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 ملخص:ال

أثري يرجع إلى مختلف الحقب التاريخية والتي  تراثفي هذه المداخلة نقدم نبذة مختصرة حول ما تزخر به الجزائر من  
ومعلعم أثعري, تبعذل الدولعة الجزائريعة ممثلعة فعي  موقعع15200ما يزيد عن  مجموعا  مليون سنة, ب2,4يصل عمقها الحضاري إلى 

, والبحث والتنقيب عنه, وقد خصصع  لعذل  تراثيم وتثمين هذا المر ة وتانأجل حماية وصيوزارة الثقافة والفنون جهودا كبيرة من 
دوري أو متواصععل  كلتععتم سععنويا وب عع يم والبحععث والتنقيععب, والتكععوين, كمععامر ة والتععانعععدة مسسسععا  مختصععة فععي الحمايععة والصععي

 20يم, وسعنويا تمعنأ أزيعد معن رسعت م عروعا   200ج  معا يقعارب رسعمالحفظ الوقعائي, كمعا ب وأعمالة انعمليا  مختلفة في الصي
 تراثععا  رخصععة اقامععة حفريععا  وأسععبار واستك ععاف أثععري, كمععا اعتمععد  خععسل الفتععرة ادخيععرة اسععتراتيجية جديععدة لتثمععين ال 50إلععى 
 واستغسله كمورد اقتصادي. اآلثري

 . , البحثالترميمة, ان, الجزائر, الحفظ, الصياآلثري تراثال :الكلمات الدالة
Abstract: 

Throughout this intervention, we present a brief overview of Algeria’s archaeological 

heritage dating back to various historical periods, whose civilizational depth reaches 2.4 million 

years, with a total of more than 15,200 archaeological sites and landmarks. The Algerian state 

represented by the Ministry of Culture and Arts is making great efforts to protect preserve, 

restore and make valorization of this heritage, add to research and excavation, . Several 

institutions specialized in protection, restoration; research, excavation, and formation have been 

designated for this. More than 20 to 50 licenses have been issued to establish excavations, wells 

and archaeological exploration. Recently, a new strategy was adopted to value the 

archaeological heritage and exploit it as an economic resource. 
Key words :Archaeological heritage,  Algeria, Conservation, Restoration , Research , Protection. 
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  مقدمة:ال

 موقعهائس متجذرا في أعماق التاريخ, فحسب الدراسا  ادخيرة يسرخ أقدم  أثريا   تراثا  تمتل  الجزائر   
ما يزيد  ي عالميا من حيث القدم, كما تم إحصاء مسخرا  انمليون سنة, ما يجعله يحتل المركز الث2,4أثري بع
التاريخية بداية من عصور ما قبل التاريخ إلى  أثري بالجزائر, تغطي مختلف المراحل موقع 15200عن 

 الفترا  الحديثة.

المعماري والفني, تولي له الدولة الجزائرية  اآلثريعلى قدر عمقه التاريخي وتنوعه  تراثهذا ال ان
 ية أهمية كبيرة سواء من حيث: منبمختلف مسسساتها المدنية وال

 الحماية والحفظ؛ -
 يم؛ مر ة والتانالصي -
 البحث والتنقيب؛  -
 التثمين واالستغسل. -

ية ودواوين تسيير ثقافية, ومراكز ومخابر بحث, ومدارس متحفوقد خصص  دجل ذل  عدة مسسسا  
 ية والعسكرية.منية تابعة لمختلف السلطا  المنومعاهد وأقسام تكوين جامعية, وهيئا  

, تعكعععس حقيقعععة اآلثعععري اثتعععر حسعععب مجالعععه واختصاصعععه يسعععهر علعععى خدمعععة ال كعععلهعععذه المسسسعععا   ان
ة, وهعععي اا عععكالية التعععي نعععود طرحهعععا وتناولهعععا خاصعععمنعععه  اآلثعععريعامعععة و  تعععراثادهميعععة التعععي توليهعععا الدولعععة لل

 بالعرض والنقاش خسل مداخلتنا.
 العمق التاريخي التنوع والثراء :بالجزائر اآلثري تراثال: أولا 

 آثار ما قبل التاريخ: -أ

حضعععارة ة بعععالجزائر إلعععى العصعععر الحجعععري القعععديم ادسعععفل العععذي ععععرف ظهعععور اآلثريعععترجعععع أقعععدم البقايعععا 
الحصى المنحوتة, وقد وجعد  بقاياهعا فعي مواقعع كثيعرة كععين حعنش بسعطيف ومنصعورة بقسعنطينة, ثعم تطعور  

صععناعية جديععدة  ذا  الوجهينيالبيفععابي والبليطعععة  أدوا هععذه الصععناعة لت ععهد فععي الحضععارة إال عععولية بععروز 
 .1انفي مناطق بالمدية وتبسة وتلمس أمثلةجوه(, ونجد لها وثسثية الو 

                                                           
, ر يد , الجزائر: ال ركة  , ترجمة:  نيتي, محمد الب ير, بورويبةتمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائرابراهيمي,  ,  1

م , محمد الصغير, مواقع وحضارا  ما قبل التاريخ في بسد المغرب انأيضا: غ انظر؛ 22-19الوطنية للن ر والتوزيع, 
 .45-22م, 2003الجزائر: دار الهدى, -القديم, عين مليلة
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سعععنة ق.م, بعععرز   25000و 40000والعععذي يمتعععد تاريخعععه بعععين ادوسعععطفعععي العصعععر الحجعععري القعععديم  
ية فهي انالث أمافي مواقع قليلة منها مغارة تيمية قرب وادي رهيو,  ادولىالحضارة الموستيرية والعاترية, ونجد 

 .2ائر بداية من تبسةمنت رة بكثرة بالجز 

ظهورهعا  انمغربية, والتعي كع-وفي العصر الحجري القديم المتأخر ساد  في الجزائر الحضارة االيبرو 
 انت عارها محعدودا بعالجزائر, ثعم ظهعر  حضعارتان انسنة ق.م, والحضعارة القفصعية وقعد كع 12320في حوالي 

  منت عرة انعيعة كانال مال الجزائري, بينما الث  منت رة في انسنة ق.م, وك 2600و 6500مسرخة بعين ادولى
 .3في الجنوب

خععسل العصععر الحجععري الحععديث, دخلعع  الجزائععر بمراحععل متفاوتععة حسععب المنععاطق والحضععارا  السععائدة 
سععنة ق.م, وفععي ال ععمال ال ععرقي  7600مععن  بدايععةية انالسععود ادصععولفيهععا, ففععي الجنععوب سععاد النيععوليتي ذي 

 انال ععمال الغربععي فيحتمععل  أمععاالسادسععة ق.م,  ادلععفيغة نيوليتيععة مععع نهايععة اسععتمر  الحضععارة القفصععية بصعع
مغربية بداية من منتصف ادلف السادسعة, ونجعد بقايعا هعذه الصعناعا  فعي -حضارته امتدادا للحضارة االيبرو

 . 4وورقلة وتمنراس  وغيرها انمناطق عدة من الوطن كوهر 

, والزالعع  اابععدا  كععلمععا قبععل التععاريخ  انسععانت ععر  النقععوش الصععخرية وأبععد  فيهععا انوخععسل هععذه الفتععرة 
 -ي, وجنععوب الوسععط الجزائععري, وال ععرق القسععنطيني, و الطاسععيلياننمععاذع عديععدة بععالجزائر, فععي الجنععوب الععوهر 

 .5العالمي تراثا  ناجر, وتعد المنطقة ادخيرة من أغنى المواقع المنقو ة وهي مصنفة ضمن ال

أهميعة لعدفن موتعاه ومعن ثعم ظهعر  ععدة  انسعناال أولعىغاية مرحلعة فجعر التعاريخ  إلىوفي نفس الفترة و 
أ ععكال للقبععور وتجمععع  فععي مقععابر ال زالعع  العديععد مععن ادمثلععة لهععا فععي الجزائععر مثععل مقبععرة جبععل مازلععة ببونععوارة 

قسععنطينة وعععين البيضععاء, ومقبععرة  بقسععنطينة, ومقبععرة الركنيععة بخن ععلة, ومقبععرة سععيقوس علععى الطريععق الععرابط بععين
 .6م ر  الصفا بتيار , ومقابر الهقار الكبرى

 
                                                           

التاريخ في بسد  مواقع وحضارا  ما قبلم , ان؛ انظر أيضا: غ48-47,تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر, ابراهيمي 2
 .75-72, 69-56, المغرب القديم

مواقع وحضارا  ما قبل التاريخ  م,ان. انظر أيضا: غ80-79, 57-55, تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر, ابراهيمي 3
 .107-82في بسد المغرب القديم, 

م , مواقع وحضارا  ما قبل التاريخ في بسد انانظر أيضا: غ .122-118, تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر, ابراهيمي 4
 .142-115المغرب القديم, 

المعالم م, محمد الصغير, و آخرون, ان. انظر أيضا: غ125-124 ,تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائرابراهيمي,  5
 .97-58م, 2006دار الهدى,  الجزائر:-, عين مليلةالحضارية في ال رق الجزائري فترة فجر التاريخ

المعالم الحضارية في ال رق الجزائري م , ان. انظر أيضا: غ133-132 ,تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر, ابراهيمي 6
 .143-115, فترة فجر التاريخ
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 اآلثار القديمة: -ب

 إلعععى الفينيقيعععونجعععاء  ادولخعععسل الفتعععرا  القديمعععة عرفععع  الجزائعععر دوال عديعععدة محليعععة وخارجيعععة, ففعععي 
مملكتععععين الماصععععيل ين مععععن كلوا م ععععانالععععوطن, وكعععع أرجععععاءالسعععواحل الجزائريععععة, ثععععم سععععيطر البربععععر علععععى كامععععل 

ق.م, ومعن ثعم بقيع  الجزائعر 203المملكة النوميدية بداية من سعنة  كلوالماصيصيل, ثم وحدهما ماسينيسا و 
ملكهعم علعى غعرار تعونس,  إلعىذلع  وضعموها  انضععف  قواهعا فاسعتغل الرومع ان إلعىتح  حكم هاته المملكعة 

 اناولوا كسعععب ود القبائععل المحليعععة, غيعععر م, ليجعععيء بعععدهم الونعععدال الععذين حععع439غايعععة  إلععىواسععتمر حكمهعععم 
م, وقعد حعاول 534يستمر تواجده في الجزائر, وحلوا محلعه فعي سعنة  انالبيزنطيين لم يتركوا لهذا الوافد الجديد 

, غيعر أهلهعا, و عنوا حمعس  عسعكرية بغيعة تطويعع الجزائعرالضائع فعي  انيسترجعوا مجد الروم انالبيزنطيون 
منععاطق معععدودة,  إالد  وتوسععع مجالهععا, فأصععبأ البيزنطيععون ال يملكععون مععن الجزائععر المقاومععة المحليععة ا ععت ان
 عامة. إفريقيةم واجلوا البيزنطيين عن الجزائر و مال 643جاء المسلمون وفتحوا البسد خسل عام ان إلى

وخسل هذه الحقبة بني  العديد معن المعدن ال تعزال بقايعا العبعض منهعا ماثلعة إلعى يومنعا هعذا, فع لى العهعد 
الملكعي بتيبعازة, فضعس ععن  ضعريحا  الصومعة  ماسينيسعا(, وال ضريحا  المدغاسن و  ضريحا  النوميدي يرجع بناء 

الوطني سيرتا, وغيره  المتحفي محفوظة بة المكت فة في مواقع عدة بقسنطينة  سيرتا( وغيرها وهاآلثريالبقايا 
 . 7من المتاحف الوطنية

ي  هد  الجزائر تجديد وبنعاء الكثيعر معن المعدن فعي السعاحل والعداخل ال تعزال بقايعا انوالى العهد الروم 
المعععدن السعععاحلية فنعععذكر منهعععا هيبوريجيوسيعنابعععةي روسيكاديسعععكيكدةي  فأمعععاالكثيعععر منهعععا ماثلعععة إلعععى يومنعععا هعععذا, 

القلي ايجيجلييجيجععععععلي صععععععلداييبجايةي ايومنيععععععوميتيغزر ي روسععععععوكورويدلسي روسععععععغونيايبرع البحععععععريي  ععععععولوي
الداخليععة فهععي تتمثععل فععي مادوروسيمععداوروشي  وأمععايتنسي مني ر ععالي كععارتين ايكوزيععوميالجزائري تيبععازا قيصععرية

يفاس يتبسععععععععةي مدينععععععععة ت إلععععععععىتبورسععععععععوكو نوميداروميخميسععععععععةي كويكوليجميلععععععععةي ستيفيسيسععععععععطيفي باالضععععععععافة 
 ماسكواليخن لةي تاموغادييتيمغادي المبيزيلمبيزي...

 ZARAEمعسعععععععكرا  منهعععععععا معسعععععععكر زرايعععععععةععععععععدة  انوبااضعععععععافة إلعععععععى هعععععععذه المعععععععدن  عععععععيد الرومععععععع
ثعم اوزيععا  EQUIZITUMاكوزيتعوم  THAMALLULAتملولععة LEMELLIFليميلعف SITIFISوسعطيف

وصععوال  CASTILIUM TANGITANUMوماني رابيععدوم يسععور جععوابي وكاسععتلوم طنجيتععنيسععور الغععزال
 عععلغا قععععرب يZABIيالخربعععة الزرقعععةي زابعععي CELLASيععععين تمو عععن ي, و سعععيسبALBULEالبعععولي إلعععى

                                                           
أيضا: مهنتل, جهيدة,  انظر. 129-65م, 2007, الجزائر: دار هومه, أضرحة الملو  النوميد والمورلحسن, رابأ,  7

, معهد رسالة مقدمة لنيل  هادة الدكتوراه في اآلثار القديمةيالتطور الحضاري بمدينة قسنطينة  كيرتا( في الفترة القديمةي, 
 .105-84جامعة الجزائر,  /اآلثار
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ي انيتلمسعPOMARIAيبنعواحي سععيدةي بوماريعاLUCUمناطةيعين تكرية قرب تيسمسعيل ي لوكعوكلالمسيلةي 
 . 8يبمغنيةيNUMERUS SYRARUMمقر اللفيف السوري وأخيرا

ومن خلفهم بعد ذل  من الوندال والبيزنطيين معالم  انالممالي  المورية المناهضة للرومكما ترجع إلى 
 13ومواقعع أثريععة عديععدة نععذكر مععن أهمهعا أضععرحة ادجععدار بفرنععدة واليععة تيعار  والتععي ال يععزال عععددا مععن أصععل 

 .9حرية ب كلوالتجول في قاعاتها وأروقتها العديدة  إليهاقائما ويمكن الدخول  ضريحا  
 ة:اإلسالمياآلثار  -ج

ية التي  هدتها بعض انة, فضس عن الحركة العمر ااسسميواصل بناء المدن بالجزائر خسل الفترا  ت
م انة جعامع سعيدي غعاآلثريع  موجودة في السابق واستقر بها المسلمون, ولعل من أقعدم المععالم انالمدن التي ك

 10معدة ععامين إفريقيعة  ميلعة مقعرا لواليعة انعحيعث فعي عهعده كبميلة والذي يرجع إلى عهد أبعو المهعاجر دينعار, 
 وال تزال بقايا هذا الجامع ماثلة إلى يومنا هذا على الرغم مما الحق به من تغييرا .

ولعل من أقدم المدن التي  يدها المسلمون بالجزائر مدينة تاهر  والتي يرجع بناسها إلى عبد الرحمن 
-144سعقط  بيعد الفعاطميين فعي سعنة   انم(, واتخعذها عاصعمة لدولتعه إلعى 761هع/144 بن رستم في سنة 

تقل بعدها الرسعتميون إلعى الجنعوب الجزائعري و عيدوا مدينعة سعدراتة بورقلعة, وال تعزال انم(, و 908-761هع/296
عماريععة حفريععا  بهمععا وتععم الك ععف عععن بقايععا لمن عع   م أجريعع مععن المععدينتين إلععى يومنععا هععذا, حيععث  كععلبقايععا 

قععاض, نبقايععا حمععام فضععس عععن بقايععا السععور وبعععض ادبععراع التععي تظهععر فععوق اال اكت ععفمختلفععة, ففععي تععاهر  
 . 11وفي سدراتة بقايا لمساكن وقصور

                                                           
, 117, 1م, جع.1999, المطبوعا  الجامعية ان, الجزائر: ديو يانالجزائر في ظل االحتسل الروم نيتي, محمد الب ير,  8

122 . 
 .202-141, أضرحة الملو  النوميد والمورلحسن ,   9
, النجوم الزاهرة في ملو  مصر والقاهرة, القاهرة: مطبعة دار الكتب ابو المحاسن جمال الدين االتابكي, ابن تغري بردي 10

, حضارة-معالم-دينة قسنطينة تاريخمعبدالعزيز,  فيسلي, انظر ايضا:. 152, 1.م, جع1929هع/1348, 1.المصرية, ط
, القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, فتأ العرب للمغربحسين,  مسنس, ؛38-33م, 2007الجزائر: دار الهدى, -مليلة=  = عين
 .175-173د , 

لإلتحاد العام كتاب المستمر العا ر  ية ورسية جديدةي,انتاقدم : معطيا  ميد-تاهر  اآلثري موقعدحدوح, عبد القادر, يال 11
, مدن مندثرة تهر  سدراتة ا ير قلعة بني حمادأيضا: بورويبة, ر يد,  انظر ؛632-595م, 2007, القاهرة, لآلثاريين العرب

مجلة فن الرستمي بتاهر  وسدراتةي, يال بورويبة, ر يد,  ؛م1981مركب الطبع الرغاية الجزائر: ن ر وزارة ااعسم والثقافة, 
 . 192-180, 41,  1977, السنة ادصالة

.CADENAT, P., «Recherches à Tihert –Tagdempt 1958-1959», in Bulletin d’archéologie algérienne, VII 

(1977-1979), Fasc II, 394-395. 
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, فقعععد  عععيد فيهعععا ادريعععس ادول جامععععا فعععي سعععنة انو إلعععى اددارسعععة يرجعععع تعميعععر مدينعععة أغعععادير بتلمسععع
 . 12يةانجزء من أساساته والمئذنة التي ترجع إلى الدولة الزي, وهو المعلم الذي ال تزال م790هع/174سنة

خسل القرن الرابع هجري/العا ر ميسدي بني  بالجزائر خمعس معدن, أولهعا مدينعة المسعيلة التعي بناهعا 
التعي  عيدها زيعري بعن   ال يزال وليا للعهد, تليها مدينعة أ عير ذا انوهو  هع315محمد القائم بأمر اهلل في سنة 

هعععع 360ة فعععيانعععهعععع وملي355هعععع, كمعععا  عععيد الزيريعععون مدينعععة المديعععة فعععي سعععنة324صعععنهاجة فعععي سعععنة أميعععرمنعععاد 
هعا خعسل الفتعرا  السحقعة فعي معا اندثر  بععدما اسعتمر عمر اناآلثار ادولى لهذه المدن  انهع, إال 362والجزائر

عن بقايا محراب و أسعوار  الك ف إثرهاها وقد أجري  حفريا  بها تم على انعدا مدينة أ ير التي تخرب عمر 
 .13قصر وغيرها من البقايا الفخارية والحجرية

و مع نهاية هذا القرن وبداية القرن الخامس هجري/الحادي ع ر ميسدي أسس الحماديون مدينة القلعة 
الجعامع  إثرهعاعلعى  اكت عفالتي تعد من المواقع المصنفة عالميا, وقد أجري  بها هي ادخرى حفريعا  عديعدة 

هععع/ و ال تععزال بقايععا مععن سععورها 460ر البحععر وقصععر المنععار, كمععا  ععيد الحمععاديون مدينععة بجايععة فععي سععنة وقصعع
هذه المن     يد الحماديون بمدينعة قسعنطينة الجعامع الكبيعر العذي ال يعزال قائمعا, كمعا بنعو  با  انجباقية, و إلى 

 .14انبمدينة عنابة جامع سيدي أبي مرو 

م( عععدة عمععائر تعععد مععن أهععم المعععالم 1145-1056هععع/540-448وفععي نفععس الفتععرة  ععيد المرابطععون  
 انم(, والجعامع الكبيعر بتلمسع1096هعع/490ة بالجزائر, والمتمثلة في الجامع الكبير بعالجزائر  ااسسمية اآلثري

                                                           
عن  دراسا  بسريبوحلول المرابطيني, عن كتاب: ااسسميبين الفتأ  انتلمس -اني, سعيد, يحول مخطط أغاديردحم 12

, فة والعلومقا, المنظمة العربية للتربية والثان, المستمر العا ر لآلثار في البسد العربية بتلمسالمسكن والمدفن في الوطن العربي
 .105-101م, 1987هع/1408تونس, 

ي انااسسمي من خسل عواصم المغرب االوسط من القرن الث انيتطور العمر : بويحياوي, عز الدين, انظرحول هذه المدن  13
. 221-199م, 2002م/2001اآلثار, جامعة الجزائر,  قسم, أطروحة دكتوراه دولة في اآلثار ااسسمية إلى الثمن للهجرةي,

الجزائر: مطبعة صاري بدر -ادبيار, ةانملي –لمدية -تاريخ المدن الثسث الجزائرأيضا: الجيسلي, الجيسلي, و آخرون,  انظر
 .322-321, 300-298, 19م, 1972هع/1392الدين وابناسه, 

م, 1980, سلسلة الفن والثقافة, الجزائر: وزارة ااعسم والثقافة, قسنطينة: بورويبة, ر يد, انظرحول المن    الحمادية 14
 غيب , محمد  ؛46-45, 2006تبة زهراء ال رق, , القاهرة: مكتطور الم ذن في الجزائرعزوق, عبد الكريم, ؛ 55-60

  .237-235م, 1980الجزائر: مطبعة البعث, -المهدي بن علي, أم الحواضر في الماضي والحاضر, قسنطينة
G.MARÇAIS, L’Architecture musulman d’occident, Tunisie, Maroc, Algérie, Paris, 1954, 81-84.  GOLVIN, L., 

Recherche Archéologique à La Kalaa des Beni Hammad, Paris, 1965, 199. BOURUIBA.R, l’Art Religieux 

Musulmane en Algérie, S.N.E.D, Alger, 1983, 25-63.  
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تاقرار  التعي أصعبح   أغادير مدينة بانجم(, كما  يدوا ب11هع/5م(, وجامع ندرومة  القرن 1082هع/475 
 .15انخسل العهد الموحدي مدينة واحدة مع أغادير ومن ثم ا تهر  باسم تلمس

عاصععععمة وحاضععععرة كبععععرى,  انم( صععععار  تلمسعععع1543-1236هععععع/949-633ي  انخععععسل العهععععد الزيعععع
تعزال  يون قصر الم ور واتخذوه مقرا للحكم, وهو المعلم الذي الانيا كبيرا, حيث  يد الزيانو هد  توسعا عمر 

م( ومسععجد 1296هععع/696بععه باقيعة, إضععافة إلععى معععالم أخعرى مثععل مسععجد سععيدي أبعي الحسععن  انبععض مععن جو 
م( و المدرسة التا فينية 1317هع/717م( ومسجد الم ور  1310هع/710  اامامسيدي ابراهيم ومسجد اوالد 

 . 16العمائر التجارية والمرافق العمومية كالحماما  والفنادق من, وغيرها إبراهيمسيدي  ضريحا  و 

م(, وهععي المدينععة التععي ال تععزال بقايععا 1302هععع/702 ععيد المرينيععون مدينععة المنصععورة   انوبجععوار تلمسعع
 انمن ععع   المنصعععورة  ععيد المرينيعععون بتلمسععع بععا  انجب الجععامع باقيعععة, و إلعععى انعععسععورها وأبراجهعععا وبعععض معععن جو 

م( 1339هعععع/739زالععع  معظعععم معالمعععه باقيعععة وهعععي تتمثعععل فعععي مسعععجد سعععيدي أبعععي معععدين   مجمععععا معماريعععا ال
  .17سيدي أبي مدين ضريحا  م( ومدرسة و 1353هع/754ومسجد سيدي الحلوي  

يعة واسععة, حيعث عمعر  الكثيعر معن المعدن كعالجزائر اني  عهد  الجزائعر نهضعة عمر انخسل العهد العثمع
( ومدينعععة قسعععنطينة عاصعععمة بايلععع  ال عععرق والمديعععة عاصعععمة بايلععع  انبهعععا مقعععر الحكعععم  دار السعععلط انالتعععي كععع

م بالجهعععة الغربيعععة معععن العععوطن التعععي احتضعععن  لفتعععرا  مختلفعععة مقعععر بايلععع  انومسعععتغ انالتيطعععري ومعسعععكر ووهعععر 
 ة وغيرها.ان  كعنابة والقل وميلة وبجاية ومازونة ومليانك أخرىالغرب, فضس عن مدن 

تحصعى, ولععل معن أهمهعا قصعبة  انمعن  أكثعروال تزال معالم معمارية عديدة ترجع إلى هذه الفتعرة وهعي 
الععععالمي, وهعععي تضعععم ععععدة مسعععاجد وقصعععور والقلععععة فضعععس ععععن الحصعععون و  تعععراثالجزائعععر المصعععنفة ضعععمن ال

                                                           
: بن قربة, صالأ, يالعمارة الدينية في عصر المرابطين بالجزائري, عن يمجلة سرتاي, معهد انظرحول المن    المرابطية 15

 ايضا: انظر ؛55-35م, 1980, 4.االجتماعية, جامعة قسنطينة,   العلوم
BOURUIBA, l’Art religieuse Musulmane en Algérie, 108-137. GOLVIN, Essai Sur L’Architecture Religieuse 

Musulman, 179-185; MARÇAIS, L’Architecture musulman d’occident, 192-197.  
, حوليا  جامعة الجزائر عمارتها وخصائصهاي, انية بتلمسان: لعرع, عبدالعزيز, يالمساجد الزيانظرية انحول المن    الزي16
في اآلثار  هادة الماجستير  يةي, مذكرة مقدمة لنيلانالزي انم. بلوط, عمر, يالفنادق في مدينة تلمس1992-م1991, 1.ع, ج6

 .88-82م, 2004-م2003ة, معهد اآلثار, جامعة الجزائر, ااسسمي
 BOURUIB, l’Art Religieux Musulmane en Algérie1983, 171-21.  

رسالة دكتوراه دولة في االثار يةي, انالزي اني المرينية بامارة تلمسان: لعرع, عبدالعزيز, يالمبانظرحول المن    المرينية  17
 انمدينة المنصورة المرينية بتلمس. لعرع, عبد العزيز محمود, 293-93م, 1999اآلثار, جامعة الجزائر,  قسم, ااسسمية

بورويبة,  ؛252-223, 174-53م, 2006, القاهرة: مكتبة زهراء ال رق, ها وعمارتها وفنونهااندراسة تاريخية أثرية في عمر 
, تونس: المنظمة الفن العربي ااسسميي والنصريي, عن كتاب: انير يد, يالطراز الموحدي وم تقاته: الحفصي, المريني, الز 

 .245, 244, 239, 238, 2م, جع.1995العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
 BOURUIBA.R, l’Art Religieux Musulmane en Algérie, S.N.E.D, Alger, 1983, 249-29.  
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ي بت عين وغيرهعا, ومعن أهعم المععالم جعامع علع 23فوسع  وحصعن منادبراع التعي بنيع  بعالقرب منهعا كحصعن ت
 .18والجامع الجديد وجامع كت اوة, وقصر مصطفى با ا ودار عزيزة وغيرها

يون عدة عمائر دينية ومدنية وعسكرية ومن أهم المعالم الباقية نذكر جامع سوق انوبقسنطينة  يد العثم
زاويعة ي وزاويعة بعن عبعد المعسمن والاني ومدرسعة جعامع سعيدي الكتعانالغزل والجامع ادخضر وجعامع سعيدي الكتع

باي, فضس عن الدور والمساكن والحمامعا  التعي زالع  تحعافظ علعى طرازهعا المعمعاري  أحمدية وقصر انالرحم
 .19والفني ادصيل

دار البععاي  انيععة مععن أهمهععا جععامع عععين البيضععاء ومدرسععة وبععوهر انكمععا توجععد بمعسععكر عععدة معععالم عثم
ة انعععالبعععاي بو عععسغم, وبالمديعععة دار البعععاي, وبملي ضعععريحا  م انوجعععامع البا عععا ومسعععجد سعععيدي الهعععواري, وبمسعععتغ

 . 20القلي أحمدبن يوسف ودار الباي, وبعنابة جامع صالأ باي,  وبالقل جامع الباي  أحمدسيدي  ضريحا  

وبااضافة إلى البقايا المعمارية تزخر الجزائر ببقايا لتحف منقولعة هعي ادخعرى كثيعرة ومتنوععة وترجعع 
يعة و المسعكوكا  والمصعنوعا  عدةم المتعاحف الجزائريعة تحفعا فخاريعة وخزفيعة ومإلى فترا  مختلفة, حيث تض

 الخ بية والنسيجية والزجاجية, فضس عن المخطوطا  المحفوظة بالمكتبة الوطنية بالجزائر وفي الزوايا.

 
                                                           

رسالة دكتوراه من الدرجة  يي,انمدينة الجزائر في أواخر العهد العثمقصور : عقاب, محمد الطيب, يانظرحول هذه المن    18
المركزي  المتحف, الجزائر: ية لمدينة الجزائرانالعمارة العسكرية العثمم. خسصي, علي, 1985جامعة الجزائر,  ,الثالثة

. 254-49, 1جع. م,2006, الجزائر: دار الحضارة, قصبة مدينة الجزائرخسصي, علي, ؛ 128-51م, 1985للجيش, 
 .91-8, 2جع.

DOUKALI, Les Mosquées de la Période Turque à Alger, 37; BOURUIBA, R., Apports de l’Algérie à l’Architecture 

Religieuse Arabo-Islamique, Office des Publications Universitaires, Alger, 55; MARÇAIS, L’Architecture 

musulman d’occident, 426-431. GOLVIN, L.,  Palais et Demeures d’Alger à la période ottomane, INAS, Alger, 

2003; GOLVIN, L., « Demeures d’Alger: la Qasba d’Alger », in L'Habitat Traditionnel dans les Pays 

Musulmans Autour de la Méditerranée, Rencontre d'Aix-Provence (6-8 JUIN 1984), le Caire, 1988, T I, 181-

198. 
رسالة مقدمة لنيل , يية أثريةاني دراسة عمر ان, يمدينة قسنطينة خسل العهد العثم: دحدوح, عبد القادرانظرحول هذه المن    19

 . 490-274م, 2010م/2009, 2جامعة الجزائر  /ة, معهد اآلثارااسسميفي اآلثار   هادة دكتوراه
المطبوعا  الجامعية,  ان, الجزائر: ديو ومعسكر انية بوهر انالمساجد العثم: مهيرس, مبرو , انظرحول هذه المن    20 

-130م, 1983, سلسلة فن وثقافة, الجزائر: المسسسة الوطنية للفنون المطبعية, انوهر بورويبة, ر يد,  ؛37-53, 2009
دولة في اآلثار رسالة مقدمة لنيل  هادة دكتوراه يي, انثمل العهد العيالمن    الدينية بالجزائر خس. بن بلة, خيرة, 136

مدينة قسنطينة خسل العهد دحدوح, عبد القادر, ي ؛145, 86-85م, 2008/م2007جامعة الجزائر,  /ة, معهد اآلثارااسسمي
 ي دراسة أثريةي,انمة في العهد العثانملييالمن    المدنية في مدينة , عبد القادر, انرسمق ؛68 ية أثريةي,اني دراسة عمر انمالعث

-66, 56-55م, 2007م/2006جامعة الجزائر,  /ة, معهد اآلثارااسسميفي اآلثار  رسالة مقدمة لنيل  هادة الماجستير
في رسالة مقدمة لنيل  هادة ماجستير مي, انية في مدينة مستغانيدراسة أثرية لنماذع من العمارة العثم بو عبد اهلل, بلجوزي, ؛91

 .57-51م, 2006م/2005جامعة الجزائر,  /ة, معهد اآلثارااسسمياآلثار 
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  الحماية والحفظ:: ياانث

 مؤسسات الحماية والحفظ: - أ

يا  التي انادمر الذي يظهر جليا في المسسسا  واامك اآلثريها تراثولي الجزائر أهمية كبيرة لت  
وطنيا وتمثله دوليا,  اآلثري تراثعلى ال انت رف انثقافة والفنون مديريتللسخرتها لخدمته, حيث يوجد بوزارة 

على  اا رافها مهمالثقافي, من م تراثواحدة منها مصلحة ال كلمديرية الثقافة في  58تعمل تح  إ رافها 
يم, مر الثقافي المادي غير المادي عموما بالوالية, بما فيه متابعة حالة الحفظ والحماية, وم اريع الت تراثا  ال

عدادوم اريع البحث والتنقيب,  الرأي بخصوب  إبداءملفا  الجرد والتصنيف, وتمثيل الوزارة الوصية في  وا 
 كلوجود بقايا أثرية, ومتابعة  عدم منأ الرخصة في حالة انمختلف الم اريع بالوالية, وضم جازانرخصة 

 أمام مصالأ القضاء. اآلثري تراثا  من يمس بال

وبااضافة إلى مديريا  الثقافة يوجد مسسسا  أخرى ت مل المتاحف ودواوين الحظائر الثقافية, فأما 
حف ا وطنيا, والباقي متاحف مواقع أثرية أو متامتحف 22ا, منها متحف 55بالنسبة للمتاحف فعددها حوالي 

 بلدية أو والئية غير مصنفة, نوردها في ما يلي:

 متحفنوع ال موقعال متحفاسم ال 

 وطني متحف الجزائر  العمومي الوطني باردو  المتحف 01

العمومي الوطني لآلثار القديمة والفنون  المتحف 02
 ةااسسمي

 وطني متحف الجزائر 

 وطني متحف الجزائر  العمومي الوطني للفنون و التقاليد ال عبية  المتحف 03

 وطني متحف الجزائر  العمومي الوطني للفن الحديث و المعاصر  المتحف 04

العمومي الوطني للزخرفة و المنمنما  و فن  المتحف 05
 الخط 

 وطني متحف الجزائر 

 وطني متحف الجزائر  العمومي الوطني البحري  المتحف 06

 وطني متحف الجزائر  العمومي الوطني للفنون الجميلة  المتحف 07

العمومي الوطني للفنون و التعابير الثقافية  المتحف 08
  التقليدية

 وطني متحف قسنطينة
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 وطني متحف انتلمس ة لمدينة ااسسميالعمومي الوطني لآلثار  المتحف 11

 وطني متحف انتلمس العمومي الوطني للفن و التاريخ لمدينة  المتحف 12



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   (م2022)  25العدد 

 

 460 (493-451)| التراث اآلثري بالجزائر وجهود الدولة في الحفظ
 

 وطني متحف المسيلة العمومي الوطني نصر الدين ديني بوسعادة المتحف 13

 وطني متحف انتلمس  ااسسميللخط العمومي الوطني  متحفال 14

 وطني متحف انوهر  ة انالعمومي الوطني زب متحفال 15

 وطني متحف  ر ال العمومي الوطني ب ر ال متحفال 16

 وطني متحف سطيف العمومي الوطني بسطيف متحفال 17

 وطني متحف المنيعة العمومي الوطني بالمنيعة متحفال 18

 وطني متحف ال لف   العمومي الوطني ب لف فمتحال 19

 وطني متحف تبسة العمومي الوطني بتبسة متحفال 20

 وطني متحف سيرتا العمومي الوطني بسيرتا متحفال 21

 وطني متحف خن لة العمومي الوطني بخن لة متحفال 22

 موقع متحف تيبازة تيبازة   اآلثري موقعال متحف 23

 موقع متحف باتنة تيمقاد  اآلثري موقعال متحف 24

 موقع متحف سطيف جميلة  اآلثري موقعال متحف 25

 موقع متحف المسيلة قلعة بني حماد اآلثري موقعال متحف 26

 موقع متحف عنابة هيبون  اآلثري موقعال متحف 27

 معلم متحف معسكر ادمير عبد القادر معسكر  متحف 28

 معلم متحف عين الدفلة ة انأسلحة ادمير عبد القادر بمليمصنع  متحف 29

 معلمو  موقع متحف تبسة معبد مينارف تبسة  متحف 30

 معلم/ والئي /موقع متحف بجاية برع موسى  متحف 31

 معلم متحف الجزائر تفوس  منبرع ت متحف 32

 موقع متحف باتنة تازول   اآلثري موقعال متحف 33

 / والئي معلم متحف مانمستغ برع التر   متحف 34

 والئي/ معلم متحف برع بوعريريج ي انبرع المقر  متحف 35

 موقع متحف انتلمس هونين  اآلثري موقعال متحف 36

 / معلم/ بلديموقع متحف النعامة ال يخ بوعمامة بمغرار متحف 37

 معلم/ بلدي/ والئي متحف الطارف مرسى الخراز بالقالة متحف 38
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 معلم متحف ال لف دار البارود  متحف 39

 / معلم/ والئيموقع متحف قالمة المسرح القديم  متحف 40

 / معلم/ بلديموقع متحف ال لف دار البارود تنس متحف 41

 / معلم/ بلدي/ والئيموقع متحف انتلمس مسجد الم ور  متحف 42

 / معلم/ بلدي/ والئيموقع متحف تبسة الكنيسة  متحف 43

 والئي متحف المسيلة الحضنة  متحف 44

 والئي متحف ب ار لب ارالوالئي  المتحف 45

 والئي متحف جيجل كتامة  متحف 46

 معلم متحف الجزائر الطفل  متحف 47

 والئي متحف ورقلة الصحراوي  المتحف 48

 معلم/ والئي متحف ادغواط البلدي الكنيسة  المتحف 49

 فضاء عرض تيار  فضاء عرض بتيار  50

 فضاء عرض تيسمسيل  تازة  موقعب انفضاء عرض بمقر فر  الديو  51

 فضاء عرض عين تمو ن  فضاء عرض عين تمو ن   52

 فضاء عرض تيزي وزو تيقزير   اآلثري موقعفضاء عرض بال 53

 فضاء عرض سطيف فضاء عرض بالكنيسة القديمة  54

 فضاء عرض الجلفة  انفضاء عرض بمقر فر  الديو  55

: قطعة 1500.000تحفة أثرية معروضة في المتاحف, و 400000هذه المتاحف تضم حوالي  ان
ننسى المتاحف المختصة في الثورة  انأثرية مخزنة في المتاحف والبنو  بالنسبة للعمس  الذهبية, دون 

 متحف كلمستوى البلدا  في  ا نجدها حتى على انالتحررية المجيدة التي تنت ر في أغلب الواليا  وأحي
الوطني لل رطة  المتحفالوطني للجيش, و  المتحفبلدي, إضافة إلى المتاحف التابعة لقطاعا  أخرى مثل 

ة التابعة لوزارة الثقافة والفنون دون تقديم تفصيل عما تضمه اآلثرينا نكتفي هنا بذكر المتاحف انوغيرها, غير 
الحقب التاريخية,  كلنا نجد بعض المتاحف عامة ت مل انبه هو  من بقايا وتحف أثرية, ولعل ما تتميز
 ان, كما انة لمدينة تلمسااسسميالعمومي الوطني لآلثار  المتحفوأخرى تختب بحقبة دون أخرى, مثل 

كتامة,  متحفالحضنة, و  متحفالصحراوي بورقلة, و  المتحفبعض المتاحف تختب بمنطقة أو والية مثل 
 موقع متحفجميلة, و  موقع متحفتيبازة, و  موقع متحفأثري دون غيره من المواقع مثل  موقع متحفأو 

العمومي الوطني  المتحفتيمقاد, هيبون, تازول  وغيرها, ومتاحف تختب بمجال دون آخر, على غرار 
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 المتحفو العمومي الوطني للفن الحديث و المعاصر بالجزائر,  المتحفللفنون والتقاليد ال عبية بالجزائر, 
 العمومي الوطني نصر الدين ديني ببوسعادة وغيرها. المتحف, انبتلمس ااسسميللخط العمومي الوطني 

لى   فروعا  هذه المتاحف هنا  فضاءا  للعرض الدائم في معالم ومواقع أثرية وبعض مقرا   با  انجوا 
هذه الفضاءا  ال ترقى لمقاييس   انك انالوطني لتسيير واستغسل الممتلكا  الثقافية المحمية, و  انالديو 

 بها الحقا. خاب متحف اء نها بمثابة نواة أولية الانالمتاحف إال 

على مستوى مراكز البحث التابعة لوزارة الثقافة والفنون, والمخابر  اآلثريكما تضم مخابر البحث 
بقايا  انمن قسنطينة, الجزائر وتيبازة وتلمس ب كلالبيداغوجية والعلمية التابعة لبعض الجامعا  الجزائرية 

 وتحف أثرية بهدف التدريب والتكوين والدراسة من قبل الطلبة والباحثين بالجامعا .

 تراثة وحفظ الانالدواوين والحظائر والمراكز الثقافية هي ادخرى من المسسسا  التي تهتم بحماية وصي
الوطني لتسيير  انالديو ز  على التراب الوطني, أهمها مسسسة من هذا النو  تتو  11, حيث يوجد اآلثري

على المستوى  اآلثري تراثواستغسل الممتلكا  الثقافية المحمية الذي يمثل أكبر مسسسة ثقافية تهتم بال
والية, وهو يهتم بحماية وحفظ وتسيير واستغسل الممتلكا   40له على مستوى  فروعا  الوطني, وهو يضم 

 ا أثريا.متحفا و موقع 170الثقافية المصنفة والبالغ عددها ما يقارب 

 انالحظيرة الوطنية للتاسلي, وديو  انديو من  كلدواوين الحظائر الثقافية بالجنوب الجزائري والتي ت مل 
 , كلالحظيرة الثقافية لتوا  قورارة تيدي انالحظيرة الثقافية لتيندوف, وديو  انوديو  الحظيرة الثقافية لألهقار,

ها ذا  طابع واحد تهتم كلحماية وادي ميزاب وترقيته,  انالحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي, وديو  انوديو 
الجنوب الجزائري  تراثو  ة وتثمين المواقع والمعالمانمنطقة أو إقليم جغرافي معين مهمتها حماية وصي تراثا  ب

 كبير بما فيها القصور الصحراية والنقوش الصخرية وغيرها. تراثالذي يزخر ب

الوكالة الوطنية للقطاعا  المحفوظة بالجزائر تختب في متابعة وتسيير وحماية ومراقبة مختلف 
قطا   تراثا  لمصنفة كيم على مستوى القطاعا  المحفوظة التي يقصد بها تل  المدن التاريخية امر أ غال الت

 محفوظ مثل قصبة مدينة الجزائر, المدينة القديمة بميلة, تنس, وغيرها.

ي للباس الجزائري التقليدي والممارسا  ال عبية في إطار إحياء المتحفمركز التفسير ذي الطابع 
يهتم باللباس  ي وهوالمتحف, هو اآلخر من المسسسا  ذا  الطابع انة  بتلمسااسسميادعياد والمناسبا  

 .انالثقافي غير المادي لمنطقة تلمس تراثالتقليدي وال

لى  ية التي يرجع لها الفضل الكبير في محاربة منية نذكر الهيئا  الالمتحفالهيئا  الثقافية و  بانجوا 
خفاء والمتاجرة  27تم إحصاء  2020سرقة ونهب وتهريب اآلثار, حيث خسل سنة  قضية متعلقة بيع وا 

الوطني,  من( قضية معالجة من طرف مختلف أسس  ال21ثقافية, منها واحد وع رون  بممتلكا  
( قضية من طرف مصالأ الجمار  01( قضايا معالجة من طرف مصالأ الدر  الوطني, و 04وأربعة 
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العمومية إلى مجلس قضاء والية غرداية, وهي  ادمس ( قضية استسم ممتل  من مديرية 01الجزائرية, و 
 قطعة نقدية. 6156تحفة أثرية من بينها  6208يا  التي تم من خسلها استرجا  العمل

  البحث والتنقيب: :ثالثاا 

 مؤسسات البحث والتنقيب:-أ

تتوز  مسسسا  البحث والتنقيب في الجزائر بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث 
ما تقدمه الجامعة من أبحاث علمية وتنقيبا  أثرية يمثل النسبة الكبيرة من  انالعلمي, حيث يمكن القول 

ة خسل السنوا  ادخيرة بعد فتأ عدة أقسام علم اآلثار بجامعا  خاصا  أعمال البحث التي تقام بالجزائر, 
واعتماد عدة , تيبازة, قالمة, ان, تلمسانكثيرة على غرار جامعة قسنطينة, سطيف, باتنة, المدية, ال لف, وهر 

مخابر بحث علمي أكاديمية على مستوى جامعة الجزائر, وجامعة قسنطينة, والمركز الجامعي تيبازة, وجامعة 
الثقافي المادي وغير المادي ال يمكن تجاهله فهنا  العديد من  تراثما تقدمه الجامعة الجزائرية لل ان, انتلمس

 . اآلثري تراثادبحاث المن ورة والعديد من الرسائل والمذكرا  الجامعية التي تهتم بال

من المركز الوطني للبحوث  كلأما مسسسا  البحث والتنقيب التابعة لقطا  الثقافة والفنون فهي ت مل 
 إلىوالتاريخ, وهو مختب بالبحث والتنقيب عن اآلثار التي ترجع  انسنوعلم االفي عصور ما قبل التاريخ 
اآلثار وهو يهتم بالبحث والتنقيب السمادي, والمركز الوطني للبحث في علم  تراثعصور ما قبل التاريخ, وال

ة وحفظ انلصي ة, وكذل  المدرسة الوطنية العلياااسسمية الفترة القديمة و خاصفي مختلف الحقب التاريخية 
الذي يمكن  بانجيم, وهو المر ة والتانالصي انيم الممتلكا  الثقافية التي تهتم بالبحث والتكوين في ميدمر وت

حفظ  انالثقافي المبني بالطين بتيميمون, الذي يختب بالتكوين في ميد تراثالمركز الجزائري للالقول يكمله 
ة في المناطق الصحراوية, في حين يختب المركز الوطني خاصالثري المبني بالطين  تراثة الانيم وصيمر وت

وجنوبنا الكبير  ة ودراسة المخطوطا  التي تزخر بها بسدنا عموما  انللمخطوطا  بأدرار في حفظ وصي
 خابقائم بذاته  قسما  المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة التي تضم  إضافة, وفي هذا المجال يمكن خصوصا  

 يم وعرض المخطوطا , وهي غنية بالمخطوطا  النادرة. مر ة وتانبحفظ وصي

 مشاريع البحث والتنقيب:-ب

 جة:رسمالحفريات المب -1

حفريا  أو أسبار  إجراءتمنأ وزارة الثقافة والفنون سنويا رخصة البحث والتنقيب للباحثين الراغبين في 
ة, وهي تستقبل الطلبا  من مختلف الجامعا  ومراكز اآلثرياستك افية أو دراسا  على مستوى المواقع 

بلغ عدد الرخب  2019العالي والبحث العلمي, حيث في سنة  التعليمالبحث سواء التابعة لها أو إلى قطا  
لمعهد  م روعا   11رخصة بحث, ت مل الحفريا , ادسبار, وغيرها, منها  51 ااطارالممنوحة في هذا 

 انسناالللمركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم  م روعا   13اآلثار جامعة الجزائر, و



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   (م2022)  25العدد 

 

 464 (493-451)| التراث اآلثري بالجزائر وجهود الدولة في الحفظ
 

لفائدة المركز الوطني للبحث في علم اآلثار,  قاذيةانجة أو حفرية مر حفرية مب م روعا   13والتاريخ, و
رخب لنقل عينا  إلى مخابر أجنبية للدراسة  08باالضافة إلى منأ بجامعة تمنراس ,  خاصا   م روعا  و 

  بالبحث والدراسة البيداغوجية. خاصا  والتحليل, ورخب أخرى 

المركز الوطني للبحوث حفرية, وهي تتوز  على  21لغ عدد الحفريا  حوالي ب 2020ينما في سنة ب
المركز الوطني ع منها حفرية ب راكة أجنبية, م اري 07: والتاريخ انسنفي عصور ما قبل التاريخ وعلم اال

حفرية ب راكة أجنبية, ومعهد اآلثار جامعة الجزائر:  م روعا  م اريع حفرية, منها  07اآلثار: للبحث في علم 
 .حفرية م روعا   01م اريع حفريا , في حين المركز الجامعي تيبازة:  08

 :2020-2019ة التي تم  بين سنتي ثرياآلوفي ما يلي نذكر أهم م اريع الحفريا  وادسبار 
 السنة مؤسسة البحث الحقبة  الحفرية موقعو  انعنو  مدير الحفرية 

زموري البحري,  موقعاستك اف وجمع لقى ب أد/عائ ة حنفي 01
 بومرداس

 2019 معهد اآلثار الفترة القديمة

أد/ دراجي  02
 عبدالقادر

الرايأ, سيدي علي,  موقعحفرية أثرية ب
 مانمستغ

 2019 // ما قبل التاريخ

 2019 // ما قبل التاريخ طازة والية جيجل موقعحفرية أثرية في  د/مديق محمد 03
 انأد/ضرب 04

 مصطفى
ة انالحمد موقعأبحاث أثرية استك اف وأسبار ب

 والية تيبازة
 2019 // الفترة القديمة

والية ل رسمة بوادي الداآلثرياستك اف وحفرية  د/ إيدير عمارة 05
 النعامة

-2019  ما قبل التاريخ
2020 

ة انإعادة ت كيل النطاق القديم ودراسة واد الجب كهينة اند/ روم 06
 في بير العاتر, تبسة.

 2020 // ما قبل التاريخ

-2019 // الفترة القديمة استك اف وحفرية أثرية مسكو, والية بجاية د/بوخنوف أرزقي 07
2020 

 2020 // الفترة القديمة أهراسحفرية أثرية خميسة, والية سوق  منصوري فريدةد/ 08
د/سسحجة  09

 بدرالدين
بحث أثرى وحفرية معالم لفجر التاريخ لمنطقة 

 الدوسن, والية بسكرة
-2019 // فجر التاريخ

2020 
فجر التاريخ  حفرية تاهودة, والية بسكرة د/ حاجي ياسين 10

 القديمة-
// 2020 

-2019 // ما قبل التاريخ ومناطة سيدي الحسني والية تيار كلحفرية  أد/  ايد ياسمينة   11
2020 

 2020 // ما قبل التاريخ حفرية سيدي يونس والية عين تمو ن  أد/  ايد ياسمينة 12
أ/ -لعي ي كمالأ/ 13

 بوخادار فايزة
المركز الوطني  الفترة القديمة خراطة, والية بجاية موقعأسبار أثرية في 

للبحث في علم 
2019 
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 اآلثار
بني صاف  موقعاستك اف وأسبار أثرية في  حموم توفيقأد/ 14

 والية عين تمو ن 
 2019 // الفترة القديمة

-عريفي لياسأ/ 15
 عادل وافيةأة/

الخروب, والية  موقعأسبار وحفرية أثرية في 
 قسنطينة

 2019 // الفترة القديمة

 أ/-أ/لعي ي كمال 16
 بوخادار فايزة
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 2020 // ما قبل التاريخ

لمواقع ما قبل التاريخ قي  اآلثرياالستغسل  لطيفة صاريأة/ 32
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المركز الجامعي  الفترة القديمة قليع  موقعالبحري لوالية تيبازة:  تراثدراسة ال / رفيق خسفد 34
 تيبازة

2020 

 :ة الفجائيةاآلثريالكتشافات -2

  منقولة أو غير منقولة نتيجة د غال انللممتلكا  الثقافية سواء كة الفجائية اآلثريتعد االكت افا  
التهيئة أو البناء في مواقع مختلفة غير معرفة كمواقع أثرية حيث تتطلب تدخل مصالأ وزارة الثقافة والفنون 

ة ها, وعليه تم تسجيل على المستوى الوطن في الفترة لسنبتأمينبهدف وضع التدابير السزمة لحمايتها ول
  اكت افا فجائيا. (23ثسث وع رون  2020

  ة:اآلثريالخريطة  مشروعاا -3

تجسيدا لتوجيها  السيدة وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة مليكة بن دودة, حيث  م رو يأتي هذا ال
طلق  العملية بت كيل ور ة عمل مركزية على مستوى الوزارة ضم  إطارا  مركزية ومديرين مسسسا  ان

, وبعد عمل م تر  وتنسيق مع باقي المسسسا  انمنذ  هر جو  اآلثري تراثوالدواوين المختصة في الالبحث 
ة مديريا  الثقافة وبعض المسسسا  الجامعية تم الخروع بخريطة أثرية أولية جزائرية تضم خاصالثقافية 
 ا أثريا, وهي ذا  أهمية بالغة نجملها في ما يلي:موقع15292

ريخية بدءا من عصور ما قبل التاريخ إلى أحدث الفترا  التاريخية, وعلى الحقب التا كلتغطي  -1
نا خسل الحقبة تراثة دون تهميش أو تمييز مقارنة بما تعرض له اآلثرياختسف طبيعة المعالم والمواقع والبقايا 

براز للمعالم والمواقع  الم والمواقع التي ية أكثر من غيرها من المعانة والروماآلثرياالستعمارية من إظهار وا 
 ترجع إلى باقي الحضار  والعصور.

  تقتصر انة للجزائر الكولونيالية التي كاآلثريها تغطي كامل التراب الوطني على عكس الخريطة ان -2
ادطلس  انفقط على الواليا  ال مالية والهضاب العليا واستثن  منها الواليا  الجنوبية على الرغم من 

الخلفية  انللجزائر, وفي ذل   يء واضأ للعي اآلثريللخريطة الكولونيالية جاء يحمل ادطلس  اآلثري
االستعمارية وراء هذه التسمية ووراء اقتصارها على المناطق ال مالية فقط دون المناطق الجنوبية التي تخلوا 

 ة عمق الصحراء.صخاية, انمن اآلثار الروم
المسارا  الثقافية السياحية, ولما نقول المسارا  الثقافية تدخل هذه الخريطة ستعيد رسم مخطط  ان -3

 ضمنها السياحة الدينية لكون أغلب المعالم الدينية والمزارا  الروحية ذا  عمق تاريخي وأثري.
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حول مواقع  مهمةة الجماعا  المحلية بمعارف جد خاصفي إمداد مختلف القطاعا  و  ستسهمالخريطة  -4
ومخططا   اد غالها بعين االعتبار في مختلف ة وطبيعتها وأهميتها لتأخذاآلثريع تواجد المعالم والمواق

دراجها ضمن مخططا  التنمية المسانر التهيئة العم  دامة.تية والم اريع الكبرى وا 
يساهم في التنمية  انتاريخي أثري ثري ومتنو  يمكن  تراثا  الخريطة تظهر ما تزخر به الجزائر من  ان -5

بدءا بتأهيل المواقع  بانجاالقتصادية للبسد وذل  من خسل تفعيل السياحة الداخلية واستقطاب السواح اد
له أثر  سيكونة الكبرى, وتوفير الخدما  ادساسية بها لتكون مركز جذب سياحي ادمر الذي اآلثريوالمعالم 

 جد إيجاب على االقتصاد الوطني.
 منالجزائري بمعنى آخر لها عسقة وطيدة بال اآلثري تراثجد مهمة في تسيير وحماية ال الخريطة أداة -6

الوطني  مننا نسمع بين الفينة وادخرى بالجهود التي تبذلها مصالأ الدر  الوطني والانالثقافي فمن المعلوم 
 عيسهل عملية حماية المواقمن النهب والسرقة والتهريب والحفر الع وائي, ادمر الذي  اآلثري تراثلحماية ال
المختصة في  منأجهزة اد كلة من مثل هذه ادعمال بعد وضع هذه الخريطة في متناول اآلثريوالمعالم 

 .تراثال
مقارنة بخريطة  جديدا   أثريا   ا  موقع 7652تتضمن  2021ة الجزائرية في طبعتها الجديدة اآلثريالخريطة  -7

 .أثريا   ا  موقع15292ما يجعل الجزائر تضم  أثريا   ا  موقع 7640  تضم انوالتي ك 1911
وعلم اآلثار  اآلثري تراثال انبالنسبة للباحثين في ميد مهمةأداة بحث جد  كلهذه الخريطة ست  ان -8

 على الخصوب, ما يفتأ آفاق بحث في مواضيع تخب مواقع أثرية جديدة لم ي ملها البحث الدقيق بعد.
ا  تفاعلية على منصة رقمية يمكن االطس  عليها انقاعدة بي ها وفقجاز انهذه الخريطة تم  ان -9

 واحد عن اآلخر. كلمن حيث حاجة  بينهمادمر يختلف  انك انللباحثين ولغيرهم و 
خرائطي جد دقيق على أرضية رقمية يمكن للمطلع أو الباحث تحديد  رسمالخريطة رسم  بمقياس  ان -10
 أثري على أرضية خرائطية متنوعة طبوغرافية أو جيولوجية أو طبيعية وغيرها. موقعأي 
 يم:مر ة والتانالصي :رابعاا 

 :ة المستمرة والدوريةانالصي -أ

يومي أو فصلي, ت رف  ب كلة عملية مستمرة ومتواصلة ت مل عدة تدخس  دورية أو متواصلة انالصي
ة والنظافة, تتوز  هذه انالصي انالتقنيين وأعو  انوالحرفيين وادعو ين والمهندسين اآلثريعليها فرق تقنية من 

 التالية: مهمة لتتولى اد غال والماآلثريالفرق على المتاحف والمواقع 

  .ةاآلثريبالمواقع  حمس  دورية كلدائم أو في   كلتنظيف ونز  الح ائش ب  (1

  .بالمتاحف الثابتة والمنقولةة اآلثريلتحف لمستمر لتنظيف اال (2

  .العناصر المعمارية المهددة بالسقوطأو  انأو تدعيم الجدر تثبي  التدخس  االستعجالية ل (3
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عادة  (4  تثبي  اللوحا  الفسيفسائية. نقل وا 
 يم:مر مشاريع الت -ب

 ا  خاص م روعا   173ة, حيث تم إحصاء اآلثرييم المعالم مر تولي الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا لت
 ب من أهمها:ان, وهي تتضمن عدة جو اآلثري تراثاليم مر ة وتانحفظ وصيب

 ة المعنيةاآلثريأهم المواقع، أو المعالم  طبيعة العملية

الدراسة والمتابعة 
لمختلف األشغال 

 والمخططات

سجد العتيق والية ادغواط, المعتيق تاجرونة قصر الالمدينة تنس العتيقة, قصر الطويلة والية ادغواط, 
 موقعبرع موسى ببجاية, حصن قوراية ببجاية, طرة المياه بادغواط, فندق الواحا  الحمراء بأدرار, ب

دار عزيزة  تيهناين توجة والية بجاية, قصر تاغي , القنادسة, بني عباس, موغال, كرزاز, بني ونيف,
سة, زاوية سيدي امحمد قصر موسى بتمنراس , المعالم المحمية بتازرو  وعين صالأ, بازيلي  تب بالبليدة,

, زاوية سيدي منصور, مسكن مولد ايغربو ن, مسكن مولد كريم بلقاسم, قصبة الجزائر, انبن عبدالرحم
 ضريحا  ي بقالمة, انية تيبيليس بقالمة, المسرح الرومانقلعة عنابة, القلعة الحفصية بعنابة, المدينة الروم

م, مسجد المبايعة بمعسكر, قصر انماسينيسا, زاوية سيدي محمد الغراب بقسنطينة, معالم تاريخية بمستغ
, حصن بولينا  باليزي, الحصن ان, ابواب مدينة وهر ان, مسجد الباي محمد الكبير بوهر ناناالباي بوهر 

ة ال يخ بلعمش بتيندوف, الزاوية القالة القديمة, زاوي ببسباس والية الطارف, انالفرنسي بالقالة, زاوية دند
مواقع:  م بميلة, قصر اآلغا بوالية ميلة,انمسجد سيدي غ ,أهراسمسرح خميسة بسوق ية بقمار, انالتايج

قصر بوتحيل بعين الصفراء والية النعامة, مقبرة بابا  قرقرة, حمام ريغة, عبادية والروينة بوالية عين الدفلة,
عمي موسى  ضريحا  بغرداية, مسجد عمي سعيد و  انقبرة با عيسة علو والد جمعة ومقبرة بابا صالأ وم

 بغرداية

مساجد تاريخية العتيق بادغواط, عبدالقادر الجيسلي بادغواط, الصفاح بادغواط, العتيق  05يم مر ت يممر الت
عبدالقادر برع موسى ببجاية قصبة بجاية, حصن ية بعين ماضي, انبالحويطة, العتيق ب فلو, الزاوية التيج

بأقبوا, قنطرة المياه  ضريحا  يم مر يين تمزيزدق  ببجاية, تانببجاية, قلعة بني عباس ببجاية, معسكر الزي
ببسكرة,  انببسكرة, مسجد خالد بن سين انتيهناين توجة والية بجاية, مسجد ال رفاء ومسجد بن عثم موقعب

يم مر مسجد سيدي أمحمد بن موسى ببسكرة, المسجد العتيق بطولقة, المسجد العتيق بزريبة الوادي بسكرة, ت
ثسث مساجد عتيقة ببسكرة, المسجد العتيق بأوالد جسل, قصر تاغي , القنادسة, بني عباس, موغال, 

اكيمية البويرة, قنطرة المياه بسور ي بالحانالروم ضريحا  كرزاز, بني ونيف, الحصن التركي بالبويرة, ال
, مسجد آي  براهيم بالبويرة, المسجد العتيق بالبويرة, قصر نالبويرة, سور وأبواب سور الغزال نالغزال

يم قلعة بوغني, زاوية سيدي امحمد بن مر موسى بتمنراس , المعالم المحمية بتازرو  وعين صالأ, ت
ايغربو ن, مسكن مولد كريم بلقاسم, زاوية سيدي علي  , زاوية سيدي منصور, مسكن مولدانعبدالرحم

, قصبة الجزائر, المسرح القديم بجميلة, المسرح انموسى, برع اسطنبول بالجزائر, برع التر  ببر  الكيف
بعنابة, قلعة عنابة, القلعة الحفصية بعنابة,  انة بسكيكدة, مسجد ابو مرو اني بسكيكدة, قصر بن قانالروم

ية, فنادق, انية تيبيليس بقالمة, معالم المدينة القديمة قسنطينة  مساجد, زوايا, المدرسة الكتانالمدينة الروم
م, مسجد المبايعة انحماما , مساكن...(, زاوية سيدي محمد الغراب بقسنطينة, معالم تاريخية بمستغ

جد الباي محمد , مسانسيدي الهواري بوهر  ضريحا  , انبمعسكر, مسجد بنيجسب بتوقر , قصر الباي بوهر 
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ببسباس والية  ان, قصبة دلس, الحصن الفرنسي بالقالة, زاوية دندان, ابواب مدينة وهر انالكبير بوهر 
م بميلة, انية بقمار, مسجد سيدي غانالقالة القديمة, زاوية ال يخ بلعمش بتيندوف, الزاوية التايجالطارف, 

بونوارة, العطف قورارة والضاية بوالية غرداية, قصر بوتحيل بعين الصفراء والية النعامة, وادي ميزاب: 
 عمي موسى بغرداية ضريحا  وقصر متليلي بوالية غرداية, مسجد عمي سعيد و  انساقية سيدي سليم

البويرة, سور وأبواب  ني بالحاكيمية البويرة, قنطرة المياه بسور الغزالانالروم ضريحا  تيمقاد, ال اآلثري موقعال التهيئة
 ضريحا  ي بسكيكدة, انمسجد آي  براهيم بالبويرة, المسجد العتيق بالبويرة, المسرح الروم ,نسور الغزال
القالة القديمة, , حصن بولينا  باليزي, الحصن الفرنسي بالقالة, انسيدي الهواري بوهر  ضريحا  ماسينيسا, 

 قصر اآلغا بوالية ميلة

, قبة سيدي تواتي, محراب مسجد اناب فوكه, باب سارز حصن قوراية ببجاية, تقوية أربع مواقع تاريخية ب التدعيم
 ي بقالمةانابن تومر  ببجاية, المسرح الروم

, ندرومة, قرية آي  القايد بتيزي ان, معالم المنصورة بتلمسانلبجاية, مخطط حفظ تلمس تراثا  مخطط حفظ ال مخططات الحفظ
قصر ورقلة, قصر تماسين, حي سيدي  م,انوزو, قصر البوخاري, المدينة العتيقة المدية, قصبة مستغ

, زموري البحري ببومرداس, قصر تمرنة بوادي سوف, االحياء القديمة لمدينة وادي سوف, انالهواري بوهر 
 ة, قصر مغرار بوالية النعامة, قصر تيو  بوالية النعامة  انالمدينة القديمة ملي

مخططات 
 الحماية والتثمين

تيبازة,  ر ال, اضرحة الجدار بفرندة,  موقعة, جميلة, انتيمقاد, امدغاسن, ز ة: المباز, اآلثريالمواقع 
, عين الحجر يوب بوالية سعيدة, انمناطة تيار , مواقع: عين سلطكل موقعتيهر  تاقدم  بتيار ,  موقعو 

, مغارة مرجاجو, انبورتيس ماغنيس بطيوة بوهر  موقعأ ير,  موقعتيديس,  موقعالركنية بقالمة,  موقع
, مدينة ميلة أهراسمردوفة بالبيض, قصر فاطمة بالعيون والية الطارف, قنطرة مياه مادور بسوق  موقع

 ضريحا  قصر بوتحيل بعين الصفراء والية النعامة, مواقع سيقا, سفيسيفة بوالية النعامة,  موقعالقديمة, 
فوظ لوادي ميزاب, ساحة سيفاكس, جزيرة ر غون وزاوية سيدي يعقوب بوالية عين تمو ن , القطا  المح

 بغرداية انالرحبة بغرداية, مقبرة بابا والد جمعة ومقبرة بابا صالأ ومقبرة با عيسة علو 

فندق قصر تاغي , القنادسة, بني عباس, موغال, كرزاز, بني ونيف, قصر الطويلة والية ادغواط,  التأهيل
ازفون بتيزي وزو,  موقعالمسجد العتيق بالبويرة, مسجد آي  براهيم بالبويرة,  الواحا  الحمراء بأدرار,

ية تيبيليس بقالمة, اسوار قصبة قسنطينة, مسرح خميسة بسوق انمدرسة الحياة بجيجل, المدينة الروم
 ةوقصر متليلي بوالية غرداية, ساحة الرحبة بغرداي انقصر اآلغا بوالية ميلة, ساقية سيدي سليم, أهراس

األشغال 
 الستعجالية

والية عتيق تاجرونة قصر الالادغواط, سجد العتيق بمدينة تنس العتيقة, قصر الطويلة والية ادغواط, الم
 تيبازة,  ر ال موقعم, انقصبة مستغادغواط, دار عزيزة بالبليدة, 

لوحات  جازان
 ارشادية

 محطا  النقوش الصخرية بوالية ادغواط 

 أهراسمسرح خميسة بسوق فندق الواحا  الحمراء بأدرار, باي بقسنطينة,  أحمدقصر  التجهيز

 وبه بزياما المنصورية  موقعالرابطة و  موقعحصن قوراية ببجاية, ادسوار البيزنطية بتبسة, بازيلي  تبسة,  أشغال الحفظ
واد خلوف بوالية ميلة, مواقع:  موقعواد م يرا و  موقع, انتيسيليل بجيجل, قصر الباي بوهر  موقعبجيجل, 
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 قرقرة, حمام ريغة, عبادية والروينة بوالية عين الدفلة

ي بتبسة, مغارا  انالبويرة, بازيلي  تبسة, المسرح الروم نتيمقاد, قنطرة المياه بسور الغزال اآلثري موقعال أشغال التثمين
تيديس,  موقعلمدينة القديمة قسنطينة, هيبون, معالم ا موقعابن خلدون بفرندة تيارا , قصبة الجزائر, 

 ماسينيسا, زاوية سيدي محمد الغراب بقسنطينة,  ضريحا  

أشغال إعادة 
بناء، إعادة 

 تشكيل

 بناء الجزء السفلي من السويقة بقسنطينة  إعادة

 القالة القديمة التشخيص

استكمال أشغال 
 يممر ت

قصر عسلة وقصر مغرار وقصر سفيسيفة بوالية , انتا كروز بوهر انباي بقسنطينة, حصن س أحمدقصر 
 النعامة

 ومواقع ومعالم أثرية ,مثلما هو موضأ في الجدول أعسه مدن تاريخية عدةتمس هذه الم اريع  ان
ة الم اريع التي تعنى خاصا  الواحد,  م روعا  أكثر من معلم أثري ضمن التضم  ضها, بععبر التراب الوطني

 45ومنها أيضا , هذه الم اريع مجموعا  من  م روعا   22تهاء من ن, تم االريخيةيم القصور والمدن التامر بت
طلق  الدراسة أو ان م روعا   35ة به ال تزال جارية وهي قيد التنفيذ, وخاصا  اد غال أو الدراسة الا م روعا  

 .تجميده , بينما المتبقى من الم اريع تماناد غال ثم توقف  العملية دسباب تقنية في غالب ادحي

قصبة من:  كليم معالم مر ع تم اري :التي عرفتها الجزائر نذكر يم الكبرىمر أهم م اريع التولعل من 
المساجد والزوايا , وادي ميزاب قلعة الجزائر, قصبة بجاية, ان, مدينة تلمسمدينة قسنطينة, مدينة الجزائر

 التاريخية.

, وادي انمن تلمس ب كلتهاء منها نهذه الم اريع تعرف تقدما متباينا البعض من المعالم تم اال ان
  تح  إ راف مكاتب انأغلب هذه العمليا  ك ىميزاب, قصبة الجزائر, في حين تبقى أخرى جارية, وف

 . ا بعض الخبرا  ادجنبية في بعض الم اريعانيم جزائرية مع وجود أحيمر دراسا  ومسسسا  ت
 التثمين والستغالل: :خامساا 

 الجزائري ومقومات الجذب السياحي: اآلثري تراثال -أ

ه في آخر عملية إحصائية تم تحديد انأ رنا إلى  انتزخر الجزائر بزخم أثري كبير, حيث سبق و 
عالمي ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة عربيا, وحوالي  تراثمواقع مصنفة ك 07 ا أثريا, منهاموقع15292
ا موقع1043العالمي, كما تضم  تراثا  عالميا من حيث عدد المعالم والمواقع المصنفة في قائمة ال 43المرتبة 

 وطني. تراثا  ومعلما مصنفا ك
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من الزوار  مهمأحد أهم المقوما  السياحية ببسدنا, وهو يحظى ب قبال عدد جد  كلي  تراثا  هذا ال ان
ة مليونين زائر من داخل الوطن اآلثريسنويا, حيث يتجاوز عدد الزوار سنويا إلى المعالم والمواقع والمتاحف 

 :وخارجه, وهذا ما تثبته بعض ادرقام وااحصائيا  المتوفرة لدينا والتي نوردها في ما يلي
 :انة التابعة للديو اآلثريالمواقع والمتاحف  -1
/  موقعال

 المتحف
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 متحف
الطفل 
 الجزائر

/ 1093 550 / 85 113 88 134 

 -هيبون 
 عنابة

3362 4037 3610 3289 4989 7296 8115 5544 

 -تهودة 
 بسكرة

/ / / / 1284 1981 1632 1267 

 2995 2846 2749 7488 / / / / يانالمقر برع 

-برع حمزة 
 البويرة

/ / 138 463 550 2037 1511 463 

 المتحف
الجديد 
 ب ر ال

6558 1741 1199 3520 2580 3078 4982 657 

الحماما  
 ب ر ال

1338 2421 3751 3733 1449 861 1493 1557 

المسرح 
القديم 
 ب ر ال

/ / / / / / 220 129 

 290 311 341 825 861 741 956 724  لف متحف

 357 325 478 594 432 841 631 643 تنس متحف

قصر الباي 
 قسنطينة

22688 16078 6668 16887 12814 15298 19435 2155 

 13856 18137 15545 16405 21289 6695 16786 15566 تيديس
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 1200 / / / / / / / ماسينيسا

عين الناقة 
 الجلفة

435 974 883 661 766 622 590 337 

كاف الد رة 
 الجلفة

468 281 192 113 133 120 65 0 

خنق الهسل 
 الجلفة

95 200 127 177 123 13 0 0 

سيدي بوبكر 
 الجلفة

152 250 33 207 117 105 31 0 

 410 381 608 421 426 1137 1456 1240 زكار الجلفة

 متحف
 جميلة

/ / / 27875 29167 28795 40663 46777 

 107516 123027 97922 87418 79507 45573 36991 43072 جميلة موقع

الحديقة 
 ة قالمةاآلثري

/ / 2563 3474 2514 2464 3047 2803 

المسرح 
 قالمة

4539 10165 9368 11522 11437 15793 19992 17333 

تيبيليس 
 قالمة

/ / / 378 938 1572 1405 1239 

 متحف
 كتامة جيجل

4800 4001 4017 3762 3625 4064 3307 3060 

 متحف
 ادغواط

/ / / 931 1008 1498 3860 / 

 متحف
 تازول 

3756 1865 1308 974 1636 961 1279 1833 

قلعة  متحف
 بني حماد

10925 12862 13001 1963 1149 1111 1379 892 

قلعة  موقع
 بني حماد

/ / / 16624 13388 11460 11759 7631 
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 375 274 95 449 415 1184 / / أ ير

رابيدوم 
 المدية

/ / 666 547 434 51 276 353 

مسجد سيدي 
 م ميلةانغ

/ / 3457 3010 2490 1984 2261 2639 

 متحف
مصنع 
أسلحة 
ادمير 

عبدالقادر 
 ةانملي

/ 712 1244 597 2314 425 2541 2191 

برع التر  
 مانمستغ

417 956 700 366 340 2191 425 839 

قصر الباي 
 انبوهر 

/ / / / / / 1631 2870 

تا كروز انس
 انوهر 

/ / 4986 24969 21456 44323 53364 75469 

 المتحف
الصحراوي 

 ورقلة

/ / / / / / 472 590 

خميسة سوق 
 أهراس

7743 10528 9885 8217 6655 5793 5787 4177 

مداورش 
 أهراسسوق 

11152 13843 13993 9813 7353 5788 5336 4103 

برع 
فوس  منت

 الجزائر

4808 4171 4443 10298 9297 7222 7883 7350 

البازيليكا 
 بتبسة

645 1120 548 4076 4049 4059 3094 643 

الحديقة 
 ة بتبسةاآلثري

193 389 175 617 404 310 297 481 
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معبد 
مينارف 
 بتبسة

2549 3979 3596 1989 2739 1695 2117 1923 

الجدار 
 بفرندة

976 828 / 428 584 3166 5966 2101 

مغارا  ابن 
 خلدون

515 1111 / 78 698 1575 2248 771 

 27137 26779 28370 33835 31976 52919 52345 48270 تيقزير 

 79444 97481 81317 97615 104584 75609 109293 128576 تيمقاد موقع

 متحف
 تيمقاد

/ / / / / / 12828 35238 

 4114 / / / / / / / مدغاسن

 ضريحا  ال
 الملكي تيبازة

100147 129663 84613 61192 72600 73112 73202 81357 

 6994 8033 7730 14238 11120 9479 118577 17359 تيبازة متحف

الحظيرة 
 ال رقية

41014 60361 68946 64622 67343 55650 29242 24115 

الحظيرة 
 الغربية

292638 325188 285854 288593 276250 267498 236086 208610 

قصر 
 الم ور

/ 13550 41400 31076 49027 33060 36609 28833 

المنصورة 
 انتلمس

/ 93000 36450 54983 82068 38873 45196 35602 

جامع 
 الم ور

/ 21100 7350 9619 / / / / 

سيدي 
 بومدين

/ 42700 14050 32993 29964 23338 15803 13620 

 872374 942411 900910 981699 945596 823922 1117964 777635 مجموعاا ال
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 المتاحف الوطنية: -2
 2019 2018 2017 المتحف

 11694 11905 8841  العمومي الوطني للفنون الجميلة بالجزائر المتحف

 1856 4878 5500 بالجزائرالعمومي الوطني لآلثار القديمة  المتحف

 12399 17294 6763 بالجزائر العمومي الوطني للفنون و التقاليد ال عبية  المتحف

 18565 19727 10455 العمومي الوطني باردو بالجزائر المتحف

 15563 13078 8452 العمومي الوطني للزخرفة و المنمنما  و فن الخط بالجزائر المتحف

 5164 5280 8856 العمومي الوطني للفن الحديث و المعاصر بالجزائر المتحف

 275 333 295 العمومي الوطني البحري بالجزائر المتحف

 53202 58346 43917 انة بوهر انالعمومي الوطني زب المتحف

 17591 18850 11183  العمومي الوطني لسطيف المتحف

 10606 12628 8408 العمومي الوطني سيرتا المتحف

 3506 4413 3030 العمومي الوطني نصر الدين ديني ببوسعادة المتحف

 18120 5983 4347 العمومي الوطني ب ر ال  المتحف

 727 546 531 العمومي الوطني بخن لة  المتحف

 258 416 236  العمومي الوطني للفنون و التقاليد ال عبية بالمدية المتحف

 869 1538 1135  العمومي الوطني بالمنيعة المتحف

 605 659 525  العمومي الوطني بتبسة المتحف

 1650 4712 5338  انالعمومي الوطني للفن و التاريخ لمدينة تلمس المتحف

 4142 3556 3257  انبتلمس ااسسميللخط العمومي الوطني  المتحف

 176.792 184.142 131.069 مجموعال

هذه ااحصائيا  تخب فقط عدد الزوار الذين يدفعون قيمة التذاكر دون احتساب  انمع اا ارة إلى 
ة أو المواقع والمعالم التابعة اآلثريالمعفيين من التذاكر سواء بالنسبة للمتاحف أو المواقع  خرونالزوار اآل

ها ال ت مل جميع المتاحف والدواوين والحظائر, حيث ال نمل  في ما توفر لدينا من انللحظائر الثقافية, كما 
 من المسسسا  التالية: ب كلة خاصا  معطيا  ااحصائيا  ال

 بقسنطينة عمومي الوطني للفنون و التعابير الثقافية التقليديةال المتحف -
  انالعمومي الوطني للفن الحديث و المعاصر بمدينة وهر  المتحف -
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  انة لمدينة تلمسااسسميالعمومي الوطني لآلثار  المتحف -
 العمومي الوطني بال لف   المتحف -
ي للباس الجزائري التقليدي والممارسا  ال عبية في إطار إحياء ادعياد المتحفمركز التفسير ذي الطابع  -

 .انة  بتلمسااسسميوالمناسبا  
وادي ميزاب, ادطلس  , كلتوا  قورارة تيديدواوين الحظائر الثقافية: لألهقار, التاسلي, تيندوف,  -

 الصحراوي

, دون با  انجالفئا  العمرية, زوار محليين وأ كلة بعدد الزوار هي تضم خاصا  الهذه ااحصائيا   ان
ذا ما فصلنا انة التابعة للديو اآلثرياحتساب الفئا  المعفاة من دفع التذاكر بالنسبة للمواقع  أكثر في هذا , وا 

 14  ةاآلثري المواقع متاحف و  (متحف 13  الوطنيةة ببعض المتاحف خاصإحصائيا  يمكن تقديم  بانجال
 حول طبيعة الزوار ومختلف الفئا  كما يلي:لتقديم صورة  (متحف

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 الفئا  

 ب كلالمتاحف الوطنية 
من: الباردو, سيرتا, 

ة, بوسعادة, انزب
 ر ال, خن لة, 

المدية, سطيف, اآلثار 
القديمة والفنون 

ة, الزخرفة ااسسمي
والمنمنما  وفن الخط, 

الحديث والمعاصر 
بالجزائر, الفن والتاريخ, 

 ااسسميالخط 
 انبتلمس

 9481 28198 23326 17534 15306 16926 20161 التسميذ

الوفود 
 الرسمية

2849 2547 2081 1993 2604 1522 198 

 8890 92142 115178 97191 61451 66695 120842 المحليون

 1179 12627 11305 7150 6701 7710 19595 بانجاد

 19748 134489 152413 123868 85539 93878 163447 مجموعال

 ب كلمتاحف المواقع 
 من:

هيبون,  ر ال,  لف, 
جميلة, جيجل, 

ادغواط, تازول , 
الحضنة, ورقلة, معبد 
مينارف, تيمقاد, تيبازة, 

 الم ور, برع حمزة

 5523 44607 30836 19446 21833 8699 1824 التسميذ

الوفود 
 الرسمية

791 202 354 385 417 333 124 

 171434 356579 379480 411027 443204 445057 493304 المحليون

 4145 24512 26139 23272 2582 2132 1973 با  انجاد

 181226 426031 436872 454130 467973 456090 497892 مجموعال
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 200974 560520 589285 577998 553512 549968 661339 العام مجموعال

مركز جذب سياحي  كلالجزائري ي  اآلثري تراثال انعلى جلي  كلسكد ب هذا العدد من الزوار ي ان
عمق تاريخي موغل في أقدم العصور, وتنو  أثري وثقافي في غاية ادهمية داخليا وخارجيا لما يتسم به من 

ه ال توجد وال والية من دون انت ار جغرافي واسع يتوز  على مختلف واليا  الوطن, لدرجة انوفني كبير, و 
معالم أو مواقع أثرية ضمن المسار السياحي, فضس عن البعد الروحي بما ي مله من زوايا ومزارا  ذا  

 ية. انة روحية كبيرة في نفوس أتباعها من داخل الوطن وخارجه على غرار الزاوية التيجانمك

 الثقافي في التنمية القتصادية: تراثاا استراتيجية تثمين دور ال -ب

الثقافي وتأهيله ليصبأ  تراثإلى تثمين ال تستهدفبعد تبني وزارة الثقافة والفنون استراتيجية جديدة 
دعامة إضافية للتنمية المحلية, وبناء اقتصاد وطني حقيقي بعيدا عن المحروقا  التي ترتبط بالسوق 

يجابا   العالمية, وتتأثر بها سلبا    ا  تراثالجزائر تضم  ن, ما يرهن اقتصاد بسدنا بالتغيرا  العالمية الطارئة, والوا 
ي أقدم محطة لمهد الب رية في انمليون سنة ما يجعل منها ث2,4يخي إلى ومتنوعا, يعود عمقه التار  ثريا  أ

العالم, مرورا بحضارا  عديدة لعصور ما قبل التاريخ والقديمة والوسيطة فالحديثة إلى الفترة المعاصرة, وما 
 تراثنف كة التي ال تزال باقية  اهدة عليها, منها ما هو مصاآلثريمن فترة إال ولها من المواقع والمعالم 

الوطني دون الحديث عن  تراثمصنف ضمن قائمة ال موقع 1043مواقع, ومنها  07عالمي والبالغ عددها 
 ا ومعلما أثريا.موقعآالف  14المواقع والمعالم غير المصنفة التي تتجاوز 

 -بيرةة ذا  ادهمية الكخاص –ة في نسبة كبيرة منها اآلثريهذا العدد الهائل من المواقع والمعالم  ان
الوطني لتسيير واستغسل الممتلكا  الثقافية المحمية, حيث  انمسندة مهمة تسييرها واستغسلها إلى الديو 

 كلوالية, ما ي  40ه على فروعا  أثري, تتوز   موقع متحف 28أثري, و موقع 128على تسيير  انيسهر الديو 
 الثقافي المادي. تراثا  أكبر مسسسة وطنية تعني بحماية وتسيير ال

ذا ك دور االستغسل الصناعي والتجاري  انته تتقاسمه عدة هيئا , إال انوصي تراث  حماية الانوا 
دون غيره من المسسسا  باعتباره مسسسة عمومية ذا  طابع صناعي وتجاري,  انمنوط للديو  تراثلهذا ال

واستغسله  اآلثري تراثكثيرا في تفعيل ااستراتيجية الجديدة لتثمين ال انوعليه تعول الوزارة الوصية على الديو 
 للمساهمة في خلق الثروة وتحري  عجلة التنمية المحلية والوطنية.

بت كيل ور ا   2020  وزارة الثقافة منذ  هر فيفريانومن أجل ضبط معالم هذه االستراتيجية ك
بتقديم بمراجعة ودعم المنظومة  ية, بدءا  انالعملية والميدوخسيا تفكير, لتنتهي بال رو  في ااجراءا  

الثقافي تسمأ للمتعاملين الخواب  تراثونية, ثم استحداث دفاتر  روط لدى المسسسا  الفاعلة في الانالق
وفضاءا  لتوفير  كلالثقافي, حيث تم تخصيب هيا تراثومختلف المسسسا  باالستثمار ضمن حقل ال

تاع الصناعا  التقليدية, مقاهي ومطاعم مخصصة انالخدما  ادساسية لفائدة السياح تن ط في مجال بيع و 
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  التقليدية, محس  تصوير باللباس التقليدي والتاريخي, فضاءا  العرض الثسثي ادبعاد الزيارة كسلأل
 ة سياحية.اافتراضية(, مساحا  للعب ادطفال, خلق مسارا  ثقافي

في الرفع من عدد الزوار من داخل الوطن وخارجه إلى  سيسهمتوفير هذه الخدما  من دون     ان
, إضافة إلى تراثة, ادمر الذي سينعكس على المردود المالي لمسسسا  الاآلثريالمواقع والمعالم والمتاحف 

  نمية االقتصادية محليا ووطنيا.ة في دعم التهماسمالي, ومنه انخلق حركية اقتصادية في المحيط العمر 

 كلبتحديد وضبط بطاقا  تقنية الستغسل الهيا انوفي إطار هذه ااستراتيجية الجديدة قام الديو 
تخلق من خسله  ة الموضوعة تح  تصرفه, استغسلاآلثريوالفضاءا  المتاحة في المواقع والمعالم والمتاحف 

عداد دفتر  روط مخصب لهذا  كلفضاءا  ثقافية صناعية وتجارية في   مركز تفسير متعدد االستغسل, وا 
 الغرض. 

تيبازة, التي  اآلثري موقعاستغسل فيس أونجيلفي بال م روعا  ولعل أحسن نموذع لهذا المركز هو 
تم اقتراح  انمنها كمكتبة, إلى  قسما   هد  منذ سنوا  قليلة عملية إعادة تهيئة وتأهيل, استغل  في 

يضم مرافق متعددة, إدارية ثقافية وصناعية تجارية, وهو النموذع الذي يسعى استغسلها كمركز تفسير 
 النموذجي: م روعا  ة, وفي ما يلي عرض لهذا الاآلثريإلى تعميمه على باقي المواقع  انالديو 

 مركز التفسير بفيال أونجيلفي: -1

  تعرف انة عن فيس  يد  خسل الحقبة االستعمارية, كتيبازة عبار  اآلثري موقعمركز التفسير بال
, تم تهيئته مسخرا, وتخصيصه ليكون مركز تفسير يضم مرافق متعددة, ويقدم (1 الصورة باسم فيس أونجيلفي

 خدما  متنوعة: إدارية, ثقافية وصناعية وتجارية.
 منمكاتب تخصب ادارة وتسيير المركز التفسيري واا راف على إدارة و  كلتكون في    المرافق اإلدارية:

 بصفة عامة. اآلثري موقعال

 المرافق الثقافية: 

والخدما  التي يقدمها  اآلثري موقعوال المتحفقاعة استقبال وتوجيه تقدم للزوار بطاقة تعريفية حول  -
 .(4,5 الصورة لهم
فتراضية بتكنولوجيا  حديثة تضمن للزائر الزيارة اان ضمن قاعة تخصب لعرض افتراضي يكو  متحف -

والصورة االفتراضية التي  اآلثري موقع, تعرض فيه الصور الحالية للاآلثري موقعالقيام بزيارة افتراضية إلى ال
  عليها انة وفق الصورة التاريخية التي كاآلثريدثاره, أي تتيأ للزائر التجول في المدينة انعليها قبل  انك
 .(3 الصورة ا ذان
, وذل  بقصد منأ فرصة أكبر للزائر تسمأ له اآلثري موقعمكتبة لعرض أهم ادبحاث المن ورة حول ال -

, ومواقع أثرية أخرى تزخر بها الجزائر مما يخلق فيه الرغبة في زيارتها, اآلثري موقعبالتعرف أكثر على ال
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 اآلثري تراثفضاء لبيع الكتب والمن ورا  التي طبعها حول ال انمن هذه المكتبة يخصب الديو  با  انجوفي 
فوس , ومن ورا  أخرى يمكن مني تانمن: تيبازة, الحصن العثم كلالجزائري على غرار دليل وقرب حول 

 ة: تيمقاد, جميلة, تيبازة, تيديس وغيرها.اآلثريمن المواقع  كلل اآلثريبيعها على غرار الدليل  انللديو 
أو مسسسا  وفاعلين  انون مخصصة للمعارض الدائمة والمسقتة سواء التي يقيمها الديو قاعة عرض تك -

 المادية وغيرها. انمقابل التعاقد معهم وفق دفتر  روط يضمن حقوق الديو  آخرون
على إعادة بعثها  انالتي تنتجها الور ا  الحرفية والفنية التي يعمل الديو  قاعة لبيع الهدايا والتحف الفنية -

بقسنطينة والمخصصة للرسم على القماش, والزجاع, والخزف  انعض المواقع على غرار ور ة فر  الديو في ب
تاع تحف بالفخار والجبس انب ر ال المخصصة اعادة  انوالنح  على الخ ب, والور ة الحرفية لفر  الديو 

تيبازة,  موقعأة على غرار مهي كلعلى هيا تتوافروالفسيفساء, واستحداث ور ا  حرفية أخرى في مواقع أثرية 
 ي بوالية برع بوعريريج.انوبرع المقر 

في ن اطاته أو تسجر لفائدة مسسسا   انقاعة مخصصة لسجتماعا  والندوا  تستغل من طرف الديو  -
  المادية وغيرها. انوفق دفتر  روط يضمن حقوق الديو  آخرونوفاعلين 

 المرافق الصناعية والتجارية:

, مع انبالديو  خابة ب عادة صنع تحف أثرية وفق ما يقتضيه المرسوم التنفيذي الخاصور ا  حرفية وفنية  -
التذكير هنا بالور ة الحرفية التي تم تفعيلها قسنطينة, في حين تنتظر ور ة  ر ال تفعيلها عن قريب, والعمل 

 .  (2 الصورة على فتأ ورش أخرى بفيس اونجيلفي بتيبازة في الجناح الغربي من الساحة
ي على غرار ما هو معمول به في مواقع أثرية تراثاستوديو تصوير فوتوغرافي باللباس التاريخي والتقليدي ال -

إلى غرس الثقافة التاريخية من جهة, والتعريف باللباس  تستهدفمن تركيا ومصر وغيرها, وهي  ب كلعالمية 
فائدة متعاملين خواب وفق دفتر  روط التقليدي الجزائري من جهة أخرى, يتم تأجيره في المرحلة ادولى ل

  ون الصفقا  العمومية.انعن مزايدة وفق ما يقتضيه ق نالمادية وغيرها بعد ااعس انيضمن حقوق الديو 
الجزائري يسجر وفق دفتر  روط للمتعاملين  تراثا  وأطباق من ال كلبتقديم وجبا  أ خاصا  ي تراثا  مطعم  -

 .(6 الصورة عن مزايدة نالخواب وغيرهم بعد ااعس
مقهى يخصب كفضاء لراحة الزوار وتناول القهوة وال اي والمكسرا ...يسجر وفق دفتر  روط للمتعاملين  -

 عن مزايدة. نالخواب وغيرهم بعد ااعس
 ومشاريع استغاللها: انوفضاءات الديو  كل/ نظرة عامة حول باقي هيا2

التي هي  الحديثة كلللهياأثرية وأخرى حديثة وفضاءا  عديدة, فأما بالنسبة  كلهيا انيمتل  الديو 
 موقعالملكي بتيبازة,  ضريأبنايا  حديثة غير مستغلة فهي عديدة أهمها: البناية الموجودة في ال كلفي  

فوس , قلعة الداي منأخرى بتيمقاد, جميلة, سيقوس, الركنية, هيبون, برع ت كل, وهياأهراسمداوروش بسوق 
 كتامة بجيجل. متحفتازة بتيسمسيل ,  متحفبالجزائر, 
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منها لسستغسل  با  انجعديدة يخصب  غرفا  هنا  معالم أثرية تضم قاعا  و  ة:اآلثري كلالهيا
واايجار ما يسمأ بتوفير الخدما  السزمة للزوار, ويتعلق ادمر بعدة معالم على غرار قلعة الداي, برع 

,  كنيسة عين البيضاء انتا كروز بوهر انالجزائر, قصبة وبرع موسى ببجاية, حصن س اناسطنبول ببرع الكيف
 ي ببرع بوعريريج.انبأم البواقي, برع المقر 

ة مساحا  خالية من اآلثار يمكن استغسلها اآلثريتمتل  أغلب المواقع والمعالم  ت:الفضاءا
كفضاءا  تسجر ل غل ن اطا  خدماتية وتجارية, وقد لمسنا رغبة كبيرة لدى المتعاملين الخواب ايجار 

المصنوعا    التقليدية وبيع الهدايا و كسهذه المساحا  واستغسلها, وذل  من خسل إقامة خيم لل اي واد
, وعروض أخرى دصحاب اآلثري موقعالتقليدية, ومساحا  دلعاب ادطفال ذا  النو  الذي ال يسثر على ال

ننسى ادرضيا  ذا  المساحا   انادحصنة واابل التي في الغالب ما يستغلها الزوار للتصوير, دون 
 وتجاري.الكبيرة التي يمكن تأجيرها دغراض مختلفة ذا  طابع ثقافي صناعي 

إجراءا  عرض  انوالفضاءا  التي با ر الديو  كلالهيا كلوفي ما يلي عرض بطاقة تقنية ل
, اناستغسلها على مختلف المسسسا  والخواب وفق دفتر  روط مصادق عليه من قبل مجلس إدارة الديو 

 وزارة الوصية:والمصالأ المختصة بوزارة الثقافة والفنون, وتم الحصول على رخصة استغسلها من طرف ال
 طبيعة الفضاء المخصص لالستغالل اآلثري/ المعلم  موقعاسم ال الولية 

 اقبية, قاعا  أثرية, ساحا  يانبرع المقر  والية برع بوعريريج 01

 القاعا  الداخلية تا كروزانبرع س انوالية وهر  02

 معلم أثري انبرع اسطنبول بلدية برع الكيف والية الجزائر 03

 المساحة الخضراء بلدية جميلة اآلثريجميلة  موقع والية سطيف 04

 ساحة الصحراوي المتحف والية ورقلة 05

 محس  و بنايا  قلعة بجاية والية بجاية 06

 بناية حديثة غرفا   اآلثريمداوروش  موقع أهراسوالية  سوق  07

 اآلثريحديقة المعلم  باب البحر والية بجاية 08

 رضي, حديقةأطابق  تيبازة اآلثري موقعفندق بوريفاع بال تيبازةوالية  09

 مساحة خضراء ة بمدينة سيقوس  اآلثريالحديقة  والية ام البواقي 10

 معلم أثري معبد مينارف بمدينة تبسة والية تبسة 11

 موقعبنايا  حديثة بمدخل ال تيمقاد اآلثري موقعال والية باتنة 12

 بنايا  حديثة انمقر فر  الديو  والية تيسمسيل  13
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بناية حديثة بجوار المعلم, ساحة وفضاء  يانالملكي الموريت ضريحا  ال والية تيبازة 14
 واسع

 محس  حديثة  اآلثريالركنية  موقع والية قالمة 15

 محل , مساحا  خضراء برع موسى والية بجاية 16

 محس  , مساحا  خضراء 03 انقصر الم ور بمدينة تلمس انوالية تلمس 17

 مساحا  خضراء وفضاء واسع انبمدينة تلمس اآلثريالمنصورة  موقع انوالية تلمس 18

 معلم أثري , تجهيزا  مقهى ةانأسلحة ادمير عبدالقادر بمدينة ملي متحف والية عين الدفلة 19

 فضاء مفتوح على  اطئ البحر تيقزير  اآلثري موقعال والية تيزي وزو 20

 بناية حديثة قاعة سينما مدينة تنس والية  لف 21

 بناية حديثة قاعة سينما المغرب بمدينة تبسة والية تبسة 22

 فضاء مفتوح ماسينيسا بالخروب ضريحا   والية قسنطينة 23

 المتحفساحة  دار القيادة ادمر عبدالقادر والية معسكر 24

 مفتوحفضاء  زمالة ادمير عبدالقادر والية معسكر 25

 أثرية أخرى كلأقبية وهيا (انقلعة الداي  دار السلط والية الجزائر 26

 حديقة المعلم دار عززة والية الجزائر 27

 فضاء مفتوح أضرحة الجدار والية تيار  28

 فضاء مفتوح على  اطئ البحر يةانالحمد اآلثري موقعال والية تيبازة 29

 فضاء مفتوح  ر ال اآلثري موقعال والية تيبازة 30

 فضاء مفتوح قلعة بني حماد اآلثري موقعال والية المسيلة 31

 بناية حديثة  كتامة متحف والية جيجل 32

 فضاء مفتوح هيبون اآلثري موقعال والية عنابة 33

 ساحة  برع التر  مانوالية مستغ 34

 موقعفعلى سبيل المثال الة به, خاصا  منها طبيعته وعناصر الجذب ال كلهذه المواقع والمعالم ل ان
ها مواقع ذا  فضاءا  مفتوحة على  اطئ البحر كلية انالحمد اآلثري موقعتيقزير  وبرع اسطنبول وال اآلثري

ة خسل موسم االصطياف, وعليه يمكن إيجار خاصا  مبا رة, مما يجعلها تمتل  عنصر جذب سياحي كبير 
 مثل هذه الفضاءا  لتركيب محس  خ بية جاهزة. 
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ة بتنظيم الحفس  والعروض الستغسل خاصحين هنا  معالم وقصور أثرية تستهوي المسسسا  ال في
المسعى وقام عدة مرا   هذافي مثل  انية التي تستقطب الزوار, وقد  ر  الديو تراثفضاءا  هذه المعالم ال

, انالباي بوهر فوس  بالجزائر, وقصر منودار الصوف وبرع ت انب يجار فضاءا  قلعة الداي بدار السلط
أجر فضاءا   انلمسسسا  ووكاال  سياحية لتنظيم لقاءا  إدارية وعلمية وثقافية وترفيهية, كما سبق له و 

كتامة لمكتبا  ودور الن ر اقامة معارض بيع الكتاب, ونفس ال يء بالنسبة للمعلم  متحفالتوسعة الجديدة ب
قالمة لتنظيم  اآلثريي, كما تم إيجار فضاءا  المسرح المسمى بكنيسة عين البيضاء بوالية أم البواق اآلثري

 أمسيا  ثقافية وفنية لمتعاملين خواب.

قصر  ب كلوفضاءا   كلعن المزايدا  ايجار عدة هيا نبا ر إجراءا  ااعس انأيضا ك انالديو 
 كلباقي الهيا , وفيس أونجيلفي وفندق بوريفاع بتيبازة, في حين تبقى العملية سارية لت ملانالم ور بتلمس

 من الحصول على رخصة االستغسل من طرف الوزارة والفضاءا  بعد استكمال كافة ااجراءا  اادارية بدءا  
والية, وبعدها تبدأ  كلفتتاحي من مصالأ مديرية أمس  الدولة لالوصية, ثم الحصول على السعر اا

 .حداعلى  موقعمعلم أو  كلعن المزايدة ل نااعسإجراءا  

 شروط الستغالل: -ج

ون حماية انباالعتماد أساسا على ق انوالفضاءا  التابعة للديو  كلتم إعداد  روط االستغسل الهيا
حماية الممتلكا  الثقافية من جميع  انإلى ضم تستهدفوني, وهي انكمرجع ق 04/98الثقافي  تراثا  ال

رض هذه ال روط في البداية للدراسة على المخاطر التي قد تتعرض لها من جراء عملية االستغسل, وقد تم ع
مجلس اادارة والمصالأ المعنية بالوزارة الوصية وتم المصادقة عليها من قبل الهيئا  المعنية, وهي ت مل 

 النقاط التالية: 

 أو القيام بأي ن اط يمس بسسمة اآلثار؛ موقعيمنع منعا باتا القيام بأ غال الحفر داخل ال -1
 القيام بأي إ هار دي منتوع بداخل المحل؛يمنع منعا باتا  -2
 يمنع منعا باتا القيام بأية ضجة في النهار أو الليل أو المبالغة في حجم صو  الموسيقى؛ -3
 ية؛منهم و دوراتهم المهمبالقيام بم انالديو  انالسماح دعو  -4
 وضباط المراقبة القيام بعملهم؛ انالسما  دعو  -5
 حدد في المزايدة أو في العقد فقط.يسمأ للمستأجر باستغسل الفضاء الم -6
 ؛ انتهيئة المحل أو الفضاء خاضعة إلى ترخيب كتابي مسبق و المتابعة  من الديو  -7
 حسن االستقبال واحترام آداب خدمة الزبائن. -8
 ن اط استثماري. كلارتداء لباس نظامي حسب طبيعة  -9
 ؛انالديو الممتلكا  الموجودة بالمحل من السرقة و التلف ليس من مسسولية  من -11
 وضع بطاقا  مهنية للعمال والمستأجر؛ -11
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 االلتزام الكامل بالنظافة داخل و خارع المحل؛ -12
 لهما. مناف  ما هو  كلعدم المساس بادخسق واآلداب العامة واالبتعاد عن  -13
دفع  مبلغ اايجار وكفالة العقد في يوم إمضاء العقد, عن طريق ال يكا  البنكية أو عن طريق التحويل  -14

  .انبالديو  خاصا  المصرفي إلى الحساب ال
على المسجر خسل  المحل وتجهيزاته ضد الحريق والمخاطر التقليدية بتأمينيطلب من المسجر القيام   -15

 العقد؛ انفترة سري
بيع ال عسقة له بن اط  كلة, كما يمنع اآلثرييمنع بيع صور اآلثار والتحف التقليدية والكتب والدالئل  -16

 إيجار؛
 ة بالستغالل:خاصاا طبيعة النشاطات ال -د

 اء هذه المتاحف من خسل التعاقد انويتم , (3 الصورة  اء متاحف وقاعا  عرض للزيارا  االفتراضيةان -
المادية وغيرها مع أصحاب المسسسا  النا ئة المهتمة بهذا المجال, وفي هذا  انبما يضمن مصلحة الديو 

الزيارة  م روعا  أعمالهم البعض منها قيد التعاقد والتجسيد على غرار  انقدم أصحاب م اريع للديو  ااطار
هو اآلخر لديه فريق  انالديو  انهيبون, كما  متحفتيبازة, تيمقاد, قصبة الجزائر, و  اآلثري موقعاالفتراضية لل

الملكي  ضريحا  من ال كليعمل على تحضير زيارة افتراضية لعدة معالم ومواقع أثرية, مثل زيارة افتراضية ل
 , ومعصرة الزيتون القديمة بتبسة.انتا كروز بوهر انبتيبازة, حصن س

أقام  انو  انسبق للديو  ااطار, وفي هذا (2 الصورة تحف وبيعها للزوارالتاع انور ا  حرفية اعادة  -
 انهما تنتجكس ر ال, و  متحفباي بقسنطينة, وور ة على مستوى  أحمدور ة حرفية على مستوى قصر 

عادة ت كيل تحف أثرية من الفخار, الجبس,  تحفا في غاية ادهمية خزفية, يعاد من خسلها رسم لوحا  وا 
ة للحرفيين خاصوغيرها, كما تسمأ هذه الورش  انتلرخام, الفسيفساء, الرسم على الكالخ ب, الزجاع, ا

ة اآلثرية في المواقع خاصللزوار  وبيع م غوالتهم الحرفية والفنية تاعنال انين بايجار فضاءا  الديو انوالفن
 تا كروز وغيرها.انالتي تحظى بعدد معتبر من الزوار على غرار تيبازة, تيمقاد, جميلة, س

, تعد مثل هذه المرافق في غاية ادهمية بالمواقع (6 الصورة مطاعم وقاعا  كافيتيريا ادطباق التقليدية -
على الخصوب, والهدف منها توفير خدما  أساسية للزوار ي انة التي تقع معزولة عن المحيط العمر اآلثري

السمادي الذي تزخر به بسدنا وهو اآلخر  تراثمن جهة, ومن جهة أخرى تقديم أطباق تقليدية للتعريف بال
 سواء من داخل الوطن أو خارجه. إقبالمن  ادطباقللزوار لما تحظى به مثل هذه  مهمعنصر جذب  كلي 

الوطني لتسيير واستغسل الممتلكا   انوخدما  أساسية, يسجل عمال الديو محس  بيع مستهلكا   -
ة على مثل هذه المرافق التي تقدم لهم اآلثريالثقافية المحمية امتعاض الكثير من الزوار من عدم توفر المواقع 

  بيع ة محسخاصا  ة ودطول وق , اآلثريخدما  أساسية وضرورية تمكنهم من قضاء أوقا  مريحة بالمواقع 
 المواد االستهسكية وااتصاال  ودورا  المياه.
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, هي ادخرى من المرافق الخدماتية (02,07الصورة رقم  ظران محس  بيع الهدايا والتحف التذكارية -
ة في غاية ادهمية لما لها من دور كبير في استقطاب اآلثريالضرورية بالنسبة للزائر وتوفرها في المواقع 

ين دعمالهم وم غوالتهم الحرفية التي هي في حد ذاتها انسب للبيع وعرض الحرفيين والفنالسياح وفضاء منا
فنية تقليدية في الفخار والمعادن والجبس واللوحا  الفنية  إبداعيةا لكونها تمثل تراكما  للممارسا  حرف تراثا  

 وغيرها.

كبير من قبل السياح,  ب قبالي والتقليدي, تحظى مثل هذه الخدما  تراثستوديوها  التصوير باللباس ال -
ألبسة تاريخية أو تقليدية تعبر عن لباس حقبة تاريخية معينة مثل ادلبسة  ة في ارتداءالذين لديهم رغب

جال ه من الضروري فتأ المانية أو اللباس الجزائري التقليدي, وعليه فانوالعثم ةااسسميية أو الفترة انالروم
 انأمام المتعاملين المختصين لتوفير هذه الخدمة على مستوى المواقع الثرية, وهو المسعى الذي با ره الديو 

 ي بفيس أونجيلي بتيبازة.انلفتأ ستوديو تصوير باللباس الروم خاصا  من خسل التعاقد مع متعامل 

, وهي أحد عناصر الجذب السياحي التي تستقطب (08الصورة رقم  ظران ألعاب ادطفاللترفيه و فضاء ل -
تكون مثل هذه الفضاءا  في المساحا  الخضراء والغابا   انة العائس , على خاصا  عددا كبيرا من الزوار 

من  كلالمحيطة بالمواقع الثرية وضمن حيزها وال توجد بها بقايا أثرية على غرار الساحة التي نجدها في 
 كلتكون الهيا ان, هيبون بعنابة, تازول  بباتنة وغيرها, كما ينبغي انلمنصورة بتلمسجميلة, ا اآلثري موقعال

 جاهزة ومركبة وليس لها أي تأثير على اآلثار المجاورة سواء من تأثير االهتزاز أو ادصوا  الصاخبة.

بحيث  ااطارتجربة في هذا  انتنظيم العروض الفنية والثقافية, كنا أ رنا إليها أعسه والتي يمتل  الديو  -
 إداريةة لمتعاملين ومسسسا  لتنظيم ندوا  ولقاءا  اآلثرية القصور والمسارح خاصا  يقوم ب يجار فضاءا  و 

 ومهنية وعلمية وثقافية وترفيهية لفائدة عدد مضبوط ومحدد من الزوار. 

سل, حيث تقوم العديد من التي تدخل ضمن االستغ مهمةالتصوير السينمائي, هو اآلخر من الن اطا  ال -
في  انة, وللديو اآلثرية القصور أو المواقع خاصا  ادعمال السينمائية على تصوير لم اهد ضمن معالم أثرية 

تعاقد مع عدة مسسسا  لتصوير أعمال سينيمائية بقلعة الم ور  انهذا المجال خبرة, حيث سبق له 
 بااضافةاي بالجزائر, وباب البحر ببجاية وغيرها, وهي , وقلعة الدانتا كروز بوهر ان, وسانوالمنصورة تلمس
وعلى نطاق أوسع داخل  اآلثري تراثا  ها تعد أداة ترويج فعالة للانإال  انمعتبرا للديو  دخس  إلى كونها تدر 
 الوطن وخارجه.

 

 

 

 



 م(2022)  25العدد  حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

485 910.21608/CGUAA.2022.137731.112 DOI | عبد القادر دحدوح  
 

 خاتمة:ال

, وقد اآلثري تراثالدولة الجزائرية تولي أهمية بالغة لل انفي ختام هذا العرض يمكن القول ب
يمه والبحث والتنقيب عنه رسته وتانخصص  له عدة مسسسا  وهيئا  تسهر على حفظه وحمايته وصي

ا ومعلما أثريا, يغطي مختلف الحقب موقع15000أثريا هائس تجاوز  تراثها تضم انة و خاصا  وتثمينه, 
 متحف 55وطني, و تراثا ومعلما مصنف كموقع 1043عالمي, و تراثمواقع مصنفة ك 07التاريخية, منها 

 تحفة مخزنة.1500000تحفة أثرية و40000تعرض فيها حوالي 

ثري ومتنو  ما يستدعي رسم استراتيجية لتثمينه واالستثمار فيه لتحويله إلى مورد اقتصادي  تراثا  
يساهم في بناء االقتصاد الوطني وخلق الثروة وخلق مناصب  غل, وجلب العملة الصعبة, وخلق  انيمكنه 

ركية اقتصادية تتفاعل معها عدة قطاعا , وهي االستراتيجية التي تبناها قطا  الثقافة والفنون وبرنامج ح
من عناية إضافية أكثر من  اآلثري تراثعمل الحكومة ما يحمل مس را  في غاية ادهمية لما سيحظى به ال

ب قيه المادي وغير  تراثا  ة في ظل التسار  الدولي وااقليمي للتصنيف العالمي للخاصأي وق  مضى, 
 المادي.
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 اللوحات

      
        الممتلكا  الثقافية المحمية( عن: الديوان الوطني لتسيير واستغسل منظر عام لفيس أونجيلفي بتيبازة  (1الصورة  

   
  عن: الديوان الوطني لتسيير واستغسل الممتلكا  الثقافية المحمية(منظر تصوري لور ة حرفية بفيس أونجيلفي (2الصورة   
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                                    المحمية(  عن: الديوان الوطني لتسيير واستغسل الممتلكا  الثقافيةمنظر تصوري للزيارة االفتراضية (3الصورة  

         
 بفيس أونجيلفي بتيبازة منظر تصوري لمركز التفسير  (4الصورة   
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                                                                     الوطني لتسيير واستغسل الممتلكا  الثقافية المحمية(  عن: الديوانبفيس أونجيلفي بتيبازة   منظر تصوري لمركز التفسي( 5الصورة  

    
  عن: الديوان الوطني لتسيير واستغسل الممتلكا  الثقافية المحمية(بفيس أونجيلفي بتيبازة منظر تصوري لمطعم تقليدي( 6الصورة   
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  عن: الديوان الوطني لتسيير واستغسل الممتلكا  الثقافية المحمية(منظر تصوري لمحس  تقليدية (7 الصورة 
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