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 المبـاني التـراثية في الجزائر
 بين المخاطر والحلول

 *أ/ بدرالدين شعباني

ورثت أجيالنا ثروة من الموارد التراثية الملموسة وغير الملموسة تجسدد الدكاةرة 
الجماعيددة للمجتمتددات علددر التددال م وتدددع  مددن يددتورأا لالاويددة عدد  أ منددة ال لدد  وعددد  

رعاية من أجل الليرية ال يمةن تحديدأا ومد  كلد  الي ينم وأكه الموارد الت  نتتادأا لال
عإن ةل مجتم  ع  حاجة إلى أن ي ي  طليتة موارده التراثية وما يحيطاا من مخاطرم ع  
مفاأيمه أوم وأن ي درر ةيدي يسدتخدماا ليدةل متاالدرم ال لدروي الحندين إلدى الما د  

رم ومدن أندا ميدر  ومسدت لل لداأ اعحسب لل لروي مدن التطدور و التنميدة مدن أجدل غدد
اتسد  مفادو  المحاع ددة علدى التددران النسدان  لييدمل تالددنيفات جديددة مددن الدن  الليددر 

م والج ائر الت  ل  تةن يومدا لمندع عدن مجدرت التداريض الح دار  الدنفت (1)وإلداعاتاا
 الث اعية لرا ولحرا إلى:  اممتلةاتا
 ـ الممتلةات الث اعية الت ارية  1      
  اعية المن ولة ـ الممتلةات الث 2      
 ـ الممتلةات الث اعية غير المادية  3      

أكه األخيرة الت  تتد ج ءا من التران الث اع  لألمة أ  الممتلةات الث اعية غيدر 
المادية الناتجة عن تفاعالت اجتماعية وإلداعات األعراد والجماعات علر التالور والت  

. أما عيما يخص الممتلةات (2)إلى يومنا أكاال ت ال تترب عن نفساا منك األ منة الغالرة 
 الث اعية الت ارية عيمةننا تالنيي نوعين من التمارة الت  تتود إلى الما  : 

ـ التمددارة التاريخيددة: وأدد  أ  ملنددى أنيددع عدد  الما دد  اللتيددد ال ي ددو  ا ن  1       
 لالو ائي الت  ييد من أجلاا. 

ان  الميديدة عد  الما د  ال ريدبم والتد  ال  الدت ـ التمارة التراثية: وأد  الملد 2       
 ت و  لو ائفاا الت  ييدت من أجلاا أو ج ء مناا. 

 

                                                           
*
 ةقسنطين -جامتة منتور   
حوليددات المتحددي أحمددد رعدداع م س السددياحة الث اعيددة عامددل للمحاع ددة علددى التددران األثددر  سم  -( 1)

 .83م ص 2001م الج ائرم 10الوطن  لآلثارم ع 
 17أددـ  1419الددفر 22م األرلتدداء35م السددنة 44الجريدددة الرسددمية للجماوريددة الج ائريددةم ع  -( 2)

ال دانون تحتداإ إلدى المراجتدة وإعدادة الدياغتاا  وإن ةاندت لتدب لندود أدكا -. 04 م ص 1998يونيو 
 .  -لتتالء  أةثر وعملية حماية التران األثر  الوطن  
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إن مدت التأثر لالملان  التاريخية قد يحدن وليةل محدددم ولةدن التدأثر لالملدان  التراثيدة 
 وقدد (3)قليل جدا أو متدو  حين أن الناس ال ت ي  الما   ال ريب وقد ال تستسديغه أحياندا

تطلتنا إلى مثل أكا األمر عند رحلتنا إلى مدن تحدو  ملدان تراثيدةم لت داا تادد  و خدر 
 يـل إلى الس وطم وأن سةاناا ينت رون أول عرالة لترحيلا  من أكه الملان م غير  لاين 
لاا وال ل يمتاام وقد عايينا أكا األمر م  سةان قاللة الج ائر لداية التستينيات وينطلد  

المدينة ال ديمة لميلة وقسنطينةم ومستغان  ووأرانم وغيرأا مدن المددن  اليو  على سةان
 الج ائرية الت  ما الت قاللاتاا التثمانية قائمة إلى يومنا أكام أو أ  ماددة لالس وط.

 
ولنا أن نتساءل عن األخطار الت  تادد الملان  التراثية تلتا لادكه السدلوةياتو ومدا        

 مواجاة كل و. الحلول الممةنة ع  سليل
 

ال يمةن لندا تتدداد ةدل المخداطر التد  قدد تواجاادا الملدان  األثريدةم لسدلب ةثرتادا        
 وتتدد ُمسلِّلاتاام ولةن يمةننا أن نالنفاا حسب التوامل التالية:

 عوامل تاريخية: - أ

 م وقدد ةدان لادكا الغد و أثدره السدلل  1830تتر ت الج ائر للغ و الفرنس  منك        
تران األثر  عامة والملان  األثرية لالدورة خاالدةم حيدن تتدد الفتدرة التد  حةد  على ال

عياا الجنرال ةلو يل أسوء مرحلة عرعاا تداريض التمدارة الج ائريدة لاعتلدار أن عمليدات 
التادي  دامت طوال عترة حةمهم ولما خلفه السيد جانت  دوليس  أةد نفس السياسة المتلتة 

يل عدد اللنايات الت  تاد  ةدون عمليدات التسدجيل أالدلحت م  إعفاء المسئولين من تسج
متتلةم وأن األعمال الت  ي ومون لاا أد  عد  الواقد  أعمدال يدرعيةم وقدد الدري السديد 
جددانت  دوليسدد  ألحددد أع دداء الللديددة ل ولدده:س إننددا أخددكنا الج ائددرم عددنحن أالددحالاا لددال 

. ويملت عمليات (4) أو غيرهس منا عم وسنتمل عياا ةل ما يحلو لنا سواء من ناحية الاد 
التادي  ما يتادل ثلث  المدينة لفحوالاتاام ولخاالة الجد ء السدفل  مدن المديندةم ع دد أمدر 
السيد الجنرال ةلو يل لتادي  محالت تدعى ال يالرية ةانت تلي  الةتب التد  أد  أدوات 

ل  متدومدة الح ارةم والت  تنير طري  النسان المث ي. وةان عياا الناسخون ألن المطا
عدد  أعري يددا عدد  كلدد  الوقددتم.. وأددد  ةددكل  محددالت تدددعى سددو  الم ددايسم تالددن  عياددا 
األساور من قرون الجواميس وأ  أساور جرت التادة أن ت ين لاا نساء الترب وال لائل 
أكرعان. وةانت تيغل عرعا رئيًسا من عروع الالناعة ع  مدينة الج ائرم وتالددر إلدى 

                                                           
مجلددة التددران  الماندددس موعدد  جددواد الطددائ م س التددران والتمددل االستيددار  المتمددار سم عدد  -( 3)

م 05لغدددادم ع  م يالدددرأا المرةدد  القليمدد  لالدديانة الممتلةددات الث اعيددة عدد  الدددول الترليددةموالح ددارة
 . 40م ص 1983

محمدد الترلد  ال ليدر م اليدرةة  :خوجة)حمددان لدن عثمدان(م المـدـر ةم ت ددي  وتتريدب وتح يدـ  -( 4)
 .286م ص1975الوطنية للنير والتو ي م الج ائر 
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مالدر. وةاندت المدادة األوليددةم التد  أد  قدرون الجددواميس تدونس وطدراللس وحتدى إلددى 
تيترت حموالت لأةملاا وةدان ألالدحاب المالدان  منددولون مةلفدون ليدراء تلد  المدادة 
األولية وتو يتاا على ةل المالنتين حسب أأمية المؤسسة ولرؤوس أموال قليلةم ةانوا 

ل عد  داً ةليراً من السواعد.ي ومون لتجارة واستةم وةان أكا الفرع من الالناعة ُييغِّ
وأدد  نفددس الجندرال محددالت ثالثدة تدددعى سدو  الالددلاغينم ةدان التددرب واللدددو          

يتتمدددون المجددع إلددى مدينددة الج ائددر ليالددلغوا عياددا مددا لددديا  مددن قمددا . وةانددت أددكه 
الالددناعة أامددةم تسددتال  ةميددة ةليددرة مددن ال رمدد  والنيلددة والفددوة وغيرأددا مددن التوالددل 

لددوين. عندددما تادددمت أددكه المحددالت الددثالنم ق دد  علددى جدد ء ةليددر مددن الالددالحة للت
م وأد  خاالدة لجميد  الفراغيةالالناعة الج ائرية. ووق  تادي  محالت أخرت تدعى    

أنواع األدوات الحديدية المال ولة مثل األقفال والفائحاا وأناليب اللناد  إلض.. ول  يتر  
 ا مالان  الحرير الت  ةانت تتد مدن أأد  إال حوال  ثمانية حوانيت مت ولة. وأدمت أي

الالناعات ع  مدينة الج ائرم ع د ةانت حموالت المراةب من الحرير تدأت  مدن ليدروت 
أو أ مير عتالن  مناا األقمية وغيرأا من المواد األخرتم ث  تالدر إلى مملةة المغرب 

 وتونس وطراللس وترةيا ومالرم وحتى إلى سوريا. 
ل ددرورية لسددالمة المدينددة وراحددة السددةانم ووقدد  تادددي  ولدد  تددنى حتددى المددراحيب ا

 . (5)المحالت المخالالة لالائد  األسما 
د  جدام  السديدة حيدن ولتل أأ  ما يلفت انتلاأنا ع  عمليات الاد  أدكهم قالدة أد         

كين ةانوا محيطين لالجنرال ةلو يل ولتد اطالعا  على ن طدة ال دتي عندد أن الياود ال
طمته ع  الثروةم جتلوه يلتب أةلر دور مثير للسخريةم عأوأموه لدأن  الجنرالم أ  على

المسجد المسمى: جام  السيدةم يحتو  ةنو  الدا . ولكل  الار أدكا الجندرال يد ور عد  
خيوع كلد  المسدجدم المةدان التتلدد  وي الدده مدراًرام س للالدالة عيده والددعاءس ثد  قدرر 

رال   والثريات والمياعل وعلى منلر رخام  ةان سلةل عفةس انه يستول  عليه وعلى ال َّ
 أنا .

 
ن وأةكا أمر الجنرال ةلو يل لغلد  ألدواب المسدجدم ودخدل إليدهم لديال جماعدة مد         

و ددل األمددر ةددكل  إلددى أن اسددتنفكت جميدد  وسددائل  التمددال لللحددن عددن الةندد  الم عددو م
المسدجد الدك   اللحن و اع ةل أمل. ولتغطية أكه الف يحة يرع حينادا عد  تاددي  كلد 

ةان ييتمل على أعمدة مدن الرخدا  الندادر* وعلدى ألدواب  دخمة قيدل أنادا ليتدت عةيدي 
ي ال إن تل  األيياء ن لت  ين وحدأ و ومن أ  اللكين ايتروهويمةن لي  أيياء أ  للمسلم

م وقددد ةانددت حيطددان كلدد  المسددجد مغطدداة لمرلتددات الخدد ي -مدينددة عرنسددية -إلددى تولددو 

                                                           
 .287 - 277المرج  السال م ص  -( 5)

يومندا أدكام أمدا األعمددة الرخاميدة ع دد * ن ل أكا المنلر إلى الجام  الجديد) الحنف ( وما  ال إلى        
  ينت لاا واجاة الجام  الةلير.
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دت من اسلانيا. وةان ع  المسجد أي ا عار دات ةلدرت مدن خيدب الالين  الت  استور
الةرسددنة النددادر الددك  يسددتورد مددن عدداس لددإكنم ألن إملراطددور المغددرب ال يواعدد  علددى 
تالديرأا إال لالتولة. وقلل االنتااء مدن تاددي  أدكا المسدجد الدك  لد  يحالدل إال لللحدن 

ةورة أعدالهم وأةملدت عمليدة المدك ءعلدى جميد  األيديا ءعن الةن  الموأو  وقد  االسدتيال
. ولاكا ت ي  تحفة نادرة من الفن المتمار  السالم  ليس لفتل ال من (6)موااللة الاد 

 والت اد  ولةن لفتل المستتمر وجي  جنوده. 
 عوامل طبيعية:  - ب

 المـناخ:

انة يتد المناخ من أأ  التوامل الماددة لللنايات التراثية ما ل  ُتَتتاد لتمليدات الالدي        
ويدة خية من مياه األمطار وعمليدات التاوالترمي  المستمرةم ول ائاا عر ة للتوامل المنا

ومدا يدنج  عنامدا مدن  دواأر ميةانيةيدة  -أ  الفر  لدين درجدات الحدرارة لديال ونادارا -
وةيميائية تساعد على التحلل واالندثار المتددرإ للملندى وانفدال  األحجدار المسدتتملة عد  

 (. 2رق  ةال يادة ع  اليروخ والتالدعات )أن ر الالور اللناء من خالل
ةما تتد الطحالب والفطريات أحد أأ  األخطار الت  تادد اللنايات األثرية لاعتلار         

أن المناخ الرطب الك  يمي  اللحر األليب المتوسطم أو الليئة المالئمة لنمو أدكا الندوع 
ٍد وتحلل لمختلي أج اء اللناياتم أ دي إلدى من النلاتات ال ارةم وما ينج  عناا من تر

كل  عامل ال من أو ما يتري ع  مالطلح الالديانة والتدرمي  لالت داد م وأدو خطدر داأد  
 ودائ  يادد ممتلةاتنا التراثية ما ل  نتتادأا لالاليانة والترمي .

 الكوارث الطبيعية: 

  عامدة واللنايدات األثريدة تتد الةوارن الطليتية أأ  األخطار الت  تواجه الملدان         
لالورة خاالةم ولما أن الج ائر ت   ع  منط دة تالدني  دمن األمداةن األةثدر عر دة 
لل ال لم عإن أخطار تاد  اللنايات وارد ع  ةل لح ةم أ ي إلى كل  الفي اناتم التد  
تادد اللنايات ع  اليمال الج ائدر م وحتدى المنداط  الداخليدة لاعتلدار األمطدار عد  أدكه 

أ  أناا تن ل عجأة دون سال  إنكارم ولغ ارة مرة ةل خمس أو عيدر  –اط  عجائية المن
توقتاا أو تفاد  أ رارأام وقد تغر  أحياًءا لةاملاا إكا   مما يجتلنا ال نستطي –سنوات 

ةانت قرب ما يتري لالوديان الميتة. عخالل التاد التثمان  ع دط عرعدت الج ائدر سلسدلة 
يفة الت  تسللت ع  تخريب المدنم مناا  ل ال مدينت  الج ائدر من الا ات األر ية التن

م الك  كةرت عنه لتب الروايات أنه أأل  جل سةان مدينة الج ائرم 1632والمدية سنة
م على أن أأ  ال ال ل الت  1676و 1639وةكل   ل ال مدينة الج ائر و واحياا عا  

لدك  تخرلدت مدن جرائده مددن م ا1716تتر ت لاا السواحل الج ائرية أو  ل ال سنة 
يريال ولجاية والج ائر التاالمةم وا طر السةان إلدى الخدروإ إلدى األريداي لتدد أن 

 -1723تادمت مندا لا  .. ثد  تةدررت الد ال ل لمديندة ملياندة وعنالدة والج ائدر عدام  
                                                           

 .280 – 279المرج  السال م ص  –( 6)
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حدن  ل ال عنيي يدمل اللحدر المتوسدط الغرلد  وعدري  1755(م وع  سنة 7)1724

ال ليلونة لوقوع محوره لال رب مناا عل  يل  من ل لد  يتدأثر لمديندة لدت المؤرخين ل ل 
الج ائر من أكا ال ل ال حسب الرواة المتاالرين والك  دامت مدته يارين من ندوعملر 

 (.      8إلى  خر ديسملر)

وع  أواخر ال رن الثامن عير وأوائل ال درن التاسد  عيدرم حددثت عددة  ال ل           
م الك  ساعد على استرجاع المرسى الةلير ووأدران مدن 1790ن عا  مناا  ل ال وأرا

يدخص تحدت األن داب .. ثد   1000أيد  السدلانم وةدان مدن اليددة حيدن ق د  علدى 
م ومدينددة 1810تةددررت الادد ات األر ددية التنيفددة عدد  عدددة جاددات عتددأثرت عنالددة عددا  

ل ومتيجددة عددا  م واللليدددة وجاددات األطلددس اللليددد  ونددواح  السدداح1818الج ائددر عددا  
م وقدد تسددلب أدكا ال لدد ال لالخالدوص عدد  أدد  لتددب الددور عدد  مديندة الج ائددر 1825

وخراب مدينة اللليدة عن  خرأام وتةررت الاد ات األر دية عد  السدنوات األخيدرة مدن 
(. واسددتمرت الدد ال ل عدد  الح لددة 9)1830حيدداة األيالددة الج ائريددة وةددان  خرأددا عددا  

م 2003ما   21م و خرأا  ل ال لومرداس1980ليلي المتاالرة وةان أأماا  ل ال ا
 والك  تحطمت إثره قلة و ريح محمد لن عل  الياير لالكلاي*.

 عوامل بشرية: - ت
إن أأ  المخاطر الت  تواجه تراثنا المتمدار  اليدو  أد  ال حدي التمراند  علدى المواقد  

ت  ما الت قائمة أ  األثرية عامة والملان  التراثية خاالة لاعتلار أن التديد من المدن ال
مددن تاريخيددة موغلدة عدد  ال دد  وقددد يددادت توسدتات علددى حسداب المسدداحات الخ ددراء 
والساحات التمومية مندك ال دد  ممدا أع دد المديندة م ارأدا الجمدال م وقدد علدر حمددان لدن 
عثمان خوجة عن أكا الموقي منك ما ي يد عن قرن من ال مان حين جداء عد  مر تده: س 

ال تتناسدب مد   –ساحة الياداء اليو   –خالالت للناء ساحة الج ائرم إن األماةن الت  
مساحة المدينة وال تتالء  م  أندسدتاا المتماريدةم وكلد  أن سداحة الج ائدر ال ت دل سدتة 
عن ساحة الفاندو  ع  لاريس ودائرة المدينة ال ت يد عدن دائدرة حدي دة التدويلر م وعليده 

                                                           
الج ائدر عد  التداريض  التادد التثمدان م و ارة ، ستيـدون )ناالر الدين( والييض الماد  لوعلددل  -( 7)

 .89م ص1984الث اعة والسياحةم المؤسسة الوطنية للةتابم الج ائر
 أـار ن يدب أيدراي الج ائدرم تح يدـ الـ ّأار)أحمد اليريي(م مكةـرات الحـاإ أحمد اليريي ال  - (8)

 .18م ص1980م اليرةة الوطنية للنير والتو ي م الج ائر 2المدن  أحمد توعي م ط 
 .90ستيـدون )ناالر الدين(م نفس المرج م ص  -( 9)

التاد التثمدان م وقدد اسدتطاع لحنةتده والدرامته  * محمد لن عل  الكلاي: ةان قائدا للرإ سلاو ليسر ع 
أن ُيحل األمن لالمنط ة ةلاام لتد أن ُسيطر علياا من ِقلل قطاع الطدر  مدن  -من أنا جاء ل له الكلاي –

 قلائل عليسة الجللية.   
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 5سوة الجند  لالنسلة لرأس طفل يتراوي عمره لين عإن أكه المساحة لالنسلة للمدينة ة لن
 (س.10سنوات) 6و

ةما أن  الملان  التراثية أاللحت  ت ي اليو  مت ولة وسط التمدارات واأللدراإ الحديثدةم 
جلاا دون حمايةم ما قد ينج  عنه استتارة األأال  للتب مواد اللناء لفترة غير محدودةم 

 (      4و 3)أن ر اللوحة رق ساأ  ع  عملية الت اد  واالندثاروأو ما يؤثر سللا علياا وي
إن مترعتنا لالتران المتمار  يجتلنا ع  موق  متوا   من أعمالنا اليخالية وإكا        

قسددنا أنفسددنا لددالمنج ات التدد  تمددت لدددت المتمددار  األول نجددد أن مددا أنجدد  لالمحدددودات 
م ارندة لالدالح المتمدار  ال ددي م وأن التوا د  ال منية والت نية الموجودة قد تةون عيده ال

والالد  والخالص ونةران الكات ةانت أسسا ع  تطور التمارة عد  ةثيدر مدن الفتدرات 
ةما أن التران يتن  أيياء مختلفة ألناس مختلفينم وحرعا مختلفة و رورة  م (11)السال ة

الددكأن م وإن تختلددي أي ددا لدداختالي الماددن و األيددخاص والمالددالح الخاالددة والتمددرين 
اختالي ا راء أو اتفاقاا ع  ت يي  التران ال يتن  ييئا لالنسلة إلى وجدوده عادو موجدودم 
والغريب أن ي تالر الفاد  عد  مجتمتندا وعلدر وسدائل إعالمندا أن التدران أدو المدورون 
الغنائ  و الموسي   ع طم وإكا توستت دائرة أع  أكه الوسائل أ اعت المسري والدرقص 

وأحيانا الوًرا لمدن مندثرة أو لتب اللوحات ال يتية. والح ي ة أن التران أدو الت ليد م 
تراةمات لمجمل سلوةيات اجتماعيةم واقتالاديةم وعةرية لفترات  منيدة متيندة وأن أدكه 
السلوةيات قدد  ديتت يدةله لداألمسم أمدا اليدو  عادو يد ء  خدر قدائ  لكاتدهم وأن ت ييمندا 

يدرة لجدودة السدلوةيات التد  أدت إليده أو عددماا عادو لجودته أو عدماام غير مدرتلط ملا
 .(12)موجود ويمةن االستفادة منه

ع  الثمانينات  ار ع  المملةة المتحدة يتار ي ول:س إن اليانة التران والمحاع ة        
عليه تتود لالفائدة والرلح على يدتى مختلدي يدرائح المجتمد  سم وسدرعان مدا وجدد أدكا 

يددد مددن دول المتمدورة.. علالدديانة التدران النسددان  والمحاع ددة اليدتار أنالددارا علدر التد
عليده للدرا  مختلدي الجواندب التاريخيدة والح دارية المختلفدة قيمدـة اجتماعيدة وث اعيددةم 
وم  كل  عا  ليست ال  ية لالنسلة للددول األقدل رعاأيدة ووعدرة ماليدةم والتد  ال تتحمدل 

 .(13)التران واليانتهاقتالادياتاا االستثمار ع  مجال المحاع ة على 
ل د تولدت لدينا ح ائ  تيير أن التران يؤثر ع  االقتالاد ويتأثر لهم حيدن يد داد         

االستاال  و التأثر لالل ائ  االستاالةية الت  ال تسد حاجة ح ي ية عند النسان ع  حالة 
  وي يددوا الرلط لالما  م وغاللا ما يتتمد أكا اليع الالناعيين لة  يتجلدوا لاالسدتاال

وي يدد عمدر اسدتتمال الملدان    من إنتداجا م إن التدران يمةدن أن يخفدب مدن االسدتاال

                                                           
 .279 – 278نفس المرج م ص  خوجة)حمدان لن عثمان(م -( 10)
 . 43ج م ص الماندس موع  جواد الطائ م نفس المر -( 11)

 .41المرج  السال م ص  -( 12)

 .83أحمد رعاع م نفس المرج م ص  -( 13)
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والحاجاتم إ اعة إلى ةون أكه الملان  التاريخيدة والتراثيدة وديتدة غاليدة يد داد سدترأا 
 .(14)لمرور ال من ع  الوقت الك  ت لل له قيمة الن ود المتداولة

يمةن أن يت  إال مدن خدالل مترعتندا لدالترانم وأدكا ال  إن تتريي أكه الح ائ  ال         
يتن  أن التران مجرد مستودع لح دائ  ثالتدة وإنمدا طري دة ونمدوكإ إلدى الحيداة ومترعدة 
سلوةيات وأيئات متغيرة وتراج  وتآويدل وتفاسدير مختلفدةم لدكل  أدو جد ء مدن طليتتندا 

الدلح لةدل األيدياء عد  اليخالية و الرجوع إلى التران لديس لفحالده أو إيجداد نمدوكإ ي
م ةما أن تحسسدنا الجيدد للتدأريض يددلنا إلدى (15)المست لل وإنما ليجاد أنفسنا ومدت تطورنا

المسددت للم وإن مترعددة المسددت لل لدديس لنلددوءة وإنمددا عمليددة متواالددلة. إن الدد من يدد ء 
ديندامية  ـ حيددو  ـ غيددر محدددود لوقفددات جماليددة محدددودةم وإن وجددد أددكا اليدد ء عاددو 

رب التحليدددل والدراسدددة ولددديس الواقددد م إن تفامندددا للتدددران ال علدددى أسددداس موجدددود لغددد
السلوةيات و توقيي ال من يدلنا إلى مفاو   خر لالستفادة من التران وأو مترعة تطدور 
أساليب اللداعم وأن أكا التطور ليس وقفا على يخص متين وإنما الجمي  يسدامون عد  

م وأن أكا ما نسميه (16)ياة لمجملاا تتلمنا اللداعتتلمنا ألساليب اللداع المختلفة وأن الح
األالالة ع  الترانم وليس إعادة األساليب ال ديمة لحكاعيرأام عال تتلمنا أساليب اللداع 

 و وإلى أ  حد استفدنا من تراثنا و.
ع  نااية ال رن التاس  عير المديالد  حدكر ال دس النجليد   سرولدرت عدرانس           

ة يددايرة مددن عمليددات ناددب وتدددمير التددران األثددر  ع ددال: س دون ةددل ةيلفددرتس لتلددار
م لدكل  عدإن الرؤيدا إلدى التدران (17)الحيوانات ال دارةم يةدون النسدان أع مادا  دررا س

المتمار  مثال ال يمةن أن تةون من موقي متتالم وأننا ال نفامده مدن دون التلسديط عد  
السدتفادة مدن أدكه الملدان م وإيجداد مترعة عوائدده وم داره مدن سدةنته والميدارةين عد  ا

مالممين متماريين متمةنين مدن إعطداء التدران اللندائ  المتاالدر اليخالدية المتماريدة 
الت  نطمح إلياام والت  تتلر عن األالالة ع  ثوب متمدار  متاالدرم وتلد  أد  عمليدة 

 إن ممارسة التران تسدتدع جاا ع  إيجاد أسلوب متمار  حدينم الخل  الفن  الت  نحتا
لال رورة أن يةون ملتثا للراحة والتيوي م وأدكا ينطلد  لديس علدى الملدان  ع دط وإنمدا 
الممتلةددات التراثيددة المن ولددة والموسددي ى واليددتر وحتددى التجددول عدد  اليددارعم وإن يددحك 

 . (18)األدمغة يتأتى من الممارسة الوجدانية المتيوقة وليس اال دواجية ع  أداء التمل
عدد  عددد  اسددتتمال التددران أدد  عددد  المترعددة وال أعندد  لددكل  إن أأدد  سددلب            

المترعة الالرعة ع ط وإنما الدتتل  مدن خدالل الترليدة الكأنيدة مندك الطفولدة حتدى الةاولدةم 

                                                           
 .44ـ  43 م ص صالماندس موع  جواد الطائ م نفس المرج  -( 14)

 .44نفس المرج م ص  –( 15)

 .42نفس المرج م ص  -( 16)

 .82أحمد رعاع م نفس المرج م ص  -( 17)

 .47 م ص الماندس موع  جواد الطائ م نفس المرج -( 18)
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وأن المترعددة أدد  نتدداإ للتمددرين الددكأن  الددك  يمددر لدده اليددخص مددن خددالل ةاعددة أوجدده 
م (19)فادة المثلدى مدن التدراناألنيطة ع  الحياة وأن أكا السلب قد ساعد علدى عدد  االسدت

وإن مترعة التران والتاريض ليسدت إلاامدا طليتيدام وإنمدا الرؤيدا وال دراءة التد  ت دود إلدى 
الحـس الكات  الك  ينتى الحـس التراث م وأن انيدغال أعدراد المجتمد  لدالجر  وراء ل مدة 

سداعد علدى التي  و السداعات ال داعية للفئدة المتتلمدة منده وغدالء المتييدة وغيدره لد  ت
االستمتاع لالتران وال راءة عنده لتةدوين جمادور قدارد جيدد للتدرانم إن مترعدة التدران 
أ  ممارسدة اللحدن عدن األ ليدة وتدر  األنمداط التدالرةم إنندا عد  الوقدت الدك  ن در لدأن 
جددكور األعمددال الجيدددة أدد  سددال ة اليددتاارأا ال نغفددل ألدددا أن تغيددرات جكريددة وأيددةاال 

داع التالر الك  ايتارت لده أي دام وأن أدكه الددعوة علدى أسداس متمارية حدثت من إل
المترعة المستمرة للما د  والحا در  دروريةم لةدن ال تتطد  لندـا الحد  عد  اسدتتمال 
حجى الما   لتيدويه الحا درم إنندا نتدر  األعةدار والحجدى إلدى األجيدال ال ادمدة لت يدي  

 .(20)يف ـد قيمتااأ لية األعمال المتماريةم ألن مجرد كةر أكه األحةا  
وأخيرا ال نتت د أننا قد وعيندا المو دوع ح ده مدن اللحدن والتحليدل لتدد  إلمامندا           

لةل المخداطر التد  قدد تتتدرب لادا الملدان  التراثيدةم وال نتت دد أن الحلدول الم دمدة أد  
ت حلول ةاعية وياعيةم ولةننا نطمح أن يةون مو وعنا أكا قد نجح ع  إثارة الحفي ة لد

ال ائمين على حماية التران والملان  التراثيةم وجلب انتلاأا  إلى  درورة االأتمدا  لمدا 
أددو قددائ  قلددل أن ي ددي  وت ددي  متدده قيمنددا الث اعيددةم وأن الوقددت يتمددل  دددنا وعدد  غيددر 

ر اسدددتفاقة أ  أحددددم عادددل مدددن الدددالحنام وأن المدددورون الح دددار  يسدددتغين وال ينت ددد
 مجيب!!!!

                                    

 (:1للوحة رق )ا

 1930اليةل األول: مدينة الج ائر ع  التاد التثمان  سنة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .45ص منفس المرج   -( 19)

 .42ص منفس المرج   -( 20)
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 1836الفرنس  سنة  التاد  اليةل الثان : مدينة الج ائر ع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:1الالورة رق )
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الت  ةانت تتو ع  –الياداء اليو   ساحة –ال اللة السفلى وي ار عياا الجام  الجديد وساحة السلطة 
 عياا مختلي الالناعات واألسوا  اليومية.

 الورة لرحلة الجمال والت  ل  يل  مناا اليو  سو  الواجاة ع  عم  الالورة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (:مدينة قسنطينة2اللوحة رق )

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

أما ال قا  ع  
األسددددددددددددددددددفل 
 عجدراندددددددددددددده

اليو  تدعمه 
 لاألخياب.

 



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -489- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3اللوحه رقم )

 
 بجـاية

 
الك  أاللح  ل ايا سور المدينة

اليو  وسط اللنايات الحديثة 
وت ار الالورتين لاب اللحر 
الك  ةانت تغمره المياه ع  

التاد التثمان  لينما ع  األسفل 
 ل ايا لرإ متالل لالسور ال دي .
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 (:2الالورة رق )
  

 
 
 

حالن ال اللة لمدينة لجاية وأو 
اليو  علارة عن متحي لةنه 

طار النلاتات والطحالب عر ة ألخ
وأو يحتاإ إلى الاليانة المستمرة 

 .والدائمة
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 (:        قالـر أميمـون 4اللوحة رق )

 
ل ايا قالر أميمون الحماد  الك  أد  إلان االحتالل 
الفرنس  ولنيت لدال عنه أكه التمارة الجاثمة على 

 أن ا ه
 

 ة(: اللاب ال دي  لمدينة ميلة األثري3الالورة رق )
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  ( لـاب الللـد يتود للفترة الرومانية)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تتد مدينة ميلة من أقد  المدن المأأولة ع  اليمال األعري   حتى يومنا أكا
 وأ  ملت ى للتاريض والح ارات وطري  للتجارة والحى

 (:5اللوحة رق )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال أعري يا ويحمل اليو  اس  المسجد الجام  ألل  المااجر دينار أولى المساجد ع  يم
 مسجد سيد  غان 

 ع  األعلى: اللوالة األاللية للجام 
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 ع  األسفل: من ر داخلى و خر خارج  للجام 
 لتد أن أدخلت عليه تحويرات ع  التاد الفرنس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:6اللوحة رق )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منا ر من المدينة التتي ة لميلة
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ارا ت   دار علد الحفي  لوالوعأحد مفجر  الثورة التحريرية ع  الرةن األعلى يس
 الملارةة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:7اللوحة رق )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التين الرومانية لمدينة ميلة
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 ع  األعلى: ما الت مياأا تجر  إلى يو  الناس أكا
 ع  األسفل: الاحب الم ال وقد ارتوت من مياأاا    


