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راث ٔالاثري  ر ال     باحث دكتوراه حفظ وتسي

    جامعة أبي بكر بلقايد  –أستاذ مساعد 
     جمهورية الجزائريةال – تلمسان
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علم اآلثار من أهم وأكرث العلوم اإلنسانية تطوًرا، نظرًا لحاجته املاسة للعديد من الدراسات املتعددة املناهج واملختلفة املشارب، 
التي تجمع بني مختلف الطرق والوسائل العلمية واألدوات التكنولوجية الجديدة املتطورة، للبحث والتنقيب والعرض، أو الدعم 

ت به عديد بطون املصادر واملراجع التاريخية املختلفة، ليس هذا وفقط، بل إن العثور عىل تلك املخلفات البرشية واإلثبات ملا جاد
يف حالتها السليمة، يعد يف حد ذاته كنـزًا تاريخيًا ال يقدر بثمن، دور كبري يؤديه هذا العلم الذي أصبح له عدة فروع علمية 

نظرًا للمعلومات واملعارف الكثرية التي يدرها، يف وقٍت أصبح يستغل كأداة لكتابة تاريخ تدرسه، وتعمل عىل تطويره يف كل مرة، 
  مايض البرشية، كيف ال ودول عدة تحاول جاهدة امليض قدما بدراسة جديدة تعرف بعلم اآلثار الوقايئ.

   
   ٢٠١٤    أكتوبر  ١٣  تاريخ استالم البحث:  

  األثرية، اآلثار الجزائرية الثقافي، الحفرية الوقائية، البحوث التراث
  ٢٠١٥  يناير  ٢٦   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

   

رية دو -."زائراالتجاهات الحديثة في علم اآلثار: التجربة الفرنسية في علم اآلثار الوقائي أنموذًجا وتبعاتها على الج" ،عبد الكريم خبزاوي

 .١٤٩ – ١٤٢ . ص٢٠١٥ ديسمبر؛ الثالثونالعدد  -كان التاريخية.
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ر،  ي معت راث ثقا ي العالم ب ى و تزخر كل دولٍة  ا ع تعمل كل م

ايجاد حلول وأساليب، وطرق جديدة للحد من دمار وخراب وزوال 
ي وقت   هيآتاملنظمات وال مختلف يعرف فيه العالم ظهور آثارها، 

ا العالم أجمع، بنود دولية ال تنادي من خالل ال ى تشريعا إ
ي  حافظةضرورة امل ى هذا ٕالارث الثقا ، ٔالاثري الغ واملتعددع

راث ٕالانسانية جمعاء. وانطالًقا من يعرفأصبح سرعان ما الذي   ب
ال ، الهوية الثقافية بأبعادها الاجتماعية والاقتصاديةحماية 

ى آليات وضع ل، الغربيةالدول  اتحاد مجتمعات أنتجت دوافع أدت إ
ي مقدمة ة،خاص ومناهج ركا اأولويا تضع  ا  لتعاون املش فيما بي
اأوال، و  ى ضرورة ، ثانيا دول املتوسط املدرجة ضمن سياسا إ

ن تجسيد امل رى من جهة، تنموية الشاريع التوفيق ب الاقتصادية الك
راث الثقامتكاملة لية وتحقيق حما صواًل ٔالاثري من جهة ثانية، و  يل

ى تنمية مستدامة، و  ي ٓالاراء ؤالافكارسط إ  شي  توافق 

ى أن  السياسية والثقافية والاجتماعية، والاقتصادية، املجاالت، ع
مكانات مالية إما تمتلكه من قدرات و  دورها وفقكل دولٍة ؤدي ت

  .ثقافية علميٍة تقنيٍة ماديٍة، و 
ن و  ال عرفت وتبنت  نجد فرنسا،دول الأبرز تلك من ب

راتيجية جديدة، خاصة بصيانة وحماية  راثاس ميدانيا،  ٔالاثري  ال
ي نشر ومن ثم  ا الفعالة  ا مساهم ، الفرنس وطنالخارج  تجرب

ى ضرورة الحد من عدة حشر نفسها داخل و  حمالت دولية داعية إ
راث ٔالاثري املطمور خطر  ى ال بصفة  ديد مشاريع التنمية ع

ا صع ال عرفتتجربَة ال خاصة. يبة و بداي رة  ن  كب التوفيق ب
ن  ن هما الجانب جانب   الجانب ٔالاثري. و  الاقتصاديجد مهم

ي هذا البحث، انطالًقا من ضبط  الواقع الذي سنعالجه 
ى ظهور علم ٓالاثار الوقائي أو مصطلح الوقاية  ٔالاسباب ال أدت إ

ي عاملًيا (نشأته وتطوره)،  ي التجربة الفرنسية  ومن ثم الدخول 
ى أدواته وشروط  هذا املجال بدًءا بضبط مصطلحه، مع التطرق إ
تنفيذه علمًيا وميدانًيا، وكذا طرق تمويله، مع ذكٍر ألهم مؤسساته 
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التنفيذية، وصواًل إل تصدير تلك التجربة خارج الحدود. وهدف 

ذا العلم الجديد الذ ي أصبح معروًفا هذا البحث هو التعريف 
ر واملهم للبحوث ٔالاثرية  عند الغرب ٔالاوربي، إبراًزا للدور الكب

راث ٔالاثري املطمور واملغمور منه ي توثيق ال ، الجانب الوقائية، 
راث  ي مجال حماية ال ٔالاثري املهدد بمشاريع التنمية املهم 

ى ذلك أثرنا هذه التساؤالت، ما  الاقتصادية الضخمة، وللوصول إ
ي حقيقة هذا العلم الجديد؟، وما أهم مبادئه القانونية، والعلمية 
التقنية، وأهم مؤسساته امليدانية؟ ومن هو البلد العربي الذي قام 

ا؟ ي بداي   بتطبيق هذه التجربة الوقائية بمساعدة فرنسا 

Vğ÷æ_Üéâ^ËÚÂíÚ^ 
ي: - ١/١ راث الثقا  ال

ي اتفاقية اليونيسكو  ى أ١٩٧٢ سنةعرف   نه يشمل:ع
ا  ٓالاثار: ى يقصد  ٔالاعمال املعمارية، وأعمال النحت والتصوير ع

املباني والعناصر أو التكوينات ذات الصفة ٔالاثرية، والنقوش، 
والكهوف، ومجموعات املعالم ال لها جميًعا قيمة عاملية استثنائية 

 من وجهة نظر التاريخ، أو الفن أو العلم.
ملباني املنعزلة أو املتصلة، ال لها مجموعات اوتضم  املجمعات:

ي، قيمة  ي منظر طبي ا، أو تناسقها، أو اندماجها  بسبب عمار
 عاملية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم.

ن ٕالانسان وتشمل  املواقع: ركة ب أعمال ٕالانسان، أو ٔالاعمال املش
ا املواقع ٔالا ثرية ال لها قيمة والطبيعة، وكذلك املناطق بما ف

 .)١( عاملية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية
  
 الحفظ: - ١/٢

ي عمر  ى املد  ي املقام ٔالاول إ يقصد به أنه عملية ترمي 
ي أو تدهورهاالقطعة، وذلك باتباع ٔالاساليب الوقائية ملنع  ، الطبي

رة زمنية معينة طالت . )٢(أم قصرت الناتج عن حادثة ما وذلك لف
(التدعيم، الاستقرارية، التنظيف، وإزالة  وتشمل أعمال الحفظ:

رميمات السابقة  أما الحفاظ فهو اتخاذ اجراءات تساند، )٣(ال
ي للبناء، ومواد بنائه  وضعه ٕالانشائي، و وتؤازر الوضع الحا

ى املوقع والوسط املحيط،  ي ذلك باإلضافة إ الصيانة بما 
ا.لتسجيل  )٤(الدورية  جميع ٔالاضرار ومعالج

ì„fÞV^⁄éÞ^míé−…^i 

E⁄é¹^Âêñ^ÎçÖ]…^mûÜ×Âíéréi]‰]…çŞiæì`Þ^D 
ى حدوث  ًرا، ما أدى إ عرفت الدول الغربية نمًوا اقتصادًيا معت
ن، حيث كان  راث ٔالاثري واملهيئ ن من يقوم بحماية ال صدامات ب

أما الداعمة ملبدئه،  نيةالقانو نقًصا فادًحا من الناحية  يعانئالاول 
ر ملشاريع التنمية الاقتصادية، الثاني ف يقابله الدعم القانوني الكب

ى  ى إيجاد حلول  الاتحادومن خالل هذه الصدامات س ٔالاوروبي إ
ن ال ي (ٔالاثري)ولو ظرفية للتوفيق ب ن الاقتصادي والثقا حيث  .جانب

ى من خالل  ةبادر املجاءت  ال أكدت  وربيةوضع الاتفاقية ٔالا ٔالاو

ء  راث ٔالاثري  ى أن ال من أجل فهم تاريخ البشرية  ضروري ع
، املنبثقة عن والعلميةاللجنة الثقافية ب خطوة دفعت، ١٩٥٣سنة 

ت الذي ميثاقا ي  ١٩٦٣املجلس ٔالاوربي سنة  ىن أن التطور  فيه إ
ى تراث  ًرا ع ي سيشكل خطًرا كب الاقتصادي والتقدم التكنولو

ى زيادة الكثافة السكانية وعدم مسايرة  املدن وجمالها، إضافة إ
ي هذا املجال *التشريعات ا معظم الدول ٔالاوربية  ، )٥( ال وضع

ي (البندقية)  التوجه الذي دعم فيما بعد بميثاق سنة الصادر 
١٩٦٤.  

ر من سنة  ١٩ي أما  ) UNESCOمنظمة ( أصدرت ١٩٦٨نوفم
ددها ٔالاشغال العامة  اتفاقية بشأن صون املمتلكات الثقافية ال 

والخاصة، ال اتخذت شكل مؤتمرات عاملية وتوصيات، للمساهمة 
ى املستوى العالم  ي انقاذ عدة منشآت ذات قيمة أثرية بارزة ع
راث الحضاري،  ى ال املهددة بالزوال، ودعم نشاط الحفاظ ع

ى  ي ع ر النيل، من خاصة بعد ما أحدثة مشروع اقامة السد العا
ر املعابد   ال تعودشيدت شمال أسوان  الخطر اغراق وتدم

ر من ثالثة آالف سنة، وكذا املواقع املجاورة لها، وألحت هذه أل ك
ن  ن صون املمتلكات الثقافية وب ى ضرورة التوفيق ب الاتفاقية ع
ا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عن طريق  رات ال تقتض التغي

 )٦(.لتشريع، التمويل، والاجراءات ٕالادارية)( ا
) اتفاقية ١٩٦٩السنة املوالية(ي الاتحاد ٔالاوربي  ومن َثمَّ أصدر 

ى أن ٔالاولوية  ا ع ي مضمو راث ٔالاثري، ال جاء  ثانية لحماية ال
راث ٔالاثري،  ر  وذلكتكون لحماية ال بتطبيق الطرق العلمية ٔالاك

ي البحوث والاكتشافات ا  صرامة  ى أهمي ٔالاثرية، للحفاظ ع
ر القانونية، ال تسبب  التاريخية كاملة، ومحاربة أعمال الحفر غ

رة للمعلومات  رجاع، العلميةخسارة كب ر قابلة لالس ي غ ، و
املرهونة بالقطع ٔالاثرية، ويتم كل هذا من خالل إعطاء الحفريات 

  )٧(.أالاثرية القيمة العلمية الكاملة حيثما كان ذلك ممكنً 
أخرى  ) اتفاقيةUNESCOمنظمة ( أصدرت ١٩٧٢عام ي  أما
ي، ال حثت  لحماية ي والطبي راث العالم الثقا من خالل ال

راث بنودها التشريعية  ى جعل ال دف إ ى اتخاذ سياسة عامة  ع
ي حياة املجتمع، من خالل املحافظة عليه  ، وعرضهيؤدي وظيفته 

ر  )، مناسبة إدارية ومالية، تقنية، ميةعل، (قانونية واتخاذ تداب
راث اللجنة الدولية الحكومية  منشئًة بذلك، ٔالاثري  لحماية ال

ي  راث العالم الثقا يلحماية ال صندوق حماية ب مدعومةً ، والطبي
ي  راث الثقا .ال ي العالم ي السنة نفسا  )٨(والطبي رفت  كما اع
ي اكعنصر من ) ICCROM( باملركز الدو ستشارية، يساهم الا  هيأ
ي  رامج. اعداد التوصياتهو ٓالاخر  ي سنة ليتم  )٩(ؤالاعمال وال

ي  ١٩٨٤ ) بغية اعداد Florenceفلورنسا (مدينة عقد ندوة 
ى حكومات الدول حول موضوع " علم ٓالاثار والتنمية"،  توصية إ

ى  ٤) من Niceمن طرف مجلس أوربا بنيس (جسد مشروع   ٦إ
ي ندوة ب ر،  رى" ال ألح  ٓالاثار عنوان" علم نوفم ا ؤالاشغال الك ف

ى ضرورة إدارة تنفيذ املشاريع  رى، وايجاد الحلول التنموية ع الك
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راث ٔالاثري،  التقنية والقانونية واملالية، من أجل دراسة وحماية ال

ا خالل معالجة عدة دراسات لتجسيد من  بعد النتائج املتوصل إل
ي مشاريع تنموية متعلعدة  قة بالب التحتية والتنمية الحضرية 

ن يمختلف البلدان ٔالاوربية، هذه الندوة وجهة خص ى املهيئ ًصا إ
ن، ال  ن والعامل ن واملخطط ن املعماري وعلماء ٓالاثار، واملهندس
ى أن الوقت هو البعد الرابع من واقع ٕالانسان، لذا يتطلب  أكدت ع

ى ذاكرة ا    )١٠(.ملاوضع نقاط مرجعية للحفاظ ع
ا:  املشاكلومن أبرز  ي الندوة نذكر م  ال طرحت 

  ي ن وواض ن املخطط ى سبيل املثال ب غياب الحوار والتفاهم ع
ن، من خالل توضيح املناهج ؤالاهداف لكل  السياسات ؤالاثري

ما.  م
 .راث ٔالاثري ر من الحاالت، فيما يتعلق بال ي كث  نقص املوارد 
 ي تنفيذ الات ي هذا نقص  فاقيات الدولية املوجودة بالفعل 

   املجال.
 القيام بـ: الواجبورأت أنه من 

 .  الجرد ٔالاثري الوط
 .إدراج الاعتبارات ٔالاثرية عند القيام بالتخطيط 
 .ن الجانب أو ٕالاطار القانوني  تحس
 .ر املوارد الكافية للعمل ٔالاثري   ضمان توف
 راث اتخاذ خطوات لتثقيف الجمهور بأهمية حماي ة ال

 .)١١(ٔالاثري 
 .ن الدول ن تبادل املعلومات ب  تحس
 راث ٔالاثري.إ  جراء البحوث حول حماية ال
  

ا: التساؤالتا من إال أن هذه الندوة أثارت عددً   نورد م
  ى املستوى ن الاتصاالت ع ي(امليدانيكيف يمكن تحس ) العم

ن وعلماء ٓالاثار، فيما يتعلق باألشغ ن املقررين واملخطط ال ب
رى؟  الك

  كيف يمكن لعلماء ٓالاثار ورجال ٔالاعمال الاستفادة من انقاذ
 الناس؟ٓالاثار لعامة 

  ن رجال ٔالاعمال كيف يمكن تنظيم اتصاالت دائمة ما ب
ن  ن وعلماءٔالاوربي  .)١٢(ٓالاثار؟  واملهيئ

  
امليثاق  ي بنودثالث سنوات عد بثمارها  لتعطي هذه ٔالاعمال
راث ٔالا ي إلدارة ال ى ضرورة  دعا، الذي ١٩٩٠ سنةثري الدو  حمايةإ

راث ٔالاثري، من خالل وضع سياسة متكاملة، تعد وفق التشريع  ال
القانوني، والقيام بـ(املسح والتحري، الصيانة والحفظ، التقييم 

ي) وإعادة البناء، الذي دعم ، )١٣(والنوعية املهنية، والتعاون الدو
ي ب فيما بعد ر و عر املوربي ٔالا امليثاق الدو ف باتفاقية مالطا، ال تعت

نقطة التحول والتوجه نحو علم ٓالاثار الوقائي، ٔالامر الذي دفع 
ي سنة  ى إعداد مسودة تنظيم علم ٓالاثار الوقائي  ، ١٩٩٨بفرنسا إ

ى حماية تراثه ٔالاثري من  ى إ ي وقت كان الاتحاد ٔالاوروبي يس

، )١٤( ١٩٦٠سنوات خالل تأسيسه لفكرة علم ٓالاثار الوقائي خالل 
ا.   الفكرة ال لم تنجح ف

ي استغالل  ١٩٩٢الاتفاقية ٔالاوربية لسنة  ونجحت فرنسا 
ي ( إطاًرا متماسًكا لوضع  وضعت) ال Vallettaاملنعقدة 

راث ٔالاثري، ال عرفت استجابة واسعة،  سياسات تعزيز حماية ال
الذي قام  هذا املشروع ٔالاوربي القديم الطرح الجديد املصطلح،
ي   ٢٠٠٠سنة بعملية تقييمية ملسار علم ٓالاثار الوقائي املطروح 

ى أن املشروع لم ينجح خالل الاجتماع EPACملشروع ( )، وخلص إ
رة املمتدة من  ي الف ي مدينة فيلينيوس،  ى  ١٦املنعقد   ١٨إ

ر  ى وضع ٕالاطار  .)١٥(٢٠٠٤ديسم إال أن فرنسا عملت جاهدة ع
ى حماية القانوني واملؤس دف إ ساتي، لعلم ٓالاثار الوقائي الذي 

راث ٔالاثري املطمور أو املغمور املهدد بمشاريع التنمية، سيما سنة  ال
ي هذا املجال ٢٠٠١ ٔالامر  .)١٦(وهو تاريخ صدور أول قانون فرنس 

رويج لعلم ٓالاثار الوقائي داخل وخارج  ى ال الذي دفع بفرنسا إ
ا بأن علم ي وقت يرجح  البالد، وادعا ٓالاثار الوقائي من صنعها، 

ى احدى الدول  ن تاريخ ظهور هذا العلم، إ ر من الباحث فيه الكث
ا الخاص رقم  )، امللزم ١٩٧٤/٦٣(ٔالاوربية "رومانيا" ال نص قانو

ى ٔالارا املرشحة  ى إجراء الاختبارات ٔالاثرية ع مشاريع  لتجسيدع
ا جد أن علم ٓالاثار الوقائي جاء نتيجة ، ومنه ن)١٧(التنمية، قبل بداي

ى كل من يقوم بعمليات التنمية،  ظروف حتمية فرضها الواقع ع
راث ٔالاثري.  من أجل حماية ال

íe†rjÖ]V^⁄nÖ^mêñ^ÎçÖ]…^mû]Ü×Â»íéŠÞ†ËÖ] 
 مفهوم مصطلح علم ٓالاثار الوقائي:  -٣/١

ى لدراسة ما ٕالانسان، وجميع نشاطاته  هو علم يس
ي باطن وعالق ته بالبيئة، من خالل الشواهد املادية املطمورة 

ى )١٨(ٔالارض أو تحت املاء قبل القيام بأعمال التنمية ، أو هو الرد ع
ى  راثديد مشاريع التنمية ع ي باطن  ال ٔالاثري املطمور 

ي مسودة )١٩(ٔالارض ى أنه: ١٩٩٨، وقد عرف  ،  ع انضباط علم
شرط أساس لتقدم أعمال و هو ، أيضمن وظيفة اقتصادية محددة

ًرا، وتزيد من ناحية  مشاريع التنمية، ال كانت تأخذ وقًتا كب
ذا نجد أن .)٢٠(جزء ال يتجزأ من البحوث ٔالاثرية، وهو التكاليف  و

راث ٔالاثري لم علم ٓالاثار الوقائي  ى وقاية ال ي بدايته إ دف   ،يكن 
ر كأداة لضبط مشاريع التنمية فقط،  دون إعطاء قيمة له بل أعت

ي مختلف املجاالت، علًما أنه إذا تأسس علم  ي العلوم  كعلم مثل با
ي املفاهيم.       ء يتممن العلوم فإن أول    ضبطه 

ى أنه: "... جزء من مهمات  راث الفرنس فعرفه ع أما قانون ال
الخدمة العامة، وهو جزء من علم ٓالاثار تحكمه املبادئ ال تنطبق 

ى ج ميع البحوث العلمية، الغرض منه ضمان سالمة املكتشفات ع
ي الوقت املناسب،  ي باطن ٔالارض، وتحت املاء  ٔالاثرية املطمورة 
راث  عن طريق الصيانة والحفاظ والدراسة العلمية لعناصر ال
ٔالاثري املتأثرة أو ال تتأثر جراء القيام باألشغال العامة أو الخاصة 

ي التنمية،  ر ونشر النتائج...املساهمة  ى تفس "،  )٢١(ويقوم أيًضا ع
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– ثالثونالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ن متطلبات البحث العلم  ى التوفيق ب من خالل حرص الدولة ع

ي ن التطور الاقتصادي والاجتما ي فرنسا يتم )٢٢(وب . وعلم ٓالاثار 
ن، فعندما نقول "علم ٓالاثار" فيع  رمج- بطريقت البحث  وهدفه -امل

، أما "علم ٓالاثار الوقا راث ٔالاثري العلم ئي" فهو لضمان حماية ال
املهدد بأشغال التنمية، إال أن هدفهما واحد هو تطوير العلوم 

ي )٢٣(ومعرفة املا ن    ).١رقم ( الشكلاملالحق/ ، كما هو مب
ي املالحق/ الشكل  املخطط وفقعلم ٓالاثار الوقائي وينفذ  ن  املب

الحفريات  تشخيص وتنفيذالوهو بذلك يفرض القيام ب)، ٢رقم (
ي املوقع لتحليلها وتسجيلها،  قصد جمع البيانات ٔالاثرية املوجودة 

ر تق أ ر نسق املشروع كلًيا أو جزئًيا لتجنب حدوث أي تغي و تغي
ى املكتشفاتسلًبا للمشروع قد يؤثر  أما تعريفه العام  )٢٤(ٔالاثرية. ع

ية فهو  يجراء إباللغة ٕالانجل ل القيام قبأنه يتم (أي  )٢٥( استبا
يئة)  راث ٔالاثري وهو بذلك بمشاريع ال ى مبدأ حماية ال يؤكد ع

ره بداًل من  التنبؤ املهدد بأشغال التنمية، الذي يع  به وتجنب تدم
   .ةوقائيحفرية أو  ذلك بحفرية إنقاذيهالقيام بالحفر، سواء أكان 

 عمليات علم ٓالاثار الوقائي (التجربة الفرنسية): -٣/٢
ن وأخرى الفرنس ٓالاثار الوقائي  يعتمد علم ن رئيسيت ى عمليت ع

 ي: و فرعية 
 :التشخيص -١) ٣/٢(

ي القانون رقم ( ) n°2001-44ي علم ٓالاثار الوقائي املحدد 
ن من العملية ٔالاثرية، ال تعد مسألة عدم  يتضمن جزئيا خطوت

ن ٔالاوساط العلمية  ي ٓالاراء ب ء " فالتشخيص" هو جزٔالاثرية توافق 
من التقييم، الغرض منه إمكانية تقييم جودة املوقع من ناحية 
ى ضرورة الحفاظ عليه، أو القيام  راث) والحاجة إ (العلم، وال

من خالل القيام باملسوحات، والدراسات امليدانية، ، )٢٦(بالحفرية 
ي املوقع أو  ى التحقق من وجود مكتشفات أثرية  ال تؤدي إ

يعدمها، وتقديم تلك الن فالتشخيص هنا  ،)٢٧(مفصل  تقرير  تائج 
ي أعمال يعد  كشق تطوير( العملية تقييمية لألرض قبل البدء 

يئة الطرق،  ، القطارات عالية السرعة ...)و مواقف السيارات، و
ن املناطق الريفية والحضرية، التشخيص ويختلف  في الحالة فب

ى تغطية مسا دف إ ى يتم بواسطة ٓالالة ال  حة موقع ٔالاو
ى ٧املشروع التنموي من(  % ) من مساحة ٔالارض الكلية، ١٠% إ

ى ٢٠عن طريق حفر خنادق تمتد من(  ال حظ  .م) طوالً  ٥٠م إ
  ).٣رقم (الشكل املالحق/ 

ي السياق الحضري  ي فأما  يتم الاكتفاء فقط بوضع مجسات 
ى استقرار املباني وهذا من أجل  محددة اتمساح للحفاظ ع

االواقعة ق ى يتم استدراكها ، هذه الصعوبة ر ر ع باالعتماد أك
ذا يحقق  .)٢٨(ال لها عالقة بتاريخ املنطقة دراسة الوثائق  و

ن هما:التشخيص  ن رئيس  هدف
  الكشف بالوسائل والتحقق من وجود مكتشفات أثرية من

وأخذ العينات ودراسة الوثائق  املجساتخالل القيام ب
 التاريخية.

   مع تحديد ، حفظهاطبيعة املكتشفات وحالة  صفبو القيام
ا عمق   . )٢٩(دف

  
راح املوقع للتصنيف تحت اسم املباني التاريخية إن  ليتم بعدها اق

رة اكانت له   )٣٠(.أهمية تاريخية كب
يحدد التشخيص من طرف الدولة، ويتم تمويله من عائدات 

ي شكل ضريبة  يدفعها الرسوم لعلم ٓالاثار الوقائي، الذي يدفع 
أشخاص من القطاع العام والخاص، جراء القيام بالتشخيص 

يئةنفذ قبل الذي ي ي الطابق  بداية أشغال ال ال تؤثر 
ي ي املوقع)٣١(السف اء من جمع البيانات ٔالاثرية  قدم ت ،، بعد الان

اصدار شروط القيام يتم  ة التشخيصبواسط. و ي تقرير التشخيص
ي وضعيساعبالحفرية الوقائية و  ر الشروط العلم د كذلك   دف

ى املطور، ليصبح الخاص بالحفرية واملوقع رة إ ، وتبلغ هذه ٔالاخ
املشغل املعتمد من هو بنفسه مسؤواًل عن الحفرية، كي يختار 

ي النقاط )٣٢(طرف الدولة ، ويمكن تلخيص أعمال نتائج التشخيص 
 التالية:

 :  بأعماله. الدولة تسمح للمهيأ بالقيام التشخيص سل
 :ي كل أو  التشخيص ايجابي وهذا يع وجود مكتشفات أثرية 

جزء من مساحة املشروع، لكن الدولة ترى أنه من الواجب 
ا ليست مهمة،  ى املكتشفات أو أ  يسمح للمطور فالحفاظ ع

 القيام بأعماله.
 :وتق  التشخيص ايجابي ، ى الوضع العلم الدولة تحكم ع

ى املكتشفا  ت وتقرر إجراء حفريات أثرية. بالحفاظ ع
 ى اكتشافات مهمة واستثنائية التشخيص ايجابي  تتطلب: أدى إ

ى املوقع،  ا وع ر اتساق املشروعفالحفاظ عل  )٣٣(.يتم تغي
  
 الوقائية: الحفرية -٢) ٣/٢(

ى مصطلح الوقاية كان وال بد من أن نتطرق قبل  للوصول إ
ى بداية استعمال مصطلح ٕالانقاذ   الذي ظهر قبله أي خاللذلك إ

سنوات الخمسينيات والستينيات، نتيجة القيام بأشغال بناء السد 
ي أسوان  ي  ديده آلثار النوبةالعا ي  .مصري  و فظهر فرنسا  أما 

خالل سنوات السبعينات والثمانينات أثناء وضع خطوط الطرق 
حركة دؤوبة من أجل  فيه، الوقت الذي عرفت )TGV( السريعة

ا حماي ديد مشاريع التنمية، وهذا ة ترا من خالل ٔالاثري من 
ا جمعية الحفريات ٔالاثرية  ي تلك  )AFAN(التدخالت ال قامت 

رة ي، الف ر   بعد أن تمسنوات التسعينات  ليتطور العمل أك
ى الهدف  راث ٔالاساس التعرف ع بموجب ميثاق ٔالاثري من حماية ال

ي سنة ٕالايكوموس ، )٣٤(١٩٩٢سنة  واتفاقية مالطا ،١٩٩٠الصادر 
ى حيث ظهرت  عرف لذلك مصطلح جديد وضع الحاجة بعدها إ

"بالحفرية الوقائية" ال تنفذ بعد القيام بعملية التشخيص، لذا 
ي تمنع تعرض ٓالاثار املطمورة  أو املطموسة، فه إجراء استبا

   .تنموية ضخمةالزوال بمشاريع ب واملهددة
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ا ٕالا  ر اكتشافات عرضية  حدوثية فتجسد بعد نقاذأما نظ

ى ايقافه دف  )٣٥(.أثناء القيام باملشروع التنموي، وتؤدي إ و
ىالحفرية الوقائية  رة إعداد جمع البيانات ٔالاثرية املقدمة خالل  إ ف

ي املوقع ودراسة ال او ٔالاعمال امليدانية   فهمهاوضمان  ،تحل
ائي تسجيلو  ي تقرير  يصبح بمثابة ٔالارشيف الوثائقي  )٣٦(نتائجها 

ى ما ٕالانسان ي الشاهد ع ي املناطق ال عرفت  التاري خاصة 
ي املناطق ال خصصت إلعداد  تجسيد عمليات علم ٓالاثار الوقائي 

  .مشاريع تنموية ضخمة
ر  -٣) ٣/٢(  اتساق املشروع: تغي

 كلًيا أو جزئًياتنفيذ املشروع التنموي يتجنب ي هذه الحالة 
يعمل هذا  كما، ية الوقائيةالحفر و  القيام بعمل التشخيصبعد 

ىالعنصر  ر ال ع طبيعة أسس وأساليب البناء أو الهدم ي تغي
ا، وهذا  ى ما تبقى من أجل اوتقنيا ر مشاريع التنمية ع لحد من تأث

رة وقلة املكتشفات ٔالاثرية من آثار ي هذه املرحلة ك ، ويتحكم 
ا ت ر ى مكان آخر، باملوقع، فك ع إيقاف املشروع كلية ونقله إ

ى  ا تع ضرورة القيام بالدراسات الالزمة، ومن َثمَّ نقلها إ وقل
مكان آمن يتم فيه عرضها للجمهور، ليتم فيما بعد السماح 

 .للمطور بمواصلة أشغاله التنموية باملوقع
 عمليات علم ٓالاثار الوقائي (التجربة الفرنسية): تمويل -٣/٣

لهذا الغرض يعرف بالصندوق الوط خاص تم انشاء صندوق 
ي املادة ( ،)FNAPلعلم ٓالاثار الوقائي ( ) L.532-1املنصوص عليه 
راث تتكون عائداته من الرسم لعلم ٓالاثار و ، الفرنس من قانون ال

) من القانون السابق L.524-2) وفق املادة (R.A.Pالوقائي (
ي شكل ضريبة يدفعها  %)، يتم ٠.٣٠(عن املطور ال تقل الذكر، 

ا كل سنة بموجب قرار من السلطات ٕالادارية  .)٣٧( تعيي
ر علم ٓالاثار الوقائي  التقنية املؤسسات -٣/٤ والعلمية املكلفة بس

:  الفرنس
 ) اللجنة ٕالاقليمية للبحوث ٔالاثريةCIRA:(  استشارية هيئةي 

ى الصعيد ٕالاقليم  .الفرنس ع
 بحوث ٔالاثرية (املجلس الوط للCNRA:(  ى ر من أع تعت

ي الدراسات آتالهي ية  ى مستوى  ،التوج والبحث عن ٓالاثار ع
. راب الفرنس  ال

 ) املديرية الجهوية للشؤن الثقافيةDRAC:(  تأسست عام
ى م ١٩٦٩ ي املشرف ع راث ٔالا عالقة له ماكل و ثري بال

ن ميدانيا،  رميم، وأشغا رقابة ٔالابـحاث ٔالاثرية،تجمع ب ل ال
الفرنس وتتصل باملعهد  ،ومتابعة اجراءات الجرد ٔالاثري 

ي علم ٓالاثار الوقائي ( إلجراء التشخيص قبل   )INRAPللبحوث 
ر ذلك إل  ي رخصة الاستغالل أو تأخ  جراء حفرية وقائيةمنح املر

)٣٨(. 
  ي علم ٓالاثار الوقائي  مثلتت :)INRAP(املعهد الوط للبحث 

ي  ي التشخيصات مهام املعهد  إجراء العمليات امليدانية املتمثلة 
ا أو العامة.الخدمات  وتقدم، والحفريات   لألعمال الخاصة م
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ى تراث الجزائر للحديث عن تطبيق علم ٓالاثار الوقائي يكفي ، ع
ى العمليات  فقط هذه تحقيق  أجلال نفذت من التطرق إ

) ٠٤- ٨٩وإذا ما تمحصنا القانون الجزائري رقم (الدراسة الجديدة، 
ي سنة  ى ما يعرف بعلم ١٩٩٨الصادر  م، ال نجد تعريًفا أو إشارة إ

ى  ال املقصود باألبحاث ٔالاثرية، ٓالاثار الوقائي ما عدى التطرق إ
ا يه وتستخدم ف علمية،كل تقِص يتم القيام به بصورة  عرفت بأ

ى املخلفات  دف التعرف ع ي امليدان،  التكنولوجيات الحديثة 
ا، بغية  ، وتحديد مواقعهاوعصورهأالاثرية، بمختلف أنواعها  وهوي

ي، (بناء) القيام بعملية إعادة إنشاء ، ذات طابع اقتصادي واجتما
ي إلنماء معرفة التاريخ بمفهومه ٔالاوسع وتطويرها وتشمل هذه  وثقا

ي مستوى مساحة معينة، أو والبحث عمال التنقيب أ ٔالابحاث:
ي شكل منطقة محددة، سواء أكانت طبيعية أو تحت مائية ، تكون 

ى  ، أو حفريات واستقصاءات برية أو تحت مائية أبحاث أثرية ع
ى ومجموعات متحفيه، تحف ، و املعالم ويشمل طلب الحصول ع

  رخصة البحث:
الطبيعة ، و ما ٔالابحاثاملكان أو املنطقة اللذين ستجرى ف -

 القانونية للمكان.
ا -   )٣٩( املنشودالهدف العلم ، و مدة ٔالاشغال املزمع القيام 
  

ى    ، نذكر:عمليات تطبيق علم ٓالاثار الوقائي ميدانًياوللوقوف ع
  
ي الجزائر،  ّد عَ تُ حفرية مركدال:  -١ ى العمليات املقامة  تحت أو

مس موقع الذي بتشخيص  القيامتم حيث غطاء علم ٓالاثار الوقائي 
ي مساحة تقدر بـ: ٢٠٠٣مركدال بمدينة شرشال، سنة   ٢م٢٢٠٠٠، 

أقيم ، التشخيص  )٤٠(، لتحديد طبيعة البقايا ٔالاثرية باملنطقة
ر هذا التشخيص  بمناسبة تظاهرات سنة الجزائر بفرنسا، إذ أعت

ى املدى الطويل، هدفه تمكي رات ع رنامج تبادل الخ ن كتمهيد ل
ي استعمال تقنيات علم ٓالاثار  ن من التحكم  ن الجزائري الباحث

ن )٤١(الوقائي، ال تم تطويرها بفرنسا ، عملية تمت بالتعاون ب
الوكالة الوطنية لآلثار وحماية املعالم والنصب التاريخية 

)O.G.E.B.C ًي علم ٓالاثار ) حالي ا، واملعهد الفرنس لألبحاث 
هذه العملية كتدخل مسبق لوقاية آثار  جاءت ).Inrapالوقائي (

ي مشروع  ، حيث تم توثيق كل )٤٢( التنميةاملوقع قبل الانطالق 
ي برنامج  املعلومات أثناء القيام بالدراسة امليدانية، ليتم حفظها 

   )٤٣().System Information Syslat( يعرف بـ:
ر للمنطقة من م١٩٩٦سنة  قامتقد الجزائر  كانت ، بعملية س

(جامعة الجزائر)، مست ٓالاثار فرقة بحث تابعة ملعهد  طرف
ى التقرير  ا لم تتحصل ع الطبقات العلوية لحواف املوقع، إال أ

ائي لهذه    .)٤٤( العمليةال
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 دراسات
ر هذه العملية و  ي تاريخ الجزائر، إذ الوقائية تعت وألول تجربًة مهمة 

راث، بعملية منذ الاستقالل، تقوم السلطات املعنية بحماية ال مرة
ركة مع دولة خارجية، سعت بعدها الجزائر  ىمش تعزيزها،  وفرنسا إ

ا خالل السنوات ال تلت هذه العمليةخالل ما تم تجسده  من ، م
الورشة املغاربية ال أعدت خصيصا للبحث عن سبل تكييف علم 

راث العربي املغاربي.   ٓالاثار الوقائي مع ال
  :ٔالاورو مغاربية الورشة -٢

ن الجزائر وفرنسا تحت جسدت  رك، ب ي إطار التعاون املش
ي  وانعقدت)، Unescoرعاية منظمة ( ي الجزائر  هذه الورشة 

رة املمتدة من  ى  ٢٦الف ر سنة  ٣٠إ دامت ثالثة أيام، و ، ٢٠٠٤نوفم
واقع علم ٓالاثار الوقائي والتنمية ٕالاقليمية،  تم خاللها دراسة

خاصًة، بمساهمة العربية ة، واملغاربية بمنطقة شمال أفريقيا عام
ي  الوكالة الوطنية لحماية ٓالاثار سابًقا، واملعهد الفرنس للبحوث 

خاللها سياسات كل من عرضت  )٤٥(،)Inrapعلم ٓالاثار الوقائي (
ي مجال )املغرب موريتانيا،الجزائر، تونس، ( من دولة  حماية، 

راث ى عرض ٔالاثري  ال ي لتجربخاص با، إضافة إ مجال ة الفرنسية 
تخللت الورشة عرض مجموعة من كما علم ٓالاثار الوقائي، 

ي الجزائر  العمليات امليدانية كموقع مركدال، وكذا املجسدة 
رسانة القانونية  ى عرض ال ي املجالالتطرق إ ، لدول واملؤسساتية 

وتبقى وحدها الحفرية الوقائية املجسدة بعاصمة ) ٤٦(أفريقيا.شمال 
ن أول التطبيقات امليدانية ال جسدها املعهد الجزا ئر، ُتَعّد من ب

ي علم ٓالاثار الوقائي، خارج حدود فرنسا.   الفرنس 
  ساحة الشهداء: حفرية- ٣

ى مستوى الحفرية القامت الجزائر بتجسيد مشروع  وقائية، ع
الجزائر العاصمة، باملوقع الذي يقع أسفل قصبة الجزائر، املصنف 

راث عالم الجزائر دف و ، ١٩٩٢، لدى منظمة اليونيسكو سنة ك
ذا  هذه الخطوة من خالل ى تحديد طبيعة ٓالاثار املوجودة  إ

ى املستويات  تخريباملوقع، والحد من  ا، والحفاظ ع ما بقي م
ى نحو سبعة أمتار هذه الحفرية ال  )٤٧(،ٔالاثرية ال يصل عمقها إ

رك  ٢٠٠٨بدأت سنة  لكل من املركز الوط تحت العمل املش
ي علم ٓالاثار، والديوان الوط لحماية واستغالل  للبحوث 
ي علم  املمتلكات الثقافية املحمية، وكذا املعهد الفرنس للبحوث 

ى اكتشافات أولية  حفرية وقائيةٓالاثار الوقائي،  ا ع ر خالل بداي ع
ى عمق ( ى بداية الحقبة الاستعمارية ،م)٤.٥ع ، قبل آثار ترجع إ

ى آثار فيما بعد العثور  رة ع ي منته تعود للف ي آثار  العثمانية، و
شهد ي وكانت أول تجربةالجزائر، وتراث ٔالاهمية التاريخية لتاريخ 

ا ل ا لجزائر توقف مشروع تنموي ضخم، من أجل حماية تراف
  )٤٨(ٔالاثري.

نلكن ما زاد  ي الحاصل نقص الهو ي هذه التجربة بلة  الط
ا، الوقائي منه لجانب القانونيا رة مؤسسا ي ما يخص وخ  ،

ي ميدانيا تجسيد هذه الدراسة الجزائري ، نقص دفع بالقطاع الثقا
ى إعادة رسكلة قطاع الوزارة املكلفة ، حينما قامت ٢٠٠٥سنة  هإ

ي علم ٓالاثار)،  إنشاءببالثقافة  مؤسسة (املركز الوط للبحوث 
ي دا خل اهتمامات السياحة، ضمن مخطط ودخول القطاع الثقا

السياحة ملناطق التوسع واملواقع السياحية، من خالل املرسوم رقم 
ي ٨٦-٠٧( ، وألول مرة تصدر وزارة ٢٠٠٧مارس سنة  ١١) املؤرخ 

 le s Schéma  Directeur  Des  Zones Archéologiques Et  Historiques  :الثقافة الجزائرية كتاًبا عنوانه
ي حماية خاًصا بامل راتيجية الجزائر  متلكات الثقافية، يتناول اس

ى غاية شهر أوت  ا منذ الاستقالل إ هذا سنة صدور  ٢٠٠٧ترا
  .الكتاب

í³^} 
ي خاصة، وهو كذلك فرنساشوط مهم عرفته  ، والقطاع الثقا

را ي ذلك،  مي املتوسط، بعد أن سبق اواقع كان معروًفا عند ج
ذا املجال، ي وقت عرف اهتماًم  ر  ن  فها دوليا منقطع النظ من ب

ي  مشعلتلك الدول الغربية ٔالاوربية، ال تحمل  تجربٍة رائدة 
راث ٔالاثري املطور، املهدد بمشاريع تنمويٍة ضخمة،  مجال حماية ال

ي القفزة ال ر فيه نفسه، السباق  نوعية عرفها هذا البلد الذي يعت
ي،  راتيجية علم ٓالاثار الوقائي) وم بـالييعرف  فيماالعالم الحا    .(اس

ي مشروعه املعروف بـ دون نسيان ما  جسده الاتحاد ٔالاوربي 
)European  Preventive  Archaeology Papers ،(

ى  رته ٔالاو ى هدفه املنشود خالل مس خالل املشروع الذي لم يصل إ
 بأهميةفيه فرنسا  تفطنت)، الوقت الذي ٢٠٠٤-٢٠٠٠(سنوات 

راتيجية  هذه ا، قبل أن تقوم  خاصِة الدراسة، وجعلت منه اس
ى  ى تصديرها ٢٠٠١رض الواقع سنة (أبتجسيده ع ي إ )، ثم الس

ي الضفة ٔالاخرى من املتوسط،  ا  را ى أين؟، نحو ج نحو الخارج، إ
لدول شمال أفريقيا عامة، واملغرب خاصة، لذا تعد الجزائر أول 

رات ساهم ال )، ٢٠٠٣يجية، خريف (مستورد ومجسد لتلك الاس
ي علم ٓالاثار الوقائي   .ي انجاحها، املعهد الفرنس للبحوث 

ى ي هتجربة رائدة، إال أنعلم ٓالاثار الوقائي  صحيح أنو  حتاج إ
ما  هاملزيد من الدراسة والفهم، لتجسيد ى أرض الواقع، أ ع

كما ، ميدانًيا حقيقهبتوالدول العربية أفضل، أن تقوم الجزائر 
ي  فرنسا،ه جسدت  مي نفس املشاكل والعقبات، أم أ الوقوعوبالتا

بتدارك تلك ٔالاخطاء مسبًقا، ولنا أن نسأل كذلك، كم  ون قومي
من أجل تحقيق علم ٓالاثار الوقائي؟ جاهدة بقيت فرنسا تعمل 

ى الجزائر والدول العربية إعداد   الخرائطوللقيام بذلك يجب ع
ر ٓالاثار، ٔالاثرية، ال تسمح بم عرفة ٔالاخطار املحدقة بزوال وتدم

ن  ي، فيما ب ي القطاع الثقا ووضع عالقات كافية لتطوير البحوث 
ي املجال (معاهد، جامعات، مخابر...)،  ر ومراكز البحث  هذا ٔالاخ
ي  ر  راث ٔالاثري كامال، كإحداث تغي ى حماية متكاملة لل وللوصول إ

ي، وتدعيمها من الجانب منح صالحيات مؤسسات القطاع الثق ا
ى ٔالاقل من  ر معدات وموارد آلية ومالية، تحد ع القانوني، وتوف

راث ٔالاثري.  ى ال رى ع   خطر مشاريع التنمية الك
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Sondag

Sondag

VÐuø¹] 

 

  
 
 
 
 
 

  
  )١الشكل رقم (

ن علم ٓالاثار الكالسيكي وعلم ٓالاثار الوقائي ن الفرق ب   يب
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٢الشكل رقم (
ن طريقة س   ر وتنفيذ علم ٓالاثار الوقائييب

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  )٣الشكل رقم (

ن طرق القيامي ي علم ٓالاثار الوقائي ب   بالتشخيص 

ş]ŽÚ]çŁV (1) Convention Concernant La Protection Du Patrimoine Mondial, Culturel Et Naturel 1972, Paris, Le 16 Novembre 1972. 
 - يانة مواد يناء املوقع ٔالاثري جميلةوص طرق حفظعيساوي بوعكاز،  )٢(

ر  ،(حالة الحجارة الكلسية) -كويكول  مذكرة تخرج لنيل شهادة املاجيست
رميم، جامعة الجزائر،  .   ١٦٢، ص ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ي الصيانة وال

نطية ملدينة تبسةمداد كمال،  )٣( ، حفظ وترميم ٔالاسوار الدفاعية الب
ي ٓالاثار  ر  - ٢٠٠٨القديمة، جامعة الجزائر، مذكرة نيل شهادة املاجست

 .٤٦، ص ٢٠٠٩
ي مصطفى،  )٤( أسس ترميم املعالم ٔالاثرية طبًقا للمواثيق "صالح مل

  .٣، ص ٢٠١٠، مجلة شدروان، العدد ٔالاول، آذار، "الدولية
ي التشريع - * ي الدولة بوضع القواعد القانونية  : "هو قيام السلطة املختصة 

ي املجتمع صورة مكتوبة، حيث تقوم بوضع قواع د ملزمة لتنظيم العالقات 
ذاطبًقا لإلجراءات املقررة لذلك،  ر مصدًرا  والتشريع  املع هو الذي يعت

ن منصور، للقانون". يُ  نظرية القانون، مفهوم  وفلسفة وجوهر نظر: محمد حس
، القانون طبيعته وخصائص القاعدة القانونية مصادر القانون وتطبيقه

 .٣٠٣، ص ٢٠٠٩دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  جامعة الاسكندرية،
ي ابراهيم،  )٥( ي املدينة العربية املعاصرةمهندس عبد البا راث الحضاري  ، ال

ن شمس،   .١٩٦٨، الكويتمركز الدراسات التخطيطية واملعمارية، جامعة ع
 .Recommandation Concernant La Préservation Des Biens Culturels Mis En Peril Par Les Travaux Publics Ou Privés, 19 Novembre,  Unesco, 1968. (7) Convention Européenne Pour La Protection Du Patrimoine Archéologique, Londrès, 6.6.1969 (8) Convention Concernant La Protection Du Patrimoine Mondial, Culturel Et Naturel 1972 (6)  ١١٦ص

ي  املركز  )٩( ، نشريه الايكروم، صون وترميم املمتلكات الثقافية لدراسةالدو
 ,Rapport Du Colloque De Nice, Patrimoine Architectural, Rapports Et Études N° 12 (10)  .١، ص ٢٠٠٩، تشرين ٔالاول/أكتوبر ٣٥العدد 

Archéologie Et Grands Travaux, Colloque Européen Organise Par Le Conseil De  L’Europe Et Le Ministère Français De La Culture Et De La Communication, Avec  Le Concours Du Carrefour Universitaire  Méditerranéen, Nice 4-6 Novembre 1987, Strasbourg  1989.pp.1-4. (11) Ibid, p 5. (12) Rapport Du Colloque De Nice, Patrimoine Architectural. Op.Cit, p 6. (13) Charte International Pour La Gestion Du Patrimoine Archéologique, Adoptée Par L'icosmos En 1990. 
ي سنة  عالجملا  )١٤( ، )١٩٨٠(و ) ١٩٦٩(موضوع "مستقبل ماضينا"، و الذي تم 

ًرا، وكذا  ا الدول ٔالاوربية، ازدهاًرا اقتصادًيا كب رة ال عرفت ف ي الف و
ي الانتشار الواسع أل    .European Preventive Archaeology Papers, Of The EPAC Meeting, Edited By Katalin Bozóki-Ernyey, Vilnius, 2004, National Office Of Cultural Héritages / Council Of Europe, 2007, p57 (16) Loi 2001-44 Du 17 Janvier 2001 Modifiée Relative À L’archéologie Preventive (15) الحضرية والريفية. البيئاتعمال الب التحتية، 

ي الجزائرالفياللـي جـازية،  )١٧( دراسة تحليلية لبوادره ( علم ٓالاثار الوقائي 
ر تخصص علم ٓالاثار  ،)التمهيدية مذكرة تخّرج لنيل شهادة املاجست

 .١٧، ص٢٠١١-٢٠١٠تلمسان،  –الوقائي، جامعة أبي بكر بلقايد 
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 ,Communiqué De Presse, Direction Des Affaires Culturelles Océan Indian Pôle Archéologie (18) دراسات
Première Opération D’archéologie Préventive À 
La Réunion, Saint-Denis, Le 25 Janvier 2012,P 1. (19) L’archéologie En Questions, p 6. (www.inrap.fr) (20) L’organisation De L'archéologie Préventive En 
France, Jean-Paul Démoule، Op.Cit، p 4. (21) Code Du Patrimoine, Livre V, Archéologie (22) Loi 2001-44 Du 17 Janvier 2001 Modifiée Relative À L’archéologie Préventive, article 2. (23) Sénat, Rapport D’information, N°760, Au Nom De La Commission De La Culture, De L’éducation Et De La Communication (1) Sur L’archéologie Préventive  Et La  Valorisation Scientifique, Par MM. Pierre BORDIER et Yves DAUGE, session extraordinaire de 2010-2011,P 15. (24) Minister De La Culture Et De La Communication, 
Report To Parliament, Implementation Of The Appended Law Of January 17 Th, 2001, Relating To Preventive Archaelogy , Volume 1, February 2006, P66. 

 Ministère De La Culture Et De La Communication, Report To (26)  .١٤السابق، ص املرجعجـازية، الفياللـي  )٢٥(
Parliament,…………Op.Cit, p 67. (27) Direction Générale Des Patrimoines Sous-Direction De L’archéologie, L’agrément Pour La 
Réalisation d'Operations D’archéologie 
Préventive, 2011, p2. (28) Droit de l'archéologie préventive (Fr). httpfr.jurispedia.orgindex.php (29) Report to Parliament, Op.Cit, p 67. (30) Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes, Définition du patrimoine 
archéologique ET de l’archéologie préventive, Service régional de l’archéologie préventive, août 2011, p 1. (31) Direction Générale Des Patrimoines Sous-Direction De L’archéologie, L’agrément…, Op.Cit, p 2. (32) Ibid., p3. (33) Droit de l’archéologie, Op.cit. (34) Communiqué De Presse, Direction….., Op.Cit, p9. 

ي فن التنقيب عن ٓالاثارفوزي عبد الرحمان الفخراني،  )٣٥( ، الطبعة الرائد 
 .Direction Générale Des Patrimoines Sous-Direction De L’archéologie, L’agrément Op.Cit, p2 (36)  .١٣٨ص  ،١٩٩٣ الثانية، جامعة قاريوس، بنغازي،

ئ صندوق  )٣٧( ي علم ٓالاثار الوقائي، تتكون عائداته  أن لتمويل عمليات البحث 
ر محفوظة الحقوق ال  ي حصة غ ى املطورين، و من الرسوم املفروضة ع

ى  % و ٣٠تقل عن  ي املناطق الريفية إ ى٥٠(يمكن أن تصل  تكلفة  %) ع
-N°2001( من القانون رقم ٩وتحسب وفق املادة رقم عملية البحث،   .)١١٣( ) املادة رقمn°2002-276( ) املعدلة من خالل القانون رقم44

 نظر:ا
La Redevance D'archéologie Préventive, p3. (38) AUTORITE (L), Guide pratique de l’archéologie préventive à l’usage de l’aménageur en Alsace, pp 04-11. 

 ص ،٧٦-٧٠ )، املواد،٤٤( عدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )٣٩(
١٥- ١٤.  

 ي الوقائي ٓالاثار علم مع وتكييفها ٕالاجراءات هذه تطبيق تم إذا ما حالة ي" - *
 القيام من ذلك يمكننا هل تنفيذي، بمرسوم تدعيمها خالل من الجزائر
 إطارات هناك يوجد فهل بنعم ابةٕالاج كانت وإن الوقائي؟ ٓالاثار علم بعمليات

 خاصة أليات بوضع الدولة ستغامر وهل ميدانيا، املجال هذا ي للعمل كافية
ى رسوم بفرض  تنموية مشاريع حالًيا تعرف والجزائر خاصة ٔالاعمال، تلك ع

ن ي ضخمة، ى تنص) ٠٤- ٩٨( رقم القانون  من) ٧٧( رقم املادة أن ح  أنه ع
ن" ى يتع  بطريقة أو ا مرخص بأشغال قيامه أثناء آثار يكتشف من كل ع

 للوزير يمكن كما بذلك، املختصة املحلية للسلطات ا يصرح أن الصدفة،
 ومتابعة العقار تصيف قصد ،)أشهر ٦( ملدة ٔالاشغال ايقاف بالثقافة املكلف
رها املادة هذه تطبق فهل ،"البحث عمليات  بمشاريع يقوم من طرف من بحذاف

 .Organisation Des Nation Unies Pour L'éducation, La Science Et La Culture، Atelier Euromaghrébin، Patrimoine Et Aménagement Du Territoire (L'archéologie Préventive), Palais De La Culture, 26-30 Novembre, 2004, Algérie, P 71. (41) L'archéologie Préventive Et Patrimoine"Saver Cherchell", Document Final De Synthèse, Diagnostic Archéologique Du Terrain Marcadal, Cherchell (Algérie), Mars 2004, Alger, P 116 (40)  يخالفها؟ من معاقبة يتم وهل التنمية؟،
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