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  : أهدي مثرة هذا اجملهود املتواضع إىل       
          فمنحا يل بذلك الفرصة , من ضحى من أجل وضع أفضل

  .والدي العزيزين.. االلتحاق باملدرسة
  .وأهديه إىل إخوة النسب وإخوة الدين والعقيدة 
  .وإىل كل من لقنين حرفا 
  .و إىل كل املهتمني بآثارنا و بالثقافة الشعبية ككل 
  . من قدم يل يد العون وإىل كل 

  
  
  
  

                   
   بوزار حبيبة                                   



  
  
البد من كلمة شكر  ,اهللامن مل يشكر الناس مل يشكر  من باب 

وخنص بالذكر , سامهوا يف ميالد هذا العمل العلمي الذينإىل كل 
الذي مل يبخل علينا . حممد سعيدي. أوال أستاذنا املشرف الدكتور

  .املختلفة ارتباطاتهبنصائحه وتوجيهاته القيمة رغم 
سابقا شنويف إبراهيم  اآلثاركما أشكر األستاذ ورئيس مصلحة 

  .الذي ساعدين يف موضوع هذه الرسالة
  وديوان الثقافة الذين مل يتوانوا  اآلثاركمل نشكر مصلحة 

  . دي يد العونميف 
   اآلخرين الذين ساعدوين و ال أنسى شكري لكل أساتذيت

  .على إجناز هذه الرسالة
و أخريا أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد يف إخراج 

  .هذا العمل إىل النور
  

  .فتقبلوا مين فائق التحية والتقدير                                 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

عـن معـايل وطموحـات    , شيدت احلضارات مباين قد تعرب بشكل ملموس, السنني مع تعاقب
  .واعتقادات الشعوب

  يف تشكيل , والشك أن لتنوع واختالف البيئات وثقافات الشعوب هلا دخل ودور فعاال
  .واليت تشكل حاليا منوذجا رائعا وتعرب عن تاريخ أمة وأصالتها, هذه املنجزات املعمارية

  واليت تشهد , كامل إقليمها عرب, عترب اجلزائر من بني الدول اليت تزخر مبوروث أثري معتربوت
  .السننيعن دوام ثقافات وحضارات متنوعة عرب 

  ومرد ذلك يرجع إىل الواقع  ,احتدم اجلدل والنقاش حول كنوزها األثرية,ويف اآلونة األخرية 
زحف العمراين وما صاحبه من تلـوث البيئـة   وما تتعرض له هذه الكنوز من دمار حتت وطأة ال

وما طالعتنا به هيئة اآلثار من مشروعات بغية احلفاظ على تلـك  , اجلوفية هوارتفاع منسوب امليا
  من وعي بقيمة تراثنا الثقايف  اواستغالهلا كمصدر للدخل القومي من ناحية وما ينقصن, اآلثار

  .من ناحية أخرى
  ,ي يعترب نوع ما مهمش وبعيد عن األنظارذع احلماية الا أردت أن أعاجل موضوذوألجل ه

و الواقع أن موضوع محاية اآلثار هلا عدة أوجه حيث اخترت جانب أو وجه احلماية القانونيـة   
  يف محاية أو احملافظة,ملعرفة األسباب اليت تساهم يف عدم قدرة القانون واجملتمع معا, لآلثار

  .على هذا التراث األثري الثمني 
  .واملتعلقة مبا هو مفروض وما هو واقع ؟, من خالل هذا الطرح تظهر لنا اإلشكاليات التاليةو

 أي هل هناك قصور يف القانون أم يف تطبيق القانون ؟, أي هل املشكل قانوين أم املشكل عملي
  .وإن كان كذلك فما هو املسئول بالضرورة ؟

  يق هذا القانون أم اجملتمع الذي مل ميتثل هل املؤسسات اإلدارية أم السلطات اليت سخرت لتطب
  .هلذا القانون ؟

  . وكما اخترت والية تلمسان كعينة تقاس على باقي الواليات األخرى من باقي التراب الوطين
أوهلمـا  : يتلخص يف دافعـني , واألمر الذي حفزنا على االهتمام هبذا احلقل من حقول الدراسات

  .ذايت وثانيهما موضوعي



ب 

فمن طبيعتنا أننا شغوفون باملاضي ومشدودون إليـه  , فريتبط بشخصيتنا وميولنا: ع األولأما الداف
فالصخور واجلدران ومتاثـل القدميـة   , إنه يثرينا أكثر من احلاضر بل وحىت املستقبل, منذ احلداثة

  .كما أننا جند متعة ولذة يف التعامل معها واإلطالع عليها, جتذبنا وتثري فضولنا
على شهادة الليسانس يف العلـوم   متحصليألننا , القانونية فهذا ختصصنا يف هذا اجملال أما الدراسة

  .ومارسنا مهنة احملاماة ملدة سنة , القانونية واإلدارية
  ولدينا فرصة التعرف واإلطالع, فإننا ننتمي هلذه الوالية, أما اختيارنا لوالية تلمسان كنموذج

  .بدون أية صعوبة, على مجيع أثارها 
أو بـاألخص  , وهو موضوعي فيتمثل يف ندرة الدراسات العلمية يف هذا اجملـال  :الثاينأما الدافع 

  .بآثارناانعدامها خصوصا يف منطقتنا بسبب قلة االهتمام 
, أو عبارة عن ملتقيات وندوات جامعية, وأما ما كتب عنها جمرد ريبورتاجات اليت أقيمت حوهلا

  اليت قام , فال خيرج عن دائرة التنقيبات األثرية, من الدراسات أما البحث املعمق, من حني ألخر
يف حني يبقى تراثنا مهمال ومعرضـا  , والباحثني األجانب يف علم اآلثار , هبا الغربيون من العلماء

  .للزوال
  .وما هو حالنا من دون أثارنا ؟, ما هو شأن أثارنا وباجلزائر ككل ؟, والسؤال الذي يطرح نفسه

  .الك أنت من دون أبوك وأمك ؟وما هو ح
إال أن الصعوبات اليت , هذا السببان الذايت واملوضوعي كانا حافزين على أن نقوم جبمع هذه املادة 

فال ميكن أن جتد , قلة املراجع وندرهتا خصوصا على مستوى والية تلمسان , واجهتنا أثناء مجعها
ال من بعيد األمر الذي جعل حبثنا يستغرق مـدة  ال من قريب و, مرجع يتحدث عن محاية اآلثار

  .طويلة
   ,مبعثرة يف العديد من الوثائق ,الشأنالقانونية الواردة يف هذا  فإن النصوصأضف إىل ذلك 

  .مما يتطلب تفحصا وتفسريا متأنيا هلا
فقمنا , قهاتبعنا منهجية توصلنا إىل اهلدف املراد حتقي, استوفينا مجع املادة موضوع دراستناوبعد أن 

باستعمال املنهج التارخيي حول اإلجراءات والنقاش املتعلق حبماية املمتلكات الثقافية العقارية خالل 
  .فترة االستقالل إىل يومنا هذا

وكذا املنهج التحليلي واالستقرائي يف جمال معرفة واإلطالع على النصوص والقـوانني املسـنونة   
ليت تعرضت هلذا املوضوع حماولني نقدها وإثراءها كلما تطلـب  وا, حلماية اآلثار واملواثيق الدولية

  .األمر ذلك



ت 

احملاوالت القليلة اليت حاولت استعراض اجلانب القانوين يف جمال محايـة   إحدى, يعترب هذا البحث
  , حياول الكشف عن قيمة معاملنا األثرية, كما أنه أول حبث يف معهد الثقافة الشعبية, اآلثار 

  .ميكن محايتها وكيف ذلك ؟ إىل أي مدى و
وإبراز , وال لفترات طويلةإىل رفع النقاب عن املوروث الثقايف الذي ظل جمه, هتدف هذه الدراسة

حيث نرى أحياء هذا النوع من التـراث يعتـرب   ,وأصالته إىل حيز الوجود, مجاليتهو , مدى قيمته
احلفاظ عليه واالستمرار يف دراسـته   واليت كمن واجبها, واجبا مقدسا لتبليغه إىل األجيال القادمة

  .ألنه يرمز إىل اهلوية الوطنية
ولإلجابة عن اإلشكالية اليت طرحنها سابقا فإننا نقوم بتقسيم حبثنا هذا إىل الفصـل التمهيـدي   

  .وفصلني وخامتة
وللفتـرة  , اجلزائر بصفة خاصة روأثا, بصفة عامة اآلثارعلم  األمهيةنتطرق فيه  :التمهيديالفصل 

أي تاريخ , على مستوى الوطين والدويل, ليت تقررت فيها قانون محاية املمتلكات الثقافية العقاريةا
  .التشريعات

ومن خالله قمنا بتعريـف بعـض   , نعاجل فيه واقع احلماية للتراث املادي العقاري: الفصل األول
  وما هي ,لتراث املادي أشكال االعتداء على ا وبينا, املصطلحات اليت هلا عالقة مباشرة باملوضوع 

  .و مسؤولية انتهاك قواعد احلماية, آليات احلماية من النصوص القانونية إىل اإلجراءات اإلدارية 
  .و تأثريها تراثنا الثقايف , كذلك تطرقنا لواقع التراث يف ظل العوملة

ل تبيـان آليـات   من خال, نتناول فيه أفاق احلماية القانونية للتراث املادي العقاري: الفصل الثاين
  .واعتراف القانون الدويل هبا أي ازدواجية احلماية على املستوى الوطين والدويل, احلماية الدولية

إلستراتيجية للسـياحة   منوذجيمث حاولنا إعطاء برنامج , ونتعرض لبعض االقتراحات والتوصيات
  .األثرية والنهوض هبا

نا إليها وكذا املقترحات اليت نراها ضرورية لتـدعيم  ها إلبراز أهم النتائج اليت توصلصخنص :اخلامتة
  .عملية محاية التراث املادي العقاري

  وال يسعين هنا إال أن أشيد جبهود األستاذ املشـرف الدكتور سعيدي حممد ملا قدمه
  . يل من إرشاداته القيمة من أجل تذليل العوائق إلخراج هذا العمل إىل الوجود 
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   :Ƣهيد
علـم   الذي يطلق عليـه , إىل احلديث عن علم اآلثار, يقود احلديث عن أثار اجلزائر ومحايتها 

السجالت الصامتة وهو دراسة سرية احلضارة اإلنسانية من خالل البقايا املادية يف املواقع األثرية 
و إعـادة   ,ليلـها التنقيبات امليدانية بالكشف عن هذه البقايا وحت أثناءحيث يقوم علماء اآلثار 

  .تركيب حياة وإجنازات الشعوب يف املاضي
  مثل التصوير اجلوي ,استخدام أساليب علم احلديث بويتطلب العمل امليداين دقة متناهية  

و الفحص الكهربائي أو حتاليل Ưربية الحقـة ملعرفـة   ,واحلفر يف التربة  ,و املسǴ اجليوفيزيائي
قواعد وطرق حتليلية علمية كالكربون املشع واألشـعة   ق عن طريالتاريخ واألصول اجلغرافية 

  .السينية
واألثريون يفتشون عن اآلثار أو عالمات قد يكون اندثر معظمها بسبب القـدم أو األحـوال   

  .أو التخريب اجلوية
  ة أو فخار أو زجاجقفو ȡالبا ما يبحث األثري عن معلوماته يف أقل األشياء القدمية كش

فات والتالل والكيمان األثرية اليت يصنع منها األثريون األزمان والتـاريخ  من خالل املخل وأ 
  .اإلنسانية واحلضارات

علم اآلثار هو دراسة املواد واآلثار اليت خلفها السابقون ويهتم باكتشاف ودراسـة  املقصود بو 
البشـر منـذ   و ƶمع األثريون املعلومات للتعرف على حياة  ,واقع األثرية يف كل أƲاء العاملامل

  .وجود اخلليقة 
واحتفظوا هبـا  , وظهر علم اآلثار يف العصور القدمية حيث أعجب الرومان بالتحف اإلȡريقية

  .واعتربت منوذجا لذوق العصر وقوالب لصياȡة التماثيل, اجلميلة  لقيمتها
  رموزا حلياة مثالية يهدف اجملتمع,املخلفات املادية  أصبحت ,األوروبيةويف عصر النهضة 

   ,قدميا كانت تنسب إىل الشيطان, والعيش فيها أما املخلفات جمهولة اهلوية ,إىل إحيائها 
  .أو تعترب أŒا صواعق وشظايا سقطت من السماء

وأصـبǴ ذات داللـة   , من النظريتني اخلرافية واملثاليةيف عصر التنوير ختلص علم األثريات قد 
لفـȘ  * رفـون أصـلها  اليت ال يع ,لفات القدميةأما العرب فقد كانوا يطلقون على املخ,تارخيية
  .نسبة إىل قبيلة عاد البائدة* العاديات
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فأقاموا هلا املتـاحف  , كهواية لدى املولعني بتجميع التحف وخزفها,وكان قد بدأ علم اآلثار 
  .اخلاصة

العنايـة بالكشـف عـن    ,واملؤسسات والدراسات األثرية  ,من شؤون الدولأخريا أصبǴ  و
ومعرفة االجتاهات ,فهم نشاȓ اإلنسان وتفاعله مع بيئته  علىوتساعد ,علق باملاضي معلومات تت

  .الفكرية واالجتماعية السائدة يف فترة معينة من الزمن
وهذا العلم بالنسبة  ,كبريةو يعترب علم اآلثار علما واسعا وختصصاته متداخلة ومتشابكة بدرجة 

, ة للدول األخرى وخاصة الغربية فقد قطع شوطا كبريالعاملنا العرŸ حديث نسبيا إال أنه بالنسب
   .طويلةواهتمت به املؤسسات العلمية واجلامعات منذ فترة 

و الدليل أن اجلامعات قامت بدراسات ميدانية ونظرية وƯربية يف منطقتنا العربية منـذ القـرن   
سسات العربية طوال املؤ بينما, الثامن عشر وكثفت جهودها يف القرنني التاسع عشر والعشرين 

إال أŒا بدأت بتطوير برامج وإعداد الكوادر الالزمة , عن هذا امليدان  بعيدة  تلك الفترة  كانت
  .للبحت عن اآلثار ونشر نتائجها وعرضها على اجلمهور

و يفيد علم اآلثار يف توضيǴ اهلوية احلضارية ألي شعب من الشعوب ألن املقياس احلضـاري  
  .احلاضر ليس التقدم التكنولوجيÜ لكن مبدى اهتمامها حبضارهتا وتراثها ألية أمة يف وقتنا

ثانوي مـن حقـول علـم    و نظرا ألمهية علم اآلثار اعتربته الواليات املتحدة األمريكية حقل 
  .ƽوليةنتائج علم اآلثار بطريقة أما بقية فروع علم اإلنسان فهي اليت تكمل .اإلنسان

م اإلنسان الثقايف الذي يدرس األبعـاد املاديـة والرمزيـة و    هذه احلقول الفرعية تتضمن عل
وعلم  وعات اللغة واللغةمالسلوكية من الثقافية علم لغة الذي يدرس اللغة يضمن ذلك أصول جم

الذي يتضمن دراسة نشوء اإلنسان الطبيعي والوراثي تكمل اجملاالت األخرى اإلنسان الطبيعي 
رض والتاريخ وتـاريخ  األغرافية وعلم طبقات اجلالقدمية و أيضا مثل علم الدراسات علم اآلثار

  )1(  .الفن
كما يشكل علم اآلثار , يوصف علم اآلثار كحرفة مدونة لتاريخ الثقافة إلنارة العلوم اإلنسانية

   األحداثبغض النظر عن تأريخ ,من خالل مادهتا اليت تبقى  اإلنسانيةنظرة لفهم الثقافة 
ثار املخططات املفقودة منذ زمن طويل قرى تعود للقرون الوسـطى  يف إجنلترا كشف علماء أ

علماء اآلثار عن بقايـا   يف قلب مدينة نيويورك حبثو,وهجرت بعد أزمات القرن الرابع عشر
                                                 

( 
 (1   6ص . بيروت لبنان  –منشورات عويدات . ترجمته بهيج  شعبان . جورج ضو  -تاريخ علم اآلثار 
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ينظرون إىل علم اآلثار التقليدي كدراسة الثقافـات   ,املقربة السوداء خالل القرن الثامن عشر
   .لثقافات اليت وجدت قبل تطوير الكتابةتلك ا, اإلنسانية ما قبل التاريخ

  فيمكن الرجوع والقول , وفروعه و أمهيته,ومن خالل ما حتدثنا عن تاريخ علم األثر 
وابة التاريخ عرب ـوية وبـبل هي رمز اهل ,جمرد شهود حجرية صامتةليست  زائر ـأثار اجلأن 

  .أحقاب من الزمن
ƅالذي ظل حياول طمس هويتـه   ,عمار الفرنسيهذا البلد منذ قرن ونصف من االست فلقد عا

  .كما تفعل إسرائيل اليوم يف األراضي الفلسطينية
لتؤكد أن هناك شعبا عرف كـل طبقـات احلضـارة     ,فجاءت هذه اآلثار أو الشواهد املادية

رايات  جميءملوك الرببر مث من قياصرة الرومان حىت  البشرية من اإلنسان يف العصر احلجري إىل
 Ǵسالمياإلالفت.  

مبعث فخر األمم  ,أو هذا التراث احلضاري على اختالف أنواعه وأشكاله ,وظلت هذه اآلثار
وعنوانـا هلويتـها   ,وصلة وصل بني ماضيها وحاضرها  ,ومظهر عراقتها وأصالتها,واعتزازها 
  .القومية

  مة اآلثار فقي, فضال عن أمهيته وفوائده من النواحي السياحية والثقافية والعلمية واالقتصادية
   .تعني على دراسة تطور احلضارات والفنون ,هي كوŒا شواهد حمسوسة,من ناحية الثقافية 

 تألفأما أمهيتها االقتصادية فإŒا ,  ةȡناء املعلومات التارخييإوهي مادة خصبة للبحث العلمي و 
وƖȡ بلد ما باملوارد السياحية متوقف على كثرة ما ميتلكـه مـن    ,املادة اخلام لصناعة السياحة

  . التراث وأثار املاضي ومقدار ما يوجه له من عناية ذكية ومستدمية 
فاملمتلكات الثقافية هي التراث اجلنس البشري بأسره ولذلك ضمن واجب األمم أن تتعـاون  

 انون وهـو  قأول  القرن التاسع عشر يفحلماية تراثنا الثقايف وقد تبلور هذا التعاون يف منتصف 
  . 1863 يبيـردستور ل

  ,عرب  تاريخ التشريعات سواء يف العامل  وأرى من الضروري التحدت عن أصل احلماية
أن احملتل ƶب أن حيافȘ على املمتلكـات الثقافيـة    يبيـرلا ورد يف قانون بدأ مب أو يف اجلزائر

هذا املرسوم مث استمر ,القطاع العام  عل تعود إىلقطاع خاص وإن كانت بالف وكأŒا ممتلكات
االتفاقية بروكسل اليت تعتـرب األوىل  كمن خالل االتفاقيات والتوصيات والقرارات  التطور يف 

بادǛ اليت طرحت سابقا مث جاءت اتفاقية املحلماية املمتلكات الثقافية على الصعيد الدويل لتقنني 
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قوق وواجبات الدول املتحاربة بالنسبة للممتلكـات  لتحديد احل 1907و1899الهاي لعامي 
  .وضرورة االلتزام هبـا

فيه تطبيق احلماية الفنيـة   مـثدولة واليت  66ووافقت عليها  1954مث جاءت اتفاقية الهاي 
  . واألثرية أيام السلم

ع والتصدير بطرق ȡري شرعية بني الدول بالنسبة للقط دملنع االستريا 1970مث جاءت اتفاقيات 
  .عنها فيما بعد القوانني الداخلية للدول انبثقتوالذي , األثرية ألن هذا ينقص من قيمتها 

بان االستقالل رȡم أن شغلها الشاȡل كان إعادة بناء بلد دمرته احلرب قامـت مـن   إفاجلزائر 
بتمديد مفعول التشريع الفرنسـي   1962ديسمرب  31املؤرǷ يف  157.62خالل قانون رقم 

ات الغري Ưالفة للسيادة الوطنية وانطالقا من سـنة  ياية النصب التارخيية ضمن املقتضاملتضمن مح
  صدرت سلسلة من النصوص التشريعية لتعريف السياسة بصدد محاية وإبراز األماكن  1967

 وهو يتعلق 1967ديسمرب  20املؤرǷ يف  281.67و اآلثار التارخيية وأوهلا يتمثل يف األمر رقم 
  .اية األماكن والنصب التارخيية والطبيعية باحلفريات ومح

جـوان   13املـؤرǷ يف   82.69املرسوم رقم وبعد هذا األمر أصدرت نصوص تشريعية متممة
مث جـاء  ,والفنية واألثرية  ةيتعلق بتصدير األشياء ذات فائدة وطنية من الناحية التارخيي 1969

يتضمن إنشاء جلنة وزارية مشـتركة   1979ديسمرب سنة  5قرار الوزاري املشترك املؤرǷ يف ال
  . ملرسوم السابقالشراء التحف الفنية وهو متمم 

مث جاء مرسوم رقم  اآلثارص البحث عن يرختيتعلق ب 1980مايو سنة  17قرار املؤرǷ يف المث 
يف  واختصاصـاهتما صالحيات البلدية والواليـة   1981ديسمرب سنة  27املؤرǷ يف  382.81

ورشة الدراسات والترميم بواد مـزاب   1970سنة  وأنشئت ,لالمركزيةوبغرض ا الثقافةقطاع 
وهـي   1972وأنشئت املؤسسة الثانية بعدها سـنة   مؤسسة تولت املعاينة امليدانية أولوتعترب 

وحظرية االهاقار , 1972يوليو 27يف  املؤرǷ 168.72احلظرية الوطنية الطاسيلي  مبرسوم رقم 
ـ وبتوطيد هذ 1980اليت أسست سنة  واملؤسسـة   ةا اجلهاز الذي صخر حلماية اآلثار التارخيي

  .1988الثانية اليت سخرت لترميم التراث الثقايف وذلك يف 
ƅل ئعصر تتركز على جمموعة من النصوص التشريعية وعلى وسا وهكذا أصبحت اجلزائر يف أد

قـد   سـتة منـها   ,معلم ونصب مصنفة 400معنوية Ưتصة بالتدخل من اجل محاية أكتر من 
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قلعة بين محـاد وواد  ,تيمقاد , مجيلة,تيبازة , أدخلت يف تصنيف التراث العاملي وهي الطاسلي
   .مزاب

مصنفا بعـد  أثر  77أثرا قبل االستقالل مقابل  317ورȡم  هذه التشريعات إال أنه مث تصنيف 
مايـة  حلااالستقالل فهذا أكرب دليل على وجود إمهال كبري من قبل السلطات املعنية وعلى أن 

يف واقع هذه الكنوز األثرية وما تتعرض له يوميا مـن   التراث مهمشة ويظهر هذا جليلالقانونية 
وارتفاع منسوب املياه اجلوفية  يدمار حتت وطأة الزحف العمراين وما صاحبه من التلوث البيئ

احلفاظ به هيئة اآلثار من مشروعات بغية  اوما طالعتن.من ناحية ونقص الوعي من ناحية أخرى
  .على تلك اآلثار واستغالهلا كمصدر الدخل القومي من ناحية أخرى

وواقع األمر أن مصطلǴ محاية اآلثار له وجوه عدة وتشارك فيها معظم أفرع العلوم واملعـارف  
  .أو جغرافية  اإلنسانية سواء كانت جيولوجية هندسية أو بيئية

محاية اآلثار ضـد أعمـال البحـث    فمدلول مصطلǴ احلماية مل يعد حمدود بل أصبǴ يشمل 
  والتنقيب اليت تتم بطرق ȡري مشروعة ومحايتها ضد التآكل أو االŒيار سواء بفعل الطبيعة 

  .أو انتشار املدنية وما تبعه من توسع يف الصناعة واالمتداد العمراين
  .تنصب على احلماية القانونية دون ȡريها من صور احلماية األخرى فأما دراستنا

لتطبيـق يف أي وقـت مـن    ليف حاجة إىل التأكيد على أن تلك النصوص مل جتد جماال  ولسنا
  .مجيع اجلهات وحتاصرها منذلك ما نراه من املباين اليت حتيط باملناطق األثرية  هألوقات وأيا

فضال عن الـدمار  , وقد أحملنا إىل ما ترتب على ذلك من اندثار بعض اآلثار وهتدم بعض األخر
  . إذا ما استمرت األوضاع القائمة على ما هي عليـه ما بقى منهاالذي ينتظر 

           و إذا ولينا وجهنا نستطيع أن جنزم بعدم شرعية املباين اليت أقيمت حول هذه  املناطق األثريـة  
أو هدم املباين التارخيية ودراستنا هذه اليت تنصب حول واقع احلماية القانونية للتـراث املـادي   

تلمسان من بني املدن اجلزائريـة   والية  وقد اخترنا, تطبيقها على أرض الواقع  ىومدالعقاري 
  .باعتبارها مدينة مهد احلضارة وتتوفر على نسبة كبرية من املواقع واملعامل األثرية

لسرد النصوص التشريعية بصفة  نتطرقŹ  , وهذا يقتصر على مدى واقعية هذا التراث األثري 
  . األثريةمزدهر بالنسبة للسياحة  اقتصادƲو  طاء حلول ميكن النهوض هبا Ưتصرة وƲاول إع

لبعض املصطلحات واملفاهيم املتعلقة مبوضـوع   فهلذا الشأن Ʋاول إعطاء تعار ي قوقبل التطر
  .الدراسة
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Üéâ^ËÚæ<l^v×Ş’Ú< <
  : وقفت على بعض املصطلحات اليت تعترب مهمة وهلا صلة مباشرة باملوضوع من بينها

ǫاإلرثو  "كل ما خلفه امليت لورثته من أموال مصدره اإلرث وهو "  :التراł :األصلł  
من كذا أي على أمر قدƇ توارثه  ňوهو على إرث, ňأي يف أصل صدق ňصدق łيقال هو يف إرث
  .األخر عن األول

يريـد بـه   ,  " من إرث أبيكم إبـراهيم  ňإنكم على إرث" يف حديث احلج : ومن اجلانب الديين
, وأصل مهزتـه واو . األوثان فاجتنبوا الرجس من: مثلها يف قوله  ملته ومن ههنا للتبيني,مرياثهم 

  .إراث , و اجلمع, البقية من أصله: و اإلرث من الشيء .łيرث Łألنه من ورث
  )1(". هم يف إرث جمد " و " واجملد متوارث بينهم " توارثوا اجملد كابرا عن كابر " يقال 

 ǧد مصدره  امللك  وهو كل ما حيوزه الشخص من أموال وقد يقصد أحيانا : املمتلكاƶ لغويا
معيبا ألن املمتلكات تشمل كذلك  ى هذا املفهوم ونر صاألشخا باملمتلكات العقارات اليت ميلكها

  )2(. املنقوالت 
 ففي الفرنسـية  ,ومصطلǴ املمتلكات جنده يأخذ عدة مدلوالت يف عدة معاجم ونصوص قانونية

"Bien " الشيء للداللة ع Ǵلى األموال مثل الشيء يقابله أموال وممتلكات وأحيانا يستعمل مصطل
  ) chose commune )3"   واملال العام" chose mobile" املنقول 

النصوص والنظم التشريعية يف علم اآلثار ومحاية املتاحف واألماكن واآلثار التارخيية  الرجوع إىلبو
 67/281فإننا نالحȘ استعمال هذه املصطلحات يف أكثر من موضع  فاملادة األوىل من األمر رقم 

املتعلق باحلفريات واألماكن واآلثار التارخيية والطبيعية تنص علـى أن   20/12/1967املؤرǷ  يف 
يف النص الفرنسي لنفس " Bien "وهو املصطلǴ الذي تقابله كلمة .... األموال املنقولة والعقارية

  .األمر
  العقارات منه املصطلǴ األشياء املنقولة و 3ويستعمل املشرع يف نفس األمر يف املادة

  .  objetبكلمة النص الفرنسي يقابله يف وهو املصطلǴ الذي 
                                                 

,          دار صادر , المصري  يابن منظور اإلفريق, جمال الدين محمد بن مكرم , األمام العالمة أبي الفضل  .عجم لسان العرب الم )1(
  . 111 ص . 1992 -1955 –الطبعة األولى , المجلد الثاني  –بيروث 

                                                                                                                                                                                                                 
  .  795ص , الطبعة السادسة والعشرون , لبنان  –بيروت  –دار الشروق  –المنجد في اللغة واإلعالم  )2(
   34ص .  1969المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي جامعة الدول العربية . معجم الفقه والقانون   ) 3(
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  وهو املصطلǴ الذي قابله * األمالك * من نفس األمر على مصطلǴ  13نصت املادة  كما
 Ǵيف النص الفرنسي مصطل la propriété  .  

يف الـنص   بقوله املكان التارخيي وقـد قابلـه   20نفس األمر مصطلǴ املكان يف املادة  وأستعمل
Ǵالفرنسي مصطلles sites historiques            )  (1  

  Alexandre kissيرى األستاذ  le patrimoine أما Ɲصوص مصطلǴ التراث
مصطلǴ التراث أكثر عمومية من مصطلǴ املمتلكات وأنه ميكن أن يأخذ أشكاال عديدة تتناقل  أن 

  )2(.العاديةاملمتلكات إال جزء من األشياء  بني األجيال قد تكون معنوية وقد تكون مادية وما
بولوجية فإننا جندها تعرف الثقافـة بأŒـا جمموعـة العـادات     واملوسوعة األنتر ففي : الثقافة 
التقاليد , العادات الدينية, بينها مثل اللغة واملتواترةاملخترعة من قبل اجملموعات البشرية  االجتماعية

 )3(. وȡريها ....فية ولكن أيضا اللباس واألعمال احلر
  )4(. ويقصد بالثقافة يف املنجد األجبدي التمكن من العلوم والفنون 

هلا وعلى العمـوم مصـطلǴ    اللثقافة ألن ذلك يعترب تقييد اأن مجيع القوانني مل تعط تعريف دجنو  
لعلم الثقافة سواء أكان املدلول لغويا أم قانونيا هو مصطلǴ عام يشمل مصطلحات أخرى كالفن وا

  .ا من مصطلǴ أعم وهو  احلضارة ء جز  تربيع نفسه  بكافة فروعه ولكن يف الوقت
املمتلكات الثقافية كل أنواع املنقوالت والعقارات الـيت متثـل   ب يقصد : املمتلكاǧ الثقافية 

مثل اجلامعات واملتاحف ودور العبادة واألضرحة الدينية واألنصبة , أمهية للتراث الثقايف لشعب ما
   )5(. لتذكارية ومواقع اآلثار وأماكن حفȘ األعمال الفنية والكتب واحملفوظات وما إيل ذلكا

  

                                                 
. 1991الجزائر . الوآالة الوطنية لآلثار. نصوص  والنظم  التشريعية في علم اآلثار وحماية المتاحف واألماآن واآلثار التاريخية  ) 1(

 . 16- 15ص 
)2(    Alexandre.  kiss : la nation du patrimoine commun de l’humanité –r c a d i lahaye vol 175-11-

1982-P112.   
)3(      E-D-M-A : Encyclopédie du monde actuel anthropologie livre de poche.collection dirigée par 

Charles henri.fafod.paris.1977p74.75                          

       
  306ص  .األبجدي  المنجد  )4(

   257ص .   1981.الجزائر .المؤسسة الوطنية للكتاب  -االحتالل الحرب وقواعد القانون الدولي المعاصر - مصطفى آامل شحاتة )5(
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يف القانون الدويل العـام  صاحب محاية املمتلكات الثقافية    E mile Alexandrovأما األستاذ 
ىل نشـاطه  كل أعمال اإلنسان املنسوبة إ* فإنه يأيت مبحاولة لتحديد املمتلكات الثقافية فيقول إŒا 

واليت هلا أمهية من أجل تفسري ثقافة املاضـي  ....اإلبداعي يف احلاضر واملاضي فنيا وعلميا وتربويا 
    )1(   * .ومن أجل تطويرها حاضرا ومستقبال 

  وعرفها القانون اجلزائري  1954وظهر مصطلǴ املمتلكات الثقافية ألول مرة يف اتفاقية الهاي 
 اآلثارتشكل  (اليت تنص على ما يلي  20/12/1967املؤرǷ يف  67/281من األمر  19يف املادة  

اآلثـار  أو األشـياء   التارخيية جزءا ال يتجزأ من الثورة الوطنية وتوضع ضمنها مجيع األماكن أو 
إىل العصر  خاملنقولة اليت يرجع عهدها إىل إحدى الفترات من تاريخ البالد من عصر ما قبل  التاري

   )2( ).....أو الفنية واألثرية  ةوي على مصلحة وطنية من ناحية التارخيياحلاضر واليت تنط
 1998يونيـو سـنة    15املوافق  1419صفر  20مؤرǷ يف  04-98وعرفه مبقتضى قانون رقم 

يعد تراثا ثقافيا ألمة يف مفهوم هذا القانون مجيـع  (  2يتعلق حبماية التراث الثقايف وذلك يف املادة 
ة العقارية والعقارات بالتخصيص واملنقولة املوجودة على أرض عقارات األمالك املمتلكات الثقافي

 أو معنويني تابعني للقانون اخلـاص واملوجـودة    طبيعيني ألشخاصالوطنية ويف داخلها اململوكة 
كذلك يف الطبقات اجلوفية للمياه الداخلية واإلقليمية الوطنية املوروثة عـن Ưتلـف احلضـارات    

د عصر ما قبل التاريخ إىل يومنا هذا وتعد جزءا من التراث الثقايف لɊمة أيضا املمتلكات املتعاقبة من
  الثقافية ȡري املادية الناجتة عن التفاعالت اجتماعية وإبداعات األفراد واجلماعات عرب العصور 

  )3(. واليت ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة الغابرة إىل يومنا هذا 
وهي املمتلكـات   املمتلكات الثقافيةلتعريف بأنواع لة الثالثة من هذا القانون كما خصصت املاد

  واملمتلكات الثقافية ȡري املادية واملمتلكات الثقافية العقارية وƲن بصدد دراسة  الثقافية املنقولة
   .هذا األخري واليت خصصها املشرع يف الباب الثاين من هذا القانون

  
  

                                                 
)1 (E. Alexandrov :la protection inter  nationale des biens culturels en droit inter national public. .sa fia 

1978.p91  
.  1991الجزائر . الوآالة الوطنية لآلثار .  ةنظم التشريعية في علم اآلثار وحماية المتاحف واألماآن واآلثار التاريخينصوص و  )2(

   23ص
من قانون  2المادة . 1998يونيو سنة  17الموافق  1419عام  88األربعاء . السنة الخامسة والثالثون 44الجريدة الرسمية العدد   )3(

98/04 .  
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<Fقافية العقارية وأنواعهامفهوم املمتلكات  الث<< <
من القسم الثاين لتقسيم األشياء واألموال و تـنص   683عرفها القانون املدين اجلزائري يف املادة 

  أن كل شيء مستقر حبيزه وثابت فيه وال ميكن نقله منه دون تلف  :على ما يلي 683املادة 
  . فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول 

الذي يضعه صاحبه يف عقار ميلكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغالله يعتـرب  ȡري أن املنقول 
  )1( .بالتخصيصعقارا 

املتعلـق   20/12/1967املـؤرǷ يف   67/261من األمـر رقـم    2فقرة 20كما جاء يف املادة 
و األثـر  باحلفريات ومحاية األماكن واآلثار التارخيية الطبيعية يف اجلزائر تعريفا للعقار على أساس ه

األثر التارخيي هو عقار منعزل مبين أو ȡري مبين ومعترب يف جمموعه أو جـزء منـه   "فتنص على أن 
ينطوي علـى   "وكذا باطن األرض التابع له أو عقار بالتخصيص يف جمموعه أو يف جزء منه أعاله

  )2( . 19املصلحة الوطنية احملددة يف املادة 

<<<Fأنواعها:< <
  املعامل التارخيية  -1 :أنواعافية العقارية على ثالث تشتمل املمتلكات الثق 

   ثريةاملواقع األ -2                                                             
  اجملموعات احلضرية أو الريفية  -3                                                             

اية وذلك حسب طبيعتها والصنف الذي تنتمـي إليـه سـواء    احلم ةوختضع هذه األنواع ألنظم
يف شكل قطاعات حمفوظة وتعتـرب   تاإلستحداالتسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف أو التصنيف  أو 

  . 98/04من قانون  8نصت عليه املادة  هذه األنظمة من  إجراءات احلماية النهائية حسب ما
   امل التارخييةـاملع   -  1
على أŒا إنشاء هندسي معماري منفرد أو جممـوع    98/04من نفس القانون  17ة عرفتها املاد 

تطور هام أو حادثة تارخيية ونعين هبا املنجزات املعماريـة   يقوم شاهدا على  حضارة معينة أو على
الكربى والرسم والنقش والفن الزخريف واخلط العرŸ واملباين أو اجملمعات املعلمية الفخمـة ذات  

واملعامل  الديين أو العسكري أو املدين أو الزراعي أو الصناعي وهياكل عصر ما قبل التاريخ الطابع 
                                                 

   157. ص 1975. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. ون المدنيالقان  )1(
   24- 23ص .  ةنصوص ونظم التشريعية في علم اآلثار وحماية المتاحف واألماآن واآلثار التاريخي  )2(
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اجلنائزية  أو املدافن واملغارات والكهوف واللوحات والرسوم الصـخرية والنصـب التذكاريـة    
  )1( .واهلياكل أو العناصر املعزولة اليت هلا صلة باألحداث الكربى يف التاريخ الوطين 

العقـارات   هذه املعامل لنظام التصنيف بقرار من الوزير املكلف بالثقافة وميتد التصنيف إىلوختضع 
  بنية الواقعة يف منطقة حممية واليت هلا عالقة بني املعلم و أرباظه وال تقل مسافته املنية أو ȡري بامل

, نة تلمسـان مبديمثل معلم املشور ,  متر لتفادي إتالف املنظورات املعلمية باخلصوص 200عن 
  .  1900قائمة 

  املواقـع األثرية   -  2
تعرف على أŒا مساحات مبنية أو ȡري مبنية دومنا وظيفة نشطة وتشهد بأعمال اإلنسان أو بتفاعله 
مع الطبيعة مبا يف ذلك باطن األراضي املتصلة هبا وهلا قيمة من الوجهة التارخيية أو األثرية أو الدينية 

ة أو األتنولوجية أو األنتروبولوجية واملقصود هبا على اخلصوص املواقع األثرية مبا أو الفنية أو العلمي
  )2(  .فيها احملميات األثرية واحلظائر الثقافية 

اللجنـة الوطنيـة    استشارةللتصنيف بقرار من الوزير املكلف بالثقافة عقب  األثريةوختضع املواقع 
مـن هـذا    18-17-16عليها يف املواد السابقة املنصوص  إلجراءاتللممتلكات الثقافية وفقا 

بتـاريخ   7الصادر يف اجلريدة الرƧية رقم 1900قائمة على سبيل املثال موقع منصورة و , القانون
23/01/1968  . )3(  
   اجملموعات احلضرية أو الريفية   - 3

يزة بغلبة املنطقـة  وتعرف هبا القصبات واملدن والقصور و القرى واجملمعات السكنية التقليدية املتم
املعمارية واجلمالية أمهية تارخيية أو معمارية أــو   ووحدهتا بتجانسهاالسكنية فيها واليت تكتسي 

أن تربر محايتها وإصالحها وإعادة تأهيلها وتثمينها وƝضـوعها لنظـام    شأŒافنية أو تقليدية من 
  )4(  .  تنفيذيويتم ذلك مبرسوم  احلماية يف شكل القطاعات احملفوظة

عن تقرير مشترك بني الوزراء املكلفني بالثقافة والداخلية واجلماعات احملليـة والبيئـة    اويتخذ بناء
ألـف   50.000والتعمري واهلندسة املعمارية بالنسبة للقطاعات احملفوظة اليت يفوق عدد سـكاŒا  

ـ  50.000وظة اليت يقل عددها  عن أما القطاعات احملف, نسمة ط الـدائم  ألف نسمة يتخذ Ưط

                                                 
   98-44مستخرج من الجريدة الرسمية العدد . يتعلق بحماية التراث الثقافي  98/04قانون رقم   نم 17و 8 ادتين الم  )1(
  . الرجع نفسه, 98/04من قانون  28المادة  ) 2(
  المرجع نفسه. من نفس القانون  29المادة  )3(
  المرجع نفسه .  98/04من القانون  44و 41المادة  )4(
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عن قرار وزاري مشترك بني الوزراء املكلفـني بالثقافـة والداخليـة     اللحماية و االستصالح بناء
   .واجلماعات احمللية والبيئة والتعمري واهلندسة املعمارية

يوضع هذا املخطط الدائم حلفȘ القطاعات حمتواه وتنفيذه وتدابري الصيانة املطبقة قبـل نشـره    و
  )1( .ومراجعته وضبطه دوريا يف نص تنظيمي وكذالك شروȓ تعديله

من اجملموعات احلضرية الذي خيضع لنظام احلماية يف شـكل   حي القصبة باجلزائر العاصمة>عتربيو
  ,كذلك األحياء القدمية بوسط مدينة تلمسان, 01/09/1985ت القطاعات احملفوظة وصنف

>>>).البالد(واليت تسمى حاليا  <
   :املادي العقاري يف اجلزائر أشكال االعتداء على التراث •

وقد امتدت تلك احملنة إىل أثارها حيث , لقد عاشت اجلزائر حمنة قاسية إبان االستعمار الفرنسي
طبيعي هو مـا  الهذا أمر طبيعي ولكن ȡري  دفيمكن أن نع, تشويهالنهب والسرقة وتعرضت لل

إŒا الذهنيـة  , على االستقالل من مرور أربعة عقود كاملة,  الرȡمعلى عانته وما زالت تعانيه 
حيث مل يكـن  , واليت أدت لتدهور أثار اجلزائر, الرȡم من رحيل االستعمارعلى  اليت مل تتغري

كمـا أن  , وال يوجد هلا أي أثر يف ميزانية الدولة ,مل يهتم هبا أحد لذيلآلثار أي عائد مادي 
  .راية بأمهية األثر مل يكونوا على د, القائمني على اإلدارة يف Ưتلف الواليات

 يف ختريب الكثري من اآلثار إما عن جهـل سامهت  ,من اإلدارات احمللية ثريومن املؤكد أن ك
  .عن إمهالوإما 

  وهذا التوسع العمراين اليأخذ , أن  املدن  يف اجلزائر أخذت يف التوسع من الواضǴ و 
فإنه , هذه املشاريع العمرانيةيف اعتباره موروث ثقايف بالرȡم من وجود مندوب للثقافة يف كل 

  .ال يأخذ برأيه كثريا
 ويظهـر , فقدان الوعي بشكل عام بأمهية األثر اليت تتعرض هلا أثارنا هي األخطار من أهم و

والية تلمسـان   ولتوضيǴ خصصنا ,وارتفاعها يوما بعد يوم, اعتداءاتثرة بشكل واضع يف ك
وهذا ال مينعين من ذكر بعض االعتداءات يف ,  كعينة تقاس عليها حالة اآلثار يف اجلزائر كلها

   .باقي الواليات األخرى
  

                                                 
   98- 44مستخرج من الجريدة الرسمية العدد . يتعلق بحماية التراث الثقافي  98/04قانون رقم من  45المادة  )1(
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  :والية تلمسان  - 1>>>
 عرب العصـور  تلمسان من بني املدن اجلزائرية اليت تشهد حضارة متنوعة حيث تعاقبت عليها دتع 

ويكفي أŒا ,ما أدى إىل تنوع  ثقافتها, لكل حقبة تارخيية, Ưلفة وراءها أثار Ưتلفة  عدة حضارات
  .كانت عاصمة الزيانني واملرينني 

فال تزال املدينة واقفـة  , اذكر أثارهوعلى  ها بعض املؤرخني مهد احلضارة والتاريخيوكما يسم 
رȡم كل املشاكل اليت تعاين , شاƯة حماولة احلفاظ على تراثها احلضاري و مورثوها الثقايف العريق

من ذلك مناذج حيـة نسـتطيع   ,  طيات النسيان واإلمهالإىل ساحبة إياها  منها وتعصف مبعاملها
  : ومنها, وألننا نرى ضرورة يف ذلك, ملعرفة واقع أثارنا, ذكرها بالتفصيل 

 وايل والية تلمسـان   أصدرحيث  2007-03-18بتاريخ  يف حدثت  وقد   : حادثة هنني*
  )1(  خـاملصنف بتارييناء واملقرار Ɲصوص بناء حمالت جتارية بقرب جدار اثري املوجود ب

  ار ـوعلى أثره أصدر قرار هدم بلدية هنني القدمية اليت بنيت يف عهد االستعم 01-02-1982
قدميا عبارة  كانت,وكذلك حتت هذه املنطقة يوجد حفريات أثرية ,وجبانبها حفريات  1857سنة 
  . مدينة وȡطتها الرمالعن 

اقتحموا املركز الثقايف اجملـاور   وعلى أثرها,لبناء يف أشغال احلفر واوا شرعومن املؤكد أن العمال 
على أساس Ưزن والذي توجد به عدة لوحات أثرية  ,الذي استغلوه لوضع معدات البناء  ,للبلدية

حيـث  , أمتار) 6(ليس هذا فقط بل شرعوا يف احلفر على عمق ستة ,يف مكان أخررمبا لن جتدها 
  )2(    .و أبارات للمياه , كانت عبارة عن منازلواليت , األسفليفأفسدوا اآلثار املوجودة 

و رȡم كل احملاوالت اليت قامت هبا هيئة اآلثار مبراسالت للرئيس البلدية ورئيس الدائرة من أجـل  
  فنحن , فكان اجلواب بان الوايل هو من اختذ القرار,مؤخرا إعالمهموقف األشغال وعن عدم 

فهـذا  , س البلدية أن شعب هنني ال حيتاج هلذه اآلثـار عندما يقول رئيومن الغريب , ال دخل لنا
  فاالعتداء من طرف هيئة إدارية أمر , دليل على أن نقص الوعي عند املسئولني بالدرجة األوىل

  .  االعتداءواليت من املفروض احلماية وليس , يف ȡاية اخلطورة
  : اوزاتفإنه هناك عدة جت 98/04و تقييمها من اجلانب القانوين وحسب قانون 

                                                 
    1982-05-04بتاريخ  18الجريدة الرسمية العدد  جمستخر   ) 1(
  .2006تقرير الدائرة األثرية بوالية تلمسان  سنة    ) 2(
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وتوسيع جمال رǗية  98/04من قانون  17ملادة  استنادا, عدم شرعية البناء فوق أراضي أثرية -
متر لتفادي إتالف املنظورات املعلمية املشمولة على اخلصـوص يف   )20(ال يقل عن عشرين

  .تلك املنطقة
قع أثري من نفس القانون على عدم شرعية البناء فوق معامل أو مو 23و22و21و تنص املادة  -

املصنف وهذا بغرض احملافظة عليها وتكون املوافقة على رخصة البناء مسبقا من طرف الوزير 
 . املكلف بالثقافة

   .عدم شرعية اهلدم فوق أراضي أثرية احملمية مبوجب القانون  -
و نظرا لعدم وجود تنسيق كامل بني املصاſ اإلدارية واختالف املسئولني وتناوهبم ونقص الوعي 

  .وتدين قيمته  التراثفكل هذه األسباب سامهت يف إمهاال, مة هذا التراثبقي
فأوال وقبل كل شيء ال توجد موافقة من طرف اهليئة , قرار متعسف بفقرار الويل واملعقب عليه 

املكلفة حبماية اآلثار وال توجد مراسالت جلميع اجلهات املعنية كما ال توجد مراسـلة خاصـة   
برȡم من أنه مصنف مبوجـب القـانون إال أن خـرق    , املكلف بالثقافة  مبوافقة أو رأي وزير

   .اإلجراءات القانونية واإلدارية بصورة واضحة جدا من طرف املسئولني
   تلمسان – حاليا جامعة الطب ألبو بكر بلقايد   :ثكنة ميلود*

رة وذلك بقصـد  وجمموعة األراضي اجملاو بأي العمارة  االبناية وما ƶاوره مشروع هبدميتضمن 
  .سابقاحسب شهادة رئيس مصلحة اآلثار , إنشاء مشروع جديد

مث بنائه مـن طـرف    وهو أثر عسكري استعماريةمعلم تارخيي يعود لفترة تعترب  ميلود  ثكنةفإن 
  .بنوعية خاصة من احلجارة فال يوجد مثل هذا البناء على مستوى الوالية 1847املستعمر بتاريخ 

شور بناية مشاهبة عبارة عن قطاع صحي آنذاك إال أŒم قـاموا هبـدمها   يوجد يف املحيث كان 
قامت  ويف ذلك الوقت اعترضت هيئة اآلثار على قرار اهلدم إال أنه, بغرض إنشاء مشروع جديد 

 Ɩالوالية على أساس أنه وجود نفس املب ſمن هذا النوع وهو ثكنة مصلحة التعمري منسقة مع مصا
  والزالت , يوم يف مطالبة مصاſ البناء والتعمري هبدم ثكنة ميلود إال أنه جاء, ميلود 

  .   مل تتعرض للهدم إال أŒا مهددة بني كل يوم وحلظة
والدليل على ذلـك  ,هتيئة على مستوى املبƖ كان عبارة عن , وكذلك الترميم الذي أخضعت له

ووضـع مـدخل ببـاب    ,دية مثال هدم األبراج واألعمدة احلدي ,أŒا أقيمت عليها عدة تغريات
  .العمارة من األƧنت
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  واالعتـداء  , ألنه يعترب شاهد على فترة زمنية معينة, فالترميم من قواعده إبقاء الشيء على أصله
   )1( .التشويهيعد من قبيل  ,للمبƖبتغري الشكل اخلارجي  ,ȡري مباشرعليه بطريق 

تلمسان بناء مƕلـه   -دي الداوديقام أحد األشخاص الساكن بأȡادير سي  :موقع أغادير *
فاملسكن حيجب جمال الرǗية بالنسـبة   1904الذي يقع فوق املوقع األثري املصنف بتاريخ أفريل 

  .لآلثار
إال أن صاحب املبƖ قد  2007-01-7  رȡم أن هذا امللف قد رفض من قبل هيئة اآلثار بتاريخ

روع يف البناء بدون رخصة واالعتداء علـى  زات والشفهذه التجاو, ليااقام بالبناء وهو مقيم به ح
فما فائدة القانون أو التصنيف إذا كان ȡري قادر على محاية من أدخل ضمن , موقع أثري مصنف
  . 3لتأكيد أنظر ملحق الوثائق رقم , إطاره أو محايته

 برȡم من أمهتها سواء يف اجملتمع التلمساين هي أيضا تعرض لالعتداءات   : نصورةامل •
ا الطبيعي لنظام احلمايـة مـن خـالل    جلزائر ككل حيث ختضع أثارها ومرافقها ومنظرهأويف ا

  .التصنيف 
األثرية احملميـة واملصـنف بتـاريخ     قام أحد األفراد مبشروع بناء فوق األراضيومن الواضǴ أنه 

  .1968-01-23بتاريخ  7الصادر جبريدة الرƧية العدد 1900
اإلدارية فهيئة اآلثار أعطت رأي بتحفȘ املوافقة علـى   فهذا املشروع أحدث ضجة وسط اهليئات

إال أن يف واقع األمر قد Ź املوافقة وإعطـاء  , مشروع البناء شرȓ ال حتجب املنظر اجلمايل للمعلم
  .الوايللرخصة البناء من طرف 

ـ ,  بناء قاعة احلفالت عبارة عن قصرŹو  ع وحولت هذه القضية للمتابعة القضائية إال أنه يف واق
  .األمر مل يفصل فيها إىل حد الساعة

  .مثل قضية مسرȡني او احلقيقة أن هناك عدة قضايا على مستوى القضاء مل يتم الفصل فيه
كـذلك جتزئـة األرض   , فتطبيق القانون ال يوجد يف عدة جماالت ليس بالضرورة يف جمال اآلثار

  .فصل فيهااحملمية ملنطقة منصورة وقام القضاء بوقف األشغال إىل حني ال
  
  

                                                 
  .2006تقرير الدائرة األثرية بوالية تلمسان  سنة    ) 1(
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• ǧوƩقة عني اȖري مرخص االعتداء أيضاومن أشكال   :منȡ القيام بأشغال 
هبا بعني احلوت قصد التشويه Ɲصوص ضريǴ سيدي سليمان باملقربة وذلك بتغري شواهد القـرب   

  .وأيدت القضية ضد جمهول, تاريخ واسم املتوż فبتزيي
ف عقار أثري عبارة عن برج وإتال,ي قام شخص بتخريب احل هذا و :اƩي املشكنة  •

  .ومل يتم الفصل فيها  ,تارخيي من أسوار املدينة ووضعه يف باب القرمدين
 ومها ل لكنائس عرب حدود مغنيةي هتريب متاثŹيف ما خيص احلدود :منȖقة مȢنية  •

   القبض Źإال أŒما , لقديسة مرƇ العضراء وقديسة الفرينة اخلاصة بالتربك باملاء التمثاالن  
  . والعثور عليهما اعلى مهرهب
 سنة ومل يتم إعادة 15هتدم قوس الكبري بداخله وملدة :  إبراهيم سيدي مسǲد •

  .ترميمه إىل يومنا هذا من طرف السلطات املعنية
• Ǵفموجات , مبنطقة العباد كان عرضة للتخريب املتعمد :  مدين بوأ سيدي ضري 

امتدت إىل ختريب وتدمري اآلثار وأكرب دليـل  , اضيةاإلرهاب اليت عاشتها اجلزائر يف السنوات امل
لضريǴ أبو مدين الذي يعود تارخيه إىل عصر أبو الناصر املوحدي فقد كان هذا الضريǴ جبانـب  
قيمته الدينية له قيمة املعمارية اإلسالمية الكربى وحرص كثري من حكام اجلزائر ووالهتـا علـى   

إليه للتربك وطلب املعونة وقام املخربون بإحراق الضريǴ  نيلجئوتعمريه واالعتناء به وكان األهايل 
       ) 1(.اإلسالممن اخلروج عن  اأن التربك هبا يعد نوع باعتباروȡريه من األضرحة  1996سنة 

                  <2<I<<<<ï†}ù]<l^è÷çÖ]<˜ÃeV< <
املعـروف  وحسب شهادة  عبد العزيز بلعراج األثري اجلزائري  :العاصمة اƨزائر يف •

Ÿومدير مشروع احلضاري ألبناء املغرب العر.  
, وكان يقاوم السفن اإلسباين, الذي يعود لقرن السادس عشر  23أن احلصن البحري رقم  يقول

أثناء مـروره  , وقرر هدمه لوال وصوله يف الوقت املناسب , قد دخل يف قائمة املشاريع العمرانية 

                                                 
56ص ,  بوابة التاريخأثار الجزائر رمز الهوية و, دآتور محمد المنسي قنديل.  2006بتاريخ ابريل  569العدد . مجلة العربي  )1(
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الذي كـان   ربدون استفسار صاحب البلد وز, املكان  حيث مل يستطيع مغادرة, بطريق احلصن 
   .يشرع يف هدم احلصن 

ملعرفة كيـف  , على أنه يؤجل عملية اهلدم ملدة ساعتني فقط , ومن الواضǴ أنه حتدث مع السائق 
فأسرع لالتصال هبيئات اليت هلا صلة ,ميكن هليئة اآلثار أن تتخلى عن تراث أثري ƣني هبذا الشكل 

  .على هذه املشاريع  به والقائمة
حيـث  , أن هناك مشروع جديد سيقام على أرض احلصن, واألسف مل تكن تعلم مصلحة اآلثار
  .إƶابيةتدخلت وزير الثقافة وكانت النتيجة 

  والذي تولدت يف رمحه بذور الثورة الوطنية قد حتول, قلب مدينة اجلزائركذلك حي القصبة ب
ومل يبـق  , ولكن البيوت القدمية أخذت يف التداعي واالŒيار ,إىل حممية أثرية بقرار من اليونسكو 

  .من الثمانية اآلالف مƕل اليت كانت تضمها هذه احملمية إال ثالثة اآلالف فقط
  القصبة مكان عين بالبشر والتاريخ ولكنه حيتاج إىل جهد خارق من أجل صيانته واحلفاظ عليه 

  .أثريةه عدة أماكن من االŒيار وهو األمر ذاته الذي تعاين من
 وشرب اخلمر بطريق تازولت حتول إىل أوكار للفساد التعذيبمركز : باتنة والية •

الفرنسية اليت كانت ترفض اجلالء عن اجلزائر املركز كان مقرا للمنظمة السرية  فهذا, واملخدرات  
يام التعـذيب  وكان من املفروض أم يرمم وأن حياȓ باألسوار ليصبǴ متحفا تارخييا وشاهدا على أ

  ولكنه بقي مهمال حىت اآلن وهو احلال نفسه 
  )1(.الذي هو عبارة عن مزبلة للتاريخ وليس متحفا لهمع متحف اجملاهدين يف مدينة بسكرة 

أمام , فما حيتويه من مناظر Ưزية لبقايا العتاد الفرنسي امللقى على األرض دون رقابة ودون صيانة
  لقطع األثرية إما لإلتالف أو الضياع وتعاين معظم املواقع األثرية هذا اإلمهال تتعرض املئات من ا

  فال يوجد عدد كاف حلراسة هذه األماكن اليت حتتوي, يف اجلزائر من ضعف احلماية األمنية
  .على أثارا تقدر باملاليني  

جـد  ويف داخل املتـاحف ال تو  ,ففي املواقع األثرية املكشوفة ال توجد وسائل لɊضواء الكاشفة
  .ندر أنظمة حديثة للمراقبة بواسطة الكامريات إال فيما

                                                 
 )1 

( 
  45- 44أثار الجزائر رمز الهوية وبوابة التاريخ ص , دآتور محمد المنسي قنديل . 2006بتاريخ ابريل  569العدد . مجلة العربي
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دعوة قضائية ضد العديد من الشخصـيات الفرديـة    21وقد قامت الوكالة الوطنية لآلثار برفع 
  . 1994واملعنوية بتهمة اإلتالف وسرقة وهتريب اآلثار منذ بداية عام 

شخصيا بتحطيم متثـايل العدالـة    * دباب الوا*مدينة والية  وأشهر هذه احلوادث وهي إقدام وايل
  .1890وجودين منذ عام امل

, نطقة الشرقية من البالد قريبا من احلدود التونسـية املمن احلوادث سرقة اآلثار يف  %.90وتقع 
  )1( .اك شبكات من املهربني على معرفة دقيقة مبختلف املواقع واملناطق األثرية باجلزائرهنف

تتم بالتواطؤ مع  طريقة نفسها أيالمن املتاحف اجلزائرية تتم ب ثاراآلكما أن معظم عمليات سرقة 
بل وتتم السرقة أحيانا حتت أعني بعـض  , موظفني يقومون بتقدƇ املعلومات والتسهيالت الالزمة

  .موظفي اجلمارك ȡري املؤهلني للتعرف على قيمة هذه اآلثار ومنعها من املرور
 املناطق األثرية اليت عرفتها اجلزائر ومن أشهر قضايا ختريب  :وهران والية •

فقد أقدم املتهم يف هذه القضية وهو مسئول , يف وهران* األندلسيات* يف السنوات األخرية قضية
فوق أحد املعامل األثرية النادرة * العنصر*يف بلدة  ومنفذ كبري ببناء جمموعة من املنشئات السياحية

  )2(  .دراستها ولو ملرة واحدةتضم بداخلها طبقات وقطعا أثرية مل يسبق 
فأثناء زيـارة وزيـرة   , ومن بني االعتداءات اليت تسيء لآلثار وهو ما يعرف باالستغالل األثري

  كشف مدير اجملاهدين لوزيرة, ميلة بواليةالثقافة ملقر السجن األمحر ببلدية فرجيوة 
   .ت واملعارض الثقافيةالتظاهرا الحتضانعلى أن السجن مصنف ضمن املعامل األثرية ويستغل  

ومل يدرك املدير حينها أنه ورȓ نفسه مع سيدة الثقافة حيث ردت عليه بقوهلا ومن أعطاك حـق  
  وتابعت وقالت أن القانون املتضمن محاية املعامل األثرية صادق عليه نواب الشعب  استغالله

 احتـرام من الوزارة وكان عليكم املعامل األثرية املصنفة ال يتم إال برخصة  استغالليف الربملان وأن 
  )3(   .األرشيفبه يف  االحتفاظالقانون وليس 

<<<F آليات حتقيق احلماية يف اجلزائر:<  

  ويدخل , ونقصد هبا مجيع الوسائل اليت وضعها املشرع من أجل احلفاظ على تراثنا األثري
                                                 

 )1 
( 

  .47ص , أثار الجزائر رمز الهوية وبوابة التاريخ, دآتور محمد المنسي قنديل . 2006بتاريخ ابريل  569العدد , مجلة العربي

 )1 
(  

  .53- 52ص ,مرجع نفسه ,مجلة العربي

 )1 
( 

   .  18ص .  2004سنة  3عدد . بشير محمد بويجرة . د -الثقافة الجزائرية بين التراث والمعاصرة –مجلة النائب 
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للبقاء على تراثنا علـى مـر   , ةمبا فيها املادية واملعنوي, يف مضموŒا الوسائل القانونية واإلدارية
  .األزمان 

   : لياǧ القانونيةاآل -1       
   وقد وردت يف شكل , تقوم بضبط التراث الثقايف ومحايته اليت  نقصد هبا تلك النصوص التشريعية 

شـأŒا أن  قوانني خاصة من مجيعها  املشرع وعدها , أوامر مث قوانني مث مراسيم تنفيذية وتنظيمية 
  وإعادة تأهيله  باخلصوص وإصالحهة هذا التراث الثقايف العقاري ايتربر مح

  .بعدواليت سنتعرض هلا يف ما  احلمايةمة نظخضوعه ألذلك عن طريق  و
   :تشريعيةنصوȋ  –أ          
بتمديد التشـريع   1962ديسمرب  Ƿ31 يف رؤامل 157. 62 اجلزائر من خالل قانون رقم قامت

  )1( .الوطنيةنصب التارخيية ضمن املقتضيات ȡري املخالفة لسيادة الفرنسي املتضمن محاية ال
فأصبحت منذ االستقالل مديرية الفنون اجلميلة واألماكن النصب التارخيية حتـت وزارة التربيـة   

   .االستعمارالوطنية أو تابع هلا بعد أن كانت حتت وصاية وزارة الداخلية خالل فترة 
يتعلق باحلفريات ومحاية  1967 ديسمرب 20املؤرǷ يف  281. 67رقم  أمرصدر  1967ويف سنة 

  )2( . األماكن والنصب التارخيية والطبيعية
مادة مقسمة  138ويعترب هذا القانون قفزة نوعية يف تاريخ التشريع األثري للجزائر حيث يتضمن 

املـادة   إىل )1(أبوابÛ ففي الباب األول Ưصص للمبادǛ العامة من مـادة األوىل   )6(على ستة 
  .)18(عشر إىل املادة الثامنة  )6(والباب الثاين خيتص باحلفريات من املادة السادسة  )5(اخلامسة 
املادة السادسة  إىل )19(التاسعة عشر يتكلم عن األماكن والنصب التارخيية من املادة الثالثوالباب 
   .فروعوهذا الباب بدوره قسمه املشرع إىل ثالث  )76( نيوسبع
إىل السـادس   )20(ن يخصصه لɊماكن واآلثار التارخيية العقارية من املادة العشـر  األول فالفرع
  .بالتحديدهذا هو موضوع دراسيت  و )56(نيواخلمس

  . على مبدأ وإجراءات الترتيب  نصت )48(نيربعواأل ةإىل الثامن )20(ن يومن املادة العشر

                                                 
لمتاحف واألماآن واآلثار نصوص ونظم تشريعية في علم اآلثار وحماية ا. الوآالة الوطنية لآلثار وحماية المعالم والنصب التاريخية  )1(

       7 ص. 1991الجزائر . التاريخية 
   8ص . المرجع نفسه   )2(
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تتكلم عن القائمة اإلحصائية اإلضافية  )51( نيسإىل الواحد واخلم) 49(واملادة التاسعة واألربعني 
تتكلم عن نزع امللكية ألجل املنفعة  )55(نيإىل اخلامسة واخلمس) 52(نيواخلمس الثانيةومن املادة 
 الثـاين واملادة السادسة واخلمسون خصصت حلق الدولة يف التملك بالشفعةÛ أما الفرع  Ûالعمومية

 الثانيـة إىل  )57(نيية املنقولة وذلك من املادة السابعة وƦسالتارخي اآلثارينص على مبدأ وترتيب 
Û يف ما خيص الفرع الثالث يتضمن حراسة وحفȘ األماكن واآلثار التارخيية من املادة )72(نيوسبع

Û أما الباب الرابع Ưصص لɊمـاكن واآلثـار   )76( نيإىل السادسة وسبع) 73( نيسبعالثالث و
والباب اخلامس يـنص  ) 114(وأربعة عشر ةإىل املادة املائ) 77(نيوسبعالطبيعية من املادة السابعة 
والباب ) 127(ن يإىل املادة املائة سبعة وعشر) 115(املائة وƦسة عشر على العقوبات من املادة 

من املادة املائة وƣانيـة   Ûالسادس واألخري يعني اهليئات واللجان الوطنية والعمالية املكلفة بالترتيب
  ) . 138(نيعلى املادة املائة ثالثة وƣان) 128(وعشرون

  أول قانون أصدر دألنه يعفيه  التفصيلوذا القانون هأبواب  تعرضنا لسردومن الواضǴ أننا 
أنه من خالل هذا األمر ال إ ,رȡم أنه جاء متأخر وȡري واضǴ ,يف التشريع اجلزائري بالنسبة لآلثار 

  املؤرǷ 281.67عمل على توضيǴ مبادǛ األمر أصدرت عدة نصوص تشريعية تعترب متممة ت
  .  1967ديسمرب  20يف  

يتعلق بتصدير األشياء ذات الفائدة  1969جوان  13املؤرǷ يف  82.69و بعدها جاء مرسوم رقم 
  )1( .الوطنية من الناحية التارخيية والفنية واألثرية

اصمة ووهـران و قسـنطينة   ومن خالل هذا املرسوم أحدثت جلان حملية على مستوى اجلزائر الع
وعنابةÛ األȡواȓ لتتوىل مراقبة تصدير كل شيء ينطوي على املصلحة الوطنية من الناحية التارخيية 

  .والفنية واألثرية
يتضمن إنشـاء جلنـة وزاريـة     1979ديسمرب سنة  5مث جاء القرار الوزاري املشترك املؤرǷ يف 

متمم ومكمل للمرسوم السابق وبعده أصـدر   مشتركة لشراء التحف الفنية حيث جاء هذا القرار
  .يتعلق برخص البحث عن اآلثار  1980مايو سنة  17قرار املؤرǷ يف 

 1981يونيـو سـنة    27املوافق  1401شعبان عام  24مؤرǷ يف  135.81مث جاء مرسوم رقم 
 1967ديسمرب  20املوافق  1387رمضان عام  19مؤرǷ يف  281.67يتضمن تعديل األمر رقم 

  )1(. تعلق باحلفريات ومحاية األماكن واآلثار التارخيية والطبيعيةامل

                                                 
  . 9ص  ,المرجع السابق,  الوآالة الوطنية لآلثار وحماية المعالم والنصب التاريخية)1(
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 بـدون إنشـاء  إىل ȡاية هذه الفترة الزمنية ورȡم كل هذه التشريعات والنصوص القانونية إال أنه 
   .تطبيقأي أنه محاية القانونية من ȡري  ميدانياÛمؤسسات تعمل على جتسيدها 

حيـدد   1981ديسمرب  26املوافق  1402صفر عام  29ؤرǷ يف امل 382.81مث جاء مرسوم رقم 
  .الثقافةصالحيات البلدية والوالية واختصاصها يف قطاع 

خيول للبلدية والوالية القيام بكل عمل من طبيعته أن حيفȘ التراث الثقايف  مومن خالل هذا املرسو
 ſاملعنيةوذلك بالتشاور مع املصا.   

  ن مديرية املتاحف واألماكن واآلثار التارخيية اليت كانت ȡري أن املالحظة اجلديرة بالذكر هي أ
قد أسست على صعيد الوزارة املكلفة بالفنون مل تكد تباشر مهامها وذلك لعدم مدها باإلمكانيات 

  )2( .واالعتماد
هناك نقص واضǴ وفراȟ قانوين ليس فقط يف مضمون املواد اليت جاءت هبا التشريعات القدميـة  

بل كذلك يف مسـار   1967رب ديسم 20املؤرǷ يف  281.67ن أو أمر رقم على اخلصوص قانو
مل ينص على  1981إىل سنة  1967التشريعات القانونية اخلاصة باملمتلكات الثقافية ونالحȘ منذ 

تشريع يعدل أو يتمم هذه القوانني بشكل واضǴ وصريǴ يتماشى مع تطورات العصر يف مجيـع  
  .اجملاالت

 15املوافـق   1419صفر عام  20مؤرǷ يف  04-98جاء به قانون رقم  وما 1998و إىل ȡاية 
ويعترب أول قانون من ضمن القوانني اليت شرعت منذ االستقالل إىل يومنا هـذا   1998يونيو سنة 

وينص عليه يف املادة األوىل أن يهدف هذا القانون إىل التعريف بالتراث الثقايف لɊمة وسن القواعد 
  )3(. افظة عليه وتثمينه ويضبط شروȓ تطبيق ذلك العامة حلمايته واحمل

والذي من خالله شرح املشرع مجيع اإلجراءات اخلاصة باملمتلكات الثقافية بالتفصيل على ȡـرار  
 Ûفيمـا  التشريعات األخرى يف الدول العربية اليت أعطى فيها املشرع السلطة التقديرية للهيئة اآلثار

شريع املصري الذي يترك حتديد خطوȓ التجميل هليئـات اآلثـار   خيص محاية املناطق األثرية فالت
  .املكلفة بذلك 

    ſوالزال ساري املفعول من خالل ما تقـوم بـه املصـا Ûكما أعطى أمهية حلماية التراث الثقايف
  . ءإستتنااإلدارية واملؤسسات اخلاصة حبماية اآلثار وذلك بتطبيق مجيع مقتضياته دون 

                                                                                                                                                         
   10ص . المرجع نفسه    )1(
  . 9ص  ,السابقالمرجع  ,الوآالة الوطنية لآلثار وحماية المعالم والنصب التاريخية)2(
   98/04  قانون المادة األولى من . 44الجريدة الرسمية العدد  )3(
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  .موادهظهرت عدة مراسيم تنظيمية تعمل على توضيǴ ما نصت عليه ومن جراء هذا القانون 
أبريـل سـنة    23املوافق  1422حمرم عام  29ؤرǷ يف امل 104-01مث جاء مرسوم تنفيذي رقم 

ـ يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية وتنظيمهـا وعم  2001 هما ل
وهذا مانصت  04-98من القانون ) 80(و الثمانون )79(عونالتاسعة وسب تطبيقا ألحكام املادتني

  )1(. عليه املادة األوىل من هذا املرسوم 
ȡشت سـنة   13املوافق  1424مجادى الثانية عام  14ؤرǷ يف املقرار الوبعد هذا املرسوم جاء  

) 2(يـة الثانيتضمن تعيني أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية وذلك بتعديل املـادة   2003
رقم  تنفيذيشهر سبتمرب من نفس السنة صدر مرسوم ويف  104-01من مرسوم رقم ) 3(والثالثة 

حيدد كيفيـات   2003سبتمرب سنة  14املوافق ل  1424رجب عام  17مؤرǷ يف  311- 03
  .اجلرد العام للممتلكات الثقافية احملمية
اخلاصة بقـوائم تسـجيل    04-98 من قانون )7(السابعة  ويعمل هذا املرسوم على تطبيق املادة

  .الرƧيةتنشر يف اجلريدة ثقافة والوزارة املكلفة بال تضبطهااملمتلكات الثقافية اليت 
  :مرسوم  ومبوجب هذا القانون صدر

Arrête du 20 rabie ethani 1426 correspondant au 29 mai 2005 fixant la forme  
Et le contenu de registre d’inventaire général des biens culturels protégés.  

Article 1er : en application de l’article 6 du décret exécutif n° 03-311 du 17 rajab 
1424 correspondant au 14 septembre 2003 susvisé. Le présent arrêté fixe la 
forme et le contenu du registre d’inventaire général des biens culturels protégés 

mobiliers et immobiliers.  )2(   

من نفس التاريخ   324- 03و رقم  323 -03و رقم  322-03مراسيم تنفيذية رقم  فجاءت
  . 2003أكتوبر سنة  5
 2003أكتـوبر   5املوافـق   1429شعبان عام  9ؤرǷ يف امل 322-03تنفيذي رقم الرسوم املف

   .احملميةيتضمن ممارسة األعمال الفنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية 
وحيدد هذا املرسوم ختصص املهندسني املعماريني  04-98من القانون رقم  9ألحكام املادة  تطبيقا

ـ للمعامل واملواقع احملمية وتأهيلهم وكذا كيفيات ممارسة األعمال الفنية املتعلقة باملمتلكات الثقاف ة ي
اإلدارات التابعة العقارية املقترحة للتصنيف أو املصنفة أو املسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف حلساب 

                                                 
    .   2001أبريل سنة  29ه ل 1422عام  12بتاريخ .  25مستخرج من  الجريدة الرسمية العدد   )1(

  )2(   05 Journal officiel de la république algérienne n°63-20                                   
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يف صلب النص صاحب املشروع وهذا  ىللدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية اليت تدع
  )1(. مانصت عليه املادة األوىل من هذا املرسوم 

  2003أكتـوبر   5املوافـق   1429شعبان عام  9ؤرǷ يف امل 323-03و املرسوم التنفيذي رقم 
فيهدف املواقع األثرية واملناطق احملمية التابعة هلا واستصالحهاÛ  يتضمن كيفيات إعداد Ưطط محاية

املتعلق حبماية التراث الثقـايف   04-98من القانون رقم ) 3(املادة الثالثونهذا املرسوم إىل تطبيق 
إن حتديد Ưطط محاية املواقع األثريـة   ( من هذا املرسوم) 2(وبوضوح ينص عليها يف املادة الثانية

لقواعد العامة املطبقة على املوقع األثري واملنطقة احملمية التابعة لـه يف إطـار   اا وفق واستصالحه
  )2( ). احترام أحكام املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري

 2003أكتـوبر   5املوافـق   1429شعبان عام  9ؤرǷ يف امل 324-03واملرسوم التنفيذي رقم 
  .صالح القطاعات احملفوظة يتضمن كيفيات إعداد املخطط الدائم حلفȘ واست

املتعلق حبماية  04-98من قانون ) 45(ويهدف هذا املرسوم إىل تطبيق املادة اخلامسة واألربعون 
  .التراث الثقايف 

املوافق  1424شعبان عام  9ؤرǷ يف امل 325 -03ومن نفس التاريخ أصدر مرسوم تنفيذي رقم  
بنـك الـوطين   الات الثقافية ȡري املاديـة يف  حيدد كيفيات ختزين املمتلك 2003أكتوبر سنة  5ل

  . حبثي فقط على ذكر التواريخ اختصاصللمعطياتÛ فهذا املرسوم ليس من 
واملادة التاسعة ) 2(خصوصا يف املادتني الثانية  323-03على ما نص عليه املرسوم التنفيذي  اوبناء
  .فيمكن إدراج بعض القوانني املتعلقة بالتهيئة والتعمري) 19(عشر 

يناير سـنة   27املوافق  1407مجادى األوىل عام  27ؤرǷ يف امل 03-87قانون رقم الحيث نص 
على أنه تأخذ التهيئة العمرانية بعني ) 24(يتعلق بالتهيئة العمرانية يف مادته الرابعة وعشرين  1987

  محاية البيئة  -    : االعتبار ما يلي 
  حفȘ املواقع الطبيعية   -   
 اآلثار التارخيية وترميمها ايةمح  -   
        )3(.  ترقية املواقع السياحية والترفيهية   -   

                                                 
  .   2003أآتوبر  8ه ل 1424شعبان عام  12بتاريخ  .60الجريدة الرسمية العدد مستخرج من   )1(
   5الموافق ل 323-03المادة األولى والثانية من المرسوم التنفيذي رقم . هسنف المرجع. 60الجريدة الرسمية العدد    مستخرج من   )2(

  . 2003أآتوبر 
  .1987السنة   05لرسمية العدد الجريدة امستخرج من    )3(
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) 1(املوافـق ألول   1411مجادى األوىل عـام   14ؤرǷ يف امل 29-90قانون رقم الوجاء بعده 
) 3(الفقرة الثالثة ) 4(يتعلق بالتهيئة والتعمريÛ وينص صراحة يف املادة الرابعة  1990ديسمرب سنة 

  : وهي
اليت تكون يف حدود املتالئمة مع ضرورة محايـة املعـامل    األرضيةال تكون قابلة للبناء إال القطع 

  . األثرية والثقافيةÛ وتضبط كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم 
  ال ميكن أن يتجاوز علو البنايات يف األجزاء املعمرة  هتنص على أن) 6(وكذلك املادة السادسة 

دية متوسط علو البنايات اجملاورة وذلك يف إطار احترام األحكام املنصوص عليها يف التشريع من البل
  )1( .املعمول به وخاصة ما يتعلق حبماية املعامل التارخيية 

  øلاملوافق  1411ذي القعدة عام  14املؤرǷ يف  175-91تنفيذي رقم الرسوم املجاء بعده  و
ص عليـه  تن اعد العامة للتهيئة والتعمري والبناءÛ وحسب ماوالذي حيدد القو 1991مايو سنة  28

  .من هذا القانون) 1(املادة األوىل 
  تتوفر والبناء اليت حتدد الشروȓ اليت والتعمري يضبط هذا املرسوم القواعد العامة للتهيئة*  
ـ يع البناء تطبيقا ألحكام القانون مشار أومشاريع جتزئة األراضي من أجل البناء  يف   29-90 مرق

  .* ديسمرب )1(أولاملؤرǷ يف 
ميكـن رفـض    ((قسم الرابع ملظهر البنايات على انهالمن ) 27(رون السابعة وعش أوردت املادة

إذا كانت البنايات واملنشآت املزمع بناǗهـا متـس    خاصةÛرخصة البناء أو منحها مقيدة بأحكام 
  ماكن اجملاورة واملعامل والناظر الطبيعية مبوقعها وحجمها أو مظهرها اخلارجي بالطابع أو أمهية األ

   )2( )).أو احلضرية وكذا باحملافظة على أفاق املعامل األثرية 
أن قانون التهيئة والتعمري  حيث,له عالقة وطيدة بقانون محاية التراث الثقايف فقانون التهيئة والتعمري

زن يتماشى مع أهداف التنمية متوا,رياإىل أحدات وتنظيم هيكل حض ,يهدف إىل التنمية احلضرية
  .البالداملسطرة ملختلف مناطق 

التشريع اليت مرت هبا املمتلكات الثقافية العقاريـة بصـفة    ونستطيع القول أن هذه مجيع مراحل
 Ûوبعض املراسيم التنفيذية هلا وبعض القوانني اليت هلا عالقة مباشرة هباÛ وهناك قوانني أخرى وجزةم

   . التكرار هلا لتفادي طرأمل أت,لثقافية العقاريةهلا صلة باملمتلكات ا

                                                 
  . 1990السنة  52مستخرج من الجريدة الرسمية العدد )  1(
  .  1991السنة  26مستخرج من الجريدة الرسمية العدد   )2(
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   :األنȚمة القانونية   – ب    
خر Ɲصوص محاية املمتلكات الثقافية آنص املشرع على محاية من نوع  04-98 ومبوجب قانون

Ûواعتربها احلماية النهائية للممتلك الثقايف العقاري اليت من خالهلا ميكن احملافظة  العقارية  
  .متلك وتثمينه واملطالبة حبقوقه وتطبيق العقوبات على من يعتدي عليهعلى امل

وأطلق عليه املشرع اسم األنظمة احلماية وهي ثالث أنواع تقسم على املمتلك على حسب طبيعته 
  )1(.  04-98من قانون ) 8(وصنفه الذي ينتمي إليه وهذا حسب ما تنص عليه املادة الثامنة

  : اɋضايف اƨرد قائمة يف سǲيلالت -1              

  .الثقافية العقارية يف قائمة اجلرد اإلضايف وإن مل تستوجب تصنيفها فوريا تسجيل املمتلكات
  اآلثار أو العلوم اإلثنوȡرافيا أو األنتروبولوجيا إال أŒا تكتسي أمهية من وجهة التاريخ أو علم  

   . أو الفن والثقافة وتستدعي احملافظة عليها
لتسجيل بقرار من الوزير املكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنيـة للممتلكـات   ويكون ا

وطنية وتكون املبادرة من الوزير أو أي شخص يرى المهية األالثقافية يف ما خيص املمتلكات ذات 
  . مصلحة يف ذلك

لتابعة للواليـة  كما ميكن أن يتم التسجيل بقرار من الوايل عقب استشارة جلنة املمتلكات الثقافية ا
املعنية بالنسبة للممتلكات العقارية اليت هلا أمهية على املستوى احمللي بناء على مبادرة من الـوزير  

  . املكلف بالثقافة أو اجلماعات احمللية أو أي شخص يرى مصلحة يف ذلك
  :ويتضمن قرار التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف املعلومات اآلتية 

  يف ووصفه طبيعة املمتلك الثقا -
 موقعه اجلغرايف  -
 املصادر الوثائقية والتارخيية -
 األمهية اليت تربر تسجيله  -
 نطاق التسجيل املقرر كلي أو جزئي  -
 الطبيعة القانونية للممتلك  -
 .هوية املالكني أو أصحاب التخصيص أو أي شاȡل شرعي أخر -
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بالثقافـة أو الـويل حسـب    التسجيل يف اجلريدة الرƧية الذي يتخذه الوزير املكلف  روينشر قرا
ويكون موضوع إشهار مقر البلديـة الـيت   ) 11(ا يف املادة احلادية عشرماحلالتني املنصوص عليه

  . تكون حمل العقار ملدة شهرين متتابعني
  .التني السابقتني بتبليغه ملالك العقار الثقايف املعيناحلويتوىل الوزير املكلف بالثقافة أو الوايل حسب 

كان التسجيل من طرف الوزير فإنه يبلȠ إىل الوايل الذي يوجد العقار حمـل واليتـه    أما يف حالة
لغرض نشره يف احملافظة العقارية أي إشهار به وال يترتب على هذه العملية أي اقتطـاع لفائـدة   

  )1(    .اخلزينة
ـ  يهم و ابتداء من يوم تبليȠ قرار تسجيل ألصحاب املمتلكات العمومية أو اخلواص يستوجب عل

قانونا تبليȠ وزير الثقافة بأي مشروع تعديل للعقار املسجل يكون من شأنه حذف أو حمو أو إزالة 
  .العوامل اليت أدت إىل تسجيله واليت أوجبت محايته 

و ال ميكن لصاحب املمتلك الثقايف القيام بذلك إال بترخيص من الوزير الذي تكون مهلته أقصاها 
  . طلبمن تاريخ إيداع ال) 2(شهران

يكون املوافقة ممنوحة حسب مانصت عليـه   اومل يصدر أي رد) 2(ويف حالة مرور مدة شهران 
  .من هذا القانون ) 23(املادة الثالثة وعشرين

ويف حالة اعتراض الوزير على مشروع الطلب ميكن القيام بإجراءات التصنيف وذلك بفتǴ دعوى 
ويستوجب على صاحب املمتلك الثقـايف   )11(احلادية عشر التصنيف حسب ما تنص عليه املادة 

  املكلفة بالثقافة يف حالة إصالح أو ترميم ويكون ذلك بترخيص  من املصاſ اأن يلتمس رأي
  .من الوزير املكلف بالثقافة 

وتشطب املمتلكات الثقافية العقارية املسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف يف حالة مرور عليهـا مـدة   
  . نف Œائياسنوات ومل تص) 10(عشر

سنوات )10(و يعترب التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف ملغى Œائيا بالتقادم املسقط احملدد ب عشر 
  .  من نفس القانون) 10(وهذا ما نصت عليه املادة العاشرة
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                    2  - Ȥالتصني  :  

ية للممتلكات الثقافية العقارية والذي من خاللـه  يعترب التصنيف إحدى اإلجراءات احلماية النهائ
وتعترب ,التصنيف  اتإجراءله احلق فتǴ  يستوجب محاية املمتلك وإسناد مسؤولية احلماية إىل الذي 
  . املمتلكات العقارية املصنفة اليت ميلكها اخلواص قابلة للتنازل
نت اجلهة اليت تنتقل إليها وال ينشـأ  كا احتتفȘ هذه املمتلكات العقارية املصنفة بنتائج التصنيف أي
  .أي ارتفاق عليها بدون ترخيص الوزير املكلف بالثقافة 

ختضع املعامل التارخيية للتصنيف بقرار من الوزير املكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنـة الوطنيـة   
  . للممتلكات الثقافية بناءا على مبادرة منه أو من أي شخص يرى مصلحة يف ذلك

على حضـارة   اي املنجزات املعمارية الكربى اليت تكون شاهده, التارخيية خاصة باملعاملو يقصد 
أو حادثة تارخيية وميتد قرار التصنيف إىل العقارات املبنية وȡري املبنية الواقعـة يف منطقـة     ,معينة
ع توسيع جمـال  و أرباظه اليت ال تنفصل عنها م يرǗية بني املعلم التارخيالوتتمثل يف عالقة  Üاحملمية

لتفادي إتالف املنظورات املعلمية املوجـودة علـى   ) 200(الرǗية  الذي ال يقل عن مائتني متر 
  )1(  . اخلصوص يف تلك املنطقة

  .الوطنيةعلى اقتراح من اللجنة  اوزير الثقافة بناء وتوسيع جمال الروية متروك لتقدير
  .التارخيية وذلك عن طريق قرار التصنيف املعامل يستطيع وزير الثقافة أن يفتǴ دعوى

   :يليإال أنه ما يستوجب ذكره يف قرار فتǴ دعوى التصنيف ما  
  طبيعة املمتلك الثقايف وموقعه اجلغرايف  -
 تعيني حدود املنطقة احملمية  -
 نطاق التصنيف  -
 الطبيعة القانونية للممتلك الثقايف  -
 هوية املالكني له  -
 املخططات والصور املصادر الوثائقية والتارخيية وكذا  -
 .االرتفاقات وااللتزامات  -
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  .الثقايفتطبق مجيع أثار التصنيف بقوة القانون على املعلم و
 Ǵفت Ƞري املبنية ابتداء من يوم تبليȡ وعلى العقارات املوجودة يف منطقة احملمية املبنية منها أو  

   دعوى التصنيف للمالكني العموميني
  .املكلف بالثقافة  أو اخلواص وذلك عن طريق الوزير

قـرار   رÛ وينشالتبليȠمن يوم ) 2(و ينتهي تطبيق دعوى التصنيف إذا مل يتم التصنيف خالل سنتني
املعلم التـارخيي   البلدية حملويشهر عن طريق تعليقه مبقر  ةفتǴ دعوى التصنيف يف اجلريدة الرƧي

  ).2(ملدة شهرين 
كتابيا يف دفتر خاص املودع لذي املصاſ  ظاهتممالحوميكن للمالكني خالل تلك املدة أن يقيموا 
  .ويعد سكوهتم بانقضاء هذه املهلة مبثابة قبول وموافقة ȡري املمركزة التابعة للوزير املكلف بالثقافة

ويف حالة االعتراض على التصنيف الذي يتقدم به املالكون إىل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافيـة  
  )1(    .إلبداء رأيها فيه 

فال يتم التصنيف إال بناءا على رأي مطابق تصدره اللجنة الوطنية للممتلكات أي اعتراض علـى  
كحد أقصى من يـوم اسـتالم   ) 2( ويكون ذلك يف مهلة حمددة ال تتجاوز شهريننيطلب املالك

  .بالثقافةالدفتر اخلاص بالنسبة لإلدارة املكلفة 
ية رأيها الذي يتمثل يف االعتراض Û يعلن الوزير ومبوجب إصدار اللجنة الوطنية للممتلكات الثقاف

شروȓ  قرارالالوطنية وحيدد يف  اللجنةاملكلف بالثقافة تصنيف املعامل التارخيية بقرار عقب استشارة 
  .التصنيف ويبني االرتفاقات وااللتزامات املترتبة عليه 

الثقافة إىل الويل الذي يقع املعلم و ينشر القرار التصنيف يف اجلريدة الرƧية ويبلغه الوزير املكلف ب
على هذه العملية أي اقتطاع لفائـدة   بيف واليته لكي ينشر يف احلفȘ العقاري وال يترت يالتارخي
  . اخلزينة

 ومن أثار التصنيف وما يترتب عليه من أشغال احلفȘ والترميم والتصليǴ واإلضافة والتغيري والتهيئة
  تارخيية املقترحة للتصنيف أو املصنفة أو على العقارات املوجودة املراد القيام هبا على املعامل ال

  .يف املنطقة احملمية إىل ترخيص مسبق من مصاſ الوزارة املكلفة بالثقافة 
كما ختضع لترخيص مسبق أيضا األشغال املراد القيام هبا يف املناطق احملمية على املعلم التـارخيي   
لق بأشغال املنشآت القاعدية مثل تركيب الشبكات الكهربائية صنف أو املقترح للتصنيف واملتعامل
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واهلاتفية اهلوائية أو اجلوفية وأنابيب الغاز ومياه الشرب أو قنوات التطهري وكذلك مجيع األشـغال  
  . بصريا يلحق ضررا باجلانب املعماري للمعلم املعين اعتداءااليت من شأŒا أن متثل 

   بأشغال كربى عمومية أو خاصة مصانع أو القيام إنشاء -      
  .أشغال قطع األشجار أو ȡرسها إذا كان من شأŒا اإلضرار باملظهر اخلارجي للمعلم املعين -     

  كذلك حيضر وضع الالفتات واللوحات اإلشهارية أو إلصاقها على املعامل التارخيية املصنفة
  .ة بالثقافةأو املقترح تصنيفها إال بترخيص من مصاſ الوزارة املكلف 

  أما ما خيص الطلبات املتعلقة بالبناء أو جتزئة األرض من أجل البناء فإن هذه الرخصة ال تسلم
  .إال مبوافقة مسبقة من مصاſ الوزارة املكلفة بالثقافة 

من تاريخ إرسال طلب ) 2(وتعد هذه املوافقة ممنوحة يف حالة عدم الرد خالل أجل أقصاه شهران 
  )1(  .زئة األرض من جانب السلطة املكلفة بدراستهرخصة البناء أو جت

وحيظر تقطيع املعامل التارخيية املصنفة أو املقترحة للتصنيف وتقسيمها أو جتزئتها إال بترخيص مسبق 
  .الوطنية للممتلكات الثقافية ةمن الوزير املكلف بالثقافة عقب استشارة اللجن
اله إىل التقييد بترخيص مسبق الصادر عـن الـوزير   أما يف ما خيص شغل املعلم الثقايف أو استعم

  واجبات اليت تتالءم مع متطلبات احملافظة على هذا املعلم الاملكلف بالثقافة والذي حيدد فيه 
  املتعلقة بشغل العقار أو استعماله ( مع االمتثال لالرتفاقات اليت سبق ذكرها يف قرار التصنيف

  .)أو العودة إىل استعماله
املصنفة أو املقترحة للتصنيف ختضع  ةشغال مهما كان نوعها اليت تنجز على املعامل التارخييومجيع األ

   .ملراقبة التقنية ملصاſ الوزارةا
كذلك يف ما خيص التنظيمات النشاطية الثقافية اليت تقام يف املمتلكات الثقافية العقارية أو عليهـا  

  قائمة اجلرد اإلضايف لترخيص مسبق  لتصنيف وكذلك املسجلة يفااملصنف منها ومقترحة 
  .سينمائيأي تصوير فوتوȡرايف أو  كمصاſ الوزارة املكلفة بالثقافةÛ وكذل من طرف

من نظام التصنيف مبوجب قرار من الوزير املكلف بالثقافة عقـب  ضوتدخل أيضا املواقع األثرية 
واملنصوص عليها يف املـواد   استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات وفق لإلجراءات اليت سبق ذكرها

  .من نفس القانون 16-17-18
  .ويقصد باملواقع األثرية على اخلصوص مبا فيها احملميات األثرية واحلظائر الثقافية 
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وختضع هذه املمتلكات ملخطط احلماية واستصالح املواقع األثرية واملنطقة احملمية التابعة هلا وحيدد 
األرض  اسـتخدام يم والبناء واهلندسة املعمارية والتعمري وتبعات هذا املخطط القواعد العامة للتنظ

سيما املتعلقة بتحديد األنشطة اليت ميكن أن متارس عليها ضمن حـدود املوقـع   هبا وال واالنتفاع
  .املصنف أو منطقته احملمية 

فصـيل  ودراسته واملوافقة عليه وحمتواه بالت واالستصالحويف ما خيص إجراء إعداد Ưطط احلماية 
سـنة   أكتـوبر  5املوافق ل1424عام شعبان يف ؤرǷامل323-03رقمالتنظيمي ملرسوم ا الرجوع
التابعـة  صالحها واملناطق احملميـة  كيفيات إعداد Ưطط محاية املواقع األثرية واستيتضمن  2003

  )1(.اهل
  وقعمبجرد نشر القرار املتضمن فتǴ دعوى التصنيف يف اجلريدة الرƧية يف ما خيص حدود امل

  أو منطقته احملمية Û فأي أشغال املراد القيام هبا ضمن حدودها تكون خاضعة لترخيص مسبق 
  )2(    .من مصاſ الوزارة املكلفة بالثقافة 

  خاصة مشاريع ترميم العقارات املشمولة يف املوقع وإعادة تأهيلها وإضافة بناء جديد 
  .إليها وإصالحها

  .من هذا القانون  27و  22-21نشاطات املذكورة يف مواد واألشغال والتنظيمات اخلاصة بال
   .و مشاريع جتزئة العقارات أو تقطيعها أو قسمتها 

  بالنسبة إىل األشغال اليت ) 1(استالم الترخيص املسبق خالل مهلة ال تتجاوز شهرا واحد 
كحد ) 2( ال تستدعي احلصول على رخصة البناء أو جتزئة األرض من أجل البناءÛ ومهلة شهرين

أقصى ابتداء من تاريخ تسلم امللف اخلاص مبنǴ رخصة البناء أو رخصة جتزئة األرض مـن أجـل   
  . البناء وبانقضاء هذه املهلة يعد عدم رد اإلدارة موافقة

يستوجب على املصاſ املكلفة بوزارة الثقافة يف حالة تسليم الترخيص املسبق يكون مرفق بإخضاع 
لذلك إىل ȡاية نشر Ưطط احلماية  ةلمراقبة التقنية من طرف املصاſ املخوللهبا األشغال املراد القيام 

بالنسبة للمحميات األثرية تنشأ وتبني حدودها مبوجب قرار يصدره الوزير عقـب   واالستصالح
  .اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية استشارة
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وتنقيـب   استكشافعمليات  من مساحات مل يسبق أن أجريت عليها األثريةوتتكون احملميات 
  .تنطوي على مواقع ومعامل مل حتدد هويتها ومل ختضع إلحصاء أو جردأن وميكن 

  . ا وحتتوى على هياكل أثرية مكشوفةوقد ختتزن يف باطنها أثار 
كذلك ينطبق عليها إجراءات التصنيف فال ƶوز إنشاء أي بناء أو مشروع يف احملمية أثناء الفتـرة  

  .أشهر ) 6(ار فتǴ دعوة التصنيف وتصنيفها الفعلي واليت ال تتجاوز ستة املمتدة بني قر
ميكن للوزير املكلف بالثقافة أن يأمر بإيقاف أي مشروع يقام يف احملمية أو أي مشروع قيد اإلجناز 

  .عند افتتاح دعوى التصنيف
جتزئة من أجـل   ويشترȓ احلصول على املوافقة املسبقة من الوزير قبل مباشرة أي مشروع بناء أو

  . البناء على احملمية األثرية املقترحة تصنيفها أو املصنفة
حتـددها   أنɊنشطة اليت متارس فيه واليت ينبغي ليكون مطابق  أنمشروع يراد القيام به ƶب  وأي

  Û مشاريع التهيئة والتعمري إطاراملصاſ املختصة يف الوزارة املكلفة بالثقافة مسبقا وتدرجها يف 
على املصاſ املكلفة بإعداد Ưططات التوجيه والتعمري  األراضي Û ويستوجبƯططات شغل  يفأو 

وƯططات شغل األراضي على مستوى كل بلدية لإلطالع على احملميات املسجلة يف قائمة اجلرد 
  )1( . اإلضايف أو املصنفة 

  .ىل إنشاء موقع أثريو اكتشاف أثار مدفونة يف باطن احملميات بواسطة عملية حبث أثري يؤدي إ
وتصنف كذلك يف شكل حظائر ثقافية املساحات اليت تتسم بغلبة املمتلكات الثقافيـة املوجـودة   

  .الطبيعيعليها أو بأمهيتها واليت ال تنفصل عن حميطها 
املكلفـني   الوزراءوتنشأ احلظرية الثقافية وتعني حدودها مبرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بني 

طنيـة  اللجنـة الو  استشـارة اجلماعات احمللية والبيئة والتهيئة العمرانية والغابات عقب بالثقافة و
  .للممتلكات الثقافية

ويستند محاية األراضي املشمولة ضمن حدود احلظرية واحملافظة عليها واستصالحها إىل مؤسسـة  
  املؤسسة عمومية ذات طابع إداري موضوعة حتت وصاية الوزير املكلف بالثقافة وتكلف هذه 

  على اخلصوص بإعداد املخطط العام لتهيئة احلظرية Û ويعترب هذا األخري أداة احلماية يدرج
  .يف Ưططات التهيئة والتعمري وحيل حمل Ưطط شغل األراضي بالنسبة إىل املنطقة املعنية  

                                                 
  .  44دمستخرج من  الجريدة الرسمية العد. 04-98من قانون  42- 40-39-38-37-36-35المادة  )1(
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بـالرجوع  ويكون إنشاء املؤسسة العمومية وطريقة التنظيم املطبقة داخل حدود احلظرية الثقافيـة  
حيـدد   1983يوليو سـنة   23املوافق  1403شوال عام  12مؤرǷ يف  458-83للمرسوم رقم 

القانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنية Û وسنتعرض له بالتفصيل يف الفرع اخلاص باهليئـات  
  .املعنية بتطبيق آليات احلماية وتطبيق هذه القوانني 

  : اعاǧ اǂفوșة قȖاليف شكل  ستحداǫا – 3            

, احلماية اليت نص عليها القـانون   أنظمةن م نظام,استحداث يف شكل القطاعات احملفوظة يعترب
  أو نوعية بنائها, واليت تتجانس يف شكلها اجملموعات العقارية احلضرية أو الريفيةÛ ويدخل ضمنها

  مبرسوم يتخذ بناء  وتنشأ هذه القطاعات احملفوظة وتعني حدودها,كمدينة بين يزقن بغرداية
على تقرير مشترك بني الوزراء املكلفني بالثقافة والداخلية واجلماعات احملليـة والبيئـة والـتعمري    

  .واهلندسة املعمارية عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
وتـزود  وية على الوزير املكلـف بالثقافـة   معاحلركة اجل أوتقترحها اجلماعات احمللية  أنوميكن 

   Ûويتم املوافقة األراضيحيل حمل شغل  واالستصالحالقطاعات احملفوظة مبخطط دائم للحماية 
بناء على تقرير مشترك بني الـوزراء املكلفـني    يتخذهذا املخطط مبوجب مرسوم تنفيذي  على

القطاعـات  بالثقافة والداخلية واجلماعات احمللية والبيئة والتعمري واهلندسة املعمارية بالنسـبة إىل  
  )1(   .نسمة) 50.000(اليت يفوق عدد سكاŒا Ʀسني ألف  احملفوظة

نسمة يتم املوافقة ) 50.000(وبالنسبة للقطاعات احملفوظة اليت يقل عدد سكاŒا عن Ʀسني ألف 
مبوجب قرار وزاري مشترك بني الوزراء املكلفني بالثقافة والداخلية واجلماعات احملليـة والبيئـة   

  .عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية املعماريةاهلندسة والتعمري و
يوضع كيفية إعداد املخطط الدائم حلفȘ القطاعات واستصالحها وكيفية دراسة هـذا املخطـط   
وحمتواه وتنفيذه وتدابري الصيانة املطبقة قبل نشره وشروȓ تعديله ومراجعته وضبطه دوريا بالرجوع 

أكتـوبر سـنة    5املوافـق ل  1424شعبان عام  9مؤرǷ يف  324- 03 للمرسوم التنظيمي رقم
  . فȘ واستصالح القطاعات احملفوظةيتضمن كيفيات إعداد املخطط الدائم حل 2003

    :لياǧ اɋداريةاآل -2    
  شأن اإلدارة أو املصلحة اليت خوهلا القانون القيام حبماية التراث وتثمينه هي عبارة عن أعمال من

                                                 
  . 44مستخرج من الجريدة الرسمية العدد .   04-98من قانون  -45-44-43دة الما )1(
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ويطلق عليها اسم مصلحة اآلثار حتت إشراف البلدية أو الوالية اليت تقوم بالدعم املادي وصيانته  
أو بتحمل تكاليف الصيانة والترميم  سواء من خالل األفراد و األجهزة و العتاد املخصصة لذلك 

          .أو أي نشاȓ يعتد به من قبيل محاية هذا التراث 
  : الصيانة و الترميم   –أ           

  : ( conservation)الصيانة  *            
  )Ń   .)1حفظه فهو مصون:  Łصطياناإ Łواصطيانńوصيانة ńوصيانا ńصونا,  Łصان وتعين

  وهي مؤلفة  vare  -  conser ةمن الكلمة الالتيني مشتقة conservationإن كلمة صيانة 
اليت تعين احلماية واإلنقـاذ   vare - ser  وكلمة) معا  -مع بعض(اليت تعين  ))con((من بادئة 

مبƖ تتم يف داخله محاية النباتات ك conservatory عرفت) 18(للوصول ويف القرن الثامن عشر
ويعين معهد هدفه محاية  conservatoireتعبري  1789احلساسة وظهر يف فرنسا ألول مرة عام 

  )2(  . التقاليد وتطور فيما بعد ليصبǴ مدرسة لتعليم املوسيقى 
*  ȗفاƩا(préservation ):  

ȘحفŁ- حفظاń رعـاه والسـر  : واملال , صانه من االبتذال ,منعه من الضياع والتلف : الشيءņ 
  )3(. وعنه دافع وذب, واظب عليه راقبه وراعاه: حافȘ حفاظا وحمافظة على األمر . كتمه

  من بادئةاملؤلفة  PRAESERVARE:ةالالتينيالكلمة مشتقة من  préservation إن كلمة 
 "prae " و "قبل "وتعين" servare  " معناها احلماية املسبقة Ǵاليت تعين احلماية واألمان فيصب  

  كلمتا الصيانة واحلفاظ جبذر مشترك Û وتشترك  potect in advance املسبق أو احلفاظ
  )4(   )ي أنه أƽلأ(يشمل املعƖ السابق  ظفااحلوختتلفان يف أن  servareهو  

الصيانة تتناول إصالح ما فسد من أجزاء البناء وعناصره وتقوية ما ضعف منها وما طـرأ   فأعمال
حيتاج إليها كل بناء على الدوام من أجل حفظه حبالة جيدة  ث وهي أعمال عليها من تشويه وعب

  .وسليمة 

                                                 
  .  441ص  1975سنة , الطبعة السادسة والعشرون , بيروت  –دار المشرق , نجد األبجدي في اللغة واألعالم الم )1(
الطبعة ,دمشق, وزارة الثقافة,يها ترميمها وصيانتها والحفاظ عل: المباني األثرية  ,جورج دبورة  –المهندس هزار عمران   )2(

   94ص .   1997,األولى
  .  442ص,  المرجع السابق ,نجد األبجدي في اللغة واألعالم الم )3(
الجمهورية العربية , منشورات المديرية العامة لآلثار والمتاحف, التاريخية حمايتها وطرق صيانتها المباني,   عبد القادر الريحاوي  )4(

  27ص .   1972, الطبعة األولى, دمشق, السورية
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 فلتنظيو صيانة أعمال ا, وميكن تقسيم أعمال الصيانة إىل ثالثة مواضيع رئيسة وهي صيانة البناء
  .  الزخرفةوصيانة العناصر ,لتجميلوا

فصيانة البناء تتضمن عدة إصالحات منها إصالح التكليس والتكحيل فإن جتديد الكلسة يشـكل  
يعيد للبناء شكله األصلي ونفس الغرض ƶب احلرص على سد الثغرات  أنه فضال عنكساء واقيا 

  ) بلوكاج (اجلدران  حشوةمة بني حجارة البناء أو يف املستخد نةئواملوجتديد ما تلف من 
فيها أن ال تطغى على حـواف   ىيراع أنللكحلة اليت متɊ فواصل حجارة البناء ƶب  ةأما بالنسب

كذلك إصالح احلجارة التالفة يدخل ضـمن   منظر اجلدران ال تشوهكي احلجارة على اإلطالق ل
    .إصالحات البناء  

أو املكسرة قد يؤثر بقاǗها هبذه احلالة على متانة البناء األثري فـيمكن   ةالتالفجرية احلعناصر الإن 
احلد منها بتجديد ما تلف كليا منها أو اللجوء لعمليات اللصق والتجبري اليت تعتمد علـى املـواد   

  .احلديثة باستخدام القضبان واألطواق املعدنية املخفية أو الظاهرة
Û فعمليات التجميل اخلاصة باهلـدم و التعزيـل    نظيف والتجميلأما فيما خيص صيانة أعمال الت

املتمثلة يف إبراز معامل البناء وإعادته إىل وضعه األصيل من هدم ما تراكم عليه من إضافات وأبنيـة  
  طفيلية تشوه منظره وحتجب بعض عناصره إال أننا ال نقصد بذلك هدم األقسام اليت أضيفت 

  .ارخيية وأصبحت جزءا معماريا أساسا يف املبƖ التارخيي إىل البناء خالل العصور الت
أما أعمال التعزيل فنقصد هبا كشف األجزاء املردومة من املبƖ فكثري من املبـاين جنـد أقسـامها    

  . السفلى قد ردمت باألنقاض واألتربة
ء من مـواد  اليت تزيل ما علق بالبنا األعمالخيص أعمال التنظيف والتحسني ويراد هبا سائر  يف ما

كقشر الكلسة احملدثة وقشر الدهان الزييت وأيضا إزالة ما علق باملباين التارخييـة مـن    : وشوائب
والطبقة اخلضراء الناجتـة  ,واحلشائش  ,واحلريق ومن اإلعالنات الورقية ,أوساǷ و شحار الدخان

  )1(     .عن الرطوبة الدائمة
ى القيام بأعمال التنظيف يؤدي إىل فقدان روعـة  واملالحظة اجلديرة بالذكر أن Ʋت احلجارة لد 

  . البناء التارخيي ويضفى عليه حلة حديثة
ويف ما يتعلق بصيانة العناصر الزخرفية يكاد ال خيلو بناء قدƇ من عناصر زخرفية تكسو جدرانـه  

  ) الفريسك( ةالفسيفساء أو الرخام أو الرسوم اجلداريوهي مصنوعة من  وأبوابهوسقوفه 

                                                 
   28ص  , المرجع السابق , المباني التاريخية حمايتها وطرق صيانتها   , عبد القادر الريحاوي)1(
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أو اخلشب احملفور أو املدهون أو اجلص املنقوش أو الزجاج امللـون  ) القيشاين(طات اخلزف أو بال
حيث تتعرض هذه العناصر للسقوȓ والتفتت أو تتخلع وتنفصل عن البناء وذلك بسبب ) املعشق(

   . القدم أو بسبب الرطوبة أو نتيجة احلرائق أو الزالزل
  لة سليمة البد من إجراء عمليات الصيانة الضرورية و لإلبقاء على هذه العناصر يف مكاŒا حبا

  . ني ييف الوقت املناسب ويكون ذلك من قبل مرممني اختصاص
    :rostoration) (الترميم  *

مسـند أو قائمـة    وتعين stauros كلمة اليونانية المن  rostoration - الترميم كلمةاشتقت 
  سابقا لتدل على أسلوب دفاعي عسكري  فتصبǴ الكلمة مبعƖ تقوية الدعائم وقد استعملت

  .معƖ اإلصالح   restore    ويف وقت مبكر اكتسب تعبري الترميم
  1755Üعام) Samuel Johnson( وجند يف قاموس اللغة اإلجنليزية لصموئيل جونسون 

عـرف    1866  عـام  ويفÛ "فعل االستبدال يف شكل احلالة " وهو rostorationمعƖ كلمة 
  تثبيت البناء والوصول به إىل حالة  بأŒا restoreكلمة ) Viollet-le-Duc( ك فيوليت لودو

ويف منتصف التاسـع عشـر    Ûبات وهذه احلالة قد ال تكون مرت عليه يف تارخيهثمن الرسوǷ وال
مضلل " وأنه دوما " كأخطر أنواع اخلراب "  1849أعترب الترميم ضرب من اجلنونÛ وعرف عام 

  )1( : واميس العربية ما يلي وجاء يف ق" وƯادع 
  :  لسان العربيف قاموس        
احلائط حان له ) إسترمņ ( أصلحه و) مرمة(و ) رما( الشيء يرمهņ يضم الراء وكسرها )  رمņ(-رمم

  )2(    .أن يرم وذلك إذا بعد عهده بالتطيني 
Ǵضد الفساد ) الصالح( -صل .  
  :يف اللغة واألعالم يف املنجد      
ņومرمة البناء أو األمر ر-رم ǎأصلحه رمم البناء  -ما- Ǵحان له أن يرم ويصل Û أصلحه إسترم البناء  

 Ǵوصل Ǵالشيء : صالحا وصلوحا وصالحية  -صل Ǵأصل Ûضـد  :ضد فساد أو زال عنه الفساد
       )3(               . أفسده

  : يف القاموس اجلديد  
                                                 

  93ص . المباني األثرية ، ترميمها وصيانتها وحفاظ عليها  , جورج دبورة –المهندس هزار عمران   )1(
  . 510ص ,  المجلد الثالث, البن منظور , لسان العرب  )2(
  . 687ص , المنجد في اللغة واألعالم    )3(
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  .حهأصل :األمريوم رما ومرمة البناء أو  :رمم
الترميم هو رد على حاجة من حاجات اإلنسان املرتبطة بإعادة البناء أو التشكيل طبقا ملعطيـات  
سابقة ووفقا حلاجة حاضرة ويدخل ضمن هذا التعريف مجيع أنواع الترميم من تـرميم للمبـاين   

   .اƀ ... واملواد واجلراحات التجميلية الترميمية  واألدوات
  )1( :كما يقول البحتري

  إذا ما اجلرح رم على فساد                    تبني فيه تفريط الطبيب                      
وللوصـول  Ûوهو علم وفن احلفاظ على اآلثار  Ûشكل عام وشامل اآلثارإن ترميم :  ترميم اآلثار 

  .د واجلمال املنفعة واملتانة واالقتصا: إىل عملية ترميمية متقنة ƶب أن تتوافر فيها أربعة عناصر هي 
بل للوصـول إىل  ,ذاته ل إرضاءبƖ معني  ليس ميقوم  اإلنسان بعملية ترميم : عنصر املنفعة      

  .والزوال وإبقاء على تراث السلف وحفظه للخلف ȡÛاية حمددة هي محاية املبƖ من التلف النهائي 
  .حمددةلشغل وظيفة  و هتيئتها وصيانتها املبƖفالترميم هو عملية متكاملة تشمل عالج بنية 

ال يقوم عنصر املنفعة بدونه فهو الذي يؤمن الثبات للمبƖ .هو عنصر هام جدا  :عنصر املتانة      
   .املتوقعة نتيجة لالستعمال  توƶعله قادرا على حتمل القوى والتأثريات واحلموال

ة خاصة هي أن اإلنسان حيتاج اإلنسان إىل العامل االقتصادي الذي حيمل ميز: عنصر االقتصاد     
  .االقتصادية ال يستطيع أن يتحرك إال ضمن حدود موارده 

أي أنه يـتم   هل ƶب أن يكون بديهيا ألنه ثروة ثقافية وليس مشروعا اقتصاديا :اآلثارويف جمال 
الصرف دون حساب على مثل هذا املشروع ؟ أو أنه مثله مثل كل املشاريع ƶب أن يتم التفكري 

  . ئد املادي مقابل الصرف عليهأو ال بالعا
وما نالحȘ أن املوارد املالية املتوفرة للحفاظ على اآلثار حمدودة ال تستطيع أن تفي بكل األȡراض 
مما يعين البحث يف أفضل السبل للوصول إىل حد من التوفري يف النفقات مبا يتفق مـع معطيـات   

قتضي من املرمم دراسة دقيقة وواعية لكل عنصري املنفعة واملتانة دون اإلخالل بأي منهما وهذا ي
عملية وكل إجراء وهذا يعين أن عنصر االقتصاد هو االستخدام األمثل للكفاءة األفضل فال تقـتري  

  )2(    . وال تبذير
  " مجيل" إن عنصر اجلمال يف جزء املرمم أمر مطلوب وتعين كلمة: عنصر اجلمال     

                                                 
  .165ص .بيروت . المجلد األول. ديوان البحتري ) 1(
   97-95ص . المباني األثرية ، ترميمها وصيانتها وحفاظ عليها ,  جورج دبورة –المهندس هزار عمران )2(
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  ل مما يبعث املتعة والبهجة وارتياح لدى الناظراجلمال حبد ذاته هو حسن املنظر والشك
  رمماملوضوعية والذاتية ووجب على امل: نظريتنيوظهرت على إثر هذا التعريف  Ûأو املستعمل 
  .أن يبحث كل حالة على حده ويوازن هذه العناصر حىت يصل إىل اإلتقان 
  . شخص مث يعاجلإن مهمة املرمم تشبه مهمة الطبيب فهو يفحص مث ي:  مهمة املرمم   
  :تتم عملية الفحص بعدة طرق حسب احلالة وحبسب اجلزء املراد فحصه وهي: الفحص    
  )1( .تعتمد على حواس اإلنسان Ûالنظر واجلس باليد :املالحظة  - 
وتكون بأخذ عينات من مواد البناء إىل املخرب وإجراء التجارب عليها لتحديد  ةالطرق الكيميائي - 

    .مقدار التلف 
  الطرق امليكانيكية وهناك عدة طرق مثل التنظري املوجات فوق الصوتية  -
  اƀ .....الطرق اإللكترونية باستخدام احلاسوب   -

ريق عمل متكامل فو باستخدام أي من الطرق السابقة حيتاج إىل خرباء فالعمل الترميمي هو جهد 
  .من اجل إخراج نتائج متقنة

الناجتة عن الفحص وحتليلها ومقارنتها مع أحباث وجتارب سـابقة   هو مجع املعلومات  :التشخيص
  .التدخلملعرفة وضع العنصر موضوع الدراسة وحتديد نوعية 

بعد القيام بعملية الفحص والتشخيص يتم اقتراح أسلوب التـدخل الترميمـي   : التدخل الترميمي
دقيقة جـدا لɊثـر نفسـه     حلفȘ هذا األثر واحترام قدمه ƶب أن يكون اختيار احلل بعد دراسة

وللظروف احمليطة به ماضيا وحاضرا ومستقبال ألن املرمم ميارس عمله مباشرة على األثـر علـى   
  )2(  .الرȡم من جمازفته بتعديل مضمونه اجلمايل والنيل من قيمته التارخيية 

ألمـور  على كل مرمم عند القيام بأي عملية ترميمية مهما كانت بسيطة يالحȘ ا:املرممواجبات 
  :التالية 

   .وكل أنواع املواد والطرق املستخدمة األثرتوثيق حالة  -  
  .تزييفها أو رميها أوبالدالئل وتسجيلها وعدم إتالفها  االحتفاظ -  
 .قل ما ميكن أتدخل ترميمي ƶب أن يكون  أي -  
 .واجلمايل لɊثر يتدخل ترميمي ƶب أن حيترم العامل الطبيعي والتارخي أي -  

                                                 
  .  98ص . يمها وصيانتها وحفاظ عليها المباني األثرية ، ترم,   جورج دبورة –المهندس هزار عمران   )1(

  . 99ص .  المرجع نفسه  )  2(
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  .املستقبلتدخل ترميمي ƶب أن يكون قابال للفك ما أمكن إذا دعت الضرورة لذلك يف  أي -  
  .أي تدخل ترميمي ƶب أال يكون مانعا ألي تدخل مستقبلي -  
  . احلفاظ على املادة األصلية قدر اإلمكان -  
ـ  ايكون التدخل الترميمي مناسب أن -                  لية والشـكل  من حيث اللون ودرجته ونوع املادة األص

  وأن يكون متناȡما  واملقياس وان ال يشكل بؤرة توجه األنظار إليها أكثر من الشكل األصلي
  .مع الكل

 . أن ال يقوم بعملية الترميم أشخاص ȡري مدربني أو قليلي اخلربة إذا كانوا حتث إشراف خبري - 
يمي أحيانا أسوأ من عدم التدخل خاصـة  وعلى ذكر هذا الواجب قد يكون أحيانا التدخل الترم

  .مضمونةعند استعمال طرق ومركبات ȡري جمربة أو ȡري 
م استخدام أوتاد وأسافني حديدية تعرضـت  تـاليونان  –فمثال عند ترميم األكروبوليس يف أثينا 
  .للصدأ فيما بعد مما اثر على لون احلجر

  ركباته أدى إىل أضرار شديدةÛ فبدال كما أن معاجلة احلجر الكلسي حبامض اهليدروفلويك وم
أثر احلمض على احلجر وشـكل   املقويÛمن التفاعل املتوقع وتكوين فلوريد الكالسيوم ذي التأثري 

  )1(   .فجوات وشوه شكل احلجر
  وتفاقمت املشكلة بسبب اختفاء اخلربة  1930-1900هذه الطريقة كانت شائعة بني عامي 
   . هذا اجملال والسرعة يف اإلجناز دون ختطيطيف الترميم ودخول ȡري املختصني

  املوافق  1424شعبان عام  9ؤرǷ يف امل 322-03رسوم التنظيمي رقم املو هبذا الصدد أصدر 
يتضمن ممارسة األعمال الفنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية احملمية تطبيقا  2003أكتوبر  5ل

   .وتأهيلهماليت حتدد ختصص املهندسني املعماريني  04-98من قانون ) 9 (التاسعة  للمادة
  :   الوقاية –ب             

منع حصـول التلـف    هي إيقاف تأثري سبب العلة إليقاف عملية التشوه وتقسم إىل قسمني مها
  .واملراقبة الدورية 

املـبƖ  ن أهم عوامل التلف هي الرطوبة حيث تؤثر على املبƖ األثري ويعترب عزل الرطوبة عن مو
  باختالف مصدر الرطوبةومن أهم مصادر الرطوبة  طرق العزل يويا يف احلفاظ عليه وختتلفحعامال

  رشوحات تنتج عن اهلطوالت املطرية   -       
                                                 

                                                              86ص.  المباني األثرية ، ترميمها وصيانتها وحفاظ عليها ,  جورج دبورة –المهندس هزار عمران.  ) 1(



ائر واقع الحماية القانونية للتراث المادي العقاري في الجز                           الفصل األول                              

 41

شبكات مياه شـربÛ صـرف   { رشوحات تنتج عن التهريب من التمديدات الصحية  -       
  } صحي Û تصريف أمطار 

  .ȡمر املياه اجلوفية وصعود الرطوبة بواسطة اخلاصة الشعريةرشوحات تنتج عن   -       
  . الرطوبة الناجتة عن التكاثف   -       

و يكون العزل بتخفيف التربة وعزل بواسطة اخليش والزفت وعزل بواسـطة القرميـد كـذلك    
      ) 1(  .بواسطة مادة بيتونية

د األمطار وختفيض مـن الرطوبـة   كذلك تساهم النباتات قرب البناء يف تشكيل حاجز محاية ض
 Ûاألرضية لكن هذا القول ال ينطبق على األشجار الكبرية ألن جذورها متتد على مساحات واسعة

حبثا عن املاء مما يشكل خطرا على تربة لذا ƶب ترك مسافة بني املبƖ والشجرة تبلȠ مرة ونصف 
   .ارتفاعها وكذلك لتقوية التربة
نب استخدام النار يف املباين األثرية ومنع قيام صناعات جبانبها وتوفري و كإجراء وقائي البد من جت

  .وسائل اإلطفاء السريع 
يف ما خيص احلريق إبعاد كافة املواد السريعة األشغال عن الزوار وعابري السبيل و تـأمني نظـام   

  .مسدودةحريق متطورÛ وتأمني طفايات للحريق وبكرات حبال ودالء يف أماكن واضحة ȡري 
  )2(  تبين نظام خاص وواضǴ يف التوظيف   :  يف جمال طاقم العمل

  .العاملنيتعليم العاملني مجيعا على طرق مكافحة احلريق وتدريبهم ومنع التدخني بني 
   : يف جمال تركيب األجهزة 

  تأمني جمرى هوائي كاف يف ȡرفة املراجل  -
 سنوات ) 5(فحص الشبكة الكهربائية كل Ʀس  -

  : تدخني  يف جمال ال 
تأمني أماكن لرمي أعقاب السجائر على مسافات متقاربة مع وضع الفتات  -                     

  .االستعمالممنوع التدخني يف األماكن اخلطرة احلاوية على مواد سريعة 
ـ سيما تلك القائمة علـى  اليف ما خيص الصواعق حتمل أخطارا كبرية على املباين األثرية  تالل ال

  .عات كالقالع ذات أبراج عالية Û إذ  يستوجب وضع مانعات للصواعق فوق هذه املباين واملرتف

                                                 
  . 116-100ص. األثرية ، ترميمها وصيانتها وحفاظ عليها المباني ,  جورج دبورة –المهندس هزار عمران   ) 1(
  117ص  , المرجع نفسه  )2(
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أما بالنسبة للمراقبة الدورية وهي وضع املبƖ حتت الرقابة وعمل معاينات مستمرة وفحوص دورية 
 Ɩو منتظمة للتأكد من حالة كل مب Û يارات املفاجئة أو التهدم وملالحظة حالة التـرميمŒملنع اال 

وهدف هذه العملية منع أي تلف جديد وتدارك أي خلـل حمتمـل   Ûومدى فاعلية عوامل الوقاية 
  . حيصل يف نظام الوقاية 

  :املراقبة   –ج                     
إن إصدار التشريعات وصكوك التسجيل ال تكفي وحدها حلماية املباين التارخيية Û فكم من بنـاء  

حديثا مكانه يكون أكثر نفعا ومردودا هلم وكم من بناء شوهه  Ǆمسجل هدمه أصحابه ليقيموا بناء
ـ   ةأصحابه بإضافة منشآت حديثة أو بإجراء تعديالت وإصالحات تسǜ إىل أصالته وقيمته التارخيي

       .واملعمارية
عليه فأختذ مقلعا تؤخذ منه مواد البناء أو تسـرق عناصـره املعماريـة     ǈيǊو كم من موقع اعتد

  .هبا وهتريبها إىل اخلارج  متاجرةللوالزخرفية 
يف ȡفلة عن عيون الرقباء أو يف ظروف العطل واألعيادÛ ولذا البد حلماية املبـاين   كحدث كل ذل

علـى   فأحواهلـا والتعـر  التارخيية من مراقبة منظمة و فعالة وإشراف واع يؤم حراستها وتفقد 
  .اليت تتعرض هلا  االعتداءات األخطار احمليطة هبا وقمع 

  :التوعية   –د                    
عن اجلهل وقلة الوعي و الالمباالة  اكل فعل ضار باملبƖ األثري مقصود أو ȡري مقصود يكون ناجت

و االستهتار Û واحلماية ال  تتم عن طريق الزجر القانوين وحده بل البد من توعية اجلمهور بتعريفه 
ن النواحي القومية واالقتصادية والثقافية وانتهاز الفرص على مواطن التراث وإبراز أمهيته وفوائده م

          .إلثارة اهتمام املواطنني وإشعارهم باملسؤولية جتاه هذا التراث
ومن نشاطات التوعية إذاعة األحاديث واملقاالت املبسطة وأنباء املكتشفات وأخبـار املـؤمترات   

 1964لدويل الذي أقيم يف أƲاء العامل سنة كاألسبوع ا وإقامة احلمالت اإلعالمية من حني ألخر
ث على محايتها احلبأشراف منظمة اليونسكو من أجل لفت نظر اجلماهري إىل أمهية املباين التارخيية و

  )1(          . يف جمال التوعية   مهما ادور ÛÛ وتلعب اجلمعياتورعايتها

                                                 
  . 17ص . المباني التاريخية، حمايتها وطرق صيانتها. عبد القادر الريحاوي   )1(
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ملؤسسـات ذات الصـلة باملشـاريع    سئولني يف ااملمن تعاون السلطات األثرية مع  كذلك البدو 
مدن والقـرى مـن أجـل توجيـه     بالنسبة لل بلدياتالوالسدود ومع  واألفنيةالعمرانية كالطرق 

  التارخيية وتسهم  باملباين اإلضرارتبعدها عن أخرى جهة ومن مشاريعهم العمرانية والتنظيمية 
  . يف حتسني أوضاعها وإبراز شأŒا 

3 - ƬاǧاǞبيق  يȖاملعنية بتǧلياǓ  مايةƩا   :<  
احلماية على التراث الثقايف وهـي   قتطبيب املعنيةو وهلذا الغرض  سندت أ  أو ل مؤسسة عمومية

ـ  168-72رسوم رقم املاملؤسسة اليت كلفت بتسيري حظرية التاسلي واليت أنشأت مبوجب  ؤرǷ امل
ملرسـوم علـى   Û حيث ينص هذا ا1972جويلية  ȯ27املوافق  1392مجادى الثانية عام  16يف 

  .وكيفية تسيريها واملؤسسة املخول لذلك   يللطا سلظرية الوطنية احلكيفية إنشاء 
  حظرية وطنية حتمل تسمية تصنف يف " من هذا املرسوم أنه ) 1(و كما نصت املادة األوىل 

ت املقياس املبنية يف اخلريطة ذا ,تاألجزاء الترابية التابعة لبلدية جاني} احلظرية الوطنية للتاسلي { 
Ûمحاية املواقع "احلظرية الوطنية "يف  فامللحقة بأصل هذا املرسوم ويتضمن التصني 1/ 200.000

ـ    ,ةاليت يرجع عهدها إىل ما قبل التاريخ واملوجودة داخل احلظرية أي النقوش والرسـوم احلائطي
   .هذا املرسـوم  من) 2(وكذلك النباتات واحليوانات القاصرة على هذه اجلهة حسب املادة الثانية 

يقرر من قبل اللجنة الوطنيـة لآلثـار   " احلظرية الوطنية للتاسلي " و أي تعديل يطرأ على حدود 
  )1(   .من هذا املرسوم) 3(واألماكن السياحية بناء على حتقيق مسبق حسب املادة الثالثة 

 Ƿ20 يف و بعدها جاءت ورشة واد مزاب للدراسات وترميم مبقتضى قرار وزاري مشترك مـؤر 
يتضمن أحدات مشغل للدراسات اخلاصـة   1980يناير سنة  28املوافق  1379ذي القعدة عام 

  .بوادي مزاب وإصالحه 
  تكون مشغل الدراسات من مصلحة خارجية لوزارة التربية الوطنية يكون مقرها يف مدينة ȡرداية ي

هندسة مل اجلديدينلتفصيلي و يكلف املشغل بدراسة املراجعة اخلاصة باملخطط الرئيسي واملخطط ا
اية األمكنـة وتنميتـها   ضي وذلك يف نطاق محااملدن أو وضعها واالرتفاقات اخلاصة وتقسيم األر

  .واستثمارها 
تقدƇ النصائǴ وإجراء التصحيحات اخلاصة باهلندسة املعمارية عند االقتضاء والضرورة لنيـل   - 

ſالعمومية طبقا لقواعد احلماية واإلصالح رخص البناء سواء كان بالنسبة لإلفراد أو للمصا.  
                                                 

   91، ص 1972سنة  168 -72التذآاري ، مرسوم رقم  الوآالة الوطنية اآلثار وحماية المعالم و النصب  )1(
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احملفوظات العلمية اليت البد منها ملعرفة األمكنـة وصـيانتها    إجناز الدراسات النوعية وإنشاء - 
  .ومحايتها

املشاركة يف تكوين تالمذة املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية وذلك بواسطة تنظيم تـدريبات   - 
  .املعاهد والباحثون والتقنيون األجانب وملتقيات ميكن أن تساهم فيها 

 22ؤرǷ يف امل 88-87رسوم رقم املمث أعيد تنظيم ديوان حظرية التاسلي الوطنية احملدثة من خالل 
  .يتضمن إعادة تنظيم ديوان حظرية التاسلي الوطنية 1987أبريل سنة  ȯ21املوافق  1407شعبان 

يتعلق بإنشاء ديـوان احلظـرية    1987وفمرب ن 3ؤرǷ يف امل 231-87و بعدها جاء املرسوم رقم 
  .الوطنية لɊهقار 

 10-8املرسوم رقم  ية مبوجبخيومحاية املعامل والنصب التار لآلثارو بعدها جاءت الوكالة الوطنية 
   . 1987يناير سنة  6املوافق ل 1407مجادى األوىل عام  6 املؤرǷ يف

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طـابع إداري  ": لي من هذا املرسوم على ما ي) 1(وتنص املادة األوىل 
الوكالة الوطنية لآلثار ومحاية املعامل والنصب " تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل تسمى 

  .وتوضع الوكالة  حتث وصاية الوزير املكلف بالثقافة" الوكالة"و تدعى يف صلب النص" التارخيية
ين للتنمية الثقافية مجيع أعمال جرد التراث الثقايف والتارخيي و تتوىل الوكالة يف إطار املخطط الوط

  .الوطين ودراسته واحملافظة عليه وترميمه وإبرازه وتقدميه للجمهور 
جانفي  26ؤرǷ يف امل 09- 88رسوم رقم املوبعدها جاءت مؤسسة ترميم التراث الثقايف مبوجب  

  )1(    .الذي يتضمن إنشائها 1988
  يريات الثقافية املتواجدة بالوزارة الثقافية ومتواجدة على مستوى الواليات دون أن ننسى املد

  .العقاريفهي كذلك هلا دور يف محاية التراث الثقايف وبأخص محاية التراث 
 23املوافـق   1415مجادى الثانية عام  19ؤرǷ يف امل 414-94تنفيذي رقم الرسوم املفبموجب 

  .وتنظيمهاات للثقافة يف الواليات يتضمن إحداث مديري 1994نوفمرب سنة 
يعمل هذا املرسوم على حتديد مديرات الثقافة يف الواليات وحتديد تنظيمها ومهامهـاÛ وجتمـع   

  املصاſ املكلفة باألنشطة الثقافية يف مديرية الثقافة اليت تشتمل على مصاſ مهيكلة يف مكاتب 
  )2(  : ومن بني مهامها

                                                 
  ..92ص . الوآالة الوطنية اآلثار وحماية المعالم و النصب التذآاري )1(

)2 
(

  . 1994سنة  414-94تنفيذي رقم المرسوم ال من  3-2-1المواد  ، 77مستخرج من الجريدة الرسمية العدد  
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  . أو الطبيعية وعلى صيانتها واحلفاظ عليها ةراث واملعامل التارخييعلى محاية الت تسهر -       
  .والطبيعيةعلى تطبيق التشريع يف جمال املعامل واآلثار التارخيية  تسهر -       
  .الثقايف والتارخيي و ترميمه  اثرتتتابع عمليات استرجاع ال -       

حمـرم عـام    17ؤرǷ يف امل 80 -05ي رقم تنفيذالرسوم املأما يف ما خيص مديريات الثقافة جاء 
  )1( .يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الثقافة 2005فرباير سنة  26املوافق  1426

من هذا املرسوم على مديرية احلماية القانونية للممتلكـات الثقافيـة   ) 5(و تتكلم املادة اخلامسة 
  : وتثمني التراث الثقايف ويكلف مبا يلي 

  .وتقوميها واقتراحهاعمال املتعلقة باحلماية القانونية للممتلكات الثقافية األة باملبادر -
  .السهر على احترام تطبيق التشريع والتنظيم املتعلقني حبماية التراث الثقايف  -
  .الفصل يف كل طلبات احلصول على التراخيص القانونية واإلدارية -
  لوبة لتنفيذ مداوالت اللجان الوطنية املكلفة السهر على تطبيق اإلجراءات اإلدارية املط -

  .على التوايل باملمتلكات الثقافية واقتناء املمتلكات الثقافية 
  .مديريات فرعية) 3(وتضم ثالث و إجنازهه تثمني التراث الثقافية وبراجم Ưططات إعداد -
  :مبا يأيت  تتكلم على مديرية حفȘ التراث الثقايف وترميمه وتكلف) 6(املادة السادسة  
  .تنفيذ سياسة البحث العلمي يف جمال التراث الثقايف   -
  .السهر على حسن سري العمليات املتصلة باجلرد وبنك معطيات املمتلكات الثقافية -
  . دراسة ملفات تسجيل واقتناء املمتلكات الثقافية يف إطار اللجان الوطنية اليت تضطلع بأمانتها -
  فȘ التراث الثقايف وترميمه والسهر على إجنازها وتضم ثالث إعداد Ưططات وبرامج ح -
  .مديريات فرعية) 3(

نشـرته يف اجلريـدة    488و مؤخرا أصدرت السلطات اجلزائرية مرسوم تنفيذيا سريا حيمل رقم 
Û ويتضمن املرسوم تغيري طبيعة و اسم الوكالة الوطنية لآلثـار   2005ديسمرب  25الرƧية بتاريخ 
ويقر هذا املرسوم  إعادة هيكلة املؤسسة  اليت خولت هلا من قبـل   ةوالنصب التارخيي ومحاية معامل

مهام محاية التراث األثري يف كامل القطر الوطين فتحولت إىل مؤسسة عمومية ذات طابع جتاري 
  )2(  ".الديوان الوطين لتسيري واستغالل املمتلكات الثقافية احملمية "وصناعي وأطلق عليها اسم 

                                                 
  .. 2005سنة  80-05المرسوم رقم  من  6-5المادتين .  2005 -16 مستخرج من الجريدة الرسمية العدد )1(

)2 
( 

  . 2005-12-25بتاريخ  83مستخرج من الجريدة الرسمية العدد 



ائر واقع الحماية القانونية للتراث المادي العقاري في الجز                           الفصل األول                              

 46

  : يف اجلزائر سؤولية القانونية عند انتهاك قواعد احلمايةامل •
  ستطيع القول تلى ذكر آليات احلماية القانونية واإلدارية واهليئات املخول لذلكÛ ـع 

  .القانوينتطبيقها على أرض الواقع بدون الزجر  أوأن كل هذه احلماية ال ميكن هلا الوصول 
  .يصهوتقلفمن خالله ميكن قمع التعدي وردعه  

          1-  ȫالقانوين لعمل االنتها Ȥالتكيي :  << <
  ميكن للجمعية اليت تنص أنه 98/04حسب ما ينص عليه قانون محاية التراث القانوين رقم 

  يف قانوŒا األساسي على السعي إىل محاية املمتلكات الثقافية أن تنصب نفسها خصما مدعيا  
وفضال عن ضباȓ الشرطة القضائية وأعواŒـا يسـتطيع    Û أي تباشر الدعوى بصفة املدعى املدين

 بصورة خاصة حسب  الشـروȓ  نيالقيام مبهمة البحث والتحري ومعاينة مجيع رجال الفن املؤهل
  .احملددة يف التنظيم املعمول به

  املفتشون املكلفون حبماية التراث الثقايف  -
 أعوان احلفȘ والتثمني واملراقبة  -

  )1( .أو ƶعلهم يف وضع يتعذر عليهم القيام مبهامهم  همو يعاقب كل من يعرقل عمل
ويكيف املشرع عمل االنتهاك أو االعتداء  بالنسبة للمسؤولية اجلزائية ويف ما خيـص الـدعوى   

  ) 2(العمومية على أساس جنحة يعاقب عليها باحلبس ويتحدد مقدار العقوبة من سنتني 
ختـتص   " من قانون اإلجراءات اجلزائيـة  328 نصت عليه املادة بالنسبة للجنحة ) 5(إىل Ʀس

احملكمة بالنظر يف جنǴ واملخالفاتÛ وتعد جنحا تلك اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون بـاحلبس  
    يدينار جزائر) 2000(أو بغرامة أكثر من ألفي  )5(إىل Ʀس سنوات) 2(مبدة تزيد على شهرين 

  )2( .قوانني خاصة وذلك فيما عدا االستئنافات املنصوص عليها يف
فأقل أو بغرامة ألفـي  ) 2(و تعد Ưالفات تلك اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون باحلبس شهرين 

دينار  فأقل سواء كانت ƣة مصادرة األشياء املضبوطة أم مل تكن ومهما بلغت قيمة تلك ) 2000(
  ".األشياء

   : 98/04من قانون  96 أما يف ما خيص الغرامة املالية  حسب ما نصت عليه املادة

                                                 
  1998 - 44، مستخرج من الجريدة الرسمية العدد  98/04من قانون   96- 93-92-91المادة    )1(

 )2(
  456ص  . 1991الجزائر سنة  –ي لألشغال التربوية قانون اإلجراءات الجزائية، وزارة العدل ، الديوان الوطن    
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 املقترحـة يعاقب كل من يتلف أو يشوه عمدا أحد املمتلكات الثقافية املنقولـة أو العقاريـة   " 
تعويض عـن لضـرر    بأيللتصنيف أو املصنفة أو املسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف دون املساس 

  ) 20.000(عشرين ألف سنوات وبغرامة مالية من ) 5(إىل Ʀس ) 2(باحلبس مدة سنتني 
  ".دينار جزائري ) 200.000(إىل مائتني ألف 

إىل عشـرة أالف  ) 2.000(لمسؤولية املدنية تقدر بالتعويض يتراوح مـن ألفـني   أما بالنسبة ل 
  .دينار جزائري ) 200.000(إىل مائتني ) 20.000(دينار ومن عشرين ألف ) 10.000(

  يعاقب املالك"  104ريǴ يف املادة فاملشرع وضع املسؤولية على عاتق األفراد وذلك بنص ص
أو املستأجر أو أي شاȡل أخر حسن نية ملمتلك ثقايف عقاري مصنف أو مسجل يف قائمة اجلرد  

  وتغاضى عن ذكر مسؤولية اإلدارة يف حالة التخريب ألعمدي من طرف املصاſ " اإلضايف
         )1(  .اليت هلا عالقة بالتراث الثقايف 

    : ق العقوباǧ  تȖبي -2          
نقصد بتطبيق العقوبات تلك اإلجراءات والوسائل القانونية املخولة للدولة من أجل حتقيق عـدم  >

االعتداء على املمتلكات الثقافية وذلك بتخصيص مجلة عقوبات تفرضها اهليئات املخولة لـذلك  
ƶعلها هتاب مستقبال خرق على األطراف املخالفة لقواعد التشريع اخلاصة حبماية التراث الثقايف و

  .أحكامه  
. و املالحظة أن مقدار العقوبة ȡري مالئم ومتناسب مع مقدار االعتداء أو االنتهاك و اهلدم والتشويه

ثقافية الملمتلكات ايعاقب كل من يباشر القيام بأعمال إصالح "  99وحسب ما تنص عليه املادة 
  شمولة يف املنطقة احملمية أو إعادة تأهيلها عقارية مقترحة للتصنيف أو مصنفة وللعقارات امل

أو ترميمها أو إضافة إليها أو استصالحها أو إعادة تشكيلها أو هدمها مبـا خيـالف اإلجـراءات    
 )10.000(إىل عشـرة أالف  )  2.000(مالية من ألفني بغرامة  املنصوص عليها يف هذا القانون

  " دينار دون املساس بالتعويضات عن األضرار
  هل هذا منطقي ؟ : املمتلك الثقايف العقاري والتعريض على هذا االعتداء بغرامة مالية  فهدم

  يعوض أو يصنعه من جديد عكس النصوص  أنكلنا نعلم أن التراث العقاري ال ميكن 
  :ال بالعاميةوكما يق وتغري عرب الزمان وهذا ما ذكرناه سالفا ن تعدلأالقانونية ميكن 

                                                 
  04-98من  قانون  99 -104،  المادة  44مستخرج من الجريدة الرسمية العدد  )1(
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       )1(.*'سوقع الفأس يف الرأ'* 

إىل عشـرة أالف   )2.000(يعاقب بغرامة مالية من ألفـني  " من نفس القانون  98و تنص املادة 
دينار دون املساس بالتعويضات عن األضرار على املخالفات املتمثلة يف شغل ممتلـك  ) 10.000(

 التـرخيص  ثقايف عقاري مصنف أو استعماله استعماال ال يطبق االرتفاقات احملددة واملذكورة يف
  )2(  ".املسبق الذي سلمه الوزير املكلف بالثقافة

  إذا كان استعمال املمتلك العقاري أو شغل ألȡراض خاصة ويكون استعمال يكسبه أكثر 
  .دينار فليما ال يشغله) 10.000(أو عشرة أالف ) 2.000(ما يسدده من ألفني 

يت ميكن االستفادة منها يف هذا اجملالÛ كما أورد قانون العقوبات اجلزائري العديد من النصوص ال
معاقبة كل من يشوه أو يتلف املصحف الشريفÛ أو أماكن "ضمنيا على  160فلقد نصت املادة 

العبادة Û أو النصب أو التماثيل أو اللوحات سواء كانت يف األماكن العموميةÛ أو املتاحف واملباين 
  )3(  ."املقامة للجمهور

  إىل أن تطبيق العقوبات قليلة  باإلضافة قانوين؟Ûأن يكون هناك زجر  هل هبذه العقوبات ميكن
  .بذلك مقارنة مع االعتداءات اليومية  ةعلى مستوى اهليئات املكلف

          3-    ǧبيق العقوباȖاملعنية بت ǧاǞيƬا :    
خيـص اهليئـات    من أفراد العاديني أم من اإلدارة بل أن ما يهمنا يف ما املخالفنيال يهم إذا كان 

املختصة بتطبيق العقوبات وذلك مبتابعتها قضائيا على مستوى احملكمة االبتدائية حمل املمتلك الثقايف 
 98/04العقاري أو على مستوى اجمللس التابع له مجيع احملاكم املختصةÛ وهذا ما مل يتضمنه قانون 

دنية وقانون اإلجراءات اجلزائية بل ميكن الرجوع لقانون اإلجراءات املÜ  خاصة يف قسم العقوبات
  .اخلاصة باملرافعات

جدا حيث مجيع القضايا اليت تبعت قضائياÛ  ضئيلةإال أن تطبيق العقوبات وكما سبق القول فهي 
  .للمتابعةقضية ضد جمهول أو ȡلق القضية لعدم وجود وجه تأييد البإما 
  

                                                 
  .ال يمكن أن نعوضه أو يرجع آما آان سابقاإذا ذهب  أن الشيء الذي: قول شعبي معناه )1(

   . 98/04ن قانون م  98المادة .   44ج من الجريدة الرسمية العدد مستخر  )2(

)3 
(

  333من قانون العقوبات الجزائري  ص  160المادة  
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دة مبنطقة منصورة األثريـة لواليـة   ري الدعوى مثل قضية قاعة احلفالت املتواجلتماطل يف ساأو 
اليت متاطل يف الفصل فيها وهذا ما يشجع األفـراد واإلدارة يف التمـادي يف االعتـداء    تلمسان و

  .والالمباالة 
ويف ظل , مع ظهور العوملة؟ فكيف ميكن أن نتصوره , و هذا هو الواقع احلقيقي الذي يعيشه تراثنا

  . النظام الدويل اجلديد

<p]Ö]<ÄÎ]æí¹çÃÖ]<Ø¾<»<V  

, مع بدايات األلفية الثالثة حاصرتنا العوملة كأننا أمام كائن مفترس ȡريب يغزو مضاجعنا فجأة
  . العامة واخلاصة اإŒا احلقيقة اجلديدة اليت يستشعره

حيث يكفي اإلشارة إليه لتتجدد , لقد أصبǴ مصطلǴ العوملة على درجة من الشيوع واالنتشار
  .ية التاريخ أم اصطدام احلضارات؟هل هي Œا, األسئلة

, وظهور طبيعة السوق اجلديدة, اجلديدة االتصاالتمع ظهور الثورة املعلوماتية وإمكانات ثورة 
  املوجه وتغري  االقتصاداملواد اخلام واملنتجة كلها ذات طبيعة دولية مع سقوȓ نظرية  باعتبارها

  .يف خريطة ميزان القوى السياسية يف العامل
وهي تتمثل يف اضمحالل دور الدولـة أي ينحصـر يف وضـع    , وف من أثار العوملةهناك خت

  وختوف من التغيريات االجتماعية املتوقعة من سقوȓ وارتفاع اقتصاد الدول,السياسات
  .على حسب قدرهتا على املواجهة أو التعامل مع مفاهيم آليات السوق اجلديدة 

, عن اهلوية والذات اجلماعية واالنتماء الوطين القوميماذا , ولعل أهم األسئلة اليت ميكن طرحها
وهل هتـدد هـذه   , وهل تؤدي هذه الثقافة العاملية إىل القضاء على خصوصيات الثقافة احمللية

  الصياȡة للثقافة العاملية هويات وثقافات اجملتمعات املختلفة؟ وماذا يكون جزاء من سار 
  عنها؟ وما هو السبيل األفضل أي ينبغي يف ركب العوملة؟ وماذا يكون عقاب من ختلف

  .على اجلزائر سلوكه ؟ 
  .وقبل اإلجابة على هذه األسئلة نتطرق ملفهوم العوملة والعوامل اليت أدت لظهورها وأهدافها

    :مفهوم العوملة  -1
تتأثر أساسا بإجنـازات  , إن صياȡة تعريف دقيق للعوملة تبدو مسألة شاقة نظرا إىل تعدد تعريفاهتا

  .احثني اإليديولوجية واجتاهاهتم إزاء العوملة رفضا أو قبوالالب
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  و يذهب بعض الباحثني إىل أن العوملة تعين جمموعة من العمليات اليت تغطي أȡلب الكوكب 
الواضـǴ ألمـور    التـداخل أن العوملة هي  آخرونوعرفها , )1( أو اليت تشيع على مستوى العامل

افة والسلوك دون اعتداد يذكر باحلدود السياسية للدول ذات قتصاد واالجتماع والثقالسياسة واال
  .ودون حاجة إىل إجراءات حكومية, سيادة أو االنتماء إىل وطن حمدد أو لدولة معينة

  .وجعل نطاقه وتطبيقه عامليا, فالعوملة هي إكساب طابع العاملية
تصادية جتري حتت نطـاق  و على املستوى االقتصادي تفرض العوملة أن العمليات واملبادالت االق

وهـذا  , تصاد القومي يتحدد هبذه العمليـات بل إن االق, بعيدا عن سيطرة الدولة القومية, عاملي
, القومية هي الفاعلة تحيث كانت االقتصاديا,ملا كان عليه احلال يف السابق, الوضع مغاير متاما 

  )2( .أما االقتصاد العاملي فهو ƣرة تفاعالهتا
أي إعادة إنتاج العامل وفقا لثقافـة  , باختصار شديد مركزة العامل يف حضارة واحدةوتعين العوملة 

Ǆ واحدة هي ثقافة اجلهة صاحبة املشروع وهي تعرف بأŒا تشكيل وبلورة العامل بوصـفه موقفـا  
  )3( .وظهور حلالة إنسانية عاملية واحدة, Ǆواحدا

  :العوامل الƔ أدǧ لȚهور العوملة  -2
عندما فرضت سـلطاهتا  , يف القرن السادس عشر ايف أوروب, شكلها احلديثيف ظهور الدولة يف 

وساعدت الدولة يف ذلك الوقـت  , مث أŒت النظام اإلقطاعي, على أمراء اإلقطاع وقلصت نفوذهم
حتقق تكامـل   وكان دورها يف توجيه االقتصاد واضحا حىت, على تراكم الرأƧايل ونشوء الرأƧالية

فظهرت املناداة بتقليص دور الدولة وحصـره يف وظـائف   , ظل اقتصاد السوقالنظام الرأƧايل يف 
  وعندما حدث الكساد العظيم يف الثالثينات من القرن العشرين , معينة

  .مث انتقل إىل باقي أƲاء العامل, يف الواليات املتحدة
كية يف تسيري املؤسسات و يرتبط مفهوم العاملية أو العوملة مع التطور الذي عرفته أكرب املدارس األمري

  ..دوكولومبيا وستانفور,كهارفارد, Management Schools Businessب  واليت تعرف

                                                 
  . 63ص , 1999, بيروت , دار الجامعة للطباعة والنشر, الدور والتحديات الجديدة, االتصال في عصر العولمة, مي العبد اهللا سنو)1(

جامعة منتوري  ,الجزائر والعولمة ى الدولي حولبحث مقدم إلى الملتق, العولمة ومنطلق الصراع الحضاري, ميلود سفاري   )2(

  . 10ص, 1999 تشرين الثاني/الجزائر نوفمبر ,قسنطينة
  . 130ص , 2002, قطر,  1ط , آتاب األمة, ظاهرة العولمة , برآات محمد مراد. )3(
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اƀ مث تداوله واستعماله من خالل بعض األعمال واملقاالت اليت قام هبا متخصصـون يف جمـال   ..
  . الذين تكونوا يف هذه املدارس, اإلستراتيجية والتسويق

 1991أثناء حرب اخللـيج الثانيـة   , علنه الرئيس األمريكي بوش األبوكان مصطلǴ العوملة قد أ
وال تقتصـر   1995اليت أنشئت يف كانون الثاين  W.T.Oوأداته الرئيسية منظمة التجارة العاملية 

مهمتها على مبدأ احلرية التجارية بل أضيف لرباجمها احلرية الثقافية أي حرية اإلنسان يف أي مكـان  
واهلدف حتويل العامل كله , ه ويرȡبه من ألوان الثقافة دون حظر رقاŸ من حكومتهيف تعاطي ما يريد

   )1(. إىل منوذج األمريكي دون إحساس بالدونية
 : أهدافها  -3
تفرد النظام الرأƧايل كقـوة  , والشروح يتبني لنا أن العوملة مرادفها اهليمنة التعارفمن خالل هذه 

  علمية تكنولوجية ومعلوماتية واتصالية مصدرها تلك القوة جبارة بقيادة العامل مصحوبا بثورة 
ويأيت اإلعالم ليلعب يف ظـل العوملـة   , بأŒا هيمنة أمريكا على وسائط نقل املعرفة, حد كبري إىل

  ,دوره األكرب يف تنفيذ خطط وبرامج العوملة يف مجيع اجملاالت السياسة واالقتصادية والثقافية
تفوقه العلمي والتقين للسيطرة على اجلنوب ن سعي الشمال عن طريق ومن هنا ميكن أن نستنتج أ 

تربويا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بدعوى مساعدته على التنمية الشاملة وحتقيق العدالة 
  . يف االستثمار والرفاه

يـة  الدينية والقيم الفكرية واألخالقيـة خاصـة يف الدولـة العرب    الثوابتوذلك من أجل حتطيم 
املركزية واهليمنة العاملية للنموذج الغرŸ الذي يسعى  وحتقيق أقصى ما ميكن من السيادة, اإلسالمية

إىل إلغاء اخلصوصية الفردية وحمو اهلوية الذاتية  مما يؤدي إىل إلغاء التعددية الثقافية وفرض الثقافـة  
ألŒا حتمل  يف قيم التسـامǴ  , رضاألمريكية اليت يروŒا الثقافة املناسبة والصاحلة لكل الشعوب األ

 )2( .ما ƶعلها مقبولة من طرف اجلميع, والعدالة والدميقراطية 
فيمكننا التحدت عن التراث واهلوية الثقافية العربية , ومن خالل حديثنا عن جتليات الثقافية العوملة 

 .بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة 

  :العوملة واƬوية الثقافية -4
                                                 

  .  132-131ص, المرجع السابق , ظاهرة العولمة , برآات محمد مراد.)1(

  .  134ص ,   رجع نفسه الم, برآات محمد مراد)2(
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نساين خيول لكل أمة أن تتميز عن ȡريها من األمم مبا متلكه من مقومات حضارية تعمل إن احلق اإل
كما , ومتنحها حق االختالف والتمايز, وصيانة خصوصياهتا الوطنية, تشكيل هويتها الثقافية على

  كشريك منتج له شخصياته الفردية, جتعلها قادرة على التعاون مع بقية شعوب الدول األخرى
وتتمثل هذه املقومات احلضارية يف كل القـيم  , أو مستهلك أو مروج ملا ينتجه األخر عبال كتا  

  .الرمزية لɊمة
وجنعـل منـه   , تزداد قيمته عندما جندده ومنɊه بالدينامكية و احلركة, فالتراث الثقايف شيء ƣني 

الرمـوز   واملاضي يظل مغنيا ما حافȘ على هـذه , حافزا على بناء حاضر جديد ومستقبل جديد
  .إال حني تفقد هذه الرموز معناها وال يغدو ختلفا ومجودا, احملركة

, وإمنا تعين أن جتعل هذا املاضي حيا من جديد, والثورة الثقافية أحلقه ال تعين هدم املاضي وتعويضه
ومعƖ هذا كله أن من واجـب توليـد   , عن طريق دجمه باملمارسة االجتماعية واحلضارية الفعلية

ذلك أن العلم والتكنولوجيا ال حيمـالن هـداما   ,يعدان من العناصر احملركة واملغنية للثقافةاللذين 
, أما إذا ارتبطا باجملتمع وأصبحا جزءا ممـا يبـدع وينـتج   , للثقافة إال إذا وردا من خارج اجملتمع

  .فال بد يعترب بناء اهلوية ال تشويه هلا, وعنصرا مرافقا حمرضا هلذا اإلبداع الذايت
بينما , فالعوملة تقلل من أمهية احلدود, لعوملة وهيمنتها على العامل تبقى دائما يف صراع مع احملليةفا

وتعين العوملة انتقال أفكار واملبادǛ بينما احمللية متيل , تؤكد احمللية علال اخلطوȓ الفاصلة بني احلدود
  .ملنع انتقال األفكار

ما عدا أجهزة الدولة  االنترنيتشبكة  استعمالحيث تشهد بعض الدول العربية فرض حظرا على 
  .اإلنترنيت استخدامال تضع أية قيود على , بينما بعض الدول مثل مصر ولبنان

العوملـة   فقد يقبل قطر معني, نفهم من هذا أن قبول Ưتلف جوانب العوملة خيتلف من بلد إىل أخر
وقد يرفض قطـر أخـر العوملـة    , قراطيةولكنه يرفض العوملة السياسية املتعلقة بالدمي ةاالقتصادي

  .االتصالية فالعوملة بني الرفض والقبول
 موكما نعل, دون أن ننسى خصوصية التراث الثقايف اهلامة واملطلوبة لكوŒا العمود الفقري للهوية

  .أن للعوملة إƶابيات كما هلا سلبيات
إلƶابية معها وفيها مع التمسك واملشاركة ا. لكن ترى كيف ميكننا الدخول يف فعاليات العوملة ؟

جبوهر اهلوية مسلحني بثقافتنا ومزكني انتماءاتنا وثوابتنا بل كيف حتافȘ على تراثنا وعلى تنميـة  
  .السياحية معا ؟
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يتحقق ذلك بعد التسلǴ بالوعي ومالمǴ هذا العامل اجلديد ومفاهيمه وأن نكون على أرض صلبة 
  .ضوعية علمية لالستفادة منها وليس الوقوف أمامهاوواعية ألمراض العصر وتعامل معها مبو

ومبقتضاه يـتغري اسـم    488فماذا تفهمون من املرسوم السري الذي أصدرت مؤخرا حيمل رقم 
الوكالة الوطنية لآلثار ومحاية معامل والنصب التارخيية إىل اسم مؤسسـة عموميـة ذات الطـابع    

  .يري واالستغالل املمتلكات الثقافية احملميةالصناعي وجتاري ويطلق عليها الديوان الوطين لتس
  يقصد هبا استغالل هذه املمتلكات الثقافية عن طريق استئجارها ألȡرض ثقافية أو مهنية 

Ʋن لسـنا   ,حيث يساهم التراث بشكل من أشكال يف الدخل القومي, أو حرفية مقابل مبلȠ مايل
املرسوم اجلديد نص على تغيري االسم دون ف, معترضني على فكرة االستغالل بل على فكرة احلماية

  ذكر محاية هذه اآلثار أو احلفاظ عليها أو أية شروȓ الصيانة شرȓ استغالهلا 
  .من طرف املستأجر

فالغموض الواضǴ يف هذا املرسوم يقوم بطريقة مباشرة أو ȡري مباشرة بالقضاء على تراثنـا دون  
املؤسسة مجع املال وتنازل على تراثنا وهويتنـا   فغرض, وعي كامل بآثار هذا املرسوم على تراثنا

  .املستأجرمقابل مال 
واالنتمـاء  , ومسـلحون حبـب الـوطن    Ʋن حباجة إىل أفاق للتعامل واملعرفة قبل أي شيء أخر

  املوضوعي اإلƶاŸ وليس العنصري مع االحتفاظ مبجموعة الثوابت القيمة العليا وأن نعلم 
ونبـع  , وجذر اهلوية, وليكن شعارنا أن التراث هو صورة احلضارة, أن مرجعيتنا هي القيم الدينية

  . من منابع السياحة
وهلا أبعادها املختلفة ليست كلها , وما نستخلصه من هذا وذاك أن العوملة تتجلى يف مجيع اجملاالت

خاصة تلك اليت  ,منا هلا أثارها السلبية الكثرية اليت متس مجيع  اجملتمعات يف بنيتها املختلفة’و, إƶابية
  .ال متلك مقومات قادرة على التصدي والصمود

  , ورȡم درجة االنتشار الواسعة ملفهوم العوملة يف األوساȓ االقتصادية واملالية والسياسية والثقافية
وسوف لن يكون له , إال أŒا تبعت لنا Ưاوف كثرية حبكم أن املستقبل يف ظل العوملة ȡري مضمون

حبكم االختالف الكبري بني الدول يف شىت اجملاالت وخاصـة يف جمـال    ميعجلا لدىنفس النتائج 
  .التكنولوجي واملعريف ويف جمال االقتصاد واملال

  
  



ائر واقع الحماية القانونية للتراث المادي العقاري في الجز                           الفصل األول                              

 54

í‘ø¤]V<  

املمتلكات الثقافية العقارية ميكن استرجاعه لعدة أسـباب تالزمـت    االعتداء علىإن تفسري هذا 
  .وتزامنت يف وقت واحد

  القانونية يف توفري احلمايةÛ إذ جاءت ȡري دقيقة ومبعثرة  أوهلما ȡموض وقصور النصوص
يف عدة نصوص تشريعية وتنظيمية بل ومتناقضة يف كثري من احلاالتÛ حيث جاء التطبيق العملـي  

  .الواقععاكسا لذلك على أرض 
  .بتحديدهاالواقعة داخل خطوȓ التجميلÛ ومل يقم  األراضيمل يتكلم املشرع على  فمثال

  مل تقم بتحديد معظم املناطق األثريةÛ  اآلثارإال أنه هيئة  اآلثارأنه ترك ذلك هليئة وكما يبدو 
 وارتفـاع نتيجة الزحف العمراين وما يصاحبه من تلوثÛ  االكثري منها أو هتدمه اندثارمما أدى إىل 

  . منسوب املياه اجلوفية
  .ليت أقيمت بطريقة عشوائيةفضال عن فقدانه لقيمته األثرية نتيجة إحاطته باملباين احلديثة ا

   املشرع الفرنسي هيراحيث ما  1913دو ما نراه أن هذا املشكل قد حل يف فرنسا 
   إذا مل حتاȓ بسياج منيع حيول دون إمكان االعتداء Ûمن Ưاطر األثريةما تتعرض له املناطق 

  يئات القائمة م أمر حتديد جمال محايتها للسلطة التقديرية للهتـعلى بيئتها و مل يترك من 
Œاعلى شؤو.  

  )1(من مجيع اجلهات  على األقل) 5(وإمنا حدده هو مبحيط دائري يبلȠ اتساعه Ʀس مائة متر
الفترة  اقتصرحيث  Ǆاكما نالحȘ التعريف الذي أعطاه املشرع اجلزائري للتراث الثقايف كان حمدود

فق يف هذا الشـأن  łري الذي والزمنية للتراث وهي منذ عصر ما قبل التاريخ خالف للمشرع املص
 ياليت ميض األثريةاألثر على العقارات واملنقوالت  اصطالحإىل أبعد احلدود Û فهو مل يقتصر مدلول 

أو على صنعها مائة عام على األقل وإمنا تغاضى عن القيد األخري إذا كانـت هنـاك    إنشائهاعلى 
 Șاألثرمصلحة قومية يف حف  Ǵالدولة على مجيـع املنـاطق    يةط محابسبوصيانته األمر الذي يسم

         )2( .ذات القيمة التارخيية حىت ولو مل متض على إنشائها املدة املشار عليها

                                                 
–آلية الحقوق  -دار النشر  علي السيد حسن  –المقال الحماية القانونية لآلثار  -59العدد  -1989المجلة القانون االقتصاد لسنة  )1(

  . 9، ص القاهرة 
   5ص . المرجع نفسه. المجلة القانون واالقتصاد )2(
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كذلك املشرع الفرنسي اتبع هذا االجتاه ووسع من مفهوم األثر حيث أدخل كثريا من العقـارات  
  .فن املعمار متميزا يفاحلديثة مادامت تشكل طرازا 

فهوم أدى إىل إمهال عدة مناطق أثرية وحرماŒا من القيد يف سجل اجلرد اإلضـايف  و ضيق هذا امل
  . على األقل

لبناء مل يقم بتعميم علـى أي كـان شـخص طالـب     لنالحȘ أن املشرع عند ذكر التراخيص 
فإن هذا يستوجب تعميم هذا احلكم على كل من تظلمهم Ƨاء الدولة مبا فيهم هيئـة    .الترخيص
  .نفسها اآلثار

زيادة على ذلك املشرع مل يراع األماكن احلضارية أو ما يسمى القطاعات احملفوظةÛ فهي الزالت 
  .2003ة نلس 324-03يف طور االهتمام وذلك من خالل املرسوم التنظيمي رقم 

  بأي عمل كما أنه مل يشر إىل القواعد السطحية األرضيةÛ فبالتايل ال يباح قانونيا القيام 
  .متأخراو يف Œب الشواطǜ وتكلم عن التراث يف قاع البحر حيث جاء يف بناء جسور أ

و باإلضافة مل جتدد فعالية العقوبات القابلة للتطبيق املنصوص عليهÛ وذلك رȡم ارتفاع مسـتوى  
  .والتوسع العمراين املستمر النقديÛاملعيشة والتضخم 

  قيمة اآلثار أو املمتلكات العقاريةوعلى ذكر هذا األخري فإن جهل اجملتمع أو األفراد العاديني ب
من قبل اإلدارة من خالل القيام مبشاريعها  لعمدياالتخريب  مما يؤدي للهدم فهذا ضئيل مبقابل  

  .االستثمارية أو السكنية
والقانون أو املشرع عاجز أمامها إذ ال ميكن له القيام بأي إجراء أمام هذه اهليئات اإلدارية وصورة 

  . اإلداري  قراراللدية هنني  ما وقع هلا من جراء واضحة يف قضية ب
درجة األوىل بقيمـة  الب املسئولنيميكن إرجاع هذه االعتداءات إال لسبب واحد و هو جهل  و ال

  ).أي اجلهل يعم الطبقة املثقفة( التراث قبل جهل اجملتمع Û وهذا هو املشكل احلقيقي
  انية ورǗساء أو حمافظي املقاطعات األثرية باإلضافة إىل قلة التنسيق بني املديريات العمر

  .يف هتيئة املخططات العمرانية املفصلة ويف احترام ورعاية مدى رǗية هذه اآلثار التارخيية
تعتربان التزاما مستمرا لآلثارÛ تستوجبان باإلضافة إىل اللتني و إزاء هذا الواقع فإن الترميم والصيانة 

وصالبة صارمة حىت تشهد هذه الثوابت األثرية علـى جهـود   النصوص التشريعية اعتقادا صادقا 
  . وعبقرية اإلنسان عرب العصور
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 .إال أن املشرع يف نصوصه أخص فئة املؤهلني للقيام بعمليات الترميم فئة ما بعد التـدرج فقـط  
ن Û فالترميم إذا مل يكن على مستوى من التقنية واخلربة ال ميكواستثƖ منها أصحاب اخلربة القدامى

  : واليت مفادها أنه' القاعدة الذهبية اليت قررها ديدرون' أن يصل إىل نتائج مرضية و
  فيما يتعلق باألثر القدƇ ويكون تدعيمه خري من رأب صدعه ويكون رأب صدعه خري "  

  )1( " من ترميمه ويكون ترميمه خري من تعمريه ويف مجيع األحوال ال ƶوز أي إضافة أو نقصان 

  ثر على حالته األصلية وجب أن يكون ترميمه عل مستوي من الدقة والتقنية و لبقاء األ
  .فقطوال يكون ذلك إال عن طريق التجربة 

واملنـاطق األثريـةÛ    املواقعحبراسة  ن الذين يهتمونيراسة حيث أن املراقباحلكذلك نقص املراقبة و
  .ار أو اجلمهور بصفة عامةالزو استقبالالذي من خالله ميكن  ثقايفأȡلبيتهم ليس من مستوى 

  إضافة إىل نقص التوظيف يف هذا اجملال وهذا راجع لقلة الدعم املادي من طرف الوزارة  
  . وعلى مستوى كل بلدية

كما ال ميكن أن ننسى العشرة السوداء اليت شجعت على التخريب واملراقبة املستحيلة وتشـجيع  
  . ساة مسجد سيدي بومدينومن ضحايا هذه املأ البناء الفوضوي حول اآلثار

وكذلك علـى   اإلعالم و التربية والثقافة مستوى وسائلأما يف ما خيص التوعية فهي منعدمة على 
  .مستوى اجلامعات ومجعيات املؤهلة لذلك

وكل هذا إذ ال ميكننا أن نتغاضى على اجلديد يف ما ميكن تسـميته بالـديوان الـوطين لتسـيري     
  ية احملميةÛ أي يسمǴ هلذه املؤسسة اجلديدة باستغالل واالستغالل املمتلكات الثقاف

أخرى التنـازل  أو استئجار املمتلكات الثقافية ألȡراض ثقافية أو مهنية أو حرفية أو جتارية وبعبارة 
  . عن أمجل املعامل األثرية إىل من حيتكرها باملال والزهيد إذا ما تراجع الطلب عليها

                                                 
   )1 (   OLPHE – GALLIARD (f), les intervention administratives relatives à l' entretien et à la 

protection des immeubles urbains . thèse dactyle. bordeaux , 1969.p133 
  

 pour les uns ,protéger  un monument c’est le » : ونظرا ألهمية هذا االستدالل فإننا نورد النص األصلي الفرنسي 
maintenir dans l’état où il se trouve sans jamais le réparer ni le restaurer »car la restauration est l 
adjonction d un faux. Pour les autres,protéger un monument, c’est le restaurer dans son intégrité 
primitive,sil le faut en achevant l’œuvre des premiers architectes et en supprimant les adjonction 
accumulées au cours des siècles… de nos jours,l,administration des beaux arts semble s’inspirer dune 
doctrine de conservation plus stricte, reprenant la « règle d’or »de didron : « En fait de monument 
ancien, il vaut mieux consolider que réparer, mieux rtparer que restaurer,mieux sestauses que 
construire, en aucun cas, il ne faut ajouter, ni retrancher ».     
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أن نصل إىل املردودية املالية مبثل  كن فهل مي,اث الذي يعين اهلويةأننا نتكلم عن التر و من املؤكد 
  . هذه األساليب؟

  .احلمايةو ليس  االستغالل يالغاية من وراء هذه اخلطوة هيف حقيقة األمر أن  و 
  فإن العام واخلاص يدرك احلالة املزرية اليت تعانيها معاملنا األثرية والتارخييةÛ فهي مهددة بصفة دائمة

لى الرȡم من هذا مل حيدد القانون اجلديد سوى ميكانيزمات استغالل هـذه املعـاملÛ ليبقـى    وع
الغموض قائما حول محايتها وصيانتها وترميمها وهي املهام اليت ال ƶرب املرسوم التنفيذي اجلديـد  

  .املؤسسات املستغلة القيام هبا Û فالقصد واضǴ هو الكسب املادي وحسب
وقت احلايل هـذه الفكـرة   اللكن يف  للثروةÛ اهي أن التراث مصدر ةاحدƲن نتفق على فكرة و

  .مرهونة بالتسيري ومحاية املعامل األثرية على أحسن وجه
  ل حتبيبه لدى عامة الناس عرب إعطائه بيالبلدان األخرى تتكفل حبماية وصيانة تراثها يف سف 

  اريخ احلضاري كل هذا قبلالذي ميكنه من التعريف بالت كل قيمته احلقيقية واالحترام
  . أي تفكري يف تسخريه لدار املال 

ليبقـى   "النظام الدويل اجلديـد " و يؤسفنا أن وزارة الثقافة اقترحت هذا القانون حبجة متطلبات
  .التراث الضحية األوىل للعوملة

  هلا  قطرتإال أنه هذا املرسوم متناقض مع املواثيق الدولية اليت جاءت يف هذا الشأن وس
  . لتراث املادي العقاري يف اجلزائرلفاق احلماية القانونية آيف الفصل الثاين اخلاص ب
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<<<<F‚éã³<<<<<V< <
                   الثقافية تتعرض أثناء احلروب للخراب والتدمري والنهب  تعرب العصور واملمتلكا       

            سب الك للسرقة والتهريب بقصد  ضوأيام السلم تتعر ,حمتلني  قبل  منوالسلب     
  .واملفكرين والسياسيني  الكتاب الظاهرة     أزعجت       ذهه  والتجارة           
          فاملمتلكات الثقافية هي التراث اجلنس البشري بأسره ولذلك ضمن واجب األمم أن تتعاون     
  .تراثها الثقايف  حلماية     

              لبري الذي تطور من خالل "التاسع عشر يف دستور وقد تبلور هذا التعاون يف منتصف القرن     
        , )يونسكو(والتوصيات الصادرة عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة  االتفاقيات

  .فيما بعد قوانني الوطنية   انبثقت عنها   واليت 
  . 1954يظهر إال بعد اتفاقية الهاي عامأما االهتمام باألعمال الفنية واألثرية أليام السلم مل    
   .التراث العقاري واليت صادقت عليها اجلزائر و Ʋن بصدد عرض التشريعات اخلاصة حبماية    
  .وكما Ƨيتها آليات احلماية يف إيطار القانون الدويل اخلاص     

<F<”^¤]<êÖæ‚Ö]<áçÞ^ÏÖ]<…^Şèc<»<íè^Û£]<l^éÖa<V <
املفروض أن توحد بني البشر رȡم اختالفهم وتساهم بالتايل يف تعزيز  إن الثقافة اليت من    

ȡالبا ويف هذه الظروف ليس من  لɊسف وسائل الدفاع عن السلم هي أيضا ما يفرق بينهم
احلرب إىل تدمري اآلثار وأماكن العبادة واألعمال الفنية اليت تعد من بني أكرب الغريب أن تفضي 

  .اإلنسايناإلبداعات النفيسة للعقل 
فربرت تدمري املمتلكات حبجة الضرورات العسكرية كما قامت به الواليات املتحدة بتدمري 

  .الشهري الذي حتصن فيه األملان * مونيت كاينو* دير
فتدمري اآلثار وأماكن العبادة أو األعمال , ȡري أن أعمال الدمار تكون متعمدة يف معظم احلاالت

  اخلصم وتارخيه وثقافته وإميانه بغية حمو كل ألثر لوجوده  ويةلفنية يقصد به القضاء على ها
      )ƶ .()1ب تدمري قرطاجة (يكرر دائما قوله * كاتون القدƇ* وحىت لكينونته كما كان 

                                                 
1)1(   

الطبعة .  1968.باريس.معاملة أسرى الحرب في بالد اإلغريق القديمة من األصول حتى الفتح الروماني * بيير دوآري  

   .  300-295الثانية ص
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  .مل ينج ال أثر تذكاري وال معبد وال ضريǴ, فدمرت هذه املدينة الفخورة
ة اليت حكمت نصف حوض البحر األبيض هذه املدينة العتيق نزور نتفقدووحىت اليوم عندما 

يصاب بالذهول لبساطة األطالل اليت تشهد على وحشية , لروما املتوسط وكانت منافسة
  .الدمار

تدمري عدد ال حيصى من الكنائس واملساجد ف, و بإمكاننا أن نسوق أمثلة كثرية حديثة العهد
ا السابقة واجلميع يتذكر تدمري متثايل واألديرة وحىت املقابر أثناء الƕاعات األخرية يف يوȡسالفي

  .2001يف ربيع عام * باميان*بوذا يف 
ويف كل حالة من هذه احلاالت مل تكن اآلثار التذكارية  وحدها املقصودة وإمنا أيضا  الضمري 

في حقيقة األمر فإن التدمري املتعمد لآلثار وأماكن العبادة أو األعمال الفنية فاجلماعي للشعوب 
يف بعض األحيان ميثل الوجه األخر  ومن مظاهر االنزالق إىل هاوية احلرب الشاملة  هو مظهر

  .لإلبادة اجلماعية 
يتبني لنا من التاريخ  أن هناك تدابري اختذت منذ احلقب الغابرة لضمان عدم االعتداء  ȡري أنه ما

  .على أماكن العبادة واألعمال الفنية 
1-  ǧوالتوصيا ǧاالتفاقيا:  

  من املعابد الكربى بوصفها مقدسة " ديلفيس"و" ديلوس"إلȡريق القدمية كان يعترب ففي بالد ا
  )1(  .وال ينبغي االعتداء على حرمتها

طلبا  يلتجǜ أنأعمال عنف بداخلها كما كان ƶوز لɊعداء املهزومني  ارتكابفكان من احملرم 
  .اليوم عليه عتمديومن هنا نشأ قانون اللجوء الذي , للمالذ

  كما , أوربا خالل القرون الوسطى كانت قواعد الفروسية حتمي الكنائس واألديرة ويف 
أن اإلسالم يتضمن يف الكثري من املبادǛ اليت حتمي أماكن العبادة املسيحية واليهودية وحتمي 

  .األديرة 
وسعنا أن نذكر توصيات أول اخللفاء والصحابة وصهر الرسول صلى اǃ عليه وسلم أبو ففي 
كلما " الذي خاطب جنوده عند فتǴ سوريا والعراق قائال  )ميالدية 642-632(الصديق بكر 

                                                 
  -   370.   1951  ص األول آانون /ديسمبر 389 العدد. األحمر للصليب الدولية المجلة .اإلنساني القانون نشأة عن دراسة  .زييه آور هنري )1(

389   .....    
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 اأتركوهم وشأŒم  ال تقتلوهم وال تدمرو, تقدمتم ستجدون أناسا تفرȡوا للعبادة يف أديرهتم
  )1( "أديرهتم

الشعوب اليت  باحترامȡري أن هذه القواعد القدمية املستوحاة من الدين عموما كانت حتظى 
  .اآلهلة كانت تشترك يف نفس الثقافة وكانت تعبد نفس

   رف هبذه القواعدتويف حالة احلرب بني شعوب تنتمي إىل ثقافات Ưتلفة ȡالبا ما يع
  و ال خيفى على أحد منا الدمار الذي خلفته احلروب الصليبية وحروب األديان واحلقيقة 

الثقافية يف حالة احلرب إال يف حقبة أن االهتمام مل ينصب على تبين قواعد حتمي املمتلكات 
    .حديثة العهد نسبيا

ففي البداية مث ذلك من خالل املبدأ األساسي القائل بالتمييز بني األهداف العسكرية 
  الذي كان له السبق" جان جاك روسو" واملمتلكات املدنية ويرجع الفضل يف ذلك إىل 

  رب ليست عالقة بني شخص وأخر وإمنا إن احل *يف طرح مبدأ هذا التمييز بوضوح إذ قال 
بني دولة وأخرى يكون فيها األفراد أعداء بالصدفة ليس كأشخاص أو مواطنني وإمنا كجنود 

   )2( *ليس كأفراد الوطن وإمنا كمدافعني عنه 

قد طرح يف القرن الثامن عشر أول مبدأ الحترام املقدسات والقبور * إميريدي فاتيل *وكان 
  .ية األخرىواألبنية الثقاف

قانون الشعوب أو مبادǛ القانون الطبيعي املطبقة " الكربى بعنوان  ةو بالفعل جاء يف معاهد
  :والنص كما يلي , "على احلكم وشؤون الدول وامللوك 

مهما كان السبب يف ختريب بلد ما ƶب عدم االعتداء على معامل العمارة اليت هي شرف "
املعابد وقبور واملباين العمومية ومجيع : عل العدو أكثر قوةاإلنسانية واليت ال تساهم قط يف ج

  األعمال اليت حتظى باالحترام جبماهلا فماذا جنين من تدمريها ؟
إذ يغدو عدوا للبشرية ذلك الشخص الذي حيرمها بطبيعته خاطر من هذه اآلثار الفنية وهذه 

  )3(. النماذج من الذوق
                                                 

  . 44-43ص .1971. القاهرة. لجامعة الدول العربية  معهد  المخطوطات التابع.  المنجد األول. من آتاب السير  للشيباني النص األصلي) 1(
الطبعة األولى  241- 240ص  1962" هغارنيي"باريس دار النشر . الكتاب األول الفضل الرابع . جان جاك روسو في العقد االجتماعي ) 2(

1762  
. الثالثالكتاب . المجلد الثاني. مبادئ القانون الطبيعي المنطبقة على الحكم وشؤون الدول والملوك أوقانون الشعوب " إيميري فاتيل "  )3(

  .1758الطبعة األولى  139ص .المجلد الثاني  1983* معهد هنري دونان  *.جنيف. الجزء التاسع
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حللفاء بإعادة عدد ال حيصى من األعمال الفنية اليت Œبتها ويف Œاية احلروب النابليونية طالب ا
وبذلك أقر مبدأ حصانة األعمال الفنية من , جيوش نابليون أثناء ȡزوها ملختلف البلدان

  .املصادرة والنهب
على أنه يف حالة  1874ب .أ/ أȡسطس 27من إعالن بروكسل يف  17كما تنص املادة 

ƶري الدفاع عنها باختاذ مجيع التدابري الالزمة لعدم  قصف مدينة أـو مكان حمصن أو قرية
   )1( .االعتداء قدر اإلمكان على األماكن املخصصة للعبادة والفنون والعلوم
تشرين األول / أكتوبر 18كما طرحت اتفاقية الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية يف 

  .احلصار أو القصفمبدأ حصانة املمتلكات الثقافية حىت يف حالة  1907
يف حاالت احلصار أو القصف ƶب اختاذ كافة التدابري الالزمة لتفادي " تنص 27فاملادة 
قدر املستطاع على املباين املخصصة للعبادة والفنون والعلوم واألعمال اخلريية واآلثار . اهلجوم

ة أال تستخدم يف شريط, التارخيية واملستشفيات واملواقع اليت يتم فيها مجع املرضى واجلرحى
  ."الظروف السائدة آنذاك ألȡراض عسكرية

على أنه حىت يف األراضي احملتلة حترم االتفاقية كل حجز أو تدمري أو إتالف  56وتنص املادة 
مقصود للمؤسسات املخصصة للعبادة واألعمال اخلريية والتعليم والفنون والعلوم وحىت وإن 

  ".للدولةكانت ملكا 
  حترمان تدمري ملكية العدو أو حجزها ما عدا  1907و 1899اقيتني الهاي اتف   فإن هكذا و

من الئحة ) ز( 23يف احلاالت اليت تدعو ضرورات احلرب إىل ذلك وهذا ما نصت عليه املادة 
/ أكتوبر 18قوانني وأعراف احلرب الربية ملحق االتفاقية املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية 

حيضر مهامجة أو قصف املدن والقرى والبيوت واملباين "   الهاي بإضافةيف 1907تشرين األول 
وتنص املادة أيضا , من الئحة الهاي 25املادة  " اجملردة من وسائل الدفاع بأي وسيلة كانت

  )2(."حيضر Œب مدينة أو بلدة حىت وإن كانت حمط هجوم"من الئحة  28
  دا بسن قواعد احلرب اجلوية اليت حددهتا جلنةعلى هذه القواعد وتطويرها جمد التأكيدوقد مث 

                                                 
معهد . اليونسكو ومكتبة بيدون وجنيف.باريس . في األبعاد الدولية للقانون اإلنساني" حماية الممتلكات الثقافية " نيسالس إدوازناهليك  تاس )1(

   249 – 238هنري دونان ص 
لحرب البرية المؤرخة في من الئحة قوانين وأعراف الحرب البرية ملحق االتفاقية المتعلقة بقوانين وأعراف ا 56- 28- 27- 25 - 23 المادة )2(

  .الهاي  في 1907أآتوبر  18
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 اجتماعهامن القانونني مكلفة ببحث مسألة تنقيǴ قوانني احلرب ووضع تقرير عن ذلك أثناء  
ومل  1923سنة  اعتمدهتاو, 1923إىل فرباير شباȓ  1922يف الهاي يف ديسمرب كانون األول 

      )1( .يصادق عليها أحد ولɊسف 
واملمتلكات العمليات احلربية ومحاية األشخاص ا على القواعد اليت تنظم سري جمدد التأكيد ومث

  .اإلضافينياملدنية يف الربتوكولني 
إال أن هذه األحكام مل متنع لɊسف الكثري من أعمال التدمري اليت تعرضت هلا املمتلكات الثقافية 

  .الثانيةعاملية أثناء احلرب العاملية األوىل وعلى نطاق أوسع بكثري يف احلرب ال
و لتاليف وقوع أعمال تدمري كهذه رأت الدول أنه من الضروري اعتماد اتفاقية خاصة حلماية 

املمتلكات الثقافية ومن هنا جاءت نشأة اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة الƕاع 
حكومتها ووقعها يف مؤمتر دويل عقد يف الهاي بدعوة من  1954أيار / مايو 14املسلǴ يف 

ستة وستون دولة وأكد املؤمترون على ضرورة تنفيذ هذا االتفاق وأصدر توصيات الحقة الختاذ 
  .1956التدابري الالزمة يف وقت السلم لتطبيق االتفاقية وأصبحت سارية املفعول منذ عام 

  لحةمنيت بأضرار جسيمة خالل املنازعات املس تضǴ هلا أن املمتلكات الثقافيةابعد أن 
وأن األخطار اليت تتعرض هلا تلك املمتلكات يف ازدياد مستمر نتيجة لتقدم تكنولوجيا احلرب  

والعتقادها أن األضرار اليت تلحق مبمتلكات ثقافية ميلكها أي شعب هي جزء من التراث 
  )2(  .العامليةفكل شعب يساهم بنصيبه يف الثقافة , العامليالثقايف 

وقانون  1907و1899تفاقية أخذت مببادǛ اتفاقييت الهاي لعامي وجدير بالذكر أن هذه اال
  .ليرب يف حماولة لسد الثغرات فيها والعمل على تنفيذ أحكام هذه االتفاقية يف وقت السلم 

وتعهدت األطراف املتعاقدة باحترام املمتلكات الثقافية الكائنة سواء يف أرضيها أو أراضي الغري 
اجملاورة  هذه املمتلكات أو الوسائل املخصصة حلمايتها أو األماكن وذلك بامتناعها عن استعمال

أو التلف يف حالة وقوع نزاع مسلǴ وبامتناعها عن أي  هلا مباشرة ألȡراض قد تعرضها للتدمري
عمل عدائي إزاءها وأن مينع احملتل من التعدي على املمتلكات الثقافية سواء عن طريق السرقةأو 

                                                 
  - 9-1ص . الوثائق.  1923سنة  30المجلد رقم. العامة للقانون الدولي المجلة )1(

)2 (
   40ص . 1992تونس . الجزء الرابع. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في خطة الشاملة للثقافة العربية.القومي ثوالتراالثقافة 
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لى الدولة احملتلة أن تتعاون مع السلطات الوطنية الختاذ التدابري الكفيلة التخريب وبث الوعي وع
  . 7-4لضمان سالمة تراث البلد احملتل وهذا من املواد 

على تأمني محاية خاصة للممتلكات الثقافية أيام السلم وذلك  11إىل  8وكما تنص املواد من 
واملنشآت االقتصادية ووضع شعارات  بإنشاء عدد من املستودعات بعيدة عن املراكز العسكرية

كذلك مينع احملتل من مصادرة وŒب املمتلكات الثقافية , مميزة يف شكل درع مدبب يف األسفل
  .املوجودة يف األراضي احملتلة 

وتطبق هذه االتفاقية والئحتها التنفيذية وبروتوكوهلا مبعاونة دول حمايدة وتعرف بالدول 
تتدخل حالة وقوع نزاع مسلǴ بناء على دعوة من املدير العام على هذه الدول أن . احلامية

  .  22و21أو من تلقاء نفسها وهذا ما نصت عليه املادتني ) يونسكو( ملنظمة األمم املتحدة
على الدول األطراف إدراج مضمون االتفاقية يف برامج التعليم العسكري  25ومبوجب املادة

ملتعاقدة على علم مببادئها والسيما أفراد القوات واملدين حىت يكون مجيع سكان األطراف ا
  )1(. املسلحة واملوظفني املكلفني حبمايتها

إن اخلطر الذي يتعرض له التراث الثقايف أيام السلم أخطر بكثري من الذي يتعرض له أيام 
 إذ ينتج عنه فقدان وختريب املواقع األثرية بالقيام حبفريات سرية وهتريبها بطرق ȡري. احلرب
عمال الفنية واألثرية أيام السلم بعد اتفاقية حلماية األ اجملتمع الدويل اهتماموبدأ , مشروعة

وقد أدى هذا التبلور على صدور اتفاقيات وتوصيات حلماية التراث الثقايف , 1954الهاي لعام 
ت الثقافية التدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل املمتلكا أمهها اتفاقية بشأن

  .1970بطرق ȡري مشروعة اليت اعتمدها املؤمتر العام يف باريس عام 
فإن , بالرȡم من أن عددا كبريا من الدول حددت يف تشريعاهتا تصدير واسترياد القطع الثقافية

باخلصوص  1960تسرب هذه املواد خارج البالد استمر مما دفع بعض الدول املتضررة عام 
إىل مناشدة منظمة األمم املتحدة لضبط عملية  د والربازيل وȡوايت ماالاملكسيك وبريو واهلن

  .هتريب املمتلكات الثقافية بطرق ȡري مشروعة 
صدرت أول مذكرة لالتفاقية ونصت بأن أية قطعة فنية مهما كانت بسيطة  1969ويف عام 

  .البد من محايتها ذلك أن األيام قد جتعل هلا أمهية كبرية
                                                 

)1(  
   41ص , المرجع السابق , في خطة الشاملة للثقافة العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.القومي ثوالتراالثقافة 
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كون تبادل املمتلكات الثقافية بني األمم ألȡراض علمية وثقافية  1970م عا اعتمادهاومث 
  .ويثري احلياة الثقافية لكل الشعوب وتربوية يزيد املعرفة حبضارة اإلنسان

وال ميكن تقدير قيمتها احلقيقية إال بتوفري القدر الكامل واملمكن من املعلومات عن أصلها 
صل عليها بطرق ȡري شرعية ȡالبا ما تنقصها املعلومات فالقطع اليت حي, وتارخيها واستعماهلا

  .الصحيحة وهذا ما يقلل من أمهيتها
يف أراضيها دوائر وطنية تزود بعدد كاف من  بأن تنشǜ األطرافحيث تعهدت الدول 

 Ǵاملوظفني األكفاء للتمكن القيام بواجباهتم واملسامهة يف إعداد مشروعات القوانني واللوائ
فقرة أ على وضع قائمة  ) 5(وتنص املادة اخلامسة,  محاية التراث الثقايفالالزمة لتأمني

باملمتلكات الثقافية العامة واليت تشكل تصديرها إفقارا ملموسا للتراث الوطين الثقايف وذلك 
الدول األطراف يف املادة  االتفاقيةباإلضافة ألزمت , جرد وطين للممتلكات احملمية أساسعلى 

ز على العمل بتأسيس مؤسسات مثل املتاحف واملختربات ,و,ه, رة جفق) 5( اخلامسة
واملكتبات ورفع مستواها لتتمكن من محاية التراث وتنظيمه ومراقبة احلفريات األثرية ومحاية 

التراث  احترامالتدابري التربوية الالزمة لغرس املبادǛ األخالقية وتنمية  اختاذاملواقع األثرية مع 
    )1(.الدول الثقايف يف مجيع 

 23الالزمة لغرس املبادǛ وبعدها جاءت اتفاقية حلماية التراث العاملي الثقايف والطبيعي بتاريخ 
 38-73واملربمة بباريس واليت صادقت عليها اجلزائر من خالل األمر رقم  1972نوفمرب 

  )2(  .1973يوليو سنة  ȯ25املوافق  1393مجادى الثانية عام  25مؤرǷ يف 
املالحظات اليت استنتجها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  ومن خالل

  .عشرةيف دورته السابعة  1972نوفمرب سنة  21أكتوبر  17املنعقد بباريس من 
 لالندثارحيث يالحȘ أن التراث الثقايف والطبيعي  مهددان بتدمري متزايد ال لɊسباب التقليدية 

  .االجتماعية واإلتالف والتدمري األشد خطرا األحوالوإمنا ب, فحسب
ونظرا ألن االندثار أو زوال أي بند من التراث الثقايف والطبيعي يؤلفان إفقارا ضارا لتراث مجيع 

  .شعوب العامل
                                                 

)1(  
   43- 42ص,المرجع السابق , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في خطة الشاملة للثقافة العربية.القومي ثوالتراالثقافة 

  
  
  8ص 1973يوليو  25موافق ل 1393جمادى الثانية عام  25بتاريخ . 09يدة الرسمية العدد الجر )2(
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ونظرا ألن محاية هذا التراث على مستوى الوطين ناقصة يف ȡالب األحيان بسبب حجم املوارد 
ماية ونقصان املوارد االقتصادية والعلمية والتقنية يف البلد الذي يقوم يف اليت تتطلبها هذه احل

  .أرضه التراث واجب إنقاذه
ويذكر املؤمتر بأن ميثاق املنظمة التأسيسي ينص على أŒا تساعد على بقاء املعرفة وتقدمها 

باعتماد وتعميمها عن طريق السهر على صون التراث العاملي ومحايته وتوصية الدول املعنية 
ألن هذه األخرية أي االتفاقيات والتوصيات املتعلقة باملمتلكات , االتفاقيات الدولية هلذا الغرض

الثقافية تبني األمهية اليت ميثلها لكافة شعوب العامل إلنقاذ هذه املمتلكات الفريدة واليت التعوض 
  . مهما كانت تابعة ألي شعب

دار أحكام جديدة يف شكل اتفاقية إلقامة نظام ولكل هذه األȡراض وجب كل مجيع الدول إص
فعال يوفر محاية مجاعية للتراث الثقايف والطبيعي ذي القيمة العاملية االستثنائية يشكل دائم ووفقا 

  . للطرق العلمية احلديثة
وعلى أثر هذه املالحظات قرر املؤمتر يف دورته السابعة عشر خصوصا يف املادة اخلامسة 

  )د(الفقرة
ختاذ التدابري القانونية والعلمية والتقنية واإلدارية واملالية املناسبة لتعيني هذا التراث ومحايته على ا

  .وإحيائهواحملافظة عليه وعرضه 
ترفع كل دولة طرف يف هذه االتفاقية إىل جلنة التراث ) أ(الفقرة , )12(واملادة الثانية عشر 

لثقايف والطبيعي الواقعة يف إقليمها واليت تصلǴ العاملي بقدر اإلمكان جردا مبمتلكات التراث ا
  .ألن تسجل يف القائمة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من هذه املادة

ويتعني أن حيوي هذا اجلرد الذي لن يعترب شامال وثائق عن مواقع املمتلكات املذكورة وعن 
 8ني على اتفاقيات جنيف يف األمهية اليت متثلها وتطورت خاصة باعتماد الربوتوكولني اإلضافي

من  17-13 من الربوتوكول األول واملواد 67- 35يف املواد  1977حزيران عام / يونيو
من الربوتوكول األول على أنه حتضر األعمال التالية  53حيث تنص املادة ,  الربوتوكول الثاين

قافية يف حالة الƕاع الهاي املتعلقة حبماية املمتلكات الث اتفاقيةوذلك دون اإلخالل بأحكام 
  : وأحكام املواثيق الدولية األخرى اخلاصة باملوضوع 1954أيار / مايو 14يف  املسلǴ املربمة

 ارتكاب أي من األعمال العدائية املوجهة ضد اآلثار التارخيية أو األعمال الفنية   ) أ(
  .أو أماكن العبادة اليت تشكل التراث الثقايف أو الروحي للشعوب
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  .هذه املمتلكات يف الدعم اجملهود احلرŸإستخذام مثل   ) ب(
 .اختاذ مثل هذه املمتلكات حمال للهجمات االنتقامية  ) ج(

فالواقع أن الربوتوكول اإلضايف يكمل ,هذه املادة ال تشري حلظر Œب املمتلكات الثقافية 
من اتفاقية جنيف الرابعة تنص بالفعل على حظر النهب  33اتفاقيات جنيف إال أن املادة 

      )1( . ق هذا احلكم على مجيع املمتلكات املدنية مبا فيها املمتلكات الثقافيةوينطب
من الربوتوكول الثاين أيضا على حظر ارتكاب أي عمل عدائي موجه ضد  16وتنص املادة  

Ÿاملمتلكات الثقافية و استخدامها لدعم اجملهود احلر .  
لربوتوكول األول اإلضايف يف اتفاقيات ومن املسلم به عموما أن معظم األحكام الواردة يف ا

جنيف املتعلقة بسري العمليات العسكرية تعرب عن قواعد عرفية تنطبق هبذه الصفة على مجيع 
  )2(  .الƕاعات املسلحة سواء الدولية أو ȡري دولية 

فهي حممية مبوجب مجيع هذه األحكام بوضوح , و املمتلكات الثقافية بصفتها ممتلكات مدنية
وينبغي توخي احليطة أثناء , استخدامها ألȡراض عسكرية كما حيظر مهامجتها عن قصد وحيظر

  .اهلجوم والدفاع لتفادي تعريضها للخطر وأخريا حيظر Œبها
ȡري أن هذه احلماية العامة اليت تسري على مجيع املمتلكات املدنية ال تكفي اليوم لضمان محاية 

بالنسبة  اث البشرية وحبكم طبيعتها اخلاصة وما متثلهاملمتلكات الثقافية اليت هي جزء من تر
  .لإلنسانية فقد تقرر منحها محاية خاصة

فيستوجب ذكر املواثيق الدولية املتعلقة , ومن خالل دراستنا حلماية التراث املادي العقاري
Ǜ املباد لتحديد 1931ويعترب ميثاق أتينا الذي عقد عام , بترميم التراث املعماري والعمراين

والذي قد ساهم يف تطوير احلركة الدولية الواسعة واليت اختذت شكال ملموسا يف , األساسية
ومنظمة اليونسكو  (icom)الوثائق الوطنية من خالل أعمال منظمة اجمللس الدويل للمتاحف 

وبعدها جاء ميثاق الترميم اإليطايل , ومركز الدويل لدراسة محاية وترميم املمتلكات الثقافية
يف  عقد املؤمتر الثاين للمعماريني والفنيني املتخصصني يف املواقع األثرية 1964ويف أيار  1931

                                                 
   193ص ,  1993تونس سنة , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , المسح األثري في الوطن العربي   )1(

)2  (
بحت لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي , دولي اإلنسانيحماية الممتلكات الثقافية في المنازعات المسلحة على ضوء أحكام القانون ال

  175ص , جامعة الجزائر, معهد الحقوق , خياري عبد الرحيم تحت إشراف عمر سعد اهللا , والعالقات الدولية
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اشتهرت منها األوىل اليت عرفت , البندقية حتت إشراف اليونسكو وخرج بثالث عشرة وثيقة
  )1(. باسم الوثيقة الدولية لصيانة وترميم النصب واملواقع التارخيية

من مؤمتر البندقية بإنشاء منظمة دولية ȡري احلكومية حلماية النصب و اختصت الوثيقة الثانية 
الوثيقة الرابعة بنشر جملة دولية تتعامل مع  تواهتم (icomos)منظمة  -واملواقع األثرية

النظريات والتقنيات والتشريعات يف جمال صيانة وترميم األبنية األثرية ونشر العدد األول منها 
  . 1985عام 
  وكانت نتيجتها أن أصدرت ةقة الثامنة فقد اهتمت حبماية وإحياء املراكز التارخييالوثي و أما

) icomos ( وهي وثيقة صيانة املناطق التارخيية , وثيقة تتم وتكمل ميثاق البندقية 1987عام
مة على توزيع النص مع ميثاق البندقية على مجيع األشخاص واملساحات العمرانية وستعمل املنظ

ملسؤولية كمخططي املناطق واملعماريني واملختصني بالبيئة واجلغرافيني واإلنشائيني يف مراكز ا
  )2( .وصانعي القرار والسلطات املختصة

أن يعتمد سلسلة من  1978ولقد قرر مؤمتر اليونسكو العام يف جلسته العشرين يف عام 
 واإلسالمي هاملعماري  مناطق املختلفة من العامل وكان التراثلالدراسات عن التراث الثقايف ل

اختيار التعامل مع التراث اإلسالمي كموضوع ذو الدراسات وقد مث  هاملوضوع األول هلذ
أولوية أوىل وكانت اليونسكو تنوي من ذلك أن تتعرف على خصائص هذا التراث الفريد 

  وƯاطر احلضر املترتبة 
ل الذي Ź إجنازه بالفعل يف كثري على ذلك كما كان يتمƖ اليونسكو أن ƶذب االنتباه إىل العم

من الدول اإلسالمية وأن تشجع الوعي املتنامي يف أƲاء العامل اإلسالمي بضرورة محاية التراث 
  )3(. اخلاص بكل دولة

  مشاركا  31وحضر 1980أبريل  13-7وعقد املنتدى يف الهور بباكستان يف الفترة من 

                                                 
   70ص , القاهرة  - جر النشردار الف 2003 - طبعة األولى,حماية و صيانة التراث األثرية , عبد الحميد الكفاني  -أحمد إبراهيم عطية. د  )1(

   149 - 145ص ,  ترميمها وصيانتها والحفاظ عليها : المباني األثرية ,المهندس هزار عمران وجورج دبورة   )2(

  .  71ص, المرجع السابق  , أحمد إبراهيم عطية  . د )3(
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املشاركني أخصائيني يف صيانة وترميم من إحدى عشرة دولة معظمها إسالمية وكان كل 
التراث اإلسالمي باإلضافة إىل ذلك مدير عام اليونسكو ممثال عنه يف املؤمتر وكذلك كانت 

  .منظمة املؤمتر اإلسالمي جائزة أȡاخان للعمارة
واجمللس الدويل  ) االيكروم(وقد شارك يف املؤمتر املركز الدويل لصيانة وترميم املمتلكات الثقافية

  .)االيكوم(واجمللس الدويل للمتاحف) األيكوموس(لآلثار واملواقع 
وقد عقد املؤمتر حتت رعاية اجلنرال حممد احلق رئيس باكستان وبعد التقدƇ واملناقشة العامة 
ألوراق العمل انقسم املشاركون إىل فريقي عمل احدها ناقشت تطبيق مبادǛ الصيانة املتفق 

اإلسالمي بينما اختصت األخرى بتطوير سياسات لصيانة البيئة عليها على التراث املعماري 
احلضرية اإلسالمية وقد أفرزت جمموعيت العمل توصيات مفصلة اليت تكون أساس التوصيات 

  .املتبناة يف جلسات السابقة
وقد متت مناقشة موضوعية لدور حالة التراث املعماري يف اإلسالم فبالنسبة لبعض الدول 

ميكن تربيرها بإعادة الصيانة اليت تعترب جتسيدا حيا لطريقة   صيانة التراث الثقايفتعترب اإلسالمية
  .معيشة اإلنسان املسلم 

أما بالنسبة للدول األخرى فكانت هناك رȡبة واضحة ومعربا عنها يف السعي إىل إƶاد صيغة 
  .شرعية للصيانة يف القران الكرƇ والسنة والنصوص األخرى املختصة بذلك

ذلك فقد اتفقت كل املشاركون أن صيانة التراث املعماري تعترب جزء من الواجب العام  ومع
اخلالق سبحانه  عللمسلمني الحترام أعمال املاضي لكي نفهم مكانتها الالئقة مقارنة بإبدا

  .وتعاىل
  فهي حممية , وسبق وأن ذكرنا أن اجملتمع الدويل قد قرر منǴ محاية خاصة للممتلكات الثقافية

  من جهة بصفتها ممتلكات مدنية وتسري عليها مجيع األحكام املتعلقة حبماية املمتلكات 
  )1( .أو األهداف املدنية

ومن جهة أخرى ختضع حلماية خاصة مبوجب األحكام املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية يف 
 Ǵاع املسلƕما متطابقانوليس هناك تناقض بني النوع األول والتاين من احلماي, حالة الŒة بل إ.  

                                                 
  73 -72ص, القاهرة  - دار الفجر النشر 2003 - طبعة األولى,حماية و صيانة التراث األثرية ,عبد الحميد الكفاني  -د أحمد إبراهيم عطية   )1(
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من الربوتوكول األول   53املادةوالدليل يف ما  يتعلق مبصادر نظام احلماية حيث يالحȘ أن 
 14من الربوتوكول الثاين تبقيان صراحة على أحكام اتفاقية الهاي املؤرخة يف  16واملادة 
  .1954/ مايو

الربوتوكولني وأحكام اتفاقية وبناء عليه ليس هناك أي تناقض وإمنا هناك تكامل بني أحكام 
  .يالها

  كجزء , وأخريا على مستوى املبادǛ يتعني احترام املمتلكات الثقافية ومحايتها بوصفها هكذا
  .من التراث املشترك لإلنسانية بغض النظر عن الثقافة اليت تنتمي إليها

   ة أو الدينيةومن مث فإن محاية هذه املمتلكات تسمو على االختالفات الثقافية أو الوطني
 العتقادها أن األضرار اليت تلحق مبمتلكات ثقافية ميلكها( ....)إن األطراف السامية املتعاقدة*  

فكل شعب يساهم بنصيبه يف , أي شعب كان متس التراث الثقايف الذي متلكه اإلنسانية مجعاء 
الثقافية يف حالة الƕاع  هكذا أعلنت ديباجة اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات* الثقافة العاملية 
  .1954أيار / مايو 14املسلǴ بتاريخ 

ففي احلقيقة أن تدمري , تعد محاية املمتلكات الثقافية جزءا من القانون الدويل اإلنساين
وحدها ال  تفاملمتلكا, املمتلكات الثقافية يهدف دائما إىل تدمري األشخاص املعرضني للهجوم

فحماية املمتلكات الثقافية ليس املقصود منها هو محاية اآلثار ,  جتتذب العمل العدائي بالعكس
ولكن أيضا , أو األشياء املراد محايتها فحسب وإمنا ذاكرة الشعوب وضمريها اجلماعي وهويتها

فإن وجودنا ال خيرج عن إطار أسرتنا , ذاكرة وضمري وهوية كل فرد من األفراد الذين يشكلونه
  .ي إليهواهليكل االجتماعي الذي تنتم

واجليزة دون األهرام والقدس دون قبة " نوتردام"فهل ميكن أن نتصور باريس دون كنيسة 
  .أليس هذا مبثابة انتزاع جزء من هوية كل واحد منا, الصخرة واملسجد األقصى

  وهذا ما يستدرجنا إىل احلديث عن تطبيقات احلماية للممتلكات الثقافية باخلصوص العقارية 
  .ن الدويل اخلاصيف إطار القانو

2 -   ȋاƪالثقافية يف إطار القانون الدويل ا ǧاية املمتلكاƥ ǧبيقاȖت:  
وعن مدى احترام األطراف املتنازعة للقواعد , نتحدث عن الƕاعات الدولية اليت جرت مؤخرا

  .اخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية يف الƕاعات املسلحة احلديثة



لجزائر  ا الحماية القانونية للتراث المادي العقاري في أفاق                                                          ثاني الالفصل   
 

 

 72

رت جدال حادا حول مسألة محاية املمتلكات الثقافية لذلك حماولة أخذ مناذج واليت أثا
وقواعد , فدراستهما تعترب فرصة هائلة للوقوف على جناعة قواعد القانون الدويل اإلنساين عامة

  .الثقافية خاصة  تمحاية املمتلكا

• sé×¤]<h†u<íéÞ^nÖ]V< 
  نتطرق أوال ألثار , الثاين لدراسة محاية املمتلكات الثقافية خالل فترة الƕاع املسلǴ اخلليجي

  . هذا الƕاع املسلǴ بالنسبة إىل املمتلكات الثقافية يف الكويت أوال مث يف العراق ثانيا
تظهر هذه اآلثار اليت خلفها الƕاع :  بالنسبة للممتلكات الثقافية الكويتية :أوال              

الكويت يف مجلة تقارير أصدرهتا املنظمات املسلǴ اخلليجي الثاين بالنسبة للممتلكات الثقافية يف 
  .وهي تقارير دولية وأخرى جهوية , املختصة يف هذا الشأن 

  تتمثل يف تقارير صادرة عن األمم املتحدة وأخرى   :التقارير الدولية  –أ             
   .عن اليونسكو

   :تقرير منȚمة األمم املتحدة  -
هاء من الƕاع مباشرة إىل السيد األمني العام ملنظمة بناءا على طلب تقدم به الكويت بعد االنت

اخلسائر يف  يطلب فيه تقييم  Javier perez cuillar األمم املتحدة يف تلك الفترة 
  .املمتلكات الثقافية بسبب االجتياح العراقي

فرح الوكيل السابق .عبد الرحيم أ : أرسل األمني العام للمنظمة بعثة دولية للكويت قادها 
  .1991أفريل من سنة  04مارس إىل  16وذلك يف الفترة املمتدة بني , مني العام للمنظمةلال
, وأصدرت تبعا لتحرياهتا تقريرا ألظهرت فيه مدى األضرار اليت أحلقت باهلياكل األساسية 

ولقد قامت , فيفري  28أوت على  2أثناء االحتالل العراقي للكويت بني الفترة املمتدة من 
املوفد من   John bononفأوكلت للسيد , ظيما لعملها بتوزيع املهام بني أعضائهاالبعثة تن

  .قبل اليونسكو مهمة الوقوف على األضرار اليت أحلقت بالتعليم والثقافة 
  .واعترف التقرير بوجود مساعدات وتسهيالت من جهة وعوائق وصعوبات من جهة أخرى

بريطانيا  صوص الغربية منها كفرنسا وفلقد قامت سلطة الكويت وبعض الدول األخرى خ
التابعة  352خاصة عن طريق سالح اهلندسة وقيادة الشؤون املدنية رقم ,  والواليات املتحدة

  .بتقدƇ املساعدات الضرورية يف هذا اجملال للبعثة , هلا
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ومن جهة أخرى يتعرف التقرير بتعرضه جلملة صعوبات يف عملية إثبات املخالفات ذلك أن 
ولذلك ... املمتلكات مث تدمريها يف موقعها وأخرى مث Œبها خلسة ليال دون علم أحد بعض 

ومواجهة هلذه الصعوبات قامت البعثة بانتهاج طريقة عمل تعتمد أوال على التثبت من 
والدولية وخرباء ,  ةالوكاالت الوطنية الكويتي( املعلومات مبقارنتها مع بيانات املسئولني الرƧني 

 02ومقارنتها مع األحوال قبل االجتياح العراقي للكويت يوم , )املتعددة اجلنسيات القوات 
وثانيا استعمال النسب املؤوية لتقدير حجم األضرار اليت حلقت باملمتلكات العامة  1990أوت 

  .والثقافية خاصة 
جراء ولقد خص هذا التقرير مسألة األضرار اليت حلقت باملمتلكات الثقافية يف الكويت من 

  )1(. االجتياح العراقي يف الباب الثامن منه وسنتعرض للخسائر بالتفصيل

1<<<<I<<< النهب والسلب والسرقة:<< <
يتبني من التفقد الذي أجرته البعثة أن النهب كان واسعا ويستهل التقرير وصفه بأن مذكرات 

  .احملاضرات والبيانات البحثية والتقنية قد فقدت
يتية واملؤلفات املوجودة يف الكليات التسع للجامعة املركزية يف الكويت ومث Œب املكتبات الكو

ربع مليون تقرير و, عنوان جمللة دورية 8300وجملد  300.000يفوق جمموع حمتوياهتا  واليت
  . ...."أŒا نقلت بسيارات شحن إىل العراق" ويقول التقرير بأنه قيل , فيش تقين على امليكرو

ملعدات العلمية املتطورة مثل احلواسب اإللكترونية الفخمة قد مث Œبها ويضيف التقرير بأن ا
املتخصصة يف علوم النفس والتجارة اجلغرافية  على املختربات التعليمية ةباإلضافوسرقتها 
  . اƀ....اهلندسية

2<<<<I<<<تدمريال :<< <
عة ومعهد الكويت النريان قد أضرمت على Ʋو عمدي يف اجلام" املتخصصة جاء يف التقرير بأن 

وأحيطت البعثة علما أن سلطات االحتالل قد اقتحمت املتحف الوطين ..... للبحوث العلمية 
كما دمرت عدة مباين تارخيية مثل , ودمرت قبته السماوية بالكامل 27/9/1990الكوييت يف 
  . "ومباين أخرى عتيقة يف سوق املدينة ... بوابة القصب

                                                 
)1 

( 
سبتمبر ) S(22, 535رقم, التقرير األمين العام عن مدى وطبيعة األضرار التي لحقت بالهياآل األساسية للكويت أثناء االحتالل العراقي  

   .  88ص ,وثيقة األمم المتحدة , تقرير صادر في,  1991
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لقول إمجاال فإن اخلسائر اليت حلقت باجملال الثقايف فادحة ليس فقط وخيلص التقرير أخريا إىل ا
  .بالنسبة إىل كويت بل بالنسبة إىل العامل بأسره وللعامل اإلسالمي والعرŸ خاصة 

وأنه يلزم أحيانا نسبة ... ألن الكثري من املنشآت والتحف الثقافية نادرة وال تقدر بأي ƣن
  .مدمر من معدات ثقافية وعلمية  من التكاليف إلعادة ترميم 100%

<<<<<<<<<<<<<<I<<<<<اليونسكو  رير اتق  :  
  :عدة تقارير أصدرهتا اليونسكو وهي  هناك

1<<<<I<<<<السيد>تقرير<<Ibader thiam  »   « :<< <
لسنة )  Ex 4/ 8(135على التقرير الصادر من اجمللس التنفيذي ليونسكو يف دورته  بناءا

كرئيس بعثة للكويت وهذا لدراسة ما حلق     Ibader thiamلسيدفقد مث إيفاد ا 1990
مبؤسساهتا الثقافية من أثار االجتياح العراقي وقد بني هذا التقرير بأن املمتلكات الثقافية قد مث 

>)Œ. )1بها الكثري منها مثل تقرير األمم املتحدة السابق  <
2<<<<I<<<<ين السيد>تقرير<  « R.Recever Iohon  El Ficler » :< 

للتعرف على املشروعات  6/6/1990هذان السيدان من قبل منظمة اليونسكو بتاريخ  أوفدا
  واملعونات الواجب تقدميها للكويت من أجل إصالح ما دمر من ممتلكات وقد أكد تقريرمها 

  .ما ورد يف التقارير السابقة 
3<<<<I<<<<السيد>تقرير<<Mohamed aman »  « :<<< <

وأكد بدوره التقارير  11/12/1991يد كذلك من قبل منظمة اليونسكو يف هذا الس وأوفد
  .السابقة

  .تقرير األلكسو وتقرير األسيسكو  هناك  : هويةالتقارير اƨ  –  ب  >>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<I<<<<<األلكسو  تقرير   :  

والذي يدعو فيه املدير  10/12/1990بتونس يف  51لقرار اجمللس التنفيذي يف دورته  تنفيذا
العام إىل إرسال مندوب خاص على مستوى رفيع لتفقد ألوضاع املمتلكات الثقافية يف 

    .الكويت
                                                 

)1 
( 

 1993, مرآز البحوث والدراسات الكويتية , ثائق العدوان العراقي على المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية بالكويت تقارير دراسات وو

   .  29 - 28ص , 



لجزائر  ا الحماية القانونية للتراث المادي العقاري في أفاق                                                          ثاني الالفصل   
 

 

 75

من جنسية تونسية لقيادة هذه املهمة وقد بني للوفد Œب وتدمري " فرج الشاذيل" السيد>عني
  .املمتلكات الثقافية يف الكويت

  :  األسيسكو  تقرير    -
عن اجمللس  الصادر 11/90/60إيفاد هذه البعثة للكويت تطبيقا للقرار رقم م ت وتدمي مث 

وقد , واليت ترأسها املدير العام للمنظمة نفسه مبعية عضوين معه 11التنفيذي للمنظمة يف دورته 
وأطلع على النهب  1994جوان إىل جويلية  28زار الوفد الكويت يف الفترة املمتدة ما بني 

>)1( .ا التقارير السابقة والتدمري مؤكد <
   :و اƨهوية  التقارير الدولية   –  ج>>>>>>>>>>>>>>>

  . انتقادات قانونية وأخرى عملية إجرائية هناك
علمنا يف اجلانب النظري أن االتفاقيات الدولية قد أعدت نظاما : بالنسبة انتقادات القانونية 

فال , هذه التقارير مل نرى جتسيدا لذلك ولكن يف , خاصا للرقابة تسهر فيه األطراف املعنية
  .حمافȘ سام وال مندوبني أو ممثلني عن العراق الذين ƶب أخذ رأيهم يف املوضوع 

لذلك نتساءل عن , ونفس النقد نوجهه إىل املنظمات اجلهوية سواء األلسكو أو األسيسكو
  .القيمة القانونية هلذه التقارير 
ساءل من جهة أخرى عن طريقة عمل املنظمات الدولية و نت: أما انتقادات عملية إجرائية 

ونوجه هلا انتقادين األول أŒا كانت مبنية على أسس ȡري , اجلهوية اليت مث إيفادها للكويت
>. علمية وثانيا اعتمادها على طرف واحد فقط كما أشرت سابقا <

  : أوال تقريرات مبنية على أسس ȡري علمية 
ادية العملية اليت قد تثور يف حالة تقدير األضرار اليت تصيب رȡم اعترافنا بالصعوبات امل

رى أن طريقة ن اإال أنن, املمتلكات من جراء الƕاعات املسلحة وكيفية وقوع التدمري وأسبابه 
فلقد مث , عمل البعثات الدولية و اجلهوية املوفدة إىل الكويت تثري العديد من التساǗالت 

ودون وجود دالئل ؟؟.... ريقة شفوية وعن طريق شهود عياناحلصول على بعض املعلومات بط
فرح السابق عبارات . فمثال نقرأ يف تقرير السيد عبد الرحيم أ , وحقائق إثبات فعلية

كما نقرأ يف موضوع أخر من ... ولقد قيل أŒا نقلت بسيارات شحن إىل العراق:"...مثل
                                                 

)1 
( 

 1993, مرآز البحوث والدراسات الكويتية , تقارير دراسات ووثائق العدوان العراقي على المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية بالكويت 

   .  82 -81ص, 
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تالل قد اقتحمت ودمرت املتحف يف ولقد أحيطت البعثة علما بأن سلطات االح, التقرير 
  ......"تاريخ كذا

والسؤال املطروح هل ميكن أن نعتمد على أقوال وشهود أشخاص خصوصا إذا علمنا أŒم 
  .رحا الشتباكات بني الطرفني؟وخصوصا كذاك أن بعض مناطق الƕاع كانت مس, كويتيون

  رى أن تدمري املمتلكات الثقافيةلذلك أ" فرح . أ"وهو أمر اعترف به تقرير السيد عبد الرحيم 
  )1(  .يف الكويت قد يكون بسبب قصف جوى مارسه احللفاء عند حترير الكويت 

أو أدعي أن االجتياح مل خيلف أي أثر , وال يعين هذا أنين أبرى جنود العراق من كل ذنب
  .يلحق ضررا باملمتلكات الثقافية 

  : ثانيا تقارير أخذت مبشاركة طرف واحد
من حيث أŒا اعتمدت على , قدا أخر للبعثات الدولية واجلهوية املرسلة للكويت كذلكنوجه ن

الواحد الكويت ودول التحالف  طرف واحد يف الوصول على نتائجها ونقصد هبذا الطرف
واملنظمات الدولية مجلة وهي دول ومنظمات شاركت يف عملية تطبيق قرارات جملس األمن 

   .الذي ƶيز استعمال القوة ضد العراق "678"ه التحديد القرار وعلى وج, الصادرة ضد العراق
وتود البعثة أن : "....فرح جنده يقول فيه. إىل التقرير السابق لسيد عبد الرحيم أ عفبالرجو

الوطنية والدولية اليت قدمت الدعم  واجملموعة, تسجل تقديرها إلسهام عدد من الوكاالت
وتود أن تذكر بصفة , ىل البيانات والسجالت واخلرائطفضال عن تسهيالت الوصول إ, القوي

 "252" وسالح اهلندسة املدنية رقم, الشمالية  وايرلندةخاصة سفارات فرنسا وبريطانيا 
  ..." .التابعني جليش الواليات املتحدة األمريكية

يف  وإننا نقول هل هذا يعد منطقيا يف نظر الباحث القانوين؟ أال ميكن هلذه الدول أن تزور
  .؟....البيانات حىت تتنكر ملسؤولياهتا وتلقيها على الطرف األخر

تظهر هذه اآلثار يف جمموعة تقارير :العراقية  بالنسبة للممتلكات الثقافية  : ثانيا               
رفعها العراق إىل اجمللس األمن وهو ما نتعرض له أوال مث نبني ثانيا أسباب وأبعاد خرق القواعد 

  . بعدم االعتداء على املمتلكات الثقافية العراقية يف نظر العرقينياخلاصة 
1<<<<I<<<<< ǒلفاƩا ǧيراƎالعراق وت ǧاماőا:<  

                                                 
)1(  

  . 76 -73ص , تقرير األمين العام  لألمم المتحدة عن األضرار التي لحقت بالكويت 
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وهذا على خالف الوضع بالنسبة , يف ȡياب التقارير الرƧية من املنظمات الدولية واجلهوية 
عراق خيتلف متاما فإن الوضع بالنسبة لل, للكويت حيث صدرت التقارير بشكل واف ومتعدد

  ونعرض أوال اهتامات العراق من خالل الرسائل اليت تقدم , حيث خيم سكوت ȡامض 
  .اجملالمث نبني رد احللفاء يف هذا  ,املتحدةهبا إىل منظمة األمم 

  :بالنسبة الهتام العراق احللفاء بتدمري ممتلكاته الثقافية 
  , يت حلقت ممتلكاته ȡري العسكريةأدرج العراق قائمة عامة حول موضوع االعتداءات ال

وذلك يف الرسالة اليت توجه هبا السيد عبد األمري األمباري املمثل الدائم للعراق لدى املنظمة 
خالل فترة ,  حيث نالحȘ فيها االعتداءات اهلامة على املمتلكات الثقافية, األمم املتحدة 

وميكن تقسيم هذه الرسالة  1991فيفري  28وجانفي  17القصف اجلوي لدول التحالف يف 
  )1( : إىل ثالث أجزاء كمايلي 

  :مث قصف يف حمافظة البصرة املمتلكات الثقافية التالية 1991فيفري  15-8يف الفترة ما بني  -أ
  .مسجد سيدنا عثمان  -             
  .قصف مدرسة بنات Ưتصة يف العلوم التجارية  -             
  .Ɩ تابع ملعهد بيداȡوجي ثقايف وعلمي تدمري مب -             
  .تدمري مسجد األزهر -             
  . تدمري مسجد السيد احلكيم -             

, مث قصف مدرسة ابتدائية لɊطفال حبي اجلماهري, 1991فيفري  9-6يف الفترة ما بني  - ب
  .وذلك مبحافظة واسط

  .سة خريية ثقافية مبحافظة بابلمث تدمري مؤس, فيفري 28- 23يف الفترة ما بني  - ج
بأنه قد أفرȡت على العراق "  le monde" وبإضافة إىل كل هذا فلقد أوردت جريدة 

وهو أمر يؤثر من دون شك , طن من القنابل 88.000والكويت خالل الƕاع املسلǴ حوايل 
  )2(  .اليت يزخر هبا العراق , على املمتلكات الثقافية األثرية 

  هذا القصف" بيتا بثمان و بيتر بركسل " فلقد أكد الكاتبان ,  مئة أالف سنة واليت تعود إىل
                                                 

s/22438رسالة مسجلة ضمن وثائق األمم المتحدة رقم  )1(
 

  . 1991أفريل  4والمؤرخة في 

)2(    le monde numéro spécial sur la guerre du golfe novembre 1991 :la guerre par les chiffres ,mars 1991, p 

18.  
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, سنة من تاريخ اإلنسانية 600و , "جرائم احلرب األمريكية  ضد العراق" يف مؤلفهما املعنون  
لقد مث قصف مدينة سامراء و أور باإلضافة إىل "قائلني  ,والذي قام بترمجته لطيف احلبيب

كن اإلعالم الغرŸ جتاهل ول, اقع األثرية لبالد وادي الرافدين أثناء هذه احلربالعديد من املو
  )1(  ".كل ذلك

• <íß‰çfÖ]<»<x×Š¹]<Å]ˆßÖ]<íf‰^ß²<l^ÏéfŞjÖ]
Ô‰†]æV 

من أهم الƕاعات املسلحة احلديثة اليت مث فيها االعتداء    )  البوسين>الصرŸ>( املسلǴ>الƕاع>يعترب
  . فيةعلى املمتلكات الثقا

نتعرض يف األول إىل اعتداءات القوات , ولتوضيǴ ذلك نقسم هذا املبحث الثاين إىل مطلبني 
أما يف الثاين فتوضǴ فيه دور املنظمات املختصة يف , الصربية على املمتلكات الثقافية البوسنية

 Ǵاع املسلƕحتقيق محاية هذه املمتلكات من أثار هذا ال.  
  : على املمتلكاǧ الثقافية البوسنية  االعتداǒاǧ :أوال        

  بل ومتادت , Ɲرق القواعد اخلاصة بعدم االعتداء على املمتلكات الثقافيةقامت القوات الصربية  
  . يف ذلك إىل درجة جتعلنا نتساءل عن األبعاد اخللفية لذلك

        -   ǒاالعتدا ǧاǒاستقصا :  
ديربوفنيك " لثقافية البوسنية خصوصا يف مدينة االقوات الصربية على تدمري املمتلكات  أقدمت

وƽل  حيث مث االعتداء على العديد من أماكنها التارخيية, واليت تعترب مدينة أثرية قائمة بذاهتا " 
  فيها الكنائس والقصور واملدارس والنصب التارخيية  دمرت, كذلك مدنا أخرى عديدة 

   : وأهم هذه املدن ما يلي , وهي ممتلكات ثقافية تعود إىل القرنني السابقني السابع والثامن عشر
  kukunjea  كيكينجا -
   Gredjaniجراجين  -
  petriuja     بثريوƶا -
    d.sijekديستك  -
   sedenikسيدنيك  -

                                                 
مراسلة من (ترجمته لطيف الحبيب : سنة من تاريخ اإلنسانية  6000جرائم الحرب األمريكية ضد العراق و: بيتا بثمان وبيتر برآسل  )1(

  .  4ص ,  4/01/1991جريدة الجمهورية العراقية بتاريخ ) برلين
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      Zadarزادار  -
    vukouarقيكوار  -
  vinkoaciقينكوياسي -
 koclovacكوكلقاك  -
   Ukucaniكيكاين إ -
    sisakسيساك  -
 )parac              )1باكراك  -

  . والزال االعتداء متواصال على مدن أخرى إىل ȡاية يومنا هذا 
  : أبعاد االعتداǒ على املمتلكاǧ الثقافية البوسنية  -

أمجع العامل كله أن ما يقترفه الصرب ضد البوسنيني هي عملية إبادة هلذا الشعب من أجل 
ونظرا هلذا البعد الذي تتميز به هذه , صال املسلمني Œائيا يف هذه املنطقة من العاملاستئ

بل , االعتداءات الصربية فإŒم حياولون القضاء ليس فقط على األشخاص املدنيني البوسنيني 
   .حماولني حموها من خريطة العامل , على كل ممتلكاهتم الدينية 

  :تخصصة يف Ơقيق ƥاية املمتلكاǧ الثقافية تدخالǧ املنȚماǧ امل : ثانيا     
  مث إىل دور منظمة املؤمتر اإلسالمي , )اليونسكو ( تتعرض يف البداية إىل دور املنظمة الدولية 

  . مث إىل جمهودات األمم املتحدة 
    1    <I<<<< اليونسكو ǧهوداƭ :  
  قبة ولقد تكفلت وأرسلت بعثات مرا, منظمة اليونسكو بإدانة أعمال الصرب  قامت

  . هذه اجملهودات باحلصول على العديد من الضمانات 
  :الدول األعضاء يف املنظمة ألعمال الصرب إدانة  -  أ
وعلى , العديد من الدول األعضاء يف منظمة اليونسكو عن إدانتها ألعمال الصرب  عربت

كولومبيا ,األرȡواي , السلفادور , تونس , الفلبني , الكويت , رأسها الدول النامية مثل لبنان 
ȡانا كوستاريكا وهنالك أيضا دول أخرى متقدمة مثل , ȡنيا االستوائية , السنغال , تركيا , 

  .اليابان  وحىت االحتاد السوفييت السابق, فرنسا , إيطاليا , النمسا , كندا 
  اث الثقايف مبساندة نداء رئيس املؤمتر العام بشأن احترام التر, ولقد قامت هذه الدول األعضاء
                                                 

  .  817ص , 1991اليونسكو , المجلد الثالث , نوفمبر  6الجلسة , 26الدورة : سجالت المؤتمر العام لليونسكو   )1(
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ويف هذا اجملال يقول ممثل تونس إنه ƶب جتند دويل حلماية املمتلكات , يف يوȡسالفيا السابقة 
  )1(  .بل التدخل باسم الدوافع اإلنسانية , الثقافية يف البوسنة 

  : إخطار األطراف املتنازعة وإرسال بعثات مراقبة    -  ب
 « Daniel     برئاسة السيد 1991توبر أك 28قام املدير لليونسكو بإرسال بعثة خاصة يوم 

janicot  «  بتقرير من بني ما جاء  1991نوفمرب  2مدير ديوانه ولقد عاد هذا األخري يوم  
الهاي  اتفاقيةقد صادقت على إن يوȡسالفيا " : فيه على لسان املدير العام لليونسكو ما يلي 

وقد مث تسجيل العديد من ,  1975ماي  26يف  1972 واتفاقية 1956فيفري  13 يف 1954
اخلاص  املبعوثويقول " .... املدن التارخيية يف قائمة التراث العاملي ومن بينها مدينة ديربوفنيك 

 ,إيطالياتوجهت بعثة من سفراء  1991أكتوبر من سنة  29إنه يف "  :لليونسكوللمدير العام 
وحوايل  ,العسكريريكية برفقة امللحق والقائم بأعمال الواليات املتحدة األم ,بريطانيا ,اليونان

قد مث   وبعد عودهتم علمت منهم أن املدينة" ... إىل مدينة ديربوفنيك .... عشرين صحفيا
  ...".الثقافية  املساس بالعديد من ممتلكاهتا

الذي تعرضت له هذه املدينة وينوي املدير العام , وكنا قد بينا سابقا هذا التدمري اهلائل
, ال وتعيني مبعوث ومراقب دائم لليونسكو يف البوسنة بدءا مبدينة ديربوفتيك لليونسكو إرس

باعتبارها املدينة األكثر تضررا وذلك حىت يقوم بعملية جرد لكل املمتلكات الثقافية اليت مث 
  )2( .االعتداء عليها 

ǧ  -     احلصول على ضمانات  : 
نظمة املختصة الوحيدة اليت استطاعت إن هذه األخرية هي امل: " يقوم املدير العام  لليونسكو 

كما أŒا قد حتصلت على , الدخول إىل مسرح العمليات العسكرية يف يوȡوسالفيا سابقا 
تعهدات من قبل قائد أركان القوات املسلحة الفيدرالية وقائد القوات الكرواتية بعدم االعتداء 

  .  " على املمتلكات الثقافية البوسنية
       2    <I<<<<سالمي تɋر اƢǘمة املȚدخل من :  

                                                 
  . 656 -  647ص,المرجع السابق   21/10/1991بتاريخ  17الجلسة , 26الدورة : سجالت المؤتمر العام لليونسكو   )1(

  .  818ص, السابق المرجع , سجالت المؤتمر العام لليونسكو   )2(
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من قبل هذه املنظمة من أجل محاية املمتلكات الثقافية ,  مل نرى حلد الساعة جمهودات واضحة
  , 1994ديسمرب  15 - 13فلقد جاء يف املؤمتر األخري الذي عقد باملغرب ما بني , البوسنية 

   ,السياسيواصلة العمل هو م ,واهلرسكأنه من بني النقط املعتمدة حلل مشكلة البوسنية 
ومن هنا يتضǴ لنا موقف , منظمة األمم املتحدة بإختاد إجراءات وقرارات فعليةحىت تقوم 

  . منظمة املؤمتر اإلسالمي يف كونه يعتمد على ما تقرره منظمة األمم املتحدة 
       3    <I<<<< مة  األمم املتحدةȚتدخل من:  

إال أننا , ودات من أجل محاية املمتلكات الثقافية البوسنيةقامت منظمة األمم املتحدة ببعض اجمله
  : نرى أŒا حمتشمة وميكن تلخيصها فيما يلي 

  : إرسال قوات القبعات الزرق   -            
ȡري أن هذه القوات تفتقر , وذلك هبدف فرض احترام قواعد القانون الدويل اإلنساين ككل

ت امللشيات الصربية فكيف هلا أن حتمي املمتلكات للفاعلية حىت حلماية نفسها من اعتداءا
  .الثقافية يف البوسنة ؟

  :حول إنشاء حمكمة جمرمي احلرب الصرب  826إصدارها قرار رقم  -
واملتضمن إنشاء حمكمة دولية مؤقتة حملاكمة  1993ماي  16وذلك من جملس األمن بتاريخ 

  .اجملرمني الصرب 
دة ملسألة محاية املمتلكات الثقافية البوسنية مل تزد سوى واخلالصة إن حلول منظمة األمم املتح

  , نظمة تتعامل مع األزمات مبكيالنيوهو ما يدفعنا للقول بأن هذه امل, يف تعقيد األزمة 
أما يف الƕاع املسلǴ , ففي الƕاع املسلǴ اخلليجي الثاين أŒت املشكل يف ظرف قصري وسريع 

وهو أمر ال ميكن تربيره إال برضوǷ هذه , درجة كبرية الصرŸ البوسين فإŒا تقاعست إىل 
 )1(  .املنظمة جملموعة دول كربى حتركها وفقا رȡباهتا وأهوائها 

•  á^ßfÖ<î×Â<ê×éñ]†‰ý]<ð]‚jÂ÷]<V 
 
ينخرȓ لبنان وإسرائيل يف أعمال عدائية متواصلة وعنيفة كانت , 2006متوز / يوليو  12منذ  

  .لبنان وإسرائيل من املدنيني  الغالبية العظمى من ضحايا يف
                                                 

  . 396ص ,  1993, جنيف ,  33عدد , المؤتمر الدولي لضحايا الحرب ,  مجلة الدولية للصليب األحمر )1(
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اليت ƶب على أطراف الƕاع املسلǴ التصرف مبوجبها  ةوينظم القانون اإلنساين الدويل الطريق
وقد وضع القانون اإلنساين الدويل يف األصل حلماية املدنيني وسواهم , أثناء العمليات العدائية 

Ǵاع املسلƕاطر الƯ ري احملاربني منȡ ل هذا القانون شرعية دوافع املتقاتلني يف وال يتناو, من
  )1(. محل السالح واللجوء إىل العنف 

والشك أن احلرب اليت شنها إسرائيل على لبنان أدت إىل الوقوع أضرار وخسائر كبري يف مجيع 
  اجملاالت واليت التزال تقديراهتا متفاوتة نظرا إىل عجز أي فريق تقين عن معانية األضرار 

ȡ ن بصدد معرفة يف مواقعهاƲ ري أننا لسنا بصدد معرفة مجيع األضرار اليت خلفتها احلرب بل
  .األضرار اليت حلقت باملواقع األثرية والتراث األثري اللبناين ككل 

حيث قام اإلحتاد العام لɊثريني العرب برئاسة الدكتور علي رضوان بدعوة رǗساء اجلامعات 
حالة املواقع  ةربية لعقد اجتماع يف جامعة الدول العربية ملناقشاملعاهد واجملالس األثرية بالدول الع

األثرية يف مدينيت بعلبك وصور يف لبنان ووضع احللول الالزمة حلمايتها كمواقع تراثية عاملية يف 
 .ضوء تعرضها للمخاطر نتيجة اهلجوم اإلسرائيلي املتواصل على سائر األراضي اللبنانية 

ام للمجلس األعلى لآلثار يف مصر الدكتور زاهي حواس خطابا رƧيا من جانبه بعث األمني الع
لكل من مدير عام اليونسكو كوشيكو ماتسورا واملدير العام ملركز التراث العاملي فرانشيسكو 

بندارين واألمني العام للجامعة العربية عمرو موسى أعرب فيه عن قلقه وانزعاجه الشديد 
  احلضاري اللبناين بكافة أشكاله جراء القصف اإلسرائيلي  للمخاطر اليت يتعرض هلا التراث

  )2(.   على لبنان
يف ƽال ȡرب بريوت " بعلبك"وأشار يف رسالته إىل أنه خالل األيام املاضية تعرضت مدينة 

جبنوب لبنان للعديد من الغارات اإلسرائيلية مما أدى إىل خلخلة التربة حتت " صور" ومدينة     
مشريا إىل أن مدينة بعلبك هبا العديد من بقايا معابد رومانية , ة هباتني املدينتني املواقع األثري

الذي حيوى أطول أعمدة رومانية يف العامل أما مدينة صور ففيها " معبد اإلله جوبيتار " وأمهها 
  . باإلضافة إىل مواقع أثرية ترجع للعصر القبطي والعثماين , يف العامل  ةأقدم مدينة فينيقي

                                                 
)1 (

  . بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب  1949من اتفاقية جنيف الرابعة سنة   111المادة 

مجلة  )2(
 
puk medi     18الساعة  37المقال  إلبراهيم شنيف ص , بالقاهرة   4/08/2006بتاريخ:  
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ووجه نداءا دوليا بضرورة عقد اجتماع عاجل مبقر ليونسكو بباريس ملناقشة الوضع الراهن 
للمواقع األثرية اللبنانية وتعريف اجملتمع الدويل بأمهيتها ألŒا ليست للبنان فقط ولكنها تراثا 
  يئيلعامليا بإضافة إىل اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة حلماية هذه املواقع ووقف القصف اإلسرا

  . حوهلا حىت ال تتعرض لدمار واالŒيار كما تعرضت املواقع األثرية من قبل
وأعرب الدكتور احلواس عن أمله يف تتضافر مجيع املنظمات الدولية وعلى رأسها األمم املتحدة 

  . حلماية مواقع التراث احلضاري اللبناين
  
  
  

< <
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í‘ø¤]V<  
جانب حقوقه املدنية والسياسية  ثقايف إىل لإلنسان حقوقايل العام أن القانون الدو استقر يف                   

  كما استقر يف القانون املذكور, واالقتصادية واالجتماعية
  .أن ككل شعب ولكل أمة يف  العامل هوية ثقافية متميزة وتراثا ثقافيا خاصا  
جتسد عبقريتها , شخصيتها املستقلةوممتلكات ثقافية هي جزء من كيان البالد من مكونات                  

ƣرة نتاج أبنائها املادي واملعنوي على امتداد التاريخ اإلنساين ومثلما حرص القانون  لومتث
  .اجلنائي على محاية حقوق اإلنسان فإنه حرص على محاية املمتلكات الثقافية للشعوب

  اء كانت تلك اليت تأمر بعدم االعتداء حيث خصص قواعد حلماية املمتلكات الثقافية سو                  
أو تلك اليت تسعى بطريق مباشر وȡري مباشر يف منع وقوع هذا االعتداء بقدر ما تضمن محاية                   

قانونية هلذه املمتلكات بقدر ما حتمل يف نفس الوقت ويف جوانبها الكثري من التناقضات خاصة 
أو بسبب استخدام الدولة ملمتلكاهتا , بب حالة الضرورة تلك اليت ترفع فيها املسؤولية بس

  .اƀ ... الثقافية يف أȡراض عسكرية أو تلك املتعلقة  باستعمال أسلحة الدمار الشامل 
                  ſأخذته باليد اليسرى لصا Ɩالشيء الذي يدفعنا إىل القول أن ما أعطته االتفاقية باليد اليم

خصوصا وأنه ولغاية  1954ضت نفسها يف مناقشات اتفاقية الهاي لسنة جمموعة دول قوية فر
اليوم مل تنص قواعد القانون الدويل عامة واإلنساين خاصة على إنشاء آلية دولية جنائية دائمة 

  . حملاكمة أولئك املخالفني ألحكامها 
, ى التراث املبƖ ووقايته وترميمه وعلى ضوءها ما قلناه وللبحث عن السبل الكفيلة للحفاظ عل                 

ƶب العناية به كما يشكل هذا املورد , الذي يشكل موردا سياحيا واقتصاديا واجتماعيا هاما 
  .أحد املقومات األساسية للشخصية اجلزائرية

وألجل هذا اقترحت بعض احللول عبارة عن توصيات ميكن من خالهلا تنشيط هذا املورد                  
  .نهوض به من حيز التهميش واالندثار وال
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  حلوȯ واقتراحاǧ اƪاصة باƩماية   
 ةƲن نقول أن هذا التراث هو مبثابة وثائق ذات قيمة حضارية تارخيية وفنية واجتماعي                   

أفكار ومستويات إبداع مما ƶعل حفظها بل حىت الدفاع  تففيه تتجسد خال صا, واقتصادية
  .اجبا قوميا وحضارياعنه و

وهذا الدفاع عن تراثنا املعماري ال ينبغي أن يفسر على أنه جمرد التمسك باملاضي وبعثه من  
بل ينبغي أن يفهم بأنه توكيد واع لɊصالة واستعادة امللكات اإلبداعية لذي األمة , جديد 

  .وحث قدراهتا على االبتكار 
ه والتدمري والزحف العمراين الغرŸ من جهة خصوصا وƲن نراه يواجه خطر التعرض للتشوي

  . أخرى
وألجل هذا سنحاول من خالل هذا احللول أو توصيات إن صǴ التعبري إلƶاد مهزة وصل بني 

  .املاضي واحلاضر واملستقبل 
  :اɋحياǒ ويتم كذلك بعدة طرق  -1
فس الغرض الذي لن تهانالتارخيية وبعث احلياة فيها وإنعاشها وذلك بإعادة صيا املنشآتإحياء 

أجنزت له أو إعادة جتديد وظائفها حسب متطلبات اجملتمع اجلديدة مع احملافظة على عناصر 
  أصالتها وهو وسيلة من وسائل احملافظة ويكون إما بإحياء الشكل أي املظهر اخلارجي

  .أو الغالف اخلارجي للمدينة واملتمثل يف زخارفها وطرازها 
ظيفة وهو أهم وأƽل من أحياء الشكل فقط ألنه إضافة إىل أو عن طريق أحياء الشكل والو

أحياء الشكل يأخذ بعني االعتبار يف التوزيع املكاين أو يكون عن طريق األحياء الشامل 
ويتم بإحياء للمتطلبات الوظيفة واملتطلبات اإلنسانية واالجتماعية معا بتوجيه اإلحياء , للمدينة

  بعد األعمق والثابت يف املنظور اإلسالمي للعمارة والذيال إىل البعد الفكري للعمارة وهو
  )1(   .يتغري بتغري الزمان واملكان  ال 

2-   Ʃعليهافا ȗ  ويتم  بعدة طرق:  
  .بصيانة املنشآت التارخيية واحلفاظ عليها دون املساس جبوهرها أو طرازها 

                                                 
)1(  

 
la protection du patrimoine culturel  immobilier – université Abou- bekr belkaid – faculté des sciences de 

l’ingénieur  conservetion .sauvegarde et restauration  du patrimoine bâti -CIPAB  .Algérie 2001 p.380-381.     
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ني االعتبار يف اخلطط دون أخذه بع,احلفȘ مبراقبة التراث وحراسة لينتفع به كتراث حضاري  
  .وذلك لغرض املتعة وإشباع احلنني إىل املاضي,املعمارية القادمة 

  ويطبق هذه النوع من احلفاظ على احلضارات املنقرضة اليت هلا بقايا يف مكان ومنتهية  
  . يف الزمان كأطالل واآلثار الرومانية يف بالدنا

لالستفادة منها يف اخلطط املعمارية ,ةصائص اإلسالمية للمدينة العربياحلفȘ بإظهار اخل
  .املستقبلية

وهو ما يسمى بإعادة , احملافȘ عليها بوظائف معاصرة, احلفȘ بإعادة توظيف املباين التراثية
 Ɩتلفة حضارية وتارخيية وثقافية , التأهيل  الفيزياوي والوظيفي للمبƯ ليحقق بذلك أهدافا

  .واجتماعية واالقتصادية وȡريها 
  )1(   : ل على őيǞة șروف االستقباȯ مالع   -3

  .العمل على ترميم واحلفاظ على املعامل األثرية  -
 ندرج اسم  التعريف باملعامل األثرية وذلك بوضع على كل معلم أثري لوحة من خالهلا   -     

  .  وتصنيفه عامليا إن دعت الضرورة إىل ذلك, احلضارة اليت ينتمي إليها , تاريخ إجنازه , املعلم 
  .اƀ..طرقات, املطارات, البنوك, املطاعم, توفري هياكل قاعدية مواتية كالفنادق -
 .خرائط خاصة بالطرقات لإلشارة إىل أهم املدن السياحية  -
 .تسهيل شروȓ احلصول على تأشريات بالنسبة للسياح  -
 .توفري ظروف استقبال مرضية  -
  .جيدة  ةتوفري شبكة لالتصاالت السلكية والالسلكي  -

 :هيǞة șروف االستقباȯ  وفري املوارد ت    -4
حتت وصاية الوزارات املعنية أي وزارة السياحة  تسخري ميزانية خاصة للبلدية والوالية -

واإلعالم والثقافة ذلك لغرض الترميم والصيانة واحلفاظ على املعامل األثرية احلضارية 
  .التارخيية

) الشيوǷ( بذوي السن املرتفعتشجيع الزيارات املدرسية وكذلك الزيارات اخلاصة  -
ويكون ذلك , هذه الفئات من املواطنني الذين حيتاجون أن نعتين هبم وكذلك ترفيهم 

                                                 
)1(  

 
la protection du patrimoine culturel  immobilier – université Abou- bekr belkaid – faculté des sciences de 

l’ingénieur  conservetion .sauvegarde et restauration  du patrimoine bâti -CIPAB  .Algérie 2001 p.374.     
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بأسعار رمزية متكن من توفري عوائد ختصص لتغطية الصيانة واحملافظة على املعلم 
  .األثري

 )1(  : لعمل على توفري أخصائيني وưتهنني يف ƭاȯ الصناعة السياحية ا    -5
  .تǴ معاهد متخصصة لتكوين أخصائيني يف جمال السياحةف -
ختصيص فروع خاصة للتكوين ضمن مراكز التكوين املهين يف فن الطبخ والصناعة   -

 .التقليدية 
 .تكوين مرشدين سياحيني للعمل مباشرة مع الوكاالت السياحية الوطنية أو األجنبية -
باإلضافة العمل , هذا اجملاليف  العمل على تكوين أخصائيني: يف ما خيص الترميم  -

والتعاقد مع أخصائيني يف احملافظة على املعامل األثرية التارخيية حىت نتمكن من تبادل 
 .التجارب واخلربات سواء داخل اجلزائر أو خارجها

  .تشجيع مجعيات ȡري جتارية على احملافظة على املعامل األثرية  -
تعريȤ باملورد السياسي  اƨزائري عتماد سياسة إعالمية وتروƶية Ƣكن من الا   -6

 ȯمن خال ȫكن أن يتحقق ذاƹو: 
سعي السلطات املعنية على تشجيع القطاع اخلاص على العمل والتقاعد مع الوكالة  -

  ).الوكاالت األجنبية ( السياحية اإلعالمية املختصة 
على أن تعلن  بعض املعامل األثرية ضمن حظرية   UNESCOالعمل مع منظمة  -

 . احملفوظة عامليا املعامل
 .INTERNETإدراج مجلة املعامل األثرية واحلضارية اليت تزخر هبا اجلزائر يف شبكة  -
لتدليل السائINTERNET   Ǵإدراج كذلك مجلة هياكل االستقبال القاعدية ضمن شبكة  -

واح هبا اجلزائر  من إمكانيات سياحية خاصة بقدراهتا وإمكانياهتا على استقبال الس على ما تزخر
   .يف ظروف جيدة كما ميكن تنشيط السياحة االجتماعية 

 :تǖمني اƩماية األمنية واƨنائية للتراǫ الثقايف  -7
  بتوعية اجلماهريية بأمهية احلفاظ على اآلثار والتراث الثقايف للشعب ألن أقوي وذلك -

                                                 
)1(  
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ة دائمة حلماية ما ميكن أن يواجه به مرتكبو اجلرائم الثقافية هو وجود مواطنني على علم ويقظ 
  .املمتلكات الثقافية يف بلدهم 

وضع تدابري ترمي إىل عرقلة االجتار ȡري املشروع عرب احلدود الوطنية باملمتلكات  -
  .الثقافية املنقولة سواء كانت مسروقة أو مل تكن 

 فرض عقوبات إدارية وجزائية مناسبة وفعالة على مرتكƑ جرائم التعدي على -
  . وبالتراث الثقايف للشع 

تصعيد جهود الشرطة باخلصوص الشرطة السياحية يف Ưتلف البالد ملكافحة جرمية  -
  .املاسة بالتراث 

 ة وفرض العقوبات مثل مؤمتر عقد مؤمترات يف ما خيص هذه املواضيع كالتوعي -
هافانا  ومؤمتر األمم املتحدة ثامن ملنع اجلرمية,  1975املتحدة اخلامس ملنع اجلرمية جبنيف األمم 

 .  1987األردن  -املؤمتر الثاين عشر - ومؤمتر دور الشرطة يف محاية اآلثار,  1990
 )1( : يف ما Ƹص الصعيد القانوين  -8

  . حتييثها من جديد حسب مستجدات العصر مراجعة النصوص و -
خاصة بتطبيق أحكام القانون  تنفيذيةوالثقافة بإصدار مراسيم  االتصالمطالبة وزارة  -

   .املعامل التارخيية  فاظ على املواقع واخلاصة باحل 04- 98
 )2(    :فيما يتعلق باƬيكلة اɋدارية  -9

 اليت هلا تأثري على محاية التراث بأكمله ضرورة التنسيق بني Ưتلف القطاعات  -
البد  ليس جمرد رأي تبدي به بل, مع تفعيل أنشطتها اة إليهلاملوك اوحتديد أهداف مهامه

  . وتفضيل مصلحة األثار على املصاſ األخرى , قع تطبيقها على أرض الوامن 
دن القدمية و إعادة يف ما خيص محاية امل لآلثارإعادة النظر يف مهمة املؤسسة الوطنية  -

 .للحظائر الوطنية  راالعتبا
 . القيام جبرد شامل للتراث األثري على مستوى التراب الوطين   -
 . ملؤسسات املكلفة بالصيانة والترميم ختصيص نسبة معتربة من الدعم املايل جلميع ا  -

                                                 
   . . 39 -34بعنوان التعاون الثقافي بين دول الجامعة العربية  ص  – 2006سنة  41بغداد رقم  –بيت الحكمة  –مجلة الحكمة   )1(

   .  18ص .  2007/ 01/ 27بتاريخ  – 2603العدد  –جريدة الزمان الدولية   )2(



لجزائر  ا الحماية القانونية للتراث المادي العقاري في أفاق                                                          ثاني الالفصل   
 

 

 89

بنهج سياسة اإلȡراء واليت اعتمدهتا تونس للحفاظ على  ةقيام اجلهات املسؤولي -
وهذا ما أظهر نتائج جد , ز معتربة ألحسن ترميم يف املدينةاألحياء القدمية بوضع جوائ

 .مرضية
, ابوس لصون البيئةو إنتهجتها  ألول مرة منظمة اليونسكو يف إيطار جائزة السلطات ق

  .على املستوى العاملي يف جمال محاية البيئة 1889أول جائزة عربية يتم منحها سنة  وتعترب
  :ص اɋنتعاȇ الثقايف والفين ما Ƹ يف -10
 .إدخال علم األثار الوقائي ضمن املنظومة التربوية   -
هبذا الكتاب واملطالعة العمومية وجب خلق منتوج وطين وإصداره وتوزيعه  Ɲصوص -

  .اخلصوص 
كما يبديل ضرورة إستحدات إدارة مكلفة بالتراث الثقايف ومؤسسات مستقلة   -

     . مكلفة بدراسة وصيانته وتثمينه 
 : تøوصيøاǧ  خاصة بوالية تلمسان  

ومباأنه حصصنا يف دراستنا هذه والية تلمسان كنموذج أو كعينة يقاس عليها إىل أي مدي 
  .اتنا األثري ؟ وما هي هذه اإلعتداءات ؟ وكيف يكمن معاجلتها ؟تتوفر احلماية القانونية لثر

وعلى اخلصوص مدينة , ومن نافلة القول أن أخصص بعض التوصيات خاصة بوالية تلمسان
حيفȘ هلا وقارها وهيبتها وƶعلها يف مرتبة , تلمسان اليت تزحر بتراث حضاري ومعماري ثري 

  )1(       : ومن بني هذه التوصيات , الصدارة 
 SECTEUR( مطالبة السلطات املعنية بإعتبار مدينة تلمسان العتيقة قطاعا حمميا  -1

SAUVEGARDE  ( اخلاص باحلفاظ على  04-98بناءا على ما ورد يف قانون
  . املواقع واملعامل التارخيية وتفعيل قرار احلماية هبذا الصدد 

يا وبشريا ومن مهام هذا املطالبة بإحداث ديوان خاص بالتراث املبين وجتهيزه فن -2
 :الديوان 

                                                 
)1(  
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, القيام بأعمال التوثيق الدقيق للمباين التراثية بإستعمال التقنيات املتطورة احلديثة -
وكذا التحليل العلمي املضبوȓ هلذه األبنية بإشراك احلربات والكفاءات 

 .املتعددةالتخصصات
تأهيل التراث  توجيه ومساعدة ذوي القرار على وضع السياسة املالئمة إلعادة  -

 .املعماري 
الوطين , حتضري امللفات الالزمة والكاملة لعملية التصنيف كانت على املستوى احمللي  -

 . أو العاملي 
اإللتماس من السيد الوايل تسهيل مجعية احملافظة على التراث املعماري بتلمسان  -

 .وترقيته من أجل مساعدة الديوان يف مهامه
يف أهم املعامل واملواقع التارخيية بتلمسان واإلسراع إعداد ملفات منوذجية لتصن -

األلسكو , بتقدميها لذى املؤسسات الدولية عن طريق اللجنة الوطنية لليونسكو 
 . واإلسسكو ,

من أجل    ICOMOSإقامة رابطة حملية بتلمسان للجمعية الدولية العامل واملواقع -
 . ة تبادل اخلربات مع اللجان الوطنية واللجان العاملي

-  Ɩمطالبة السلطات املعنية بوجوب حصر أعمال الترميم والصيانة ملعامل التراث املب
 .على املختصني واملهنيني ذوي اخلربة 

العمل على إنشاء مركز الدراسات العليا يف تلمسان املتحصصة يف الترميم واحلفاظ   -
 . على التراث املعماري 

مل على إنشاء مركز التكوين املهين العمل على تشجيع وتنشيط مهين للتراث والع -
 . حلفاظ على التراث املعماري 

تشجيع الطلبة يف املؤسسات اجلامعية على االستلهام من التراث املعماري عند القيام  -
مبشاريع جيدة وترشيحها لنيل جوائز مثل جائزة منظمة املدن العربية أو جائزة 

 . أȡاخان للعمارة اإلسالمية 
بزيارات ميدانية للتحسيس مبدى أمهية التراث ويكون ذلك بالتنسيق احلث على القيام  -

بني املسئولني احملليني واجلامعة ومؤسسات التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي 
 Ɩواجلمعيات الساهرة على محاية التراث املب. 
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بتنظيم مواقع كل , االستفادة من التقنيات احلديثة اليت توفرها وسائل االتصاالت -
شبكة اإلنترنيت من طرف كل املؤسسات املهتمة بالتراث للتعريف به وتبادل 

 . املعلومات املختصة
والسعي " اجلامعة والتراث " كمركز لفروم اليونسكو  دتثبيت جامعة أŷ بكر بلقا ي -

إىل خلق شبكة وطنية بني جامعات الوطن ومن املؤكد أن مجيع  احللول واالقتراحات 
افظة عليه ومتثيله يف أحس قفزة نوعية لنهوض بتراث راقي وحمتعترب , والتوصيات

عن طريق , االقتصاديإال أن الوعي الثقايف بالتراث سيؤدي إىل حتسني املستوى متثيل 
 .تطوير السياحة األثرية والتراثية 

, و البد من أن ترفع الدولة الوعي األثري بني الشعب إدا أرادت أن حتافȘ على أثارها
  .ل جزء  كبري من كياŒا ووجودها كدولة وأفرادي ميثذوال

و ال يكون إال عن طريق ارتفاع مستوى معيشته ومستوى تربيته وتعليمه وذلك عن طريق 
و ألجل هذا وضعت برنامج منوذجيا إلستراتيجية السياحة , تطوير السياحة األثرية والتراثية

  . األثرية
  :األثرية برنامƴ ǰوذجيا ɋستراتيǲية السياحة        

يشكل موردا سياحيا واقتصاديا واجتماعيا , إن احلفاظ على التراث املبƖ ووقايته وترميمه 
  منكن ,ƶب تسخري كافة املوارد البشرية واملالية قصد تثبيت استغالله بطريقة جيدة , هاما

  لشموليةمن مضاهاة ومسايرة الدول على الساحة العاملية يف جمال السياحي يف ظل العوملة وا 
  .عن طريق تراكم رأس املال والرفع من الدخل القومي  

  والدور الذي ميكن أن يلعبه هدا املورد الثقايف , وعلى أساس هذه األمهية, ومن هذا املنظور
  .واالجتماعية والثقافية يف اجلزائر وكذا الدولية  ةيف حياة االقتصادي

  .األمثل هلذا املورد ؟فكيف ميكن إعداد إستراتيجية تسويقية لالستغالل 
  . و كيف ميكن أن يساهم يف الدخل القومي ؟

وقبل أن جنيب عن هذه التساǗالت أود أن أـتكلم عما تزخر به اجلزائر من معامل حضارية 
  .وأثرية

فمن منظور جغرايف وتارخيي ميكن اعتبارها يف أن واحد , إن اجلزائر متتاز مبورد سياحي خاص 
  .ي ومتوسطي بلد إفريقي  شرقي أوسط
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فإذا نظرنا هلا من هذه الزوايا إŒا متتاز جبملة من املعطيات واملؤهالت ما ƶعلها مبثابة قارة 
البشرية وكذا طبيعة أراضيها  اذلك لالختالف املوجود يف تركيبته, وليس إال دولة , حقيقية

  . ومناخها وزراعتها 
اليونانية , لحضارات اليت عرفتها أراضيها عالوة على ذلك ميكننا اعتبار اجلزائر مبثابة متحف ل

  .التركية , األندلسية ‘ اإلسالمية , العربية , الرببرية , القرطاجية , ةالفينيقي,الرومانية ,
وتنفرد اجلزائر باحتوائها على أكرب , وهلا بعض احلفريات اليت يرجع تارخيها إىل ما قبل امليالد 

  ).سيلي ناجر طا(متحف على اهلواء الطلق يف العامل 
املوجودة بوالية باتنة على أŒا الثانية يف العامل بعد بوابة     Timgadأما بوابة متقاد 

pompoe ريها من صومعة املنصورةȡو    Mansourah املوجودة مبدينة تلمسان وقصر
بغض النظر عن الفسيفساء اليت تزين مجلة , املوجودة بقلب املدينة , املشور وعجائبه الثالث 

  . من مساجد الواقعة يف تلمسان والباب النحاسي ملسجد سيدي بومدين 
  . إن السائǴ يف اجلزائر ميكنه إدراك مجال بالدنا وحضارهتا من ȡري أي صعوبة

ومل يويل هذا القطاع بالعناية , ومن املؤكد أن التجربة اجلزائرية يف جمال السياحية تبقى حمدودة 
ألـهداف اليت سطرت له وبغض النظر على ما تتوفر عليه اجلزائر الكبرية اليت متكنه من حتقيق ا

  .من اإلمكانيات ومناظر وسلع سياحية ما ƶعلها يف طليعة الدول السياحية يف العامل 
فرȡم احملاوالت العديدة لبعث هذا القطاع إال أنه مل يتمكن من استغالل املوارد والقدرات 

  .اخلاصة به 
لعدم حتديد املهام اليت كان على هدا القطاع حتقيقها بوضوح أي  يرجع األمر اعتقادناففي 

   . مل ختصص له اإلعتمادات املالية الكافية  إذ, إستراتيجية تسويقية واضحة املعامل 
كذلك مل تكون هناك سياسة تكوين لإلطارات املشرفة على هذا القطاع وبأحر نقص املعاهد 

    .السياحةتنفيذية يف واملراكز لتكوين اإلطارات السامية وال
, وȡياب االستقرار السياسي , التوتر الذي عرفته البالد يف العشرية األخرية, زيادة على هذا

واستنادا هلذا االختصاص ,والطبخ ةكان سببا يف اكتفاء اجلزائر بتكوين أخصائيني يف الفندقي
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مة هذه األخرية النقل فمه, خولت سياسة الترويج واإلعالن لشركة اخلطوȓ اجلوية اجلزائرية 
  )1(     .اجلوي وليس وكالة إعالنية

حيث حاولت , ومن الواضǴ يف جمال التسويق يسمى   هذا النقص بالقصر النظر التسويقي
  السلطات أن تتدارك اخلطأ منم خالل إحياء املؤمترات وامللتقيات و ختصيص اهلياكل القاعدية

ياب إستراتيجية تسويقية للسياحة يف اجلزائر بشكل زيادة على هذا ȡ, إىل اخلواص) الفنادق(  
Ǵواض  .  

فعلى ضوء ما تقدم إننا نالحȘ أن السياحة أصبحت من بني األولويات االقتصادية ألي دولة 
مازالت اجلزائر , على أŒا صناعة سياحية, ففي الوقت الذي تعتربها جمموعة كبرية من الدول

  .تعتربها نشاȓ سياحي 
سواء ما يرتبط منها بنظريات حتديث التسويق , األسس العلمية للتسويق  ƶدر بالذكر أن

وتنظيم وإدارة النشاȓ التسويقي وȡريها يف جماالت أخرى واحدة يف كل من تسويق اخلدمات 
  .وتسويق السلع املادية

وهذا يرجع , إمنا االختالف يكمن يف متطلبات التطبيق واملمارسة املرتبطة بالتسويق اخلدمات
حيث : وعلى هذا األساس ميكن تعريف اخلدمة, أي السلعة السياحية,  أصل أو طبيعة اخلدمةإىل

  أو نشاȓ يقدم لشخص أخر , إن اخلدمة هي أي شيء(    T.C K.nnearعرفها 
وال ميكننا امتالكها خالل العملية التبادلية , أو كتسهيل لتقدƇ سلعة أو نشاȓ الستعمال أخر

ميكنها أن تصاب عملية , وعليه ال ميكن ختزينها أو نقلها , ري ملموسةأي ȡ,إŒا ȡري منظورة 
  )2(     .)البيع لسلعة ملموسة 

  : فمن خالل هذا التعريف ميكننا استخالص أن اخلدمة متتاز باخلصوصيات التالية 
  Intangibilité.اخلدمة ȡري منظورة أو ȡري ملموسة 

    inconsistency. اخلدمة ȡري متجانسة
  insepanbility.  مة ȡري منفصلة على جهة اليت تقدمهااخلد

                                                 
)1(  

 
la protection du patrimoine culturel  immobilier – université Abou- bekr belkaid – faculté des sciences de 

l’ingénieur  conservation .sauvegarde et restauration  du patrimoine bâti -CIPAB  .Algérie 2001 p.369-370.     

)2(   
 
t.c.kinnear  $ al (1986) "  principales of  marketing " 43-,2nd édition ,Scott,fores man and 

comparny,lllilois (u s a),p 13.     
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  inventory.  ال ميكن ختزين اخلدمة 
الفناء : وحسب الدكتور ع أبو القحف ميكننا إضافة ثالثة خصائص للخدمة وهي على التوايل

  .نظرا لكوŒا تستهلك أثناء إنتاجها  perishabilityأو التقادم السريع  
مبعƖ أنه يف كثري من األحيان , تقدميها واالستفادة منها أي استهالكها االرتباȓ بني إنتاجها أي

  . يشارك العميل أي الزبون يف إنتاجها
  . تنفرد متيز قنوات توزيعها

, فالنظر إىل هذه اخلصائص قد ختتلف عملية التسويق اخلدمات الختالف طبيعة اخلدمة نفسها
عكس الكالسيكي اخلاص بالتسويق دمة على وهذا ما يتجلى يف اختالف املزيج التسويقي للخ

  .امللموسةالسلعة املصنعة 
ومن الضروري أن نتعامل مع ما يعرف بسبع عناصر للمزيج التسويقي اخلاص بتسويق 

ƶب , أي زيادة على األربعة عناصر الكالسيكية اخلاصة بالسلع املصنعة امللموسة  اخلدمات
ئص اليت متتاز وتنفرد هبا اخلدمة على عكس إضافة ثالثة عناصر أخرى وذلك نظرا للخصا

   . السلعة
األخصائيني يف اجملال السياحي أن هناك إستراتيجيات خاصة بالتسويق السياحي  وحسب
أن كل واحدة متتاز على نظريهتا ببعض اخلصائص املميزة هلا واملتمثلة يف إستراتيجية ,حيث

     ). املختارة(نتقالية السياحية السياحة املكتفة وإستراتيجية السياحة اال
من Ưتلف الشرائǴ االجتماعية وخاصة , ومن خصائص األوىل عدد كبري من السواح

حيث ƶب توفري كل ما اعتاد أن يقوم به السائǴ ,تكون السياحة ترفيهية واجتماعية ,الشباب
ث وتكون فيكون عدد قليل من السواح من العمر الثال, يف بلده األم أما السياحة االنتقالية 

عبارة عن سياحة ثقافية أي تبادل التجارب واخلربات وترقية العادات والتقاليد وتنشيط البحوث 
    .يف جمال املعامل احلضارية واألثرية 

التسويق أداة إدارية فعالة يف يد املسري فإنه ميكن من حتديد والتعرف وكذا تلبية رȡبات  فاعتبار
  ).السواح( املستهلكني 
ƶب مراعاة مجلة , تنشيط السياحة على املعامل احلضارية واألثرية إطارسياق أي يف ففي هذا ال

  ).التكوين (املوارد البشرية -: وهي واملتغرياتمن العوامل 
  .املوارد املالية واملادية -
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 .السياسة أو اإلستراتيجية اإلعالنية -
 .اإلطار القانوين -

ية وتعترب هذه املتغريات يف جممعها اإلطار واليت على أساسها ميكنا إعداد إستراتيجية تسويق
املوايت الذي ميكن من تويف الشروȓ الضرورية لعرض منتج سياحي موايت يتماشى مع متطلبات 

  السياح ومتاشيا مع اإلمكانيات املادية والبشرية اليت تتوفر عليها اجلزائر وتتمثل هذه املتغريات 
       .يف النموذج املبني أدناه

                                                
  ,معاهد Ưتصة, باجلامعات

مراكز التكوين  

 ا
  )1( 

 
 
                  

  ارƸيةعلى املعامل اƩضارية واألثرية الت ةƴوذج لترقية وتنشيȔ السياح                 
                                                 

)1(  
 
la protection du patrimoine culturel  immobilier – université Abou- bekr belkaid – faculté des sciences de 

l’ingénieur  conservation .sauvegarde et restauration  du patrimoine bâti -CIPAB  .Algérie 2001 p.372-373.     

ترقية وتنشيط السياحة
على املعامل احلضارية 

  واألثرية التارخيية 

التكوين                         
  ,معاهد Ưتصة, باجلامعات

  مراكز التكوين املهين 
اإلداريني القائمني على األنشطة 

  السياحية
 الباحثنيالعمال التنفيذيني 

  واملادية املالية املوارد
ختصيص ميزانية معتربة للترميم 

  نة والصيا
  توفري شروȓ استقبال مواتية 

  تكنولوجيا 

ɋطار القانوينا 
قانون محاية املوارد السياحية واملعامل  -

  احلضارية واألثرية
تشجيع إنشاء مجعيات محاية املعامل  -

 احلضارية واألثرية
 UNESCOةالتعاقد مع املنظمات الدولي -

ICOMOS  

ɋعالما  
Internet ال ةشبك  ووكاالت         
سياحة أجنبية وكاالت إعالمية Ưتصة 

 األجهزة اإلعالمية الوطنية والدولية 
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  مبا يتماشى ,الصناعة السياحية يف اجلزائر مل ترقى إىل املستوى املطلوب وخالصة القول أن 
, كما أŒا مل تتمكن من حتقيق األهداف املرجوة, مع اإلمكانيات املالية واملادية اليت خصصت هلا

  فةا القطاع سواء كانت مكثذا يعود إىل ȡياب إستراتيجية واضحة بالنظر إىل هذكل ه
 .أو انتقالية 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  مما هو ثابت بطبيعته وكل , جاء يف بعض القوانني أن اآلثار أو األثر كل ما أنشأه اإلنسان

  ويرجع عهدها , والبقايا اليت خلفها وهلا عالقة بالتراث اإلنساين, ما أنتجه بيده أو فكره 
واآلثـار  ,واحليوانيـة والنباتيـة   ,إىل أكثر من مئة عام إضافة إىل بقايا السالالت البشـرية 

  .والفنون اإلبداعية واملقتنيات الشعبية ,العقارية
  من تاج حمل اهلندي , موقع طبيعي وثقايف 788ويشمل التراث اإلنساين أكثر من 

  .مات اجليزة إىل تومبوكتو يف مايلإىل أهر
الهاي بأŒا تشمل املمتلكات املنقولة والثابتـة   اتفاقيةواملمتلكات الثقافية حسب ما جاء يف 

 واملخطوطـات ية الكربى لتراث الشعوب الثقايف كاملباين واألمـاكن األثريـة   ذات األمه
وكل األشياء ذات القيمة التارخيية واألثرية وكذلك املبـاين املخصصـة حلمايـة    , والكتب

, وȡريها ذات العالقة, فوظاتكاملتاحف ودور الكتب وƯازن احمل, املمتلكات الثقافية نفسها
ووقـت  , واالحترام واحلماية املتواصلة وقت السلم ةيات الوقاياالتفاقواليت تتطلب مبوجب 

  . وŒبها أو تبديدها, وحترƇ سرقتها,وعدم تعريضها للتدمري أو التلف, احلرب
وتتميز مواقعهـا  , وثقافة وحضارة, وتعد اجلزائر من أهم الدول الغنية باملواقع التارخيية أثارا

وجبـال  , ث أن األرض اجلزائرية مترامية سـواحل حي, التارخيية بالتنوع الثقايف واحلضاري
, فهي حتتضن رسوم ما قبل التـاريخ وƯلفـات اإلȡريـق   , وأودية, وصحاري والسهول

  .واإلسالميني, والعرب ,  والبيزنطيني, والرومان, "الكنعانيني" والفينيقيني
  , قاد يف الشرقومت, وأثار قلعة بين محاد, فمن رسوم جانيت يف اجلنوب إىل تيبازة يف الشمال

كل تلك املدن واحلضارات خلفت وراءها موروثات ومواقـع  , إىل أثار منصورة يف الغرب
واألودية تعرضت وال زالت تتعرض إىل الكـثري مـن   ,أثرية معظمها مكشوفة يف الصحراء 
واألمطار , والتدمري الناتج عن الرياح, كعوامل التعرية, األخطار املترتبة عن الظروف الطبيعية

 ةوالسـرق , واالكتشـافات , كسوء التنقيـب , عبث العوامل البشرية إضافة إىلوالزالزل ,
  وȡريها , واالستعمار الفرنسي, احلرب العاملية الثانية هوما خلفت, هوالتشوي, والنهب

  .يف السنوات األخرية والداخلية, من احلروب والغزوات اخلارجية



 

األول املـادي ويشـمل   : طلب السري يف اجتاهنييت, إن محاية املمتلكات الثقافية واحلضارية
, وإعداد الدراسـات االستكشـافية  , واحلماية واحلفȘ والتوثيق, الترميم والصيانة املتواصلة

, فـȘ والتوثيـق  وتأسيس املؤسسات أو املصاſ املتخصصة يف جمال الرعاية واحل, والتحليلية
ودعمها باألموال املطلوبة للقيام , لفنيةوتوفري العناصر البشرية وا, والسهر على محاية الثقافة

  .بدورها
ويتعلق بإصدار و تطوير التشريعات القانونية من أجل احلفاظ على تلك :القانويناالجتاه الثاين 

  واحلرص , ومتابعة تلك القوانني, ورمبا إنشاء أجهزة أمنية وقضائية لتنفيذ ,املمتلكات الثقافية
  وختريبها , وسرقتها, ومنع االعتداء على اآلثار, رخييةعلى سالمة املواقع األثرية والتا

  .أو االجتارهبا
  ,وتتبعا لتلك التشريعات جند أن أȡلبها ينص على عدم إتالف اآلثار العقارية أو املنقولة

أو فصل جـزء  , أو تغري معاملها,أو احلفر عليها ,أو تشويهها بالكتابة , أو إحلاق الضرر هبا 
وعـدم  , وعدم التصـرف فيهـا  ,أو وضع الالفتات عليها, ات عليهاأو لصق اإلعالن, منها

  .دون إذن من السلطات املختصة,تصديرها إىل اخلارج
حيث يستند الشـق األول  , وينقسم قوانني محاية املمتلكات الثقافية إىل شقني دويل وحملي

يـة ممتلكـات   الدويل على معاهدات واملواثيق الدولية اليت تنص على اعتبار أن املواقع األثر
  .ثقافية وإرث حضاري يتطلب احلماية واحملافظة عليه بشىت الطرق 

أما الشق الثاين ويشمل التشريعات والقوانني املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافيـة واملواقـع   
التارخيية على املستوى الوطين واليت تعتمد على االتفاقيات الدولية واإلقليمية وعلى املرجعية 

  . الدولة يف نفس اجملال يفالقانونية 
  اآلثارƶوز ألي مالك ألرض أو مباين أو منتفع احلفر والبحث عن  وقد حدد القانون أنه ال

و حدد القـانون  , قانون األثر ومبوافقة جهة االختصاص وفقا ألحكام الأو التصرف فيها إ 
اجلوانب الفنية واإلدارية للعالقة بني املؤسسات الدولة العامة واجلهـات املختصـة حبمايـة    
املمتلكات الثقافية والتدابري الالزمة للحماية واحملافظة على املخلفات األثرية وطرق االستفادة 

كما أن مواد القانون , قدميةإضافة إىل حتديد املفاهيم اخلاصة باملدن التارخيية واملباين ال, منها
كإعداد املخاŸ و انقاد املخلفات األثريـة  , تتمشى مع املواثيق الثقافية زمن السلم واحلرب

  . تسجيل املواقع األثرية دوليا ىوالتحف النفيسة والعمل عل



 

كما أنه ال ƶوز ألية جهة عامة أو خاصة أن تضع أي Ưطط أو تعديل على األرضي واملباين 
  .يف ما خيص املدن القدمية ولنفس الغرض, اآلثارة إال بعد موافقة مصلحة األثري

كما أن التعاون يف تطبيق العقوبات على الرȡم من ضعفها يف بعض األحيان يساهم بشكل 
كبري يف ارتفاع حاالت االعتداء على املمتلكات الثقافية ناهيك يف عدم وجود أجهزة أمنية 

قافية ومتابعة العابثني واملهربني وȡريهم مـن ذوي النفـوس   متخصصة حلماية املمتلكات الث
  . املريضة

وأخريا إن محاية املمتلكات الثقافية سواء املادية وȡري املادية يعتمد بالدرجة األول على الوعي 
  . االجتماعي مبدى أمهيتها وقيمتها وما تشكله من إرث ثقايف وحضاري للمجتمع ككل

مع اجلهات  والتعاونة ممتلكاهتا باحلفاظ عليها من عبث العابثني إن مسامهة اجلماهري يف محاي
إضافة إىل التسجيل ,املختصة باحلماية يشكل عنصر أساسيا يف أي عمل خيدم تاريخ اجملتمع 

ودعم املؤسسات املسـئولة  , والتوثيق حمليا ودوليا لكل املوروثات األثرية والثقافية وحصرها
قيام بدورها يف جمال حفȘ وصيانة وترميم تلـك املخلفـات   عنها ماديا ومعنويا وبشريا لل

وإصدار التشريعات وتطويرها وربط التعاون مع املؤسسات اإلقليمية والدولية يف سبيل احلد 
  . من عمليات السطو والسرقة وإعادة ما مث سرقته أو نقله بطرق ȡري مشروعة

ات املتخصصة يف اجملـال األثـري   إن محاية تراث اجملتمع ليس عمال فرديا أو يتعلق باملؤسس
فاملؤسسات التعليميـة  , والسياحي فحسب بل هي مسؤولية كافة أفراد اجملتمع ومؤسساته

بأمهية املمتلكـات  , ميكن هلا أن تسهم يف تعليم وتثقيف أطفال املدارس وطالب اجلامعات
خالفني لقـوانني  الثقافية للمجتمع وتدربيهم على كيفية احملافظة عليها من عبث العابثني وامل

كذلك ميكن لوسائل اإلعالم املطبوعة واملرئية واملسموعة أن تسهم يف توعية أفـراد  . اجملتمع
اجملتمع باحلفاظ على أثار اجملتمع وذلك من خالل القيام باحلمالت اإلرشادية حول أضـرار  

لقانونيـة  سرقة املمتلكات الثقافية أو املتاجرة هبا بطرق ȡري مشروعة وإبـراز العقوبـات ا  
  .للمخالفني والعابثني

كما يكمن الدور األكرب على املؤسسات األمنية ملراقبة أماكن العبور كاملطارات واملـواين  
دقيقة و استخدام األجهزة التقنية العالية للكشـف   ونقاȓ عبور احلدود الربية وȡريها مراقبة

دبلوماسية والشرطة الدوليـة  عن اآلثار املسروقة واملهربة للخارج والتعاون مع املؤسسات ال



 

السترجاع كافة املمتلكات الثقافية املسروقة واملنقولة خارج الوطن وفقا لالتفاقيات الدولية 
   .املشار إليها سابقا

  كما أنه ميكن تشكيل جلان بني األقطار العربية عموما أو أقطار املغرب العرŸ للتعاون األمين 
كمـا  , اآلثار واالجتار هبا دون علم اجلهات املختصةللتصدي لعصابات هتريب  واملعلومايت

واضحة للحـد مـن    دƶب أن تتضمن قوانني السياحة وزيارة املواقع األثرية والتارخيية موا
وأن تكون تلك العقوبات على شكل إرشادات وحتذيرات توضع , السرقة وما يترتب عليها

  .ةمداخل املواقع التارخيية والسياحي عنديف أماكن واضحة 
كات الثقافية وتضع جتمع كافة التشريعات الدولية والوطنية على محاية املمتل: وخالصة القول

ومن مث يبقى على اجلهات التنفيذية املختصة أن تضع , األسس واملبادǛ القانونية لتنفيذ ذلك 
ضمن خططها وبراجمها كيفية تفعيل تلك التشريعات وتطبيقها بالتعاون مع األجهزة األمنية 

  . والقضائية مع احلرص على التعاون لتوعية اجلماهري باملسؤولية اجلماعية عن ذلك
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  4ق رقم øملح
  .1998يونيو سنة  15املوافق  1419مؤرǷ يف صفر عام  04- 98مقتطفات من قانون رقم 

  محاية التراث الثقايف                                        
وسن القواعد العامـة حلمايتـه   , يهدف هذا القانون إىل التعريف بالتراث الثقايف لɊمة:  1املادة 

  .و يضبط شروȓ تطبيق ذلك, واحملافظة عليه وتثمينه
, متلكـات الثقافيـة العقاريـة   مجيع امل, يف مفهوم هذا القانون, يعد تراثا ثقافيا لɊمة:  2املادة 

, املوجودة على أرض عقارات األمالك الوطنيـة ويف داخلـها  , واملنقولة, والعقارات بالتخصيص
واملوجودة كـذلك يف الطبقـات   , أو معنويني تابعني للقانون اخلاص اململوكة ألشخاص طبيعيني

ضارات املتعاقدة منذ عصر ما قبل اجلوفية للمياه الداخلية واإلقليمية الوطنية املوروثة عن Ưتلف احل
  .التاريخ إىل يومنا هذا

وتعد جزءا من التراث الثقايف لɊمة أيضا املمتلكات الثقافية ȡري املادية الناجتـة عـن تفـاعالت    
األفراد واجلماعات عرب عصور واليت ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنـة   اجتماعية وإبداعات
  .الغابرة إىل يومنا هذا

  : تشمل املمتلكات الثقافية ما يأتى : 3دة املا
  ,املمتلكات الثقافية العقارية -1
 ,املمتلكات الثقافية املنقولة -2
 .املادية املمتلكات الثقافية ȡري -3

ميكن أن يتوىل تسيري املمتلكات الثقافية املتعلقة بـاألمالك اخلاصـة التابعـة للدولـة     :  4املادة 
 30-90سب األشكال املنصوص عليها يف القانون رقـم  واجلماعات احمللية أصحاب احلق فيها ح

  .واملتعلق باألمالك الوطنية واملذكور أعاله 1990املؤرǷ يف أول ديسمرب سنة 
ميكن دمج املمتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية اخلاصة يف األمالك العمومية التابعة :  5املادة 

أو عن طريق , طريق نزع امللكية من أجل املنفعة العامة  أو عن, للدولة عن طريق االقتناء بالتراضي
  .ممارسة الدولة حق الشفعة أو عن طريق اهلبة
  .بالتراضي ممتلكا ثقافيا منقوالميكن الدولة أن تكتسب عن طريق االقتناء 

وحـق  , حتتفȘ الدولة حبق سن ارتفاقات للصاſ العام مثل حق السلطات يف الزيـارة والتحـري  
  .تمل يف الزيارةاجلمهور احمل



 

ختضع كل نشرية ذات طابع علمي تصدر يف التـراب الـوطين أو خارجـه ويكـون     :  6املادة 
موضوعها دراسة وثائق ȡري مطبوعة حمفوظة يف اجلزائر وتتعلق بالتراث الثقايف الوطين إىل ترخيص 

  . الوزير املكلف بالثقافة
املسجلة يف اجلـرد  , للممتلكات الثقافية املصنفة تعد الوزارة املكلفة بالثقافة جردا عاما:  7املادة 
  . أو املمتلكات املستحدثة يف شكل قطاعات حمفوظة, إضايف

  ويتم تسجيل هذه املمتلكات الثقافية استنادا إىل قوائم تضبطها الوزارة املكلفة بالثقافة وتنشر 
  . يف اجلريدة الرƧية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

سنوات وتنشـر يف اجلريـدة الرƧيـة    ) 10(امة للممتلكات الثقافية كل عشر القائمة الع تراجع
  .للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  . حتدد كيفيات تطبيق هذا احلكم عن طريق التنظيم
  : تشمل املمتلكات الثقافية العقارية ما يأيت :  8املادة 

  ,املعامل التارخيية -1
 ,املواقع احلضارية -2
 .اجملموعات احلضرية أو الريفية  -3

ألحد أنظمة املذكورة أدناه , أيا كان وضعها القانوين, ميكن أن ختضع املمتلكات الثقافية العقارية
  :تبعا لطبيعتها وللصنف الذي تنتمي إليه 

  ,التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف -1
 ,التصنيف -2
 ".شكل قطاعات حمفوظة"االستحداث يف  -3

  
  
  
  
  
  
  



 

    5ق رقم øملح
  دورته الرابعة الصادر عن املؤمتر الدبلوماسي خالل 20القرار رقم 

  .حبماية األعيان الثقافية يتعلق 1977عام 
جنيف , املؤمتر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدويل اإلنساين املطبق يف املنازعات املسلحة إن

1974-1977 .  
لثقافية وأماكن العبادة كما حددهتا املادة املذكورة بشأن محاية األعيان ا 53يرحب بإقرار املادة  إذ

الذي يتعلق  1949أȡسطس /12اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف " الربوتوكول " من امللحق 
  .حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية

" وتوكوهلـا بر" منه بأن اتفاقية محاية األعيان الثقافية يف حالة الƕاع املسـلǴ وحلقهـا   و اعترافا
تشكل وثيقة على جانب كـبري  ,  1954مايو / أيار 14واملوقع عليها يف الهاي بتاريخ , اإلضايف

Ǵاع املسلƕمن األمهية من أجل توفري احلماية الدولية للتراث الثقايف للبشرية مجيعها من أثار ال ,  
  ادة املشار ال ميكن أن ميس يأي حال من األحوال بإقرار امل ةوأن تطبيق هذه االتفاقي

  .إليها يف الفقرة السابقة        
ǬƷ أطرافا يف االتفاقية املذكورة أعاله إذا مل تكن قد قامت بذلك إىل اآلن Ǵالدول على أن تصب.  

   
  اجللسة العامة اخلامسة واخلمسون                                                          

  .1977يونيو / حزيران 7                                                
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  األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة" الربتوكول " مقتطفات من اللحق 
  .سلحةاملتعلق حبماية ضحايا املنازعات الدولية امل 1949أȡسطس / أب 12يف 

  احلماية العامة لɊعيان املدنية :  52املادة                              
واألعيان املدنية هـي كافـة   , ال تكون األعيان املدنية حمال للهجوم أو هلجات الردع -1

  . اليت ليست أهدافا عسكرية وفقا ملا حددته الفقرة الثانية األعيان
 وتنحصر األهداف العسكرية فيما , حسبتقصر اهلجمات على األهداف العسكرية ف -2

يتعلق باألعيان على تلك اليت تسهم مسامهة فعالة يف العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها 
  واليت حيقق تدمريها التام أو اجلزئي أو االستيالء عليها , أم مبوقعها أم بغايتها أم باستخدامها

  .أو تعطيلها يف الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة
  حول ما إذا كانت عني ما تكرس عادة ألȡراض مدنية مثل مكان العبادة  إذا ثار الشك -3

إمنا تستخدم يف تقـدƇ مسـامهة فعالـة للعمـل     , أو مƕل أو أي مسكن أخر أو مدرسة     
  .فإنه يفترض أŒا ال تستخدم كذلك, العسكري

  محاية األعيان الثقافية وأماكن العبادة :  53ة املاد
  وذلك دون اإلخالل بأحكام اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األعيان الثقافية , حتظر األعمال التالية

وأحكام املواثيق الدوليـة األخـرى    1954مايو / أيار 14يف حالة الƕاع املسلǴ املعقودة بتاريخ 
  :اخلاصة باملوضوع 

أي من األعمال العدائية املوجهة ضد اآلثار التارخيية أو األعمال الفنيـة أو أمـاكن    ارتكاب –أ 
  .العبادة اليت تشكل التراث الثقايف أو الروحي للشعوب

  .استخدام مثل هذه األعيان يف دعم اجملهود احلرŸ -ب
  . اختاذ مثل هذه األعيان حمال هلجمات الردع -ج
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  حول محاية املمتلكات الثقافية يف الƕاعات املسلحة   1954اقيات الهاي لعام مقتطفات من اتف

  
      Article Premier : Définition des biens culturels 

    
Aux fins de la présente convention. Sont considérés comme biens 
culturels.quels que soient leur origine ou leur propriétaire :  
a) les biens meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance 
pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments 
d'architecture. D'art ou d'histoire, religieux ou laïques. Les sites 
archéologiques, les ensembles de construction qui, en tant que tels, 
présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, 
livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi 
que les collection scientifique et les collection importontes de livres. 
D'archives ou de reproduction de des biens définis ci – dessus:  
b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou  
d'exposer les biens culturels meubles définis a l'alinéa a tels que les musées ; 
les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés 
a abriter, en cas de de conflit armé, les biens culturels meubles définis a 
l'ainéa: 
c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont 
définis aux alinéas a et b "centres monumentaux". 

 
     Article 2 : protection  des biens culturels 
   

 Aux fins de la présente convention, la protection des biens culturels 
comporte la sauvegarde et le respect de ces biens.     

     
 Article 3 : sauvegarde   des biens culturels 
    
  Les hautes parties contractantes s'engagent á préparer, des le temps de paix, la 
sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets 
prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu' elles estiment 
appropriés.  

  
Article 4 : respect  des biens culturels 

  
)1  les hautes parties contractantes s'engagent á respecter les biens culturels situés 

tant sur leur propre territoire que sur celui des les hautes parties contractantes 



 

En s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leur dispositifs de protection et 
celle de leurs abords immédiats á des fins qui pourraient exposer ces biens á une 
destruction ou á une détérioration en cas s- de conflit armé, et en s'abstenant de 
tout acte d'hostilité á leur égard. 
2)Il ne peut être dérogé aux obligation définies au paragraphe premier du présent 
article que dans les cas ou á une nécessité militaire exige; d'une manière 
impérative une telle dérogation. 
3) les hautes parties contractantes s'engagent en outre á interdire. Prévenir et; ou 
besoin; á faire cesser tout acte de vol; de pillage au de détournement des biens 
culturels; pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de 
vandalisme á l'égard des dits biens, elles s'interdisent de réquisitionner les biens 
culturels meubles situés sur le territoire d'une haute partie contractante. 
4) Elles s'interdisent toute mesure de représailles à l' encontre biens culturels. 
5) une haute partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au 
présent article; á l'égard d'une autre haute partie contractante, en se fondont sur 
le motif que cette dernière n'a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites 
á l'article 3.  
  
Article 6 : signalisation  des biens culturels 
 
Conformément aux dispositions de l'article 16, les biens culturels peuvent être 
munis d'un signe distinctif de nature á faciliter leur identification.  
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هنني ملنȖقة ) ǒاƨدار األثري ƞينا ( ǂمية أثريةفوق اخاŏ ȋدم و حفرمن األعلى إىل األسفل منȚر

 هنين ءبالجدار األثري بمينا مخلفات الهدم



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )بسبب التعرية أسوارها يف طريق الدوبان(أمامي ملنȖقة منصورةمنȚر -2صورة رقم

)جانب إمهاȯ الصيانة (رةمنȚر جانƑ ملنȖقة منصو -1صورة رقم



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )الرطوبة الƔ تكتسي أسوارها(أمامي ملنȖقة منصورةمنȚر -3صورة رقم

 ) بناǒ قاعة اƩفالǧ فوق اǂمية األثرية (ملنȖقة منصورةجانƑمنȚر-4صورة رقم



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لصومعة منصورة أمامي منȚر  -5صورة رقم 



 

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قالمةلالوحيد مسرح -6صورة رقم 

 بعض اآلثار من باقي واليات الوطن

الهقاربركان جبل -7صورة رقم 

نتيميموواحات -8صورة رقم 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

طبيعة المهدیة -11صورة رقم 

معبد قوس النصر لباتنة -10صورة رقم 

سد القنطرة -9صورة رقم 



 

  
 

الوادخنيلواحاǧ -12صورة رقم 

مدینة بني یزقن -13صورة رقم 

حمام المسخوطين -14صورة رقم 
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  :ملخص
إن احلماية القانونية للتراث املادي يشكل هدفا إستراتيجيا ƶب أن تعمل على حتقيقه كافة اهليئات واملؤسسات اليت هلا عالقـة  

بل ألنه يشكل اهلوية والذاكرة على مدار التاريخ اإلنساين بصفة عامة واجلزائـري بصـفة   , ليس فقط ألمهية التراث, بالتراث
هلا  نااملوروث األثري وكيفية إعادة توظيفه وإعادة تأهيله يطرح جمموعة منه اإلشكاليات اليت تطرق وللحفاظ على هذا, خاصة

  وبصفة دقيقة فيما يكمن املشكل هل يف قصور القانون , واملتعلقة مبا هو مفروض وما هو واقع الذي مير به أثارنا حبتنا هذايف 
مناقشتها وخروج بنتائج من خالهلا ميكن أن نقوم بإحياء هـذا التـراث   ومن خالل هذه اإلشكاليات حاولنا , أم يف تطبيقه؟

والنهوض به من أجل تنشيط السياحة األثرية والتأكيد عل اهلوية الثقافية يف مواجهة التحوالت املتصارعة اليت يشهدها  العـامل  
  .يف ظل العوملة

 –اجملموعات احلضرية والريفية  –األثرية  املواقع –تارخيية املعامل ال –محاية التراث الثقايف العقاري   :الكلماǧ املفتاحية
  .العوملة  -التوعية  -احلفاظ –الترميم والصيانة   - التصنيف –تسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف 

 
     Résumé ;  

 L'idée de La protection concrète juridique du patrimoine  culturel est considérée  comme  notre 

objectif essentiel souhaitons réaliser nos établissement qui sont liés non seulement à son importance  

mais également  à son d'identité et  mémoire à travers l'histoire ; en particulier , le patrimoine algérien 

que nous devons préserver et rénover. 

 cette recherche problématique à pour but de souligner l' absence juridique des lois de prevention du 

patrimoine culturel.    

               Mots clés :  la protection du patrimoine culturel-  des monuments historiques –les sites 

historiques  –– communauté urbaine et rurale – recencement et inventaire – classification – 

preservation – rostoration et conservation  – la sensibilisation   - mondialisation 

 

   Abstract;  

The juridical protection of concrete patrimony is considered as our main objective that institution have 

to take in to account not only for  its importance but also for  its identity  and memory throughout 

history ; the Algerian patrimony in particular that we should preserve as a cultural heritage to be 

renovated . This research problematic is an attempt  to work on the actual patrimony status vis-á -vis  

the juridical shortage.   

                 Key words:  the protection of the cultural patrimony – itistorical monuments – cultural 

settings – rural urban ethnics – registeration – classification – renovotion – maintenance –pervention – 

sensibilisation  - glolalization . 

 




