناطق من العالم اإلسالالالالالالالالالالالالمي  نذاك.    والعلمية  والمعماريةالتأثيرات الفنية  

تطرق لها الكثير من المؤرخين في كتاباتهم نظرا للمساهمات الكبيرة التي أضافوها    ولقد
 للحضارة العربية اإلسالمية.  

لقد كان إلنشالالالالاء المدن في المغرب األوسالالالالط، األثر الكبير في الوضالالالالع السالالالالياسالالالالي لهذه 
من حيث نوعية الحكم  نذاك    واألقصالالالالالالالىالمنطقة نظرا لكونها مرتبطة بالمغربين األدنى  

 (2001)عزالدين بويحياوي،   أومن حيث الوضع االقتصادي.  
ظهرت في المغرب    والتيإن المدن التي تعاقبت عليها جميع الحضالالالالالالالالالالالارات في الجزائر  

األوسالالالالالالالالط خالل الفترة الممتدة من القرن األول ل سالالالالالالالالالم إلى بداية القرن الثالث عشالالالالالالالالر  
الهجري وما شالالالملته من معالم حضالالالارية ال تزال  ثارها ماثلة للعيان ومنها ما أتى عليها  

تحالالت الرمالالال واألتربالالة تنتظر من يزيالالل عنهالالا  أطالل مالالدفونالالةالالالدهر فالالانالالدثرت وهي اليوم  
طريق إجراء تنقيبات أثرية والقيام بدراسالالالالالالالالالالات   االعتبار عنإليها   ويعيدلنسالالالالالالالالالاليان  عباءة ا 
تعيالد لهالا مجالدهالا الالذي عرفتاله إبالان ازدهالارهالا فضالالالالالالالالالالالالالالال عن إبراز منتوجهالا  معمقالة. علميالة  

 العمراني والمعماري والفني.  
مدينة حصالالالالالالب واسالالالالالالع، غزيرة    مجتمع أو  إن موضالالالالالالوع الدراسالالالالالالة الحضالالالالالالارية ألي أمة أو

ومتشالالعب النواحي، فحضالالارة األمة تنبع من عقائدها وميزاتها هذا األخير   المادة، وكثير
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الذي يكون وليد الطبيعة، والثقافة واالختالط بالشالالالالالالالعوب، ومدينة تيهرت تشالالالالالالالبثت بدينها 
ذا وخلقها وعلمها والدين والعلم والخلق يمثل رأس الحضالالالالالالارة في كل أمة   وصالالالالالاللنا لهذا    وا 

 رقيها في كل نواحي الحياة المادية والمعنوية.  المبتغى، تمكنا من التعرف على درجة 
بنشالأة هذه المدينة، دشالن عهدا جديدا ألبناء المغرب األوسالط، حيث سالمحت لهم إقامة   

صالالالالالرح الحضالالالالالارة ودخول معترك العلوم والبناء، كانت نتيجة بروز كفاءات فنية وعلمية  
اضالالالالالرة من واقتصالالالالالادية أنارت بقدرتها وعلمها أرض المغرب األوسالالالالالط حتى أصالالالالالبحت ح

حواضر العالم اإلسالمي. وقبل التطرق إلى دراسة هذه الحاضرة، كان لزاما علينا تقديم 
 بإيجاز الوضعية التي كان عليها المغرب األوسط قبل بناء مدينة تيهرت.    ولو

 أوال/ أوضاع المغرب قبل قيام الدولة الرستمية:  
ها حب االسالالالتقالل والحرية  كان سالالالكان المغرب اإلسالالالالمي على شالالالكل قبائل بدوية يميز  
سها ملوك ورؤساء. وكان للمسلمين الفاتحين مواقف مختلفة في هذا الوقت، وكانت أ وير 

)يوسالالالالالالالف جودت عبد  الخالفة ترسالالالالالالالل الوالة من المشالالالالالالالرق إلدارة المغرب وحف  األمن.  
 (1984الكريم،  

شهد عدة أحداث أهمها ثورات الخوارج وانهيار  كون المغرب كان مرتبطا بالمشرق الذي 
)علي يحي محمد الصالبي،    هالالالالالالالالالالال 132ه إلى غاية 41الدولة األموية التي حكمت من  

لقد  ،  )الصالبي(  هالالالالال 656هالالالالال إلى غاية 132لتحل محلها الدولة العباسية سنة ، (1998
)أبو اسالالالالالحاق  م الذين خرجوا عن اإلمام الحق الذي اتفق عليه الجماعة  كان للخوارج وه

دور أسالالالالالالاسالالالالالالي في سالالالالالالقوط الدولة األموية  ، (1994ابراهيم بن القاسالالالالالالم رقيق القيرواني،  
فكلما قضالالالت . حيث أنها اسالالالتنزفت قواها وارهقت خزينتها بتكاليف محاربتهم دون جدوى 

كالالان المغرب األوسالالالالالالالالالالالالالالط مرتبط ، و (1993)ابراهيم بحالالاز،    انالالدلعالالت أخرى على ثورات  
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بأحداث كثيرة ومتنوعة فتارة سالالالالاد األمن واالسالالالالتقرار فبرزت الدول والمدن، وتارة أخرى،  
 بويحياوي()عزالدين   عّمت الفوضى والفتن، فزالت الدول واندثرت المدن والعواصم.  

فعلى الرغم من كثرة هذه الثورات التي قام بها الخوارج في المشالالالالالالالالالرق اإلسالالالالالالالالالالمي وما   
أبدوه فيها من ضالروب الشالجاعة، وبالرغم ما انطوت عليه مبادئهم من دعوة إلى العدل  
والحرية، فقد عجزوا عن تحقيق أهدافهم، حيث أصالالالالبحوا عرضالالالالة للبطا واالضالالالالطهاد. 

م يعد في وسالالالالالالعهم مواصالالالالالاللة نشالالالالالالاطاتهم في قلب العالم اإلسالالالالالالالمي  وامام هذه الظروف ل 
وكان عليهم أن يغيروا في أسالالالالاللوبهم من حيث الدعوة والتنظيم السالالالالالياسالالالالالي واالنتقال إلى  

)محمود  أطراف العالم اإلسالمي بعيدا عن حاضرة الخالفة فاتجهوا إلى بالد المغرب.  
 (1985اسماعيل عبد الرازق،  

وبعد وصالالالالالالول الخوارج إلى المغرب اإلسالالالالالالالمي، تمكنوا من نشالالالالالالر أفكارهم، وتوغلوا بين 
ا يناوئون الدولة األموية بسالالالالالالالالالكان المغرب أنفسالالالالالالالالالهم. وفي غمرة هذه  دأو قبائل المغرب وب

األحداث    االنجازات التي حققها الخوارج في المغرب، عرف المشالالالالالرق تطورا خطيرا قلب
انهيار الدولة األموية وقيام الدولة العباسالالالالالية وكان من أولى مهام   رأسالالالالالا على عقب وهو

تدعيم أركانها وتثبيت قواعد ملكها بالمشالالالالالالالرق، وبالتالي فإنها لم   هذه الدولة الناشالالالالالالالئة هو
 تعير أي اهتمام بالشؤون المغربية في هذه الفترة.  

)محمد  ى ظهر اهتمامها بالمغرب جليا.  وما أن تمكنت من بسالالط نفوذها بالمشالالرق، حت
دوانيق ثاني خلفاء    . يعتبر الخليفة المنصالالالالالالالالالالالالور المعروف بأبو(1982عوض خليفات،  

كان هذا الخليفة  ،  )علي محمد الصالبي(  هالال 158هالال إلى غاية  132العباسيين حكم من  
)محمالد علي دبوز،   العربي  المغرب  بنظره من الخلفالاء العبالاسالالالالالالالالالالالالالاليين نحوأول من اتجاله  

الذي كان مقصالالالد الخوارج لمواصالالاللة نشالالالاطهم السالالالياسالالالي، فقد وجدوه مهيأ لتقبل   (2010
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 امية على المغرب كانوا يسالالالالالالالالالالالالوسالالالالالالالالالالالالونه بالشالالالالالالالالالالالالدة والظلم والجور.    أفكارهم إذ أن والة بنو
 )ابراهيم بحاز(

ومازالت قبائل المغرب صالالالالالالالالالالالالالالابرين على ذلك حتى جاءتهم الوفود األولى من الخوارج    
همالالالالالا  فقط  فرقتالالالالالان  المغرب  إلى  انتقلالالالالالت  التي  الفرق  بينهم  ومن  العراق  من  الهالالالالالاربين 
االباضالالالالالالية والصالالالالالالفرية وهي فرقة من فرق الخوارج تنسالالالالالالب إلى زياد بن األصالالالالالالفر، وهي 

)ابي   عتدال وكانوا بعيدين عن التطرف.  تميل إلى المسالالالالالالالالالالالمة، كما كانوا أقرب إلى اال
 (2009ربيع سليمان بن عبد السالم بن حسان الوسياني،  

المصالالالالادر اإلباضالالالالية أن أول داع لمذهبها ببالد المغرب، هو سالالالاللمة بن سالالالالعيد   ذكروت  
تمكن الخوارج  ، بعدها  د الدرجيني()أبي العباس أحمد بن سالالالالالالالالع وقد جاء من البصالالالالالالالالرة.  

الخوارج في المغرب اإلسالالالالالالالالالمي ابتداء    ثوراتمن التكاثف مع سالالالالالالالالكان المغرب، وبدأت  
ه. ورأى اإلباضالالالالالالية أنه حان وقت لتكون لهم دولة مسالالالالالالتقلة، وظلوا كذلك إلى  122من 

إلى  حد حملة العلم من اإلباضالية  أ  أن قدم إليهم أبا الخطاب واصالحابه من المشالرق وهو
هالالالالال واستطاع أن  140المغرب، حيث جاء لينشر المذهب اإلباضي وبويع باإلمامة سنة 

 (1986)ابن الصغير،    يدخل القير وان في نفس السنة
االنتصالالالار على جيوا الوالة العباسالالاليين في عدة معارك وتمكنوا    اسالالالتطاع اإلباضالالاليون   

من دخول طرابلس ومن حصالالالالالار القيروان. على كل حال أثمرت اتصالالالالالاالت ابن رسالالالالالتم  
 هالالالالالالالالالالالالالال. 153بإباضية المغرب األوسط بمؤازرتهم في حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 

 )عصام عبد الرؤوف الفقي، دت(
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 ثانيا/ نشأة الدولة الرستمية:
تنسالالالالب الدولة الرسالالالالتمية إلى مؤسالالالالسالالالالها عبد الرحمن ابن رسالالالالتم ولمعرفة المزيد عن هذه  

 (1984)يوسف جودت عبد الكريم،    الشخصية انظر
وهي مالدينالة من أعمالال مريالة  -  بعالد مبالايعالة اإلبالاضالالالالالالالالالالالالالاليين لاله ومطالالبالة شالالالالالالالالالالالالالاليو  لمالايالة  

بالالقالدوم إلى هالذا المكالان وبالايعوه إمالامالا عليهم و ذلالك لعالدم اتفالاقهم على رئيس   -بالاألنالدلس 
،  منهم لكونه ال قبيلة تحميه وكانت مبايعته تتويجا لجهود مسالالبقة بذلها في تلك المنطقة 

م انتقل  761هالالال 144حيث أن هذه المبايعة مرت بمرحلتين فالمبايعة األولى كانت سنة 
هالالالالالالالالالال أو  160فيها من القيروان إلى تيهرت، أما فيما يخص المبايعة الثانية، فكانت سنة  

م والتي أدت إلى إنشالاء الدولة الرسالتمية بصالورة رسالمية، ولعلى  779-م777هالالالالالالالالالالالالالالال 161
م  761ه 144هذا االختالف في المبايعة يرجع إلى أن عبد الرحمن بن رسالالالالالالالالالتم سالالالالالالالالالنة  

ألولى التي كانت سالالالالالالالالالالرا ثم انطلقت إلى طور الظهور  كان إماما ضالالالالالالالالالالعيفا في المبايعة ا 
وقد كان للدولة    (1984)عبد الحفي  المنصالالالالالالالالالالور،    للهجرة. 160واعلن اإلمامة سالالالالالالالالالالنة  

الرسالالالالتمية امتداد مذهبي من جبل نفوسالالالالة بليبيا إلى غاية سالالالالجلماسالالالالة بالمغرب األقصالالالالى  
احي المسالالالالالالاليلة ونظرا لهذا التوسالالالالالالالع الذي عرفته  مرورا بجنوب قابس إلى األوراس إلى نو 

هذه الدولة والتي عرفها المغرب األوسالالالالالط، تمكن الحكم الرسالالالالالتمي وكذا سالالالالاليطرة الخوارج  
في شالالالالالالتى أنحائه، مما أدى إلى ظهور مدينة تيهرت كعاصالالالالالالمة للدولة الرسالالالالالالتمية معلنة 

 استقاللها عن الحكم العباسي ببغداد. 
إلسالالالالالالالالالالالالالالالميالة األولى المحالدثالة، فمن المالح  أن بالد وبهالذا تعتبر تيهرت من المالدن ا   

المغرب األوسالالط لم تشالالهد ظهور أية مدينة جديدة منذ الفتح اإلسالالالمي حتى بناء مدينة 
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كثرة الحروب والثورات التي شهدتها المنطقة وبالتالي   تيهرت وربما السبب الرئيسي، هو
 )يوسف جودت عبد الكريم( فقدان األمن واالستقرار.  

 تيهرت من خالل المصادر التاريخية والجغرافية:    ثالثا/
التي كان لها وزن ثقيل في تطور الحضالالالالالالالالالالالارة    قبل البدء في التحدث عن مدينة تيهرت،

توضاليح أصالالل    اإلسالالمية عامة، والمغرب األوسالط خاصالة، علينا أن نلل إلى تفسالير أو
 هذه التسمية ومعناها. 

 / أصل التسمية:  1
عرفت مدينة تيهرت بتسالالالالالالالالميات عديدة تناقلتها المصالالالالالالالالادر التاريخية والمراجع من أهمها 
اسالالالالالالالالالالالالالالم تيهرت. كما اختلف المؤرخون في كتابتها فهناك من يكتب وتاهرتو كاليعقوبي،  

ى البعض األخر أنه  وابن حوقل، واإلدريسالالالالالالالالالالي، وياقوت الحموي، وابن خلدون، بينما ير 
من األصالالح كتابتها وتيهرتو ومن أشالالهرهم البكري، وابن الصالالغير الذي عاا في الدولة  

 الرستمية. أما جورج مارسه ودسوس المار، فيرجحان اسم وتاهرتو. 
السالالالالالالائد في معظم المصالالالالالالادر وعرفت أيضالالالالالالا وبالمعصالالالالالالومةو وو  كان اسالالالالالالم تيهرت هو  

كما عرفت بقلعة عبد   ، ,Dangel(G))1977(ر.القصالالالالالبةو كما أطلق عليها اسالالالالالم أم العسالالالالالك
 فسالالالالالالالالالالالالالميت بالعسالالالالالالالالالالالالالكرية.    الرحمن، أما في فترة عبد الوهاب بن رسالالالالالالالالالالالالالتم عبد الرحمن،

(Dangel (G))مدينة عظيمة بناها عبد الرحمن   بينما يقول الشماخي:و وكانت تيهيرت
)أبو العباس أحمد بن   بن رسالالالتم في موضالالالع مربع، لذا سالالالميت تاقدمت وتفسالالاليرها الدفو

 سعيد بن عبد الواحد الشماخي، دت(

اختلف الباحثون أيضالالالالالالالالالالالا في المعنى والمصالالالالالالالالالالالدر وعلى أية لغة يمكن ارجاعها. ومن   
لمصالالالالالالالالالالالالالالادر، اتفق الجميع على أن كلمالة تيهرت،بربريالة ومعنالاهالا خالل قراءتنالا لمختلف ا 
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أنثى األسالالالالد)اللبوؤة(، كما ربطوا معناها باألسالالالالطورة المتداولة ومفادها أنه عند تحضالالالالير  
األرض للبناء ونادى مناد بسالباعها و وحوشالها وهوامها أن أخرجو، فإن أردنا عمارة هذه  

 )أبو زكرياء يحي(  األرض فأجلوها ثالثة أيامو. 
لكن مهما يكن من أمر، فإن المدينة عرفت بشالالالالالالالالالالالالالالهرتها، وبعمارتها، وازدهارها ال بما    

و دون أن يعلق على  تحمله من معان ألسالالالالالالالالالالالالالمائها، فإن ابن خلدون مثال ذكرها وبتاهرت
هذه الصالالالاليغة وكذلك األمير عبد القادر ماعدا مرتين ذكرها باسالالالالم وتيارتو وهي تسالالالالمية  
حديثة بدأ في اسالالالالالالالالالالالالالالتعمالها منذ الفترة االسالالالالالالالالالالالالالالتعمارية الحديثة وهو نطق لهجي جاء من 

و وبما أن الفرنسالالالالالالاليين ال  Tiharetالكتابة الفرنسالالالالالالالية للكلمة حيث كانت على النحوالتالي  
حرفوهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو لذا كان نطقها لديهم وتيارتو فأخذ الجزائريون عنهم هذا  قيحسالالالالالالالالالنون نط

أما ابراهيم بحاز وهومن المحدثين، فيرى أن الصيغة  ،  (2007)حبيب خنفار،   النطق. 
 )ابراهيم بحاز( الصحيحة هي تيهرت وانها حرفت بمرور الزمن.  

 /موقع مدينة تيهرت:2
مركزا عمرانيالا هالامالا في المغرب األوسالالالالالالالالالالالالالالط، وهي تقع في الجهالة  تعتبر مالدينالة تيهرت    

كلم وهذا الموقع الحالي لمدينة    300الغربية من الجزائر العاصالالالالالمة وتبعد عنها بحوالي  
 تيهرت)تيارت حاليا(.  

غرب اإلسالالالالالالمي  يختلف موقع مدينة تيهرت عن مواقع المدن الجزائرية، وحتى في الم  
ككل فهذه األخيرة جاءت في أعالي األمكنة، مثل قلعة بني حماد بالمسالالالالالالالالالالاليلة، واشالالالالالالالالالالالير  

، بينمالا كانت تيهرت في مكالان مسالالالالالالالالالالالالالالتو نسالالالالالالالالالالالالالالبيالا وغيرهاوفاس    وندرومةبالمالدية وبجالاية  
مفتوحة على جميع الجهات وان كانت في موقع مرتفع قليال يسالالالالمح ألصالالالالحابها بالرؤية  

 )عقاب و  خرون( ظر.  األفقية بما يسمح به الن
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كلم جنوب غرب تيارت   8اتفق الباحثون أن مدينة تيهرت الرسالالالالالالالالالالالتمية جاءت على بعد 
  السالالالالفلى أو   الحالية وينفرد البكري دون غيره بذكر أن اإلباضالالالالية بنوتيهرت الرسالالالالتمية أو

،على خمسالالالالالالالالالالة أميال جنوب غرب المدينة القديمة    الحديثة كما يحلو للبعض تسالالالالالالالالالالميتها
حيالث نجالد عنالده أقالدم نص عن بنالاء مالدينالة تيهرت يقول فياله:و إن اإلبالاضالالالالالالالالالالالالالاليالة في أول  

بناءها من جديد وضالالالالالالالعوا سالالالالالالالورا  ا  العليا و لما أرادو   الى تيهرت القديمة أو ا توجهو األمر  
ت  ر وا ببناء تيهلها فكانوا كلما بنو شالالالالالالالالالاليئا في الليل، وجدوه قد تهدم في الصالالالالالالالالالالباح، فقام

 1خريطة    )البكري( الحديثة التي تقع على بعد خمسة أميال من القديمة غرباو

 
 / موقع مدينة تيهرت الرستمية 01خريطة

هذا النص فيقولو أن خمسالالالالالة أميال يقابلها ثماني    ويفسالالالالالر األسالالالالالتاذ الدكتور بويحياوي   
األنسالالالالالالالالالالالالالالالالب الالالذي يؤكالالد أن تيهرت القالالديمالالة، تبعالالد عن تيهرت    دوهو التحالالديالال كيلومترات  
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ال يمكن أن تكون قد قامت على أنقاض عمران   كيلومترات وبالتاليالرسالالالالالالالالالالالالالتمية بثماني  
 )عز الدين بويحياوي( قديم. 

ويتبن لنا من خالل هذا النص أن سالالكان المدينة عارضالالوا البناء وان عبد الرحمن بن   
رسالالالتم فضالالالل عدم المواجهة للحفاأل عن األنصالالالار في بداية تأسالالاليس دولته، واتفق معهم  
على أخذ خراج السالالالالالوق ويقول الشالالالالالماخي في هذا الصالالالالالدد:و فاتفق رأي المسالالالالاللمين على  

 )الشماخي( يأخذونه من غلتهاو علوا ألهلها عليها خراجا معلوما،بنائها فج
فيقول:و أن أهالل المالدينالة القالديمالة قالد علموا أن مالدينتهم سالالالالالالالالالالالالالالتصالالالالالالالالالالالالالالبح   أمالا محمالد دبوز  

عاصالمة الدولة وبذلك تفتح أبوابها لكل الطوائف، فرفضالوا هذا الوضالع وان عبد الرحمن  
 )محمد علي دبوز( لم يرغم هؤالء على بيعهم أراضيهمو

لى أنقالاض المالدينالة القالديمالة. كالانالت هالذا مالا ترك عبالد الرحمن يعزف عن بنالاء مالدينتاله ع 
عبارة عن رياض ال عمارة فيه حيث يقول البكري في   المصادر،المنطقة كما تشير لها 
فقالت البربر نزل    عبد الرحمن موضالالالالالعا مربعا ال شالالالالالعراء فيه،  ونزلهذا الصالالالالالدد:و. . .  

 )البكري(تاهرت وتفسيره الدف لتربيعهو  
كما تربط المصالالالالالالالالادر بناء مدينة تيهرت بهذا الموقع، بأسالالالالالالالالطورة شالالالالالالالالأنها شالالالالالالالالأن المدن   

اإلسالالالالالالالالالمية في تلك الفترة. فالرواية تشالالالالالالالالبه إلى حد كبير أسالالالالالالالالطورة بناء مدينة القيروان،  
.  )الشالماخي(   حيث كان موضالعها مليئا باألشالجار الكثيفة يسالكنها أنواع السالباع والوحوا 

 يذكر الدرجيني فيقول: و. . . وبلغنا أنهم رأوا وحوشالها تحمل أوالدها خارجة بها منها. و 
 (1974)الدرجيني أبو العباس بن سعيد، 
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لقد اختار ابن رستم هذا الموقع لبناء مدينته، نظرا لتوفر الحماية الطبيعية، حيث تقع   
تيهرت في قلب المغرب اإلسالالالالالالالمي، فال هي في أقصالالالالالالى شالالالالالالرقه و ال هي إلى أقصالالالالالالى  
غربه وبالتالي فهي تتوسالالالالالط ما جاورها من حواضالالالالالره وبذلك فهي تقع في منطقة داخلية  

أضالالالالالالالف إلى أن    )لخضالالالالالالالر سالالالالالالاليفر، دت(  لسالالالالالالالياسالالالالالالاليوميزة تجعلها تمنع من بؤرة التوتر ا 
،يجعلها بعيدة عن الخطر البيزنطي القادم من السالالالالالالاحل    موقعها بين الريف والصالالالالالالحراء

ويسالالالالالالالالهل بسالالالالالالالالط سالالالالالالالاليطرتها على القبائل البدوية    )لخضالالالالالالالالر سالالالالالالالالفير( الشالالالالالالالالمالي من جهة
تقتصالالالالالر المنعة األمنية    ولم.  )ابراهيم بحاز(  الصالالالالالحراوية المتاخمة لها من جهة أخرى،)

عن إبعادها عن الخطر السالالالالالياسالالالالالي فحسالالالالالب، بل أن تمركزها بين الجبال واألودية، مما 
وفي السالفح القبلي ألحد هذه    ،  )اليعقوبي(  المساللك.   وصالعبجعل الوصالول إليها شالاق 

الجبالال، تربض المالدينالة محتميالة بجالدار طبيعي )جبالل(يصالالالالالالالالالالالالالالعالب اقتحالاماله.  وقالد اختلفالت  
 .  )البكري(  المصادر في تسميته فورد عند البكري بالجزول

ويعرفالاله   (2003)عبالالد الرحمن ابن خلالالدون،    أمالالا ابن خلالالدون فيالالذكره بالالاسالالالالالالالالالالالالالالم كزول    
اليعقوبي على أنه:وجبل متصالالالل بالسالالالوس، يسالالالميه أهل السالالالوس ودرنو ويسالالالمى بتاهرت  

 .  )اليعقوبي(  وجزولو ويسمى بالزاب أوراس 
 أن الجدار، كان يحمي المدينة من كل أنواع الهجمات.   ومن خالل ما قيل يتبين 
تتوفر مدينة تيهرت على مصالالالالالالالالالالادر مائية هامة وتؤكد ذلك جل المصالالالالالالالالالالادر التاريخية    

حيث يقول البكري في هذا الصالالالالالدد:و وهي على نهر يأتيها من جهة القبلة يسالالالالالمى مينة  
رب أهلها  ونهر  خر يجري من عيون تجتمع يسالالالالالالالالالالالالالمى تاتا ومنه شالالالالالالالالالالالالال   في قبيلها، وهو

 )البكري(  في شرقيهاو.  وارضها وهو
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ويقول اليعقوبي:و تالاهرت مالدينالة كبيرة  هلالة بين جبالال واوديالة . . . وشالالالالالالالالالالالالالالرب أهلهالا من 
كمالا يصالالالالالالالالالالالالالالف اليعقوبي المالدينالة و ظروفهالا العالامالة فيمالا ،  )اليعقوبي، دت(أنهالار وعيونو 

يرويه عن أبي معبد أحد أعيان األسالرة الحاكمة قال:وتاهرت مدينة كبيرة  هلة بين جبال  
واودية ليس ها فضالالالالالاء، بينها وبين البحر المالح مسالالالالاليرة ثالث رحالت في مسالالالالالتوى من 
األرض وفي بعضالالالالالالها سالالالالالالبا  و واد يقال له وادي شالالالالالاللف وعليه قرى وعمارة يفيض كما 

كتان والسالالالالالالالالمسالالالالالالالالم و غير ذلك من الحبوب  يفيض نيل مصالالالالالالالالر يزرع عليه العصالالالالالالالالفر وال 
ويصير إلى جبل يقال أنقرق ثم يخرج إلى بلد نغزة ثم يصير إلى البحر المالح و شرب  
أهل مدينة تاهرت من أنهار وعيون يأتي بعضالالالها من صالالالحراء وبعضالالالها من جبل قبلي  

   )اليعقوبي(يقال له جزول. . . و 
أما صالالالالالاحب االسالالالالالتبصالالالالالار فيقول:و وهي على نهر يأتيها من الغرب يسالالالالالمى منه ولها    

ويقول  ،  (1986)مؤلف مجهول،    نهر  خر يجري من عيون تجتمع يسالالالالالالالالالالالالالالمى تالالالانسو
ة تاهرت الحديثة مياه متدفقة مياه متدفقة الصالالالالالالالالدد:  وبمديناإلدريسالالالالالالالالي أيضالالالالالالالالا في هذا 

ثر ديالارهم ويتصالالالالالالالالالالالالالالرفون فيهالا، ولهم على هالذه الميالاه بسالالالالالالالالالالالالالالالاتين  وعيون جالاريالة تالدخالل أك
إن قرب المدينة من األنهار، قد سالالاعدها من االسالالتفادة  ، (1983)االدريسالالي،    واشالالجارو

من مياهها التي تبلغ ثالثة حسالالالالالب ما قاله ابن عذارى:و. . . تقع بين ثالثة أنهار. . .  
  (1993)ابن عذاري المراكشي،   و
بخصالالالالالالالالالالوبة   وعيونها المتعددة، اتصالالالالالالالالالالفت تيهرت  باإلضالالالالالالالالالالافة إلى وفرة أنهارها الجارية  

أرضالالها ومن ثمة وفرة غرسالالها وجودة زروعها وهوما أتت على ذكره المصالالادر التاريخية  
والجغرافية، فوصالالالالالالالالالف اليعقوبي ذلك بقوله:و لم يجدب زرع هذا البلد قط إال ما أصالالالالالالالالالابه  

ه:و وفيها . في حين يعدد البكري ضالالالالالالالالالالالالروبا من فاكهتها كثيرة بقول )اليعقوبي( ريح أوبردو
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جميع الثمار وسالالالالالفرجلها يفوق سالالالالالفرجل اآلفاق حسالالالالالنا وطعما وشالالالالالما وسالالالالالفرجلها يسالالالالالمى  
 .  )البكري(  بالفارسو

كمالا أشالالالالالالالالالالالالالالالادت بعض المصالالالالالالالالالالالالالالالادر القالديمالة، بالأن موارد تيهرت عالديالدة ومتنوعالة، فمن   
الثمالالار التي لم يكن   المصالالالالالالالالالالالالالالالادر الطبيعيالالة إلى الثروة الحيوانيالالة، فقالالالوا انهالالا كثيرة ومن

  خصالالالالالبة  أحسالالالالالن منها في غيرها من البلدان. يقول ابن خرداذبة ويؤكد بأنها مدينة كبيرة
بلد كبير، كثير  واسالالالالالالعة البرية والزروع والمياه وكذلك أشالالالالالالار المقديسالالالالالالي فقال:و. . . هو

 (1907)المقديسي،   طيب، رشيق األسواق. . . و رفق، الخير رحب،
أما القلقشالالندي، فقد ذكر أن بها أسالالواقا عامرة، وبأرضالالها مزارع وضالالياع جمة. . . وبها  

  (1963)القلقشندي أحمد بن علي،  البساتين الكثيرة الموفقة والفواكه الحسنةو.  
في سالالالفح جبل يسالالالمى قزول  ويقول الحميري عند وصالالالفه للمدينة طبوغرافيا:و وتاهرت    

وعلى نهر كبير يالالأتيهالالا من نالالاحيالالة الغرب ولهالالا نهر  خر يجري من عيون يجتمع منالاله  
شالالرب أرضالالها وبسالالاتينها، وسالالفرجلها ال نظير له حسالالنا وطعما وشالالما، ولها ثالثة أبواب،  

باب األندلس وباب المنازل وباب المطاحن وهي شالالالديدة البرودة،   باب الصالالالفا)كذا( وهو
 (1975)الحميري محمد بن عبد المنعم،   الغيوم والثللوكثيرة 

ومن العوامل األخرى التي تركت عبد الرحمن بن رسالالالالالالالالالالتم يختا ر هذا الموقع، هو وقوع 
تيهرت على طريق القوافل التجارية المارة من والى المشالالالالالالالرق والسالالالالالالالودان، فهي تتوسالالالالالالالط  

تقصالالالالالالالدها القبائل، وتصالالالالالالاللها القوافل التجارية التي تربط   قبائل الناحية مما جعلها سالالالالالالالوقا
   )لخضر سيفر(  الواحات الصحراوية بموانئ الساحل.  

إن اختيار الرسالالالالالالالالالالتميين للمكان المتوفر فيه مقومات المجتمع من المصالالالالالالالالالالادر الطبيعية،  
ة أنها اسالالالالالالتطاعت أن تقيم  تغنينا عن القول بأن الدولة الرسالالالالالالتمية كانت مزدهرة إلى درج
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)الباروني   عالقات حضالالالالالالارية مع مختلف األقطار المجاورة لها بما فيها بالد األندلس.  
   (2005سليمان باشا،  

ويقول محمد اسالالالالالالالالالالالالالماعيل عن أهمية الموقع الذي اختاره عبد الرحمن بن رسالالالالالالالالالالالالالتم ليبني  
مدينته:و وقد تريث اإلباضالالالالالالية في اختيار موضالالالالالالع مدينتهم، وحرصالالالالالالوا على إقامتها في 
مكالان جيالد الهواء، كثير الميالاه، خصالالالالالالالالالالالالالالب األرض قالابالل للعمالارة، مالأمون من العالدو. . .  

وكان هذا الموضالالالع في مكان مسالالالطح  واجتمعت أراؤهم على اسالالالتحسالالالان موضالالالع تاهرت
فضالالالالالالال عن مالئمته للرعي وقوعه في قلب    لعاصالالالالالالمة...مالئم ليكون مكان   مرتفع فهو

بين نهر يأتي من الجنوب يسالالالمى مينة واخر ينبع من  ووقوعهديار اإلباضالالالية ومنازلهم  
      ل()محمود اسماعي عيون ويشق مجراه إلى أن يصب في وادي شلفو.  

الثروة االقتصالادية بتيهرت على إقامة عالقة تجارية مع بالد الصالحراء القريبة   وسالمحت
منها خاصالالالالالة عن طريق المحطات التجارية المنصالالالالالوبة لذلك لتوفير األمن للقوافل التي  

)عقالاب و   )ورقلالة(وورجالنتلمسالالالالالالالالالالالالالالان    -بالدون شالالالالالالالالالالالالالالك-كالانالت تمر بهالا التي كالانالت منهالا
مما للرسالالتميين من تنمية روح التجارة في نفوسالالهم، فأصالالبحت الصالالالفة   ، وغيرهمرون( خ

الغالبة عليهم منذ وجودهم بالمغرب األوسالالالالالالط وبين سالالالالالالكانه. امتاز    التي يمتازون بها أو
، بالتفتح االقتصالادي فسالمحوا لاجانب عن مجتمعهم، بإقامة أسالواق حرة لهم الرسالتميون 

 )الصغير( في وسطهم. 
الثقافي الذي كان سائدا في المجتمع الرستمي أيما اشتهار،    كانت تيهرت مشتهرة بالجو

ماء عصالالرهم. ولقد  حيث كان أمراؤها أنفسالالهم من العلماء واألئمة بل كانوا من أشالالهر عل 
وكان ثقة مأمونا، حافظا للحديث سالالالالالمع بالمشالالالالالرق  .مدح البكري أحد علمائها فقال:و. . 

   )البكري( وغيرهم. . . و  ...من ابن مشدد وعروبني مزروق وبشر بن حجر
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نشالالالالالاط وبهذا عرف المغرب األوسالالالالالط في فترة الرسالالالالالتميين، فترة االسالالالالالتقرار مما أدى إلى  
.  تجالاري متميز، حيالث افتتحالت طرق تجالاريالة جالديالدة وازدهرت بالذلالك التجالارة وعم الرخالاء 

كمالا أن الحركالة الفكريالة والعلميالة، عرفالت أوج ازدهالارهالا بمالدينالة تيهرت نظرا للمكتبالة التي  
كانت بها، وان هذا يعود إلى سالالالالالالياسالالالالالالة الرسالالالالالالتميون ودورهم الفعال في الحركة العمرانية  

تسالالالالالامح األئمة الرسالالالالالتميين مع الطوائف المذهبية ومع المخالفين  والحضالالالالالارية. وقد كان 
لهم وتركهم يعيشالالون حياة انفصالالالية في إطار مذهبهم، ميزة حسالالنة تركت  ثارا حضالالرية  

 (1979)موسى لقبال،   معتبرة. 
اختيار  هكذا كانت هذه العوامل، دافعا وحافزا لعبد الرحمن بن رسالالالالالالالالالالالالتم واصالالالالالالالالالالالالحابه في 

تيهرت عاصالمة لدولتهم المنتظرة والتي أصالبحت حرزا وحصالنا لجماعة المساللمين. ومن 
بدخول عناصالالالر مشالالالرقية  وذلكهنا طرأ تغير واضالالالح في حياة المجتمع الرسالالالتمي عامة 

إلى تيهرت من األثريالاء وكبالار التجالار، ومن ثم ظهرت حركالة عمرانيالة معتبرة تتمثالل في 
 (1984)عبد الحفي  منصور،   .  بناء القصور والمساكن الجميلة

وانما جاء بعد فترة   عشالالالالالالالوائيا،ومن خالل كل ما سالالالالالالالبق يتبين أن اختيار الموقع لم يكن  
وهي مدة كانت كافية   سالالالالالالوفجل(طويلة كان الرسالالالالالالتميون فيها بنواحي تيهرت )أي بجبل  

 )عزالدين بويحياوي( لدراسة طبوغرافية المدينة.  
 رابعا/مدينة تيهرت ومنشآتها ومرافقها:

تصالعب الدراسالة العمرانية للمدينة وتطورها نظرا لندرة المعطيات األثرية من جهة، وعدم 
مسالالالالاعدة النصالالالالوص التاريخية هي األخرى لتحليل منشالالالالنت هذه المدينة من جهة أخرى  

يبقى ظالالاهرا منهالالا سالالالالالالالالالالالالالالوى بعض   ولموهالالذا يعود إلى زوال وانالالدثالالار معالالالمهالالا العمرانيالالة،  
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المعالم المتناثرة هنا وهناك. لذا، سالالالالالالالنحاول في هذا البحث معرفة المرافق التي أنشالالالالالالالأت  
 في هذه المدينة من خالل ما قالته المصادر ومحاولة ربطها بما تبقى من  ثار.  

 هو  إن أول عمل قام به عبد الرحمن بن رسالتم في بداية مرحلة التأساليس الفعلي للدولة،
لذلك فاالهتمام الرسالالالالالالالتمي بالعمارة والبناء،    صالالالالالالالمة لدولته،بناء المدينة التي سالالالالالالالتكون عا

 اقترن بهذا اإلمام مؤسس الدولة.  
وقالالالد مرت مالالالدينالالالة تيهرت بمراحالالالل متالالالدرجالالالة من التطور وكالالالان ذلالالالك بالالالالتوازي مع تطور 

 الدولة التي ال يمكن فصلها عن المذهب الذي تأسست على مبادئه.    
  ولعل وسالط على نمط األمصالار اإلسالالمية  اختطت تيهرت في الشالق الغربي للمغرب األ

البصالالالالالالالالالالالالرة كانت هي المثال من حيث تخطيط المدينة، وتعميرها من طرف القبائل التي  
في أحيالاء خالاصالالالالالالالالالالالالالالة بكالل قبيلالة. وكالانالت تنزل حول تيهرت قبالائالل من هوارة،   سالالالالالالالالالالالالالالكنتهالا،

، وهي داخلة في المذهب اإلباضالالالالالالي والتي تعتبر مادة ولمايةومكناسالالالالالالة، ومزاتة    ولواتة،
شالالالرية مهمة لتأهيل المدينة التي سالالالتصالالالبح القصالالالبة الكبرى ل باضالالالية والمخالفين للدولة  ب

دورا كبيرا في المصالالالالالالالير التاريخي    وسالالالالالالالتلعبدولة بنورسالالالالالالالتم  وسالالالالالالالتكون العباسالالالالالالالية عامة، 
 (2004)هشام جعيط،  للمغرب وتركيز اإلسالم في الجماهير المغربية المشتتة.  

لقد تبين اتفاق جل اآلراء والنصالالالالوص كما سالالالالبق وان ذكرنا، على أن الرسالالالالتميون وعلى  
أحسالالالالالالنوا اختيار موقع المدينة، كما تؤكد أيضالالالالالالا، أن   رسالالالالالالتم، قدرأسالالالالالالهم عبد الرحمن بن 

 وهذا كاف للتأكد أنه لم يكن  هال من قبل.   الموقع كان قبل الشروع في عمارته، غيضا
إسالالالالالهاب عن تهيئة الموقع ليصالالالالالبح صالالالالالالحا للعمارة  وتوضالالالالالح لنا المصالالالالالادر اإلباضالالالالالية ب

واإلنشالالالالاء عليه، وقد تطلب ذلك مرحلتين عمدوا في األولى إلى تلك الغياض ويقول أبو  
)أبو   زكريا يحي في شالالالأنه:و أطلقوا فيها النيران واحرقت النيران ما عليها من أشالالالجارو.  
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الثانية اسالالالالالالالالالالالالتئصالالالالالالالالالالالالال جذورها المتبقية فقال:و ودحوها  وتعهدوا في  (1984زكريا يحي،  
تحت أصالالالالول  -ويعرف باألقط يخلط بالتمر والسالالالالمن-فغسالالالاللوها فصالالالالار ويدفنون الحيس  

تلك األشالالالجار، فلما جنهم الليل، طرقت الخنازير تلك األشالالالجار فصالالالاروا يحفرونها حتى  
على    أتت على  خرها حيث شالالالالالالالالالالالمت ذلك الحيس، فلما أصالالالالالالالالالالالبحوا، وجدوها كلها مقتلعة

   )أبو زكريا يحي(  وجه األرضو
أول ما بادر به بناة   والعمارة، كانفتهيئة الموقع واصالالالح أرضالاليته ليصالالبح جاهزا للبناء  
  (1994)عزالدين بويحياوي،   تيهرت قبل الشروع في تخطيطها ومن ثم عمارتها. 

وقد جاء في هذا الصالالالدد نص يؤكد ما سالالالبق:و ثم شالالالرع اإلباضالالالية في تأسالالاليس المدينة   
فشالالالرعوا في إزالة اآلجام وحرق األشالالالجار تمهيدا الختطاطها وقد اسالالالتعانوا باألموال التي  

ختطاط كانت ترد إليهم من إباضالالالالية طرابلس في اختطاط المدينة وتعميرها، ثم بادروا با
 )محمود اسماعيل( هال. 161تاهرت سنة  

لقد خضالالالالعت المدينة تيهرت إلى مخطط عمراني طبقت فيه أحكام الشالالالالريعة اإلسالالالالالمية  
د  هو المسالالالالالجوقانون العمارة على غرار المدن اإلسالالالالالالمية لهذا، فأول ما اختط بالموقع، 

وا ببناء المسالالجد فأقاموه أربع  أ :و. . . فبدالجامع ويقول محمود إسالالماعيل في هذا الصالالدد
بالطات في المكان الذي خصالالالالصالالالالوه لصالالالالالتهم عندما كانوا يزيلون األشالالالالجار ويمهدون 

و ألن االختالف وقع حول موضالالالالالع بناء المسالالالالالجد  ،  )اسالالالالالماعيل محمود( األرض. . . و
الجامع، فاحتكموا إلى القرعة في ذلك ويقول أبو زكرياء يحي في هذا الشالالالالأن:و قصالالالالدوا  

،قبل كل شالالالاليء، فانتخبوا أربعة أماكن  إلى اختيار محل ليؤسالالالالسالالالالوا فيه المسالالالالجد الجامع
متهم في تنقية  ورموا القرعة عليها فجاءت على المكان الذي ًأصالالالالالالاللحوه للصالالالالالالالالة أيام إقا

  )أبو زكرياء يحي( األشجارو.  
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قالالديمالالة واألخرى محالالدثالالة والقالالديمالالة    أحالالدهمالالاويالالذكر ابن حوقالالل:و تيهرت مالالدينتالالان كبيرتالالان  
بينما يقول المقديسالالي:وتاهرت اسالالم لقصالالبة. . . لها    )ابن حوقل(ذات سالالور وبها جامعو  

ويقول ابن عالذارى:و    )المقالديسالالالالالالالالالالالالالالي(  عن ثلثي البلالد قالد بني بالالحجالارة والجيرو.  جالامعالان  
يتبق من   ولم )ابن عذارى( فنزلوا بموضالالع تيهرت. . . فبنوا مسالالجدا من أربع بلطاتو.  

سالالالالالالالوى بقايا أثرية لمدخل    ما يمكن تصالالالالالالالنيفه ضالالالالالالالمن المنشالالالالالالالنت الدينية، أطالل بتيهرت
الذي يوجد في الجانب الجنوب الغربي من المدينة أومن الموقع األثري أسالالالالالفل   المسالالالالالجد

  1الهضبة الشمالية. مخطط
 

 
 /موقع تيهرت األثري ومكوناته عن جلجال فاطمة  1مخطط

درجة ذات مرتفع متسالالالالاوتقريبا وبلطت أرضالالالالية   12ويتم الولوج إليه عن طريق سالالالاللم به  
هذه الدرجات كلها، كم توجد بقيا قاعة مسالالالالالالالالالالالالالتطيلة تنحرف قليال إلى الداخل. صالالالالالالالالالالالالالورة 

  2 مخطط01



        د. عائشة حنفي                                                  در التاريخية والبقايا األثريةتيهرت بين المصا

 2021 نوفمبر                   المركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية    

313 

 

 
 : المنظر العام للمسجد الجامع01صورة 

 
 عن جلجال فاطمة / المخطط العام للمسجد2مخطط 
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البناء التي اسالالتعملت في أول األمر، فكانت عبارة عن خشالالب الشالالعراء حيث  أما مواد   
  )البكري(   يذكر البكريو انهم بنوفي ذلك المكان مسالجدا وقطعوا خشالبه من تلك الشالعراءو

الذي جلب من غابات المنطقة و طين كان يمد به الخادم إلى ابن رسالالالالالالالالالالالتم إلصالالالالالالالالالالالالح  
الشالالالالالالالالالالالقوق وقد حدثنا مؤر  الدولة الرسالالالالالالالالالالالتمية في كتاب أخبار األئمة الرسالالالالالالالالالالالتميين، عن 
البسالالالالالالالاطة التي تميزت بها الدولة في بدايتها إذ تخبرنا المصالالالالالالالادر عن اإلمام بن رسالالالالالالالتم  

حالة البسالالالالالاطة جدا التي كانت تطبع ظروف الذي كان يشالالالالالرف بنفسالالالالاله على بناء داره و 
قيام هذه الدولة التي الزالت لم تسالالالالالالتحكم فيها أصالالالالالالول الملك بعد ليتحدث ابن الصالالالالالالغير  
عن الوفد المشالالالالالالالرقي الذي جاء حامال معه مؤونة ل مام عبد الرحمن بن رسالالالالالالالتم، و لما  

كان  سالالالالالالالألوا عنه وجدوه يصالالالالالالاللح منزله فاسالالالالالالالتعجبوا لهذا فجاء في النص:و. . . على ما
عليه من إصالالالالالالالالالح عمله حتى انقضالالالالالالالالى والقوم ينتظرون إليه وهم شالالالالالالالالاكون فيه هل هو 
صالالالالالاحبهم أم ال حتى نزل عن سالالالالالطحه إلى داره، فغسالالالالالل ما كان بيده من أثر الطين ثم 
توضالالالالأ وضالالالالوء الصالالالالالة فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا رجال جالسالالالالا على حصالالالالير فوقه  

ينام عليها و سالاليفه ورمحه وفرس مربوط  جلد و ليس في بيته شالاليء سالالوى وسالالادته التي  
 )ابن الصغير( في ناحية من داره. . . و

هذا يدل على بسالالاطة المواد المسالالتعملة وفقر الدولة عند إنشالالاءها وسالالياسالالة عبد الرحمن  
القائمة على التواضالالالالالالالع والتقشالالالالالالالف. أما عن تخطيط الجامع فيذكر البكري أنه ظل على  

عنالاله مكونالالا من أربعالالة   لى أيالالام محمالالد بن يوسالالالالالالالالالالالالالالف الالالذي ينقالالل هوإ   لى أيالالامالاله أوحالالالالاله إ 
   )البكري(  بالطات. 

األحسالالالالالالالالالالالالالالن بفعالل الرخالاء الالذي عمهالا،   لم تلبالث أحوال المالدينالة أن تغيرت، وتبالدلالت نحو
ة والتي  وكذلك بفضل سياسة اإلمام عبد الرحمن ابن رستم، تجاه القبائل المجاورة خاص
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تأتي في مواسم معينة لالستقرار    كانت تستقر في المدينة وتوسع من عمران تيهرت، أو
فيها ويقول ابن الصالالالالالالالالالالغير:و أخبرني غير واحد من اإلباضالالالالالالالالالالية وغيرهم، أن قبائل مزاتة  
وسالالالالالالالالالالالالالالالدراتالة وغيرهم، كالانوا ينتجعون من أوطالانهم التي هم بهالا من المغرب وغيرهالا، في 

تاهرت واجوازها لما حولها من الشالالالالالالالالا و غيره. . . وكانوا إذا  أشالالالالالالالالهر الربيع إلى مدينة 
انتجعوا، دخل وجههم ورؤسالالالالالالالالالالالالالاهم المدينة، فيرون ويكرمون ثم يخرجون إلى شالالالالالالالالالالالالالياههم 

 )ابن الصغير( وبعيرهم، فيقيمون بها إلى ضعنهم. . . . و
وتبدأ مرحلة توسالالالالالالع المدينة وبناء خططها وبدأت تتخذ األحياء الخاصالالالالالالة بكل قبيلة، ثم 
تبرز المرافق التي يحتاج إليها هؤالء السالالكان. فقد كان الوافدون من الناس والقبائل إلى  
المدينة حسالالالالالالالالالالالب ابن الصالالالالالالالالالالالغير دائما حيث يقول:وقد شالالالالالالالالالالالرعوا في البناء واحياء الموات  

شالالجار واجراء األنهار واتخاذ الرحاء والمسالالتغالت، وتفننوا في البسالالاتين وانواع األ  وغرس 
الصالالالالالالالنائع وتسالالالالالالالابقوا في ميادين المعارف وفنون العلم واتسالالالالالالالعوا في البلد وتفسالالالالالالالحوا فيها 

   )ابن الصغير( واتتهم الوفود والرفاق من كل األمصار واقاصي األقطار. . . و
البالالالاروني في هالالالذا  يتبع الحالالالديالالالث عن التحول   الالالالذي عرفتالالاله مالالالدينالالالة تيهرت لهالالالذا يقول 

الصالالالالالالالدد:و ونصالالالالالالالبوا لواء األمن والهناء، وطمحت أنظارهم إلى إخضالالالالالالالاع كل من ناوأهم 
فمهدوا لذلك تأمين السبل    لي اإلمارات الخارجة عنهم،و وحاد عن جادة األنصاف، من أ 

  وذللوا الصالالالالالالالالعابو وتسالالالالالالالالهيل المواصالالالالالالالالالت، وفتح أبواب التجارة حتى اسالالالالالالالالتمالوا األلباب  
      (2005)سليمان باشا الباروني،  

وبجانب مسالالجدها الجامع الموجود في المدينة، وجدت أيضالالا مسالالاجد أخرى في األحياء  
وينسب بعضها إلى األقليات التي استقرت بتيهرت كمسجد القرويين، ومسجد الكوفيين،  

 )ابن الصغير( ومسجد للبصريين.  
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هاجرة إلى تاهرت وتعدد يدل على كثرة العناصالالالالالالالالالالالر الم  إن نص ابن الصالالالالالالالالالالالغير يبين أو
انتماءاتها بما يجلبه هذا من انقسالالالالالامات داخلية وبروز طبقات اجتماعية ثرية، أدى إلى  

)عز   تحديد فضالالالاءات عمرانية متميزة، تشالالالكل أحياء مسالالالتقلة عن بعضالالالها في المدينة.  
   الدين بويحياوي(
الحجم السالالالكاني وتطور النشالالالاط العلمي يؤكد تعدد  المدينة من حيث  كما يدل على نمو

المسالالالالالاجد ويقول جودت عبد الكريم، أنه بما أن كل جماعة كانت تسالالالالالكن منفصالالالالاللة عن 
وما يؤكد كثرة  (1984)عبد الكريم جودت،  كان لها مسالالالالالالالجدها الخاص بها.    األخرى،

ي تأسالالالاليسالالالالها واختطوها بيوتا وقصالالالالورا واسالالالالواقا  المسالالالالاجد، ما قاله أبو زكرياء:و فشالالالالرعوا ف
   )أبو زكرياء يحي( ومساجدو. 

ويشالالالالالالالالالالالالير إحسالالالالالالالالالالالالان عباس لذلك فيقول:و وكانت مسالالالالالالالالالالالالاجدهم عامرة وجامعهم يجتمعون 
أما بخصالالالالالالوص الهيكل العام للمبنى، فقد تحدث ، (1975)احسالالالالالالان عباس،  فيه. . . و 

ابن الصالالالالالالالغير أنه حضالالالالالالالر في سالالالالالالالنوات اقامته بالمدينة أحد مجالس اإلمام أبواليقضالالالالالالالان  
يجلس للناس خارج المسجد الجامع مما يلي   محمد بن األفلح أحد علماء اإلباضية وهو

يأتي هذا ليثبت وجود مسالالالالاحة ال    م(2021هالالالالالالالالالالالالالالالالالال 1442)محمود عباد،   الجدار الغربي
بأس بها في هذا االتجاه حتى تسالالالالالالالالالمح بعقد حلقات الفكر اإلباضالالالالالالالالالي كما ورد في ذات  
السالالالياق من شالالالهادة ابن الصالالالغير فقال:و جلس بالمسالالالجد الجامع، جلس على وسالالالادة من 

   )ابن الصغير( أدم مستقبال الباب البحريو.  
هرة تتميز بها عاصالالالالالالالالالمة الرسالالالالالالالالالتميين، هي عدم وجود دار اإلمارة بجانب  و لعل أهم ظا

المسالالالجد في بداية العهد، وبذلك، فإن الرسالالالتميين خرجوا عن قاعدة بناء دار اإلمارة بعد 
المسالجد الجامع كما هومتبع في بناء مدن وعواصالم الدول اإلسالالمية و لعلى ذلك راجع  
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ناقا أمور الدولة والرعية في المسالالجد كما إلى كون اإلمام عبد الرحمن بن رسالالتم،كان ي
 الحال في عهد الخلفاء الراشدين.   هو

يؤكالد ابن الصالالالالالالالالالالالالالالغير أناله لم توجالد دار ل مالارة في عهالد عبالد الرحمن بن رسالالالالالالالالالالالالالالتم عنالدمالا 
)ابن    قال:و. . . أن اإلمام بن رسالتم شالمر مئزره وجلس في المسالجد لارملة والضالعيفو

 شالالالالالالالالالالالالالالملالت مالدينالة تيهرت عالدة معالالم عمرانيالة ومرافق عموميالة ومنهالا مالا هو،  الصالالالالالالالالالالالالالالغير(
متعلق  متعلق بالعمائر السالالالالالالالكنية كالقصالالالالالالالبة والدور والقصالالالالالالالور والضالالالالالالالياع وهناك ما هو

بالالنظالافالة والصالالالالالالالالالالالالالالحالة كالالحمالامالات، ومنهالا مالا يتعلق بالالتجالارة والمنالافع العالامالة كالالخالانالات 
يرها من المرافق والمنشالالالالالالالالالنت الضالالالالالالالالالرورية وهذا ما قالته  والفنادق واألسالالالالالالالالالبلة والسالالالالالالالالالبل وغ

المصالالالالالادر التاريخية وتقول هذه األخيرة أيضالالالالالا أن كل هذه المنشالالالالالنت أسالالالالالسالالالالالت بفضالالالالالالل  
موقعها عند سالالالالالالالالالالالالالفح جبل كازول في نهاية التل الذي على الحد الشالالالالالالالالالالالالالمالي للسالالالالالالالالالالالالالهوب  

يؤمونهالالا زرافالالات وتقالالاطر عليهالالا    المتالالاخمالالة ألرض البالالدو والحضالالالالالالالالالالالالالالر، ممالالا جعالالل البالالدو
ألجانب وخاصالالالالالالالالالالة الفرس بدافع األمل في الربح أو للدخول في مذاهب الخوارج. وكان ا 

)دائرة    لهؤالء األجانب، مسالالاكن جميلة واسالالواق، ولذلك سالالميت تاهرت والعراق الصالالغيرو
 المعارف اإلسالمية(

، قد بنيت على نمط الحواضالالالالالالر اإلسالالالالالالالمية ألنها كانت كما أن مدينة تيهرت الرسالالالالالالتمية
محاطة بسالالالور كبير له أربعة أبواب باب الصالالالفا، وباب المنازل، وباب المطاحن، وباب  
األندلس وهذه الظاهرة في تحصالالين المدن اإلسالالالمية وغلق أبوابها في الليل وفتحها في 

     )عبد الحفي  منصور( النهار، ظلت شائعة في المغرب اإلسالمي.  

فمن حيث سالالمة المدينة وضالمان األمن لسالكانها، فقد أقام الرسالتميون منذ البداية سالورا  
دفاعيا يحميها ويجعلوا له أربعة أبواب تفضالالالالي كلها إلى مركز المدينة. وهذا التحصالالالالين  
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)عزالدين   جعلها ترقى إلى مدينة قوية، تمكن أصالالالحابها من اتخاذها عاصالالالمة لدولتهم.  
وفي هذا الصالالالالالالالالالالدد يذكر محمود اسالالالالالالالالالالماعيل:و وبديهي أن يهتموا بتحصالالالالالالالالالالين    بويحياوي(

المدينة وحمايتها. . . أطلق عليها معسالالالالالالالالالالالكر عبد الرحمن بن رسالالالالالالالالالالالتم وقيل المعسالالالالالالالالالالالكر 
المبارك، أصالبحت تاهرت على اثر ذلك حاضالرة الدولة وقصالبة لعديد من المدن والقرى  

ذا   )محمود اسالالالماعيل( ع والحصالالالون التابعة لهاو. والقال  ربطنا هذه النصالالالوص بما هو  وا 
موجود من أطالل في الموقع األثري لمدينة تيهرت، ومن خالل المسالالالالالالالالالالالالح الذي قمنا به  
مع مجموعة من الزمالء أثناء تحضالالالالاليرنا لمعرض المراكز العمرانية الكبرى في المغرب  
األوسالالالالالالالالالالط، فقد تبين  ثار سالالالالالالالالالالور المدينة الذي يحتل الهضالالالالالالالالالالبة الشالالالالالالالالالالمالية وعلى امتداد 

 عبارة عن مستطيل متجه من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي.   مساحتها تقريبا وهو

ويقول رشالالاليد بورويبة نقال عن دي فرانس:و كانت األرض منحدرة بعض الشالالاليء مغطاة  
زال نرى بعض قطع جدران قائمة من األسالالالالالالالوار التي  بالحجارة وال أثر للنباتات وكنا ال ن

كانت تتشالالالكل منها القلعة في الماضالالالي والسالالالور قاعدة يصالالالل عرضالالالها إلى خمسالالالة أذرع  
طوال  600فقط وللسالالالالالالالالور ألف ومئتا ذراع طوال وتسالالالالالالالالعمئة ذراع عرضالالالالالالالالا و وهوما يعادل 

الذي قام بحفرية    CADNATة  لكن كادن  هالالالالالالالالالالالالالالالالال(1404)رشالالاليد بورويبة،  عرضالالالا   450و
م طوال 400يخالف هذه المقاسالالالالالالالالالالالالالالات، حيث يذكر أن طول السالالالالالالالالالالالالالالور يعادل   بالمنطقة،
 01م. صورة 200وعرضه  
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 بقايا أسوار ومنشآت مدينة تيهرت  :01صورة 

وبالتالي يتبين لنا، أن المصالالالالالالادر، لم تخطئ لذكرها سالالالالالالور المدينة بما أن البقايا األثرية  
يؤكد جورج مارسالالالالالالاليه ودسالالالالالالالوس المار، بأن السالالالالالالالور كان محاطا بهيكل  كماتثبت ذلك.  

المدينة في   القصالالالالبة أو مسالالالالتطيل الشالالالالكل اعتقادا أن يكون هذا المسالالالالتطيل الشالالالالكل، هو
ي عرفتها في الفترات الالحقة خاصالالالالالالالة فترة أفلح بن مرحلتها األولى دون التوسالالالالالالالعات الت

عبالد الوهالاب حيالث بنيالت القصالالالالالالالالالالالالالالور واتسالالالالالالالالالالالالالالعالت البالد ويؤكالدان أيضالالالالالالالالالالالالالالا أنهالا بنيالت من 
 (Bourouiba Rachid) الحجارة.  

ما تزال قائمة في   يقول رشالالالالالالالاليد بورويبة:وكانت قواعد األبراج المتصالالالالالالالاللة بسالالالالالالالالور المدينة،
م ويضالالاليف أن دي فرنس قد وصالالالفها وقال أن عددها تسالالالعة:و و لكنها تشالالالكل 19القرن  
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نتوءا خارجيا لهو وكانت ذات قاعدة مربعة ولكن البقايا األثرية لم يبقى منها سالالالوى برجا 
األضالالالالع متجهة  واحدا في الناحية الشالالالرقية للهضالالالبة الشالالالمالية وهو ذو شالالالكل خماسالالالي،

  02صورة  (Bourouiba Rachid) الشمال.  من الجنوب إلى  

 

 : بقايا أبراج مدينة تيهرت02صورة 

فيقول:و حتى دخلوا من الباب   لقد أشالالالالالالالار ابن الصالالالالالالالغير إلى وجود أبواب بمدينة تيهرت
 )ابن الصغير( المعروف بباب الصفا. . . حتى وقفوا عليها واصابوا عند بابهاو

أمالا البكري، فيالذكر أربعالة أبواب فيقول:و مالدينالة تالاهرت لهالا أربعالة أبواب، بالاب الصالالالالالالالالالالالالالالفالا،  
ويحالالددهم أحمالالد سالالالالالالالالالالالالالالليمالالان    )البكري(  وبالالاب المنالالازل، وبالالاب األنالالدلس وبالالاب المطالالاحنو

أما باب    فيقول:و باب الصالالالالالالالالالالالفا من الجهة الشالالالالالالالالالالالرقية وباب المطاحن في الجهة الغربية،
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األندلس فيحدده في الجهة الشمالية للمدينة، أما باب المنازل فيكون في جنوب المدينة.  
م المحكم الذي لم يدع ويوضالالالالالالح الباروني هذه األسالالالالالالماء ويقول:و ما أحسالالالالالالن هذا التقسالالالالالالي

لالزدحام مجاال، إذ خصالالالالالالالص لكل من هذه األسالالالالالالالماء األربعة التي عليها مدار حركات  
فالذين ينقلون أنواع الحبوب ألجل الطحن لهم باب المطاحن والذين يريدون    الناس بابا،
عبور البحر إلى األندلس من التجار وغيرهم، لهم باب األندلس، والمشالالتغلون    السالالفر أو

ل في البسالالالالالاتين لهم باب المنازل، والذين يريدون النزهة والرياضالالالالالة البدنية وتسالالالالاللية  بالعم
 النفس لهم باب الصالالالالفا ومن هنا يتبين لنا مدى التنظيم الذي كانت عليه مدينة تيهرت.  

   )سليمان الباروني(

قصالالالالالالبة والتي كانت تسالالالالالالمى المعصالالالالالالومة، وهي الذي يسالالالالالالكنه   كما شالالالالالالملت مدينة تيهرت
األمير أواإلمام أوالساللطان واسالرته وحاشاليته وجنده، مكونة مباني مخصالصالة لهذه الطبقة  
 اإلجتماعية التي تتصالالدر الهرم االجتماعي في المدينة وتتربع عليه ولها أبواب خاصالالة.  

 (2002)عبد العزيز فياللي،  

وقد وصفها المقديسي وقال:و. . . تاهرت اسم القصبة أيضا هي بلخ المغرب قد أحدق 
بها األنهار والتفت بها األشالالالالالالالالجار وغابت في البسالالالالالالالالاتين ونبعت حولها األعين وجل بها 

واسالالالالالالتطابها اللبيب يفضالالالالالاللونها على دمشالالالالالالق واخطئوا وعلى    اإلقليم وانتعا فيها الغريب
وذكر البكري أن:و لتاهرت اسالالم القصالالبة مشالالرفة   )المقديسالالي(  قرطبة وما أظنهم أصالالابواو

 )البكري( على السوق تسمى والمعصومةو
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في هذا الشالالالالالالالأن أنها كانت:و. . . حرزا لجماعة المسالالالالالالاللمين    ربيع الوسالالالالالالالياني  ويقول أبو 
وقال صالالالالالالالالالالالاحب ،  )أبو ربيع الوسالالالالالالالالالالالياني(  سالالالالالالالالالالالميت بأم العسالالالالالالالالالالالكر، عسالالالالالالالالالالالكر المباركو.  

االسالالالتبصالالالار:و تاهرت مدينة مشالالالهورة قديمة كبيرة عليها سالالالور ولها قصالالالبة منيعة تسالالالمى  
ويرى الباروني أن تسالالالالالالمية القصالالالالالالبة بالمعصالالالالالالومة يدل على    لمجهول()ا  بالمعصالالالالالالومةو. 

القوة التي كانت تزخر بها المدينة وقصالالبتها، فإن العصالالمة لغة تعني المنعة، فقد طابق 
ونسالتنتل من هذين النصالين، أن القصالبة هي نفسالها   )سالليمان الباروني(  اسالمها وصالفها. 

 أحياء، ودروب، ومرافق أخرى يحتاج إليها سكانها. مدينة تيهرت التي قسمت إلى  

المدينة، فلم يبقى إال أطالل أسالالالوارها التي تحتل    أما عن البقايا األثرية لهذه القصالالالبة أو
الهضالبة الجنوبية من الموقع. كانت القصالبة ذات شالكل مسالتطيل، يحتل المدخل الوحيد  
لهذه القصالبة واجهتها الشالمالية الشالرقية ويفضالي إلى رواق مسالتطيل الشالكل يمتد في كل  

سالالالالط كل منها كتلة من واجهتيها الشالالالالمالية الغربية والجنوبية الشالالالالرقية، مقاعد حجرية تتو 
 ,Marçais (G) et Dessus (L)) األجر وهذا حسالالالالب قول مارسالالالالي والمار طبعا. 

1946)  
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 : مدخل قصبة تيهرت عن)عن مارسي و المار( 01شكل 

بعد اجتياز المدخل، هناك فناء رحب يشغل الجزء األكبر من القصبة وتوجد في الجهة  
وحسالالالالب  (Marçais(G) et DEssus (L), 1946) الشالالالالرقية، بقايا بالط أرضالالالاليته.  

تقارير الحفرية التي قام بها كل من مارسالالالالالي ودسالالالالالوس، فإنهما يتحدثان عن بقايا غرف  
صالالالبة موزعة في الداخل وتختلف هذه الغرف في مقاسالالالاتها واشالالالكالها وهذا راجع  بهذه الق

    03أكيد لنوعية المبنى وصاحبه. مخطط 
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 ( والمار: المخطط العام لقصبة تيهرت )عن مارسي 03مخطط

لقد تحدثت المصالالالالالادر عن الدور والمسالالالالالاكن التي كانت بمدينة تيهرت وكانت مختلفة    
تكن على نسالالالالالالالالالالالالق واحد وهذا حسالالالالالالالالالالالالب طبيعة المنطقة، فوجدت المشالالالالالالالالالالالالكلة من عدة   ولم

أمالا سالالالالالالالالالالالالالالقفهالا،    طوابق، وكالانالت بعض المنالازل تبنى بالالطوب واخرى بالالحجالارة المنحوتالة،
فكانت من الخشالالالالالالالالالب، كما كانت المنازل متالصالالالالالالالالالقة. وكانت الدور تتألف كل منها من 
عدة بيوت ويقول ابن حول في هذا الشالالالالالالالالالأن:و ان لسالالالالالالالالالكان تاهرت مياه كثيرة تدخل عن 

تتهم ويقول ابن الصالالالالغير:و واتسالالالالعوا في البالد وتفسالالالالحوا فيها وا )ابن حوقل(  أكثر دورهمو
والرفاق من كل األمصالالالالالالالار واقاص األقطار، ليس أحد ينزل بهم من الغرباء، إال    الوفود

اسالالالالالالالالالالالالالالتوطن معهم وابتنى بين أظهرهم. . . حتى ال يرى دارا إال قيالل إنهالا لفالن الكوفي  
ما  المارو واكد مارسالالالالي    )ابن الصالالالالغير( وهذه لفالن البصالالالالري وهذه لفالن القروي. . . و

قالته المصالالالادر إذ عثروا في حفريتهم على العديد من الغرف التي كانت ضالالاليقة حسالالالب  
 (Marçais (G) et Dessus (L)) مقاساتهم. 
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في العمران وبناء المسالالالالالالاكن ليدل بشالالالالالالكل قاطع على مدى ازدهار الذي    إن هذا النمو  
سالالالالياسالالالالة مسالالالالالمة مع جيرانها اكسالالالالبها اسالالالالتقرار وامن بلغته المدينة في وقت سالالالاللكت فيه 

وقد تحدثت المصالالالالالادر عن القصالالالالالور وخاصالالالالالة في حكم   على هذه الحركة بشالالالالالكل كبير.
ويذكر ابن الصالالالالغير عن امتالك القبائل  ،  اإلمام األفلح نظرا للرخاء الذي عرفته المدينة

هذا التي سالالالالالالالكنت تيهرت للقصالالالالالالالور حيث تنافسالالالالالالالت على بناءها فقال ابن الصالالالالالالالغير في 
الصالالدد:و. . . فابتنى أبان وحمويه القصالالرين المعروفين لهما بإمالق وابتنى عبد الواحد  

. وانتشالالالالالالرت القبائل عمرت العمائر وكثرت األموال  ..قصالالالالالالره الذي يعرف به اليوم وغيره
  .بأيديهم

وتقول المصالادر أيضالا أنه في عهد ابن األفلح، تسالابق الناس في البناء حتى أن ذلك    
مل نواحيها وارباضالالها، و شالالمل البناء خاصالالة القصالالور والضالالياع ويؤكد ذلك  تجاوز ليشالال 

اب الصالالالالالالالالالالغير حيث يقول:و. . . وتنافس الناس في البناء حتى ابتنى الناس القصالالالالالالالالالالور  
من خالل هذا النص،    )ابن الصالالالالالالالالالالالغير( والضالالالالالالالالالالالياع خارج المدينة واجروا األنهر. . . و

هرت عرفت القصالور و لم يسالكنها السالكان فحسالب، بل حتى العجم،  نسالتنبط أن مدينة تي
ويبدوانها بنيت خارج أسالالالالالالالالالالوار المدينة ألنها كانت تبنى بين البسالالالالالالالالالالاتين وعلى ضالالالالالالالالالالفاف  

 دليل على الرخاء الذي وصلت إليه مدينة تيهرت الرستمية.  اال   هذا  األنهار وما

حوي على كل المرافق  تتحدث المصالادر ايضالا عن األحياء التي كانت كثيرة وكل حي ي
والمنشنت الضرورية من ساحات واسواق ومساجد وهذا خاصة في عهد ابن األفلح كما 

لم تالذكر الخالانالات إال عنالد ابن حوقالل حيالث يقول:و. . . والتجالار    قالال ابن الصالالالالالالالالالالالالالالغير:و
ويؤكد هذا   )ابن حوقل( بسالالالالالالالالالالاتين كثيرة وخاناتو  ولهم...والتجارة بتيهرت المحدثة أكثر 
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النص وجود الخانات نظرا للقوافل الكثيرة التي التي تدخل المدينة من المشالرق والمغرب  
الصالالالالالالالالالالالالالالحراويالالة، وتحتوي هالالذه الخالالانالالات على الغرف    والواحالالاتوبالد السالالالالالالالالالالالالالالودان الغربي  

 والمخازن وحتى اإلسطبالت للمواشي.  

في  ونجدهاالسالالكان مدينتهم   لقد ذكرت المصالالادر عدد كبير من الحصالالون حتى يحمي 
كل المدن اإلسالالالالالالالالالالالمية وقد ذكر ابن الصالالالالالالالالالالغير عدد كبير من الحصالالالالالالالالالالون والقالع التي  

 فردتها الحاجة للحماية من الغارات وخاصة أثناء الفتن.  

كما افادتنا المصالالالالالالادر بوجود، حمامات بمدينة تيهرت الرسالالالالالالتمية ويتحدث البكري عن   
رت بسالالاتين كثيرة وحمامات كثيرة يسالالمى منها اثنا  اثني عشالالرة حماما حيث يقول:و وبتاه

يؤكالد ابن حوقالل ذلالك بقولاله:و و    )البكري(  عشالالالالالالالالالالالالالالر حمالامالا وحواليهالا من البربر أمم كثيرو
  تبين اآلثار ما قالته المصادر ،  )ابن حوقل(  وحماماتو ،لهم سكان تيهرت بساتين كثيرة

حيث تظهر للعيان بقايا حمام أعلى الربوة الشالالالالالالالالالالمالية وبالضالالالالالالالالالالبط في جهتها الشالالالالالالالالالالمالية  
الغربية و لم يبقى سالالالالالالالوى مدخل بارز يولل من خالله إلى غرفة مسالالالالالالالتطيلة الشالالالالالالالكل بها 
فرن أرضالالالالالالالي غطي بحجارة كبيرة ويحتوي على أربع فتحات للتهوية ممكن تكون الغرفة  

مسالالتطيل به أرضالالية مغطاة باألجر وبجواره    السالالاخنة ومن جهتها الشالالرقية، يوجد حوض
 03قناة لصرف المياه. صورة
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 حمام بموقع تيهرت ل : أطال 03صورة

تحدثت المصالالالالالالالالالالالادر عن وفرة المياه بمدينة تيهرت وهذا ما اكده لنا كل من مارسالالالالالالالالالالالي و  
إليها من خالل حفريتهم وعددها خمسالالالالالالالالالالالالة    المار بخصالالالالالالالالالالالالوص الخزانات التي توصالالالالالالالالالالالالال

ثالثة أحواض رئيسالالية ذات شالالكل مسالالتطيل ومتالصالالقة و جدرانها  ويشالالتمل الخزان على  
وتحمل   (1975)رشالالالالاليد بورويبة،   مبنية بأحجار ملتحمة بمالط ومدهونة بطالء كثيف،

حنفيات يراقب منها مسالالالالتوى المياه خاصالالالالة في موسالالالالم الجفاف. كما اكتشالالالالفوا العديد من 
 04مخطط  04العيون ومخازن الماء. صورة 
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 : أحد األحواض المائية عن)جلجال فاطيمة( 04صورة 

 

 أحواض تيهرت عن) مارسيه و المار (  :04مخطط
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 الخاتمة:

نسالالالتنتل من خالل هذا البحث المتواضالالالع، أن المبادح السالالالمحة واالعتدال اذي اتصالالالالف  
بها االباضالالالالالالاليون، جعلت سالالالالالالالكان المغرب األوسالالالالالالالط يأتمنونهم ويسالالالالالالالاهموا في بناء مدينة 
تيهرت الرسالالالالتمية، وبهذا أسالالالالسالالالالوا دولة شالالالالاملة شالالالالعارها البر واإلسالالالالالم والسالالالالماحة وحسالالالالن 

رفت أوجى الرقي واالزدهار، وعاا سكانها الجوار. فتمكنوا من تطوير مدينتهم حيث ع
 حياة الرفاهية والتحضر.  

كل الخصالالالالالالالائص التي تميزت بها هذه المدينة واكدتها ب  لقد عرفتنا المصالالالالالالالادر التاريخية،
والمنشالالالالنت المعمارية التي كانت منتشالالالالرة في الفضالالالالاء الذي شالالالالغلته المدينة    يةاللقى األثر 

حتى نتمكن   ن تسالتأنف الحفريات بهذه المنطقة،نرجو ا المدينة و   وزوالوهذا رغم اندثار 
من كتابة تاريخها وبالتالي تاريخ المغرب األوسالالالالالالالالط بهذه الفترة التي عرفت فيها الجزائر  

 ر الحضارة اإلسالمية.  أوجى تطورها ومشاركتها في ازدها
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 قائمة المصادر والمراجع 

بويحياوي عز الدين، تطور العمران اإلسالمي من خالل عواصم المغرب األوسط من القرن الثاني  -

إلى القرن الثامن الهجري، أطروحة دكتوراه دولة في اآلثار اإلسالمية، قسم آلثار ، جامعة الجزائر، 

2001  . 

 . 1998، دار البيارق، عمان، 1علي يحي محمد الصالبي، عصر الدولتين األموية والعباسية،ط_

محمد  _ زينهم،  محمد  والمغرب،تح  افريقيا  تاريخ  ني،  القيروا  رقيق  القاسم  بن  ابراهيم  أبواسحاق 

 . 1994،دا ر الفرحباني للنشر والتوزيع،دم،1عزب،ط

، نشر جمعية  2األوضاع االقتصادية والحياة الفكرية، ط  بحاز ابراهيم، الدولة الرستمية دراسة في_

 . 1993التراث،دم،

 .  1985،دار الثقافة،المغرب،2محمود إسماعيل عبد الرازق، الخوارج في بالد المغرب اإلسالمي، ط_
 .  1982محمد عوض خليفات، نشأة الحركة اإلباضية، دط،الجامعة األردنية،األردن، _
 م.  2010،دط،مؤسسة تاولت الثقافية، دم،3، تاريخ المغرب الكبير،جمحمد علي دبوز _

الوسياني أبي ربيع سليمان بن عبد السالم بن حسان، سير الوسياني، تح عمر بن لقمان وحموبن  _
 ،.  2009، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان،  1، ط1سليمان بوعصبانة، ج 

ول والثاني هجري الموافق للسابع والثامن ميالدي،  هشام جعيط، تأسيس الغرب اإلسالمي القرن األ_
 .  2004،دار الطليعة، بيروت،1ط
،دط،مطبعة  1أبي العباس أحمد بن سعد الدرجيني، طبقات مشائخ بالمغرب، تح ابراهيم طالل ،ج_

 البعث، الجزائر.  
 . عصام عبد الرؤوف الفقي، تاريخ المغرب واألندلس،دط، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،دت 
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العالقات  _ الكريم،  جودت عبد  الرستمية،يوسف  للدولة   ط، للكتاب،د الوطنية  المؤسسة  الخارجية 

 م.  1984 الجزائر،

   يوسف جودت عبد الكريم ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المغرب األوسط،_

مقدم _ الرستمية،بحث  اإلمارة  عهد  في  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  المنصور،  الحفي   عبد 
اإلسالمي، التاريخ  في  المعمقة  للدراسات  دبلوم  على  جامعة    للحصول  االجتماعية،  العلوم  معهد 

 .  1984قسنطينة،
 (le siècème 909,Thèse de doctorat 3-Dangel(G),Imama Ibadite de Thret,p 781

,université des sciences humaines,Strasbourg,1977          

،قسنطينة،ب.  1هال، كتاب سير المشايخ،ج 928الشماخي أبوالعباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد ت_
 ت. 

الشعبية،جامعة   الثقافة  الماجستير،قسم  لنيل شهادة  مذكرة  تيارت،  منطقة  في  حبيب خنفار،المساجد 
 .  2007تلمسان،
 واخرون، مدينة تيهرت في بعض المصادر المبكرة.  عقاب

ابن الصغير، أخبار األئمة الرستميين، تح محمد ناصر وابراهيم بحاز، دط، دار الغرب اإلسالمي ، _
 . 1986لبنان،

هال، طبقات المشايخ بالمغرب، تحقيق و طبع، إبراهيم  670أحمد بن سعيد ت  الدرجيني ابوالعباس
 .  1974طالبي، مطبعة البحث، قسنطينة، الجزائر،

 ، األمل للدراسات، دم،دت.  1لخضر سيفر، التاريخ السياسي لدول المغرب اإلسالمي،ج_

 ،دار صادر، بيروت،دت. 2اليعقوبي،تاريخ اليعقوبي،مجلد_
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مؤلف مجهول، كتاب االستبصار في عجائب األمصار،تح سعد زغلول عبد الحميد، دط، دار  _
 الشؤون الثقافة العامة العراق. 

،حققه و نقله إلى 1من كتاب نزهة المشتاق في اختراق األفاق،ج اإلدريسي، المغرب العربي،_
 .  1983لجزائر،،حيدرة، ا الفرنسية، محمد بلحاج صادق،المؤسسة العامة للنشر واإلشهار

ابن عذارى المراكشي، بيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تحقيق ج س، كوالن واليفي _
 .  1993،دار الثقافة، لبنان، بيروت،2،ط1بروفنسال،ج

 . 1907المقديسي، أحسن التقاسيم لمعرفة األقاليم، ليدن،_

ة المصرية للتأليف والترجمة   القلقشندي أحمد بن علي،صبح األعشى في صناعة اإلنشا، المؤسس_
 .  1963والطباعة والنشر، القاهرة، 
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 مقدمة:

األثرية التي تروي قصةةةةةة حضةةةةةارات ضةةةةةر ت  تزخر الجزائر بالعديد من المواقع والمعالم  
جذورها في أعماق التاريخ وتشةةةهد على وجود اإلنسةةةان منذ العصةةةور الحجرية، صةةةنعت 

وبالرغم ما  التاريخ على مر العصور فهي ما تزال تبحث عن نفسها في باطن األرض،
وصةةةةةةل إلينا من وصةةةةةةف لهذه المدن عن طريق بعض المصةةةةةةادر يعتبر إال وتغنى عن 

جميع مجةةةاالتهةةةا كةةةالعمةةةارة والعمران، إال أن الزمن جةةةار عليهةةةا وتةةةدهورت   تطورهةةةا في
 حالتها وأصةةةةةةةبحت معالمها مطمورة في باطن األرض وبقيت لسةةةةةةةنين تخفي أسةةةةةةةرارها.

ولكنهةا عرفت االهتمةام وذلع عن طريق الدراسةةةةةةةةةةةةةةات واألبحةاث األثرية للمحةافظةة عليهةا 
ع المحافظة من بين المواضةةةةةيع  ضةةةةةمن قائمة التراث الثقافي في الجزائر ويعتبر موضةةةةةو 

الحديثة في مجال الحفظ والترميم لما له من أهمية من خالل تسةةةةةةةةةةةليطنا الضةةةةةةةةةةةوء على  
بعض النقاط وعوامل التلف لبعض المواقع األثرية التي سةنوردها كنماذج ال على سةبيل  
الحصةةةةةةةةةةةر لتقريب الفكرة، وهذا بسةةةةةةةةةةةبب النتائج السةةةةةةةةةةةلبية التي خلفتها العوامل الطبيعية  

تعامل البشةةةةةةةةري السةةةةةةةةي. مع هذه المعالم. وعليه ال بد من اإلشةةةةةةةةارة بان نتائج البحث  وال 
العلمي في هذا المجال يجب أن ترتبط بالنواحي التنفيذية وأن تكون وسةةةةيلة السةةةةتحداث  
طرق وأسةةةةةةةةةةةةاليب جديدة للترميم والعرض كيفية البناء وتهيئة المواقع األثرية السةةةةةةةةةةةةتقبال  

تعتبر احد أهم مصةةةةةادر الدخل الوطني لدى العديد من   الزوار والسةةةةةيا ، ألن السةةةةةياحة
الدول فهي تحفز الدخل الفردي وتخلق فرص التوظيف في قطاعات االقتصاد المختلفة  
ولالسةةةةةةةةةتفادة من العملة الصةةةةةةةةةعبة خارج قطاع المحروقات، ومن الواجب على الباحثين  

دور ااثةار في الغوص في العالقةة الوطيةدة بين ااثةار والسةةةةةةةةةةةةةةيةاحةة والبحةث في تطوير  
السةةةةياحة والعكن، ألن السةةةةياحة الثقافية اليوم تمثدل العمود الفقري القتصةةةةاديات الكثير  
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فمن خالل هذا المقال سةةةةةةنحاول تسةةةةةةليط الضةةةةةةوء حول ما مدى خطورة هذه  من الدول.  
العوامل في إتالف هذا التراث الثقافي الجزائري، وهذا من خالل إبراز بعض الصةةةةةةةةةةةةةور  

من التلف انطالقا من بعض المواقع األثرية كنماذج، باإلضةةةةافة إلى    لمظاهر هذا النوع
إدراج بعض المقترحات من اجل المحافظة على هذه المواقع ألنها ال تحتل قلب التنمية  
الثقافية للمجتمع فقط لكن يمكن اسةةةةةةةةةةةتغاللها ضةةةةةةةةةةةمن األبعاد االقتصةةةةةةةةةةةادية عن طريق 

 .الترويج السياحي لها

هي المسةةةةةةةةببات التي تعمل على حدوث ضةةةةةةةةرر بمواد :  الطبيعية  عوامل التلف -1
البناء المسةةتخدمة في تشةةييد المباني التراثية والتاريخية وتإدي إلى حدوث مشةةاكل لها 
وتهدد سةةالمتها وبقائها، وعندما تزداد قوة هذا المسةةبب تزداد نسةةبة الضةةرر الناتج عنه 

يا يصةعب التعامل معه وعالجه و  من أهم العوامل  وعندما تصةعب معالجته يصةبت تحدد
 نذكر: 

: التي لهةةا تةة ثير على مواد البنةةاء القةةديمةةة وهي تةة ثير درجةةة العوامللل الزيويوميميللا يللة
الحرارة وأشةةةةةةعة الشةةةةةةمن، الرطوبة والريا  والكوارث الطبيعية، وكذلع الناتجة عن ت ثير  

 ثير  النشةةةةةةةةةةةةةةاط البيولوجي للنباتات والحيوانات والطيور، أما النوع الثاني من التلف هو ت
العنصةر البشةري. وجميع هذه العوامل أو معظمها تعمل في الطبيعة متحدة مع بعضةها 

 كعامل تلف واحد ضد مواد البناء في المبنى األثري.

 

هةةذه العوامةةل من أهم الخطوات في مراحةةل    Diagnosisوتعتبر عمليةةة التشةةةةةةةةةةةةةةخيص  
كن الوصةول إلى  عملية عالج المباني التراثية فمن خالل التعرف على مسةبب التلف يم
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أسةةةةةلوب العالج و التدخل المناسةةةةةب الذي يإدي إلى القضةةةةةاء على المشةةةةةكلة و السةةةةةبب  
المركز الدولي   .éd)حفظ المباني التاريخية   .(2017) .سلمان احمد المحاري.  ومن ثم التحكم فيه

 . 109ص االمرات العربية المتحدة .(iccromلدراسة وصون وترميم الممتلكات الثقافية 

فعندما تتعرض أسةةةةةةةطت الحجارة لحرارة مرتفعة شةةةةةةةديدة تبعا لسةةةةةةةقوط  الحرارة والرطوبة: 
أشةةةةةعة الشةةةةةمن القوية عليها أثناء النهار مثال، ثم تتعرض للبرودة السةةةةةريعة أثناء الليل  

ن ذلع تكوين الفوالق والشةةةةةةةةةةةقوق واتسةةةةةةةةةةةاع فتحاتها خاصةةةةةةةةةةةة على طول األجزاء  ينتج ع
الضةةةعيفة جيولوجيا في الحجارة وعلى صةةةعيد أكثر دقة وتراكمية يتم تفاعل الماء سةةةواء  
ميةاه األمطةار أو الجوفيةة مع عوامةل تةدهور أخرى ويإدي إلى تسةةةةةةةةةةةةةةريع عمليةة التلف.  

سةةةةةبية يإثر بشةةةةةكل مباشةةةةةر على سةةةةةلوع  كذلع فان ارتفاع أو انخفاض درجة الرطوبة الن
الحجارة، ومن المعلوم أن الرطوبة النسةةةةبية تكون عالية في الصةةةةبا  لكون أن الهواء ال  
يمكنةه حمةل كميةة كبيرة من بخةار المةاء أمةا أثنةاء النهةار وعنةد ارتفةاع درجةة الحرارة فةان 

طرق حفظ  (. 2009عيسةةةاوي بوعكاز.    الهواء يمكنه حمل كمية كبيرة من بخار الماء
وصةةةيانة مواد بناء الموقع األثري جميلة يكويكولي حالة الحجارة الكلسةةةية، أطروحة لنيل  

 .85ص،2جامعة الجزائر  -معهد االثار  شهادة الماجستير في الصيانة والترميم، .

والرطوبة النسةةةةةةةةةةةةةةبية العالية في أجواء المباني األثرية والتاريخية عندما تتكثف وتتحول   
إلى ماء، فإنها تتسةةةةةةةرب إلى داخل الجدران و خاصةةةةةةةية االمتصةةةةةةةاص الفيزيائي، وتذيب  
األمال  القابلة للذوبان في الماء، ومن ثم تتحرع محاليلها إلى السطو  المكشوفة حيث  

عبد ..1محاليلها مإدية إلى تفتت هذه السةةطو  الصةةورة رقم  تتبلور األمال  عند جفاف
سةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةلة الثقافة األثرية    ترميم وصةةةةةةةةةيانة المباني األثرية والتاريخية،.المعز شةةةةةةةةةاهين. 

 . 205،ص  والتاريخية مشروع المائة كتاب المجلن األعلى لآلثار المصرية
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 مدين بتلمسان  أبيعلى جدران مدرسة وسيالن األمطار   الرطوبة أثر: 1صورة رقم 

 المياه )مياه الرشح والنشع(:   .1
ويظهر تة ثيرهةا البةالل الخطورة على المواقع األثريةة القريبةة من مجةاري الميةاه، كةاألنهةار  
والبحار واألحياء السةةةةكنية التي تفتقر إلى الوسةةةةائل الحديثة للصةةةةرف الصةةةةحي وغيرها، 

عبةد   2.صةةةةةةةةةةةةةةورة رقم    .عوامةل التلف فتكةا بةالمبةاني األثريةة والتةاريخيةةوتعتبر من أكثر  
 .213المعز شاهين ، ترميم وصيانة المباني االثرية و التاريخية،ص  

وتشةةةةةةةةةتمل ملوثات الهواء على مصةةةةةةةةةدرين احدهما طبيعي ناتج    :وات التلوث الجوي اغ
صةةةةناعي ناتج عن النشةةةةاط البشةةةةري    وااخروالعواصةةةةف والحرائق الغابات    عن البراكين

عنةد توافر الظروف    أحمةاض  إلىحولهةا  تالصةةةةةةةةةةةةةةنةاعي، وتكمن خطورة هةذه الغةازات في  
فةةة الموجودة في المختل   األثريةةةبمهةةاجمةةة مواد البنةةاء    األحمةةاضالمنةةاسةةةةةةةةةةةةةةبةةة وتقوم هةةذه  
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عن طريق الترسةةةةةةةةةةةةةةيةب الرطةب    األولىبطريقتين    إتالفهةاالمبةاني التةاريخيةة وتعمةل على  
وتعرف   األمطارسةطت الحجر في صةورة سةائل نتيجة ذوبانها مع مياه   إلىوالتي تصةل  

سطت الحجر    إلىالحمضية و الطريقة الثانية تعرف بالترسيب الجاف وتصل   باألمطار
  إما  األحماضنتيجة للماء الموجود في الحجر، وتإدي هذه   في صةةةةةةورة غاز، ثم يذوب

الحجارة غير المعرضةة للغسةل   أسةطتول وفقد لمكونات مادة البناء والى  ححدوث ت  إلى
مثةةل الرطوبةةة والحرارة    أخرى و تتشةةةةةةةةةةةةةةةارع الملوثةةات الجويةةة مع عوامةةل    األمطةةاربفعةةل  

، ويعتبر اخطر وقت للتلف بواسطة الهواء  األثريةوالضوء وحركة الهواء في تلف المواد 
أما مواد   condensationالملوث في نهاية فصةةل الشةةتاء نظرا الزدياد ظاهرة التكاثف  

عرضةةةةةةةةةةة للتلف بواسةةةةةةةةةةطة غازات التلوث الحمضةةةةةةةةةةية في المباني    األكثرالبناء القديمة  
 مثل الحجر الجيري وبعض  CaCO3 التاريخية هي المكونة من كر ونات الكالسةةةةةةةيوم  

سلمان احمد المحاري، المرجع السابق،ص    والجيرية  الطالحجارة الرملية و الرخام و الم
129. 

هناع أنواع عديدة من الكائنات الحية الدقيقة وغيرها : عوامل التلف البيولوجية -2
  أضةةةةراراحيث تشةةةةوه صةةةةورتها وتلحق    األثريةالتي تشةةةةكل خطرا محدقا بالمباني  

 للمبنى ومن بينها نذكر على سبيل المثال:  اإلنشائيةبالبنية  
وهي أجسام عضوية التغذية، ويكون لها ت ثير في إتالف  الزطريات و البمتيريا :   •

ألثرية بشةةكل مزدوج  ميكانيكي وكيميائي(، مما يإدي إلى إتالف المبنى  المباني ا 
   بشكل أسرع
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Caneva (G) et Salvadori (O   .)1988  .) « Altération biologique de 
la pierre   » la dégradation et la conservation de la pierre    edition 
Unesco n9 , .)Parisp153. 

التي   األسةةةةةةةةةطتوأحيانا يكون التآكل مصةةةةةةةةةحوبا بشةةةةةةةةةكل كبريتات الكالسةةةةةةةةةيوم كما تتبقع 
اص األبيض باللون البني بسةةةبب أكسةةةدة ابيض الرصةةةاص  كر ون  صةةة اسةةةتخدم فيها الر 

ثاني أكسةةةيد الرصةةةاص    إلىبفعل البيكتيريا وتحوله    PB(OH) -32pBcoالرصةةةاص(
، وعلى العموم فةان المبةاني االثريةة الموجودة  في األمةاكن الرطبةة كثيرا  PBO)2(البني  

البكتيريةةا مثةةل البكتيريةةا    أنواعمةةا تتعرض لمثةةل هةةذا التلف البيولوجي، كمةةا تعمةةل بعض  
كبريتيةد    إلى  األسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةاتالكبريتيةة علةة تحويةل الكبريتةات الموجودة على مسةةةةةةةةةةةةةةتوى 

األعلى يحمةل معةه هةذه المركبةات    إلىلمةاء  الكبريةت وعنةد انةدفةاع ا   وأمال وثيوكبريتةات  
فتصادف نوعا آخر من البكتيريا الهوائية التي تسبب ت كسد مركبات الكبريت ، فيتحول  

 بوجالبةة،    وهو حمض مةدمر للحجر %5الى حمض كبريةت بتركيز قةد يصةةةةةةةةةةةةةةل حتى  
 ( 31، صفحة ص 2009-2010

هي كائنات نباتية مجهرية بدون سةةةاق وال أوراق، يمكن أن تتشةةةكل داخل    الطحالب: •
وخارج المباني األثرية بشةةةةكل ترسةةةةبي، وتكون متعددة األلوان منها أخضةةةةر، أسةةةةود،  
أحمر، بني، ذات مسةةةةةةاحات من أعشةةةةةةار المليمترات إلى بعض المليمترات، حسةةةةةةب 

طبة، وال يمكن أبدا أن تشةةةكل  الظروف البيئية وتتشةةةكل نسةةةب كبيرة في األوسةةةاط الر 
  2. انظر الصورة رقم1كائنات كبيرة

 
1 ICOMOS –ISCS: Illustrated glossary on stone deterioration patterns.Champigny/Marne . 

France. Septembre 2008. p 66. 
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 : ظهور الطحالب على الجدران مسجد ابي الحسن بتلمسان2صورة رقم 

 
مشةةةةةةةةكلة النباتات الطفيلية التي تنمو على المباني األثرية من  تعتبرالنباتات:    •

أصةةةةةعب المشةةةةةكالت التي تواجهها، حيث أن قطع هذه النباتات ال يحل المشةةةةةكلة،  
ألنها سةةةوف تنمو من جديد، وتإثر جذورها بشةةةكل كبير على المباني واألرضةةةيات  

ويمكن تقسةيم هذه النباتات   (216جع السةابق ، صةفحة ص  شةاهين، المر   المبلطة
 حسب تركيبتها إلى نوعان وهما: 

: وهي نباتات صغيرة الحجم والبنية، غالبا  (Végétation herbacée)نباتات عشبية  
ما تكون موسمية، لها القدرة على التكاثر بشكل كبير ولعدة سنوات، في فصل الصيف  
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  Théron André  يجف قسةةةةةةةةمها الهوائي ويختفي، أما جذورها فتبقى في حالة حفظ جيدة

Botanique, Collection de sciences Naturelles, edition Bordas, France, 1964, p 52) . 

: نبةةاتةةات معمرة تتمثةةل في األشةةةةةةةةةةةةةةجةةار  (Végétation ligneuse)نبةةاتةةات خشةةةةةةةةةةةةةةبيةةة  
والشةةةةةةةةجيرات، تنمو بشةةةةةةةةكل دائم ومسةةةةةةةةتمر، ومع زيادة حجمها يزيد تغلغل جذورها التي  

 Théron André  .Botanique, Collection de sciences Naturelles,p   تتميز بحركة دورانية

52). 

مسةةةةةةةةةةةةةةةافةات بعيةةدة بةاحثةةة عن المةةاء ومخترقةة التر ةة ممةةا ينتج عنةةه   جةذورهةا إلى  تمتةةد  
، وكذلع دورها في جفاف التر ة  األثري للتر ة واختالل اتزان المبنى   وأضةةةةةةةةةةةةةةعافة  ل خلخ

الجدران   أسةةةةةةةاسةةةةةةةاتعلى   ت ثيرهاانكماشةةةةةةةها و   إلىمما يإدي   األحيانالطينية في بعض  
  إلى يإدي   أنالعالية داخل التر ة ممكن    األشةةةةجارنمو وتغلغل جذور   أنالمجاورة، كما  

ا   المدفونة بها نتيجة ما تبذله هذه الجذور من قوى لمقاومة الري  جدرانالضةةةغط على ال 
 (3 صورة رقم   في الخارج
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 : كثرة النباتات واألشجار حول أسوار مدينة ومسجد المنصورة 3صورة رقم

تتعةةدد الحيوانةةات وتختلف بةةاختالف المواقع األثريةةة ومكةةان تواجةةدهةةا، :    الحيوانلات •
ومن بين الحيوانات نذكر الطيور، الوطاويط، الفئران، الحشةةةةةةةةةرات كالنمل األبيض،  
النحةل البري، األبقةار واألغنةام وغيرهةا، فكلهةا من العوامةل التي تإثر سةةةةةةةةةةةةةةلبةا على  

الخارجية   األسةةةةةةةةةةطتمواد البناء و   إتالفتعمل الطيور على المباني األثرية، فمثال 
ميكةانيكيةا كةإزالةة    إمةاوذلةع    العلويةة منةه  أوالبةارزة    األجزاءللمبنى و بةالخصةةةةةةةةةةةةةةوص  

الضعيفة االلتصاق بالسطت بتكرار الوقوف عليها ومالمستها وكذلع بنقرها    األجزاء
أعشةةةةاشةةةةها أو  عن طريق بناء    األثرالطيور واضةةةةحا في تلف   ت ثير، وكذلع يظهر 

كمنازل لها    األثري واتخاذها لبعض الفجوات في المنشةةةةةة     (4التها صةةةةةةورة رقم فضةةةةةة 
.   وواجهات المبنى نتيجة لمخلفاتها وفضةةالتها لألسةةطت،وما ينتج عنها من تشةةويه  

 ( .134المرجع السابق ، صسلمان احمد المحاري.  
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 فضالت الطيور: 4صورة رقم 

يعتبر العامل البشةةةةةةةةةري من أخطر العوامل، خاصةةةةةةةةةة    البشللللللرية:عوامل التلف   -3
عندما تقل القوانين والتشةةةةةةةةةةةةةةريعات التي تحمي المباني األثرية. ويتمثل هذا العامةل  
في اعتةةداء أفراد المجتمع على البقةةايةةا األثريةةة، وذلةةع بةةدوافع مختلفةةة منهةةا الجهةةل  
   كالصةةةةةةةةعود والمشةةةةةةةةي على الجدران التي تكون هشةةةةةةةةة وعلى األرضةةةةةةةةيات المبلطة 

( أو 5بالفسةةيفسةةاء(، أو مصةةالت شةةخصةةية  كالمتاجرة بالتراث المادي(،  صةةورة رقم
 .(205 شاهين، صفحة   تنفيذ مشاريع عمرانية وغيرها

وينتج عن هجرة المباني أي ترع السةةةةةةةةةةةةةةكان األصةةةةةةةةةةةةةةليين لمنازلهم األثرية وانتقالهم إلى  
يحل محلهم مسةةةةةةةةةةةةةةت جرين جدد دمار وتدهور البيت نتيجة  أماكن سةةةةةةةةةةةةةةكن أخرى، حيث 

السةةةةةةةةةةةةةةتخةدامةه بطريقةة غير الئقةة وهةذا مةا حةدث بةالفعةل مع عةدد من المبةاني األثريةة في 
 القصبة العتيقة بالجزائر.

ت ثير الزوار: بإمكان نشةةةةةةةةةةةاط الزوار داخل المبني األثري أن يإثر سةةةةةةةةةةةلبا عليها بثالث  
واألرجل تإدي إلى تآكل هذه األسةةةةةةطت خاصةةةةةةة  طرق هي االحتكاع المباشةةةةةةر باأليدي 
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رمي    أوعلى األسةةةطت الملونة والمزخرفة كالفسةةةيفسةةةاء. و تلوث المبنى بدخان السةةةجائر  
 .6صورة رقم   والتكاثف داخل المبنى عن طريق زيادة نسبة الرطوبة    أوالفضالت  

اريخيةةةة  و المبةةةاني التةةة   األثريةةةةالتوسةةةةةةةةةةةةةةع العمراني: الخطر الكبير الةةةذي يواجةةةه المواقع  
التوسةةةةع العمراني ، الذي يإدي    أنشةةةةطةوالمدن القديمة في وقتنا الحاضةةةةر هو   األحياءو 

واسةةةةةةةةةةةةةةتبةدالهةا بمبةاني حةديثةة ذات ارتفةاعةات عةاليةة    األثريةةهةدم العةديةد من المبةاني    إلى
هدم وفقدان المباني القديمة ا والى تشويه    إلى إما  األنشطةوتصاميم حديثة وتإدي هذه  

مباني بتصةاميم عصةرية وبارتفاعات عالية تخلق تلوث بصةري   بإنشةاءالمنظر البصةري  
 .(141 المحاري، صفحة    القديمة  األحياءفي المناطق و  

م  1830االحتالل الفرنسةةةي لها سةةةنة  وهذا ما حدث فعال في مدينة الجزائر العتيقة إبان  
 .هدم القصبة السفلى و ناء عمارات جديدة

التدخالت غير المناسةةةةةةةبة: يقصةةةةةةةد بها األنشةةةةةةةطة التي يقوم بها اإلنسةةةةةةةان تجاه المباني  
التاريخية سواء من قبل مستخدمي وقاطني هذه المباني او من قبل مختصين في ترميم 

 وصيانة التراث الثقافي  

و الصيانة غير المناسبة : يجب أن تتم عملية الترميم و الحفاظ بواسطة  أعمال الترميم  
أشخاص ذوي خبرة ولديهم قدر كاف من التدريب و أن تسبق عمليات العالج اختبارات  
وتجارب تإكد مدى صةةةةةةةةالحية الخطوات العالجية المراد اتخاذها وعدم توافر الشةةةةةةةةروط  

اإلضةةةةافة إلى إتباعه ألسةةةةن الترميم و  السةةةةابقة في الشةةةةخص المراد منه القيام بالعمل ب
  الصةةةةةةيانة حينما سةةةةةةوف يإدي إلى تدخل غير مناسةةةةةةب ناحية األثر أو المبنى التاريخي 

 .(141 المحاري، صفحة  
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الحرائق والتي تلحق أضةةةةةةرار    ومن بين هذه العوامل الذي يتسةةةةةةبب فيها اإلنسةةةةةةان  نذكر
معتبرة بالمواد والمباني األثرية خاصة منها ذات المقاومة الضعيفة، كما أنها في تساهم 
ضةةةةةةةةةةةةةةعةةاف بنيتهةةا من خالل درجةةة الحرارة   في تغيير الخواص الطبيعيةةة لمواد البنةةاء، وا 

. ونضةةةةةةةةيف إلى ذلع  (123، صةةةةةةةةفحة  2003 الكافي،    العالية التي تإثر على الحجارة
الحروب التي كةةانةةت والزالةةت تإثر على البقةةايةةا والمواقع األثريةةة، والتي تإدي انهيةةارهةةا 

 تشويهها وكذا نهبها. 

الحفريات العشةةوائية: نقصةةد بها األعمال التنقيب التي أجراها بعض الباحثين الفرنسةةيين  
دون أن تتم وفق أسةةن علمية دقيقة، حيث أهمل فيها التسةةجيل العلمي و الجرد األثري  
للمكتشةةةةفات األثرية، ويتم الخلط بين اللقى وجمعت في أكيان ثم وضةةةةعت في المتحف  

ية، وال يوج ما يعرفها   و يميزها على الرغم من أن  للعرض أو الحفظ بطريقة عشةةةةةةةةةةةةةوائ
معرفته المكان يعد ضةةروريا في التفسةةير والتحليل التاريخي و األثري للموقع، ف ضةةاعوا  
لى جانب هذا فإن هإالء  علينا معرفة جوانب كثيرة من التراث وتاريخ مواقعنا األثرية ،وا 

الطبقةات والسةةةةةةةةةةةةةةتراتيغرافيةة التي تعود  البةاحثين و الكثير من حفريةاتهم لجة وا  إلى تةدمير
إلى العصةةةةةةةةةةور اإلسةةةةةةةةةةالمية،      ويعد الوصةةةةةةةةةةول إلى البقايا الرومانية يتوقف المعول  

 (127، صفحة 2008 دحدو ،   بالنسبة لهم
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: قناع القورقون الذي تم 5صةةةةةةةورة رقم 
  1994سةةةةةةنة   عنابة سةةةةةةرقته من موقع 

 2014وتم استرجاعه سنة  

: التخريب العمدي للمباني  6صورة رقم
 األثرية بالكتابة على الجدران

 :  اآلثارالمحافظة على   -4

تعتبر سةةةةةةياسةةةةةةة المحافظة على التراث المادي الثقافي أمرا هاما وضةةةةةةروريا وحيويا يقوم  
والمعالم التاريخية القديمة باعتبار أن لها ارتباط كبير بماضةةةةةةةةي    بترقية األبنية األثرية  

المطاف    أخرالشةةةةعوب واألمم من حيث قيمها االجتماعية والثقافية والمعمارية وتعد في 
 الثقافي.  لإلشعاعانعكان حقيقي  

المتبعةةة في التخطيط والتي تنةةدرج ضةةةةةةةةةةةةةةمن منةةاهج التطوير    األسةةةةةةةةةةةةةةةاليةةب  إحةةدىوهي  
كقصةةةةةةةةةةةةةةبةة مةدينةة   -والمعةالم القةديمةة داخةل المةدينةة مثال       األثريةة  لألبنيةةالحضةةةةةةةةةةةةةةري  

ي  العلم  المإهلفرض صةةةةيانتها التي تتطلب الخبرة الطويلة و   إلىوالتي تحتاج    -الجزائر
  أسةةةةاليبها تطبيق   أثناءومن ثم تتطلب سةةةةياسةةةةة المحافظة في   .أعمالهامن اجل مباشةةةةرة 
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وهةذا من   األبنيةةالةدرايةة الكةافيةة للمشةةةةةةةةةةةةةةاكةل المتعلقةة بتلةع    األثريةة  األبنيةةالمختلفةة على  
 .(19، صفحة  1999 بودراع، اجل التعامل معها و التغلب على معانتها 

و المحافظة    والتاريخية  األثريةاألسلللاليب المتبعة في صللليانة وترميم المباني   -5
   :عليها

تتطلب حماية المواقع األثرية أوال إحصةةةةةاإها وجردها وهذا ما يشةةةةةهد ت خيرا كبيرا فعملية 
الجرد تتطلب  جمع الصةةور الفوتوغرافية و الصةةور الجوية (التي تجري حاليا ال تتعدى 

لتراث األثري انطالقا مما كشةفت عنه الحفريات أو عثر عليه صةدفة أن تكون تسةجيال ل 
أو ما سةةجله قزال في أطلسةةه والمواقع األثرية غير المكتشةةفة فتبقى مجهولة، وهي نفن  
المواقع التي تتعرض للنهةةب و السةةةةةةةةةةةةةةرقةة .وهي بةذلةع  في طريق الزوال حيةةث تتطلةةب 

 . (136-135 دحدو ، الصفحات    تدخال استعجاليا

المتعلق   98/04توفير الحماية القانونية للتراث الثقافي فالجزائر مثال بوضةةةةةعها القانون  
بحماية التراث الثقافي سةةةةةةةةاهمت في رسةةةةةةةةم خطة الحماية التي يجب انتهاجها ،لكن من 

، 2007 بويحياوي،    الضةةةروري تدعيم هذه النصةةةوص التشةةةريعية بنصةةةوصةةةها التطبيقية
  (20-19الصفحات  

تشةةةجيع األبحاث العلمية وي تي هذا بالمحافظة على المإسةةةسةةةات ذات الطابع العلمي و  
ورفع مسةةةةةةتوى االهتمام بالتكوين المتخصةةةةةةص في ميادين علم ااثار و في  البيداغوجي

 .  (20 بويحياوي، صفحة  صيانة و الترميم ومجال تاريخ الفن وغير ذلع 
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أهداف الحفريات العلمية إنقاذ ااثار من االندثار الذي تتعرض له في باطن   ومن ابرز
  األرض ودراسةةةةةةةةةةةتها واسةةةةةةةةةةةتخالص الجوانب الحضةةةةةةةةةةةارية المتعلقة بالمجتمع الذي أنتجه 

 .2(136 دحدو ، صفحة  

فحوص والدراسةةةةات العلمية التي تكشةةةةف عن   إجراءالصةةةةيانة و الترميم تقضةةةةي   ف عمال
كن رسةةةةم خطة متكاملة اموذلع أل  التاريخيةو   األثريةمدى التلف الذي أصةةةةاب المباني  

  إن ماركوني ''   البولنديصةةةةةدد العالم  ل م مونة لصةةةةةيانتها وترميمها حيث يقول  في هذا ا 
التفوق    بةةةةة عمةةةةةال  المشةةةةةةةةةةةةةةتغلينعلى   أرادوا  إذ  يتعةةةةةا  أنالترميم  مع يتعلموا كيف  ملون 

المشةتغلين بالتاريخ وااثار من ناحية ومع المشةتغلين بالعلوم من ناحية أخرى '' وتنقسةم  
  إقامة : الترميم المعماري و يتضةةةةةةةةةةةمن   إلىأسةةةةةةةةةةةاليب  المتبعة في الصةةةةةةةةةةةيانة و الترميم  

 المتآكلة بمواد حديثة تتماثل معها .  األجزاءواستبدال     المنهارة   األثريةالمباني  

قامة  األسةةةةةةةةاسةةةةةةةةاتالترميم الهندسةةةةةةةةي: ويتضةةةةةةةةمن تدعيم وحقن وعزل   المانعة    جدرانال   وا 
وحل المشةةةةةةةكالت المترتبة على مياه الرشةةةةةةةةت    ،األعتابلالنهيارات وصةةةةةةةلب السةةةةةةةقوف و 

 .هندسية أعمالوالنشع وغير ذلع من 

لء الشةةةةةةةةةةةقوق والفجوات وحقن الخاصةةةةةةةةةةةة بم األعمالالترميم الدقيق: ويتضةةةةةةةةةةةمن جميع 
وفي جميع الحاالت يجب اسةةةةتخدام مواد تتالءم في   (5 شةةةةاهين، صةةةةفحة   الشةةةةرو. ...

  أضةةةةةةةةةرار   أيةوبحيث ال يترتب على اسةةةةةةةةةتخدامها  األثرية  خواصةةةةةةةةةها الطبيعية مع المواد  
 .جانبية في المستقبل
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تتالءم وتتنوع أعمةةةال الترميم حسةةةةةةةةةةةةةةةةب نوعيتةةةه،    أنوانطالقةةةا من هةةةذا المفهوم ال بةةةد  
وخصةةةةةةةةةةةةةةائص الحالة المطلوب ترميمها من حيث تواجدها ومادتها وشةةةةةةةةةةةةةةكلها ومظهرها  

األثر لين كيةانةا مةاديةا مجردا من المحتوى الفكري    أنوسةةةةةةةةةةةةةةمةاتهةا الفنيةة، وذلةع بةاعتبةار  
 والفني والحضاري.

  أن من القول بة ن نتةائج البحةث العلمي في هةذا المجةال يجةب  وفي هةذا الصةةةةةةةةةةةةةةدد ال بةد  
وان تكون وسةةةةةةةيلة السةةةةةةةتحداث طرق وأسةةةةةةةاليب جديدة للترميم    ترتبط بالنواحي التنفيذية،

 والتخزين والعرض المتحفي.

 :  أهمية الحزاظ على التراث الثقافي -6
تعين على دراسةةة تطور الحضةةارات و الفنون،    تكمن قيمتها في كونها شةةواهد محسةةوسةةة

وتمثةةل المةةادة الوثةائقيةةة للبحةةث العلمي و الغنيةةة بةالمعلومةات التةةاريخيةةة ،كمةةا تلعةةب دور 
،  2010-2009 بوجالبة،    اقتصةةادي هام ألنها تإلف المادة الخام للصةةناعة السةةياحية

تمثل السةةةةياحة قطاعا اقتصةةةةاديا رئيسةةةةيا لضةةةةخ العملة الصةةةةعبة  حيث   ، (112صةةةةفحة  
، كما يوفر أعداد ال يستهان بها من فرص العمل، ويمكن   األجنبيةوجذب االستثمارات  

من تحقيق اسةةتغالل امثل للموارد الطبيعية و البشةةرية و الحضةةارية و التاريخية المتاحة  
 نجد :  األثرية  دية للسياحةاالقتصا  ااثار أهملمجتمع ومن وا لخدمة االقتصاد  

االسةةةتثمارات األجنبية في قطاع السةةةياحة، الرسةةةوم التي تحصةةةل عليها الدولة المسةةةتقلة  
  على شةةةةكل رسةةةةوم وضةةةةرائب على االسةةةةتثمارات السةةةةياحية ب نواعها وت شةةةةيرات الدخول. 

يراداتاإلنفةةاق اليومي   وزيةةارتهم الكتشةةةةةةةةةةةةةةةاف األمةةاكن األثريةةة    الفنةةادق من السةةةةةةةةةةةةةةيةةا   وا 
 خية.والتاري
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فرص عمل جديدة وهذا بإنشةةةةةاء المشةةةةةاريع السةةةةةياحية المباشةةةةةرة أو المسةةةةةاعدة لها    توفير
أفقيا، على خلق فرص عمل جديدة   أوالتوسةةةةةةع في إنشةةةةةةائها راسةةةةةةيا   أوبمختلف أنواعها 

، مثل إنشةةةةاء قرى سةةةةياحية  سةةةةواء كان تمويل هذه المشةةةةاريع بران مال أجنبي أو وطني
لطبيعيةة بمواد وتقنيةة بنةاء ذات طراز قةديم مع توفر كةل قريبةة من األمةاكن التةاريخيةة وا 

 وسائل الراحة فيها الستقطاب أكبر عدد من الزوار.

،    كالمرشةةةةةةةةدين السةةةةةةةةياحيين  تنشةةةةةةةةيط قطاع التعليم والتدريب في مجال المهن السةةةةةةةةياحية
 النعيم, شةةةةةاهد اليان،دفرور عبد،   ةوالحرف اليدوي وتشةةةةةجيع قطاع الصةةةةةناعة التقليدية  

 .(26، صفحة  2016

وفي األخير نورد بعضةةةةةةةةةةةةةةةا من االقتراحةةات التي تزيةةد من أهميةةة هةةذا الجةةانةةب فةةالمعةةالم  
التاريخية و األثرية التي تنفرد بها المنطقة  جعلتها مهدا للحضةةةارات اإلنسةةةانية من فترة 

الرومانية والبيزنطية وصةةةةةوال إلى اإلسةةةةةالمية ،    األمازيغيةما قبل التاريخ إلى الحضةةةةةارة  
معلم يعبر عن فترة زمنية معينة يمكن للسةةةةةةةائت بواسةةةةةةةطته إن يعيد تصةةةةةةةور   أوفكل أثر  

جزء من أنشطة اإلنسان القديم لتلع العصور وهذا من خالل الشروحات التي يتلقاه من 
بة في الزيارة  طرف المرشةةةةةد السةةةةةياحي ، فكل موقع أو أي اثر قد يثير لدى السةةةةةائت رغ

مثل  الموقع األثري طبنة أو مرسةةةةةةةي   مرة أخرى، خاصةةةةةةةة أن مثل هذه المواقع األثرية  
ما تزال بحاجة إلى تنقيبات أثرية مسةةةةةةةةةةةةتقبال مع تشةةةةةةةةةةةةييد الدجاج زموري البحري( حاليا  

متحف موقع يضةةةةةةةةةةةم كافة التحف واللقى األثرية التي تروي هي بدورها مميزاتها ودورها 
 في فترة ما .
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لما زاد تدفق السةةةةةةيا  زادت المواصةةةةةةالت وبالتالي البد من درء النقائص المتمثلة في وك
نقص الهياكل السةةةياحة كالفنادق واسةةةتحداث مناسةةةبات وتنظيم ملتقيات وندوات تاريخية  

   للتعريف بتاريخها وأثارها وعاداتها وتقاليدها.

 :خاتمة

يمكن معارضةةته، وال يسةةعنا سةةوى ما يمكن قوله هو أن تدخل الطبيعة على ااثار ال    
التقليص من حجم خطورتةه، وتبقى أمةامنةا إشةةةةةةةةةةةةةةكةاليةة التكفةل بةاألضةةةةةةةةةةةةةةرار النةاجمةة عن 
اإلنسةةةةان، التي ال يمكن تفاديها إال بسةةةةن القانون التي تنظم مجال تدخل اإلنسةةةةان على  
مسةتوى البيئة عموما، وعلى مسةتوى المعالم األثرية بصةفة خاصةة وتغيير سةلوع األفراد  

خل المجتمع، ولن يت تى ذلع إال بالتحسةةةةةةةةةةةةين ونشةةةةةةةةةةةةر الوعي لدى الجماهير ب همية دا 
 .التراث، وال تتم العملية إال بتضافر جهود األطراف المعنية بهذا الغرض
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