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:الملخص
إن املعامل األثرية عرضة لعوامل تدهور عديدة ناجتة عن خمتلف استعماالت
 هلذا فإن احلفاظ على املعامل األثرية والتارخيية يتطلب، إما عن جهل أو إمهال،االراضي
. االعتماد على أدوات مندجمة يف سياسات أوسع مثل سياسة هتيئة اإلقليم
يف هذا السياق تلقي هذه الدراسة الضوء على إشكالية احلفاظ ومحاية املعامل األثرية
املوجودة على مستوى اإلقليم اجلزائري من حيث طريقة التكفل هبا يف إطار املخططات
. التهيئة والتعمري و خمطط هتيئة اإلقليم وخمتلف املخططات العمرانية
. املعامل األثرية –الرتاث الثقايف – خمططات التهيئة والتعمري:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The archaeological treasures are subject to multiple causes
of deterioration resulting from the disruption caused by land
uses as well as the state of ignorance and neglect.
As a result, the conservation of archaeological sites
requires, generally, a new approach to conservation that must
be integrated into a larger dimension such as land use planning.
In keeping with this line of thought, that this study sheds
light on the problem of conservation of archaeological sites of
the Algerian territory for their consideration by the national
policy of land use planning. We tried to detect threats that are
inflicting the decisions of the national policy of land use
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planning and the opportunities it offers to the conservation and
preservation of archaeological sites in the framework of the
spatial planning for example planning terretory and planning
urban.
Key words: Archeological heritage, archeological sites,
archeological resources, land use planning, .

مقدمـة:

احتلت اجلزائر بفضل موقعها مكانة متميزة جعلت منها مسرحا ألهم احلضارات
تداولت عليها الواحدة تلوى االخرى ،غري أنه ولئن ولت هذه احلضارات وانقضت ،فإن
بقاياها وخملفاهتا التزال قائمة تبوح مبكامن وأسرار تلك احلقبات التارخيية الغابرة ،فمن
رسوم ما قبل التاريخ إىل خملفات ،االغريق ،والفينيقيني ،والكنعانيني ،والرومانيني والبيزنطيني
والعرب واإلسالميني.
وبغض النظر عن أمهية املعامل األثرية والتارخيية ،كوهنا شواهد مادية ثابتة تساعد على
دراسة تطور احلضارات ،فهي املادة اخلام لصناعة السياحة ،ألهنا جتلب الزوار للمواقع
األثرية قصد التعرف على أهم املعامل األثرية اليت حتكي يف صمت حكايات وأسرار
احلضارات ،لذلك يف اآلونة االخرية زاد االهتمام مبسألة استغالل املعامل األثرية والتارخيية.
ورغم أمهيتها باعتبارها مواقع جذب سياحي ،إال أنه سجل تدهور املعامل األثرية
والتارخيية يف اجلزائر من خالل االعتداءات املتكررة إما عمدا أو عن جهل أو إمهال ،حيث
سامهت الفرتة االستعمارية يف النهب والتشويه ،وترَكز البحث يف املعامل األثرية الرومانية
وإمهال اآلثار االسالمية لطمس اهلوية الوطنية.
أما بعد االستقالل 1ظلت اآلثار تعاين من التدهور على الرغم من توفر أدوات
قانونية وتقنية حلفظ املعامل األثرية والتارخيية تتمثل يف خمططات التهيئة العمرانية هذه
 -1بعد االستقالل ،اكتفى املشرع بتمديد العمل بالقانون الفرنسي ،إال ما يتعارض مع أحكام السيادة
الوطنية مبوجب القانون  157-62املؤرخ يف  31ديسمرب  ،1962ويف سنة  ،1967أسندت مهمة صياغة
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املخططات هي نوع من أساليب وتقنيات التدخل املباشر من االدارة العمومية على
املستوى الوطين أو االقليمي أو احمللي ،سواء بواسطة االفكار أو القرارات أو بواسطة
الدراسات ووسائل التنفيذ واإلجناز لتنظيم املظاهر اجلغرافية البشرية واالقتصادية يف الوسط
لتحقيق التوازن بني األماكن والتنظيم الشمويل املوجه إلسعاد السكان وتوفري الشغل واإليواء
واخلدمات العمومية ،واستغالل الثروات الطبيعية املتوفرة واحملافظة على الرتاث الثقايف يف بيئة
إيكولوجية نظيفة. 1
بتعبري أدق ،خمططات التهيئة العمرانية هي نوع من األساليب والتقنيات تتدخل
مبوجبها اإلدارة لتنظيم األراضي واملوازنة بني ،خمتلف الوظائف اليت حتسن من ظروف معيشة
اإلنسان وضمان محاية االوساط الطبيعية واملعامل األثرية والتارخيية وتثمينها وحفظها لألجيال
القادمة باعتبارها ثروة عقارية غري متجددة.
أول نص قانوين للرتاث الثقايف الوطين إىل عامل اآلثار الفرنسي ألبار فيفري  Albert Fevrierالذي تقلد
بعض املناصب اإلدارية باجلزائر املستقلة فضال عن قيامه بأحباث كثرية مهمة يف مدينة سطيف وضواحيها،
حيث جرت أبرز أحباثة األثرية ،وقد اكتفى = بالرجوع إىل النصني التشريعيني )نص القانون 1925املتعلق
باآلثار التارخيية املوجودة يف اجلزائر ،ونص القانون  1941املتعلق بتنظيم احلفريات األثرية ( وإعادة
صياغتها يف نص قانوين جديد قوامه  138مادة ،وأفرغه يف وعاء األمر  281-67املؤرخ يف  20ديسمرب
 1967املتعلق باحلفريات ومحاية اآلثار واألماكن والتارخيية ،واستمر العمل هبذا النص القانوين ومراسيمه
التطبيقية إىل غاية صدور القانون  04-98املؤرخ يف  15جوان  1998الذي مازال العمل به قائما إىل
اليوم ،والذي جاء متاشيا مع التوجهات السياسية ،وحماولة لتحديث وإعطاء نظرة عصرية متفتحة ،إال أن
هذه احملاسن يرافقها بعض االنتقادات والنقائص ألن قانون الرتاث الثقايف استنقص من األمهية التارخيية
للممتلكات األثرية بإخضاعه ألحكام قانون مشرتك مع الرتاث الثقايف املنقول وغري املادي ،بعد أن كان
يف وقت سابق خيضع لقانون خاص .
 -1بشري حممد التيجاين ،هتيئة الرتاب الوطين يف أبعاده القطرية (مع الرتكيز على التجربة اجلزائرية ) ،دار
الغرب للنشر والتوزيع اجلزائر ،سنة  ،2004ص.37
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من هذا املنطلق ،ميكن إثارة االشكالية التالية :هل خمططات التهيئة والعمرانية
آليات فعالة لضمان محاية وتثمني املعامل االثرية؟ ،وماهو دور خمططات التهيئة والعمرانية يف
جمال احلفاظ على املعامل االثرية؟
لإلجابة عن هذه االشكالية ،يتعني تقسيم املوضوع إىل حمورين ،احملور االول نتناول
فيه طبيعة ومقومات املمتلكات االثرية ،أما احملور الثاين محاية املعامل األثرية يف إطار
خمططات التهيئة العمرانية .
 -1طبيعة ومقومات المعالم االثرية:

إن اخلوض يف اسرتاتيجية محاية وتثمني املمتلكات األثرية يف إطار خمططات التهيئة
العمرانية ،يفرض علينا يف مرحلة اوىل حتديد طبيعته القانونية ،وحتديد مقوماته يف مرحلة
ثانية .
-1-1الطبيعة القانونية للمعالم االثرية:
ال ميكن اخلوض يف الطبيعة القانونية للمعامل األثرية يف االتفاقيات الدولية والقوانني
الوضعية دون التعريج إىل نظرة اإلسالم لآلثار ،فقد تباين موقف فقهاء املسلمني بني
معارض ومؤيد لالهتمام باألثر ،1إذ ذهبت حجج املعارضني إىل أن االهتمام باآلثار
سيجعل الناس يفتنون ،وتعود باجملتمع إىل الوثنية وستشد الناس إىل املاضي ،وبذريعة أهنا
جاهلية .
أما حجج املؤيدين تقوم على أساس حتدث القرآن عن االمم الغابرة ،وعما خلفوه
من آثار وعن نشاطهم الزراعي واالقتصادي وبطشهم وبنائهم عجائب العمران ،ويأمرنا أن
نسري يف األرض فننظر كيف عمروها وكيف كانت عاقبتهم ،فقال اهلل تعاىل '' :قد خلت

 -1أمني أمحد احلذيفي ،احلماية اجلنائية لآلثار ـدراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2007 ،
.60- 59-58
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من قبلكم سنن فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني'' ،1وهي آيات تأمرنا
بالتدبر والتفكر يف مصري االمم السابقة وحتثنا على النظر يف املاضي ال للتفاخر والتباهي،
ولكن للعظة واالعتبار ،وعند احلنفية اآلثار اعتربوها ركاز ،أما املالكية والشافعية :الركاز
دفني اجلاهلية ،أما دفني اإلسالم فاعترب لقطة . 2
وبالرغم من تباين اآلراء ،عنيت اآلثار خاصة منها االسالمية باالهتمام من قبل
املسلمني وصيانتها واالحتفاظ هبا يف شىت بقاع األرض ألن هلا دور كبري يف انتصار اإلسالم
وانتشاره ،فهي الراوي لتاريخ السلف ،لذلك جيب االهتمام هبا والعناية هبا.
ويف االتفاقيات الدولية حلماية الرتاث العاملي ،صنف ميثاق إدارة الرتاث االثري
الصادر عن منظمة اجمللس الدويل للمعامل التارخيية واملواقع األثرية ) (icomosعام ،1990
صنف املعامل األثرية حسب موقعها يف اليابسة أو غارقة يف املاء ،حيث جاء يف املادة
301ما يلي >> :الرتاث األثري هو جزء من الرتاث املادي تطبق فيه املنهجية التارخيية
حىت يتم الوصول إىل املعرفة االساسية وهو يشمل كل أثر للوجود االنساين وخمتلف
االماكن اليت متت فيها االنشطة البشرية املتمثلة يف اهلياكل واملقتنيات بكل أنواعها املوجودة
يف اليابسة أو الغارقة حتت املاء وخمتلف املعدات املرتبطة هبا<< .
 -1سورة آل عمران آية . 137

 -2أمني أمحد احلذيفي ،مرجع سابق ،ص .59

- Le "patrimoine archéologique" est la partie de notre patrimoine matériel

3

pour laquelle les méthodes de l'archéologie fournissent les connaissances de
base. Il englobe toutes les traces de l'existence humaine et concerne les lieux
où se sont exercées les activités humaines quelles qu'elles soient, les structures
et les vestiges abandonnés de toutes sortes, en surface, en sous-sol ou sous les
eaux, ainsi que le matériel qui leur est associé », voir: charte internationale
pour la gestion du patrimoine Archéologique(1990)publiée sur le site internet:
www.inp.rnrt.tn/Convention/Html/icomos%20chartes%20.htm.
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وجيب التنويه بتطور يف املصطلحات على مستوى التشريع األممي فتارة يستخدم
الرتاث الثقايف ،وتارة مصطلح املمتلكات الثقافية ،وتارة أخرى يتم استخدام مصطلح
اآلثار ،وعلى الرغم من االختالف يف استعمال املصطلحات ،إال أن مجيعها ذات مدلول
واحد هو إظهار قدرات االنسان عرب مراحل تطوره ،كوهنا متثل النتاج االنساين ذا القيمة أو
الطابع االبداعي الفين أو االديب أو العلمي أو التارخيي واليت ميكن أن يرثها اجليل اجلديد
عن اجليل القدمي ،ويدق االختالف يف أن الرتاث أكثر عمومية( (1من مصطلح اآلثار ،بل
هو مصطلح فضفاض يشمله وغريه من املعارف واآلداب والفنون والتقاليد ،مما جيعل اآلثار
جزءا من الرتاث ال كل الرتاث ،كما أن نطاق اآلثار يعرب عن نتاج االنسان املعرب عن درجة
حضارته ورقيه يف العصور القدمية ،يف حني يتسع نطاق الرتاث للقدمي واملعاصر. 2
وجند االنطباع الساري عند البعض3أن مفهوم الرتاث4بزغ منذ الثورة الفرنسية ،وعند
البعض االخر 1مفهوم الرتاث له تاريخ ،تاريخ بزغ منذ ظهور الدول القومية يف أوربا ،يف
- Alexendre Kiss, ’’la notion du patrimoine commun de l’humanité‘’,

1

recueil des cours de la Haye, The Hague Academy of International Law,
volume175, (LAHAYE: 1982), page112.

 -2أمني أمحد احلذيفي ،احلماية اجلنائية لآلثار ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .154

- << La période révolutionnaire constitue un moment décisif de la genèse du

3

patrimoine >>, voir: Pascal Planchet, Droit de l’urbanisme et protection du
patrimoine, le moniteur, France, Année 2009, page 10. Voir aussi: Mourad
Yelles, pour en finir avec le patrimoine, production identitaire et métissage
dans le champ culturel Algérien, revue insaniyat, mis en ligne le 10 juillet 2012
consulté le 22 septembre 2013, sur http: //insaniyat.revues.org/7890.

 -4الرتاث هو شكل ثقايف متميز يعكس اخلصائص البشرية عميقة اجلذور ،ويتناقل من جيل إىل آخر،
ويصمد عرب فرتة زمنية متفاوتة نوعيا ومتميزة بيئيا ،تظهر عليه التغريات الثقافية الداخلية والعادية ولكنه
حيتفظ دائما بوحدة اساسية مستمرة ومقابل هذه الدعاوى جند اعرتاف بعض املستشرقني املنصفني بفضل
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حني يرى البعض اآلخر 2أن مفهوم الرتاث ظهر أول مرة باجلزائر يف القرن التاسع عشر
تزامنا مع االحتالل الفرنسي ،حيث برز مفهوم الرتاث واملعامل مع احملاوالت االوىل للجرد
من قبل مهندسني معماريني فرنسيني .وتكفلت االدارة االستعمارية برتقية املواقع احلفرية
والصروح التارخيية بالرتكيز على الفرتة الرومانية أوال ،مث املراحل التارخيية االخرى ثانيا .3وهو
ما جيعلنا نتساءل هل الوعي بأمهية الرتاث واحملافظة عليه غريبان عن جمتمعنا؟
يف الواقع ،حسب بعض الكتاب 4توجد عالقة معقدة بني اجملتمع اجلزائري والرتاث
الثقايف االثري ،على خالف العالقة االجيابية اليت تربط الرتاث الثقايف املوسيقي-وهو تراث
ثقايف المادي ،ولعل تربير العالقة غري االجيابية أن االهتمام باآلثار بدأ على أيدي الغربيني
واملستعمرين ،مما جعل العرب واملسلمني يبتعدون عنها فهي وسيلة االستعمار ومظلته
إسهام اإلسالم علميا ،وهو ما أفاد العامل من نو ٍاح عدة ،وأن احلضارة اإلسالمية قامت عليه وأفادت
برتاثها احلضارات األخرى ،وهذا اعرتاف ضمىن بأصالة هذه احلضارة اإلسالمية وقدرهتا على الشُّمولية يف
الزمان واملكان ،للمزيد عن املوضوع :ماهر عبد القادر حممد ،الرتاث واحلضارة االسالمية ،سلسلة
دراسات يف الرتاث االسالمي ،دار النهضة العربية ،مصر ،ص.10
1
-<<comme tout concept, la notion de patrimoine à une histoire .Une
histoire qui se rapproche de celle de l’apparition des Etats Nations en
Europe…>>, voir: Soufi Fouad, ’’présentation’’, insaniyat, Revue Algérienne
d’Anthropologie et de science social, N°12(Algérie: 2000), mis en ligne le 31
; octobre 2012, consulté le22septembre2013 sur
http: //insaniyat.revues.org/7898.
2
-Oulebsir Nabila, la découverte des monuments de l’Algérie .les missions
d’Amable Ravoisié et d’Edmond Duthoit, Revue du monde musulman et de
la méditérranée, N°73-74, (France, presse universitaire en Provence: 1994),
page6.

 -3فؤاد صويف ،ترمجة داود حممد ،تقدمي ،جملة انسانيات ،عدد  ،12سبتمرب – ديسمرب  2000/ص02
 -4املرجع السابق ،ص02
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للتعرف على عادات وتقاليد الدول املستعمرة للتوطن فيها .1ومهما اختلفت وجهات النظر
حول بروز مفهوم الرتاث والعالقة غري االجيابية اليت تربط اآلثار باجملتمع ،صنف القانون
اجلزائري املعامل األثرية ضمن املمتلكات الثقافية العقارية واليت تعد حسب املادة  02من
القانون  04-98املؤرخ يف  15جوان 1998املتعلق حبماية الرتاث الثقايف تراثا ثقافيا لألمة،
املوروث عن خمتلف احلضارات املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إىل يومنا هذا .وصنف
املشرع اجلزائري 2اآلثار العمومية مبا فيها احلظائر األثرية ،السيما اآلثار املوجودة باملتاحف
ضمن االمالك الوطنية العمومية حسب مفهوم املادة  16من قانون  30-90املؤرخ يف
 1990/12/01املتضمن قانون االمالك الوطنية املعدل واملتمم.
وما ميكن استخالصه ،املعامل األثرية هي كل اكتشافات احلضارات املختفية ،حيث
يقوم علم االثار3بإحيائها ،1وهي تعد من مقومات الرتاث الثقايف املادي والعقاري لألمة
وتصنف يف عداد االمالك الوطنية العمومية .

 -1أمني أمحد احلذيفي ،احلماية اجلنائية لآلثار ،مرجع سابق ،ص . 62
 -2املشرع الفرنسي حاول التوفيق بني مصلحة املالك ومصلحة املتخصصني يف علم اآلثار الذين يرغبون
يف متلك الدولة لكل املكتشفات االثرية ،حيث املادة  01/18من القانون املؤرخ يف  17جانفي 2001
املعدل للقانون املؤرخ يف  27سبتمرب  1941الفرنسي جتعل املعامل األثرية ملكا للدولة مادامت مدفونة يف
األرض واملالك ال يعلم بوجودها ملزيد من التفصيل راجع:
Collette Saujot Besnier, chronique juridique, le statut des vestiges
archéologiques d’après la loi du 17 janvier 2001 et son décret d’application du
16 janvier 2002, Revue archéologique de l’ouest, Tome19, 2002, éditée par
l’Association pour la Diffusion des Recherches archéologiques dans l’Ouest de
la France, page 234.

 -3علم اآلثار هو العلم الذي يبحث يف ماضي االنسان القدمي من خالل دراسة خملفاته األثرية بطرق
علمية سليمة ،وتشمل الدراسات األثرية أيضا طرق املعيشة ووسائل االنتاج واملعتقدات واألبنية والتجارة
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 -2-1مقومات المعالم االثرية:2

ميكن حصر املعامل األثرية على ضوء ما جاء يف القانون  ،04-98باعتباره املرجع
االساسي يف جمال محاية الرتاث الثقايف وتثمينه كما يلي:
أ -المواقع االثرية:
3
يؤدي اكتشاف أثار مدفونة بواسطة عملية حبث أثري إىل إنشاء موقع أثري
وبالتايل املواقع األثرية هي مساحة حتتوي على شواهد مادية ألعمال سابقة لإلنسان ،هذه
املواقع مدفونة يف باطن األرض أو مغمورة يف املياه ،4ويف تعريف آخر1املوقع االثري هو
وطرق االتصال بني اجملموعات احلضرية ،وخمتلف املناحي املادية واملعنوية ،للمزيد عن املوضوع :زيدان
عبد الكايف كفايف ،املدخل إىل علم اآلثار مؤسسة محادة للنشر والتوزيع ،االردن ،سنة  ،2004ص.20
1
- <<Autrement dit, se sont toutes ces découvertes des civilisations disparues
ou l’archéologie tende de faire revivre ce qui est mort>>, voir: Bouanane
Kentouche Nadia, le patrimoine et sa place dans la politique urbaine ne
Algérie, mémoire pour l’obtention du diplôme de Magistère (non publié),
Faculté des sciences de la terre de géographie et de l’aménagement du
territoire, département d’Architecture et de l’urbanisme, université Mentouri
Constantine, soutenu le 30 Avril 2008, P21.

 -2إىل جانب املقومات العقارية الثابتة ،يوجد املقومات األثرية املنقولة املتمثلة يف خمتلف البقايا األثرية
احملفوظة باملتاحف األثرية والتارخيية عرب الرتاب الوطين( .
 -3املادة  37من القانون  04-98املؤرخ يف  15جوان  1998املتعلق حبماية الرتاث الثقايف ،اجلريدة
الرمسية العدد  ،44السنة اخلامسة والثالثون املوافق  17جوان .1998
4
-<<un site Archéologique désigne un lieu ou peut être relevées des traces
matérielle d’un vie passé de l’homme, ces sites peuvent être enfouie dans le sol
ou immergées dans les eaux >>, voir: Hafsi Fatma Zohra, ’’pour une
conservation intégrée des sites Archéologique dans la politique Nationale de
l’aménagement du territoire, Exemple d’Etude: la wilaya de Souk Ahras’’,
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املكان الذي يعثر فيه على خملفات تدل على نشاطات قام هبا االنسان خالل العصور
القدمية وهبـذا املعىن تصنف املواقع األثرية إىل صنفني ،مواقع أثرية برية وحبرية .
وتُعرف املواقع األثرية يف القانون اجلزائري 2بأهنا مساحات مبنية وغري مبنية دومنا
وظيفة نشطة ،وتشهد بأعمال االنسان أو بتفاعله مع الطبيعة ،مبا يف ذلك باطن األراض
املتصلة هبا وهلا قيمة من الوجهة التارخيية أو األثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية أو
االثنولوجية أو االنرتوبولوجية مبا فيها احملميات األثرية واحلظائر الثقافية.

ب -المحميات االثرية :تتكون احملميات األثرية من مساحات مل يسبق أن

أجريت عليها عمليات استكشاف وتنقيب ،3وميكن أن تنطوي على مواقع ومعامل مل حتدد
هويتها ،ومل ختضع إلحصاء أو جرد ،وقد ختتزن يف باطنها آثار وحتتوي على هياكل أثرية
مكشوفة  ،4وتنشأ احملمية األثرية وتعني حدودها مبوجب قرار يصدره الوزير املكلف بالثقافة
عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.5

Mémoire de magistère non publié, université de Mentouri-Constantine,
Algérie, soutenu le 23/02/2012, P16.

 -1زيدان عبد الكايف كفايف ،املرجع السابق ،ص.55
 -2املادة  28من القانون  04 -98املؤرخ يف  15جوان  1998املتعلق حبماية الرتاث الثقايف .
 -3التنقيب هو >> :تفكيك ملا بنته الطبيعة عرب العصور يف شكل ردوم تراكم بعضها فوق بعض
ليختفي قي ثناياها ما يبحث عنه املنقب<< ،يف ذلك :حممد البشري شنييت ،علم االثار ،املرجع
السابق ،ص.97
 -4املادة  32من القانون .04-98
 -5املادة 33من القانون .04-98
642

مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية –قسنطينة الجزائر-
ر ت م د ,4040-1112 :ر ت م د إX204-2588 :
المجلد32 :

العدد02 :

الصفحة668-633 :

جـ -الحظائر الثقافية :1حسب املادة
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من القانون

04-98

املتعلق حبماية

الرتاث الثقايف ،تصنف يف شكل حظائر ثقافية املساحات اليت تتسم بغلبة املمتلكات
الثقافية املوجودة عليها أو بأمهيتها واليت ال تنفصل عن حميطها الطبيعي  .وتعد احلظرية
الثقافية يف مفهوم املادة  02من املرسوم التنفيذي 292-12املؤرخ يف  21جويلية 2012احملدد
للقانون االساسي للديوان الوطين للحظرية الثقافية التاسيلي ،فضاء ال مييز بني الطبيعي
والثقايف ،يالحظ ويدرك من منظور بيئي وثقايف كأداة ثقافية ومنجز مجاعي يف إعادة
تشكيل مستمر منتج تارخيي للعالقات املشرتكة بني السكان ونشاطاهتم وتصوراهتم الذهنية
والبيئة اليت يتقامسوهنا ،فهي مكان ترتاكب فيه وتتواجه فيه االقاليم اإلدارية والتارخيية اليت
تدمي التقاليد الثقافية السالفة.
د-المعالم التاريخية :حسب املادة  17من القانون  ،04-98هي إنشاء هندسي
معماري منفرد أو جمموع يقوم شاهدا على حضارة معينة أو على تطور هام أو حداثة
تارخيية واملعامل املعنية باخلصوص هي املنجزات املعمارية الكربى والرسم والنقش والفن
الزخريف واخلط العريب واملباين أو اجملمعات املعلمية الفخمة ذات الطابع الديين أو العسكري
أو املدين أو الزراعي أو الصناعي ،وهياكل عصر ما قبل التاريخ واملعامل اجلنائزية أو املدافن
واملغارات والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية والنصب التذكارية واهلياكل أو العناصر
املعزولة اليت هلا صلة باألحداث الكربى يف التاريخ الوطين.

 -1بالنسبة للحظائر الثقافية ،حسب املادة  40من القانون  ،04-98يتم إعداد املخطط العام لتهيئة
احلظرية ،ويدرج يف خمطط التهيئة والتعمري ،وحيل حمل خمطط شغل االراضي بالنسبة للمنطقة املعنية ،وهذه
النقطة اثارت استغرابنا ،ألنه من غري املعقول خمطط يضم حظائر شاسعة مثل حظرية التاسيلي يتم إدراجه
يف خمطط التهيئة والتعمري مث حتجيمه يف خمطط شغل االراضي .
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وتزخر اجلزائر يف االطلس الصحراوي والذي ميثل شهادة حية ملختلف مراحل
التاريخ مبعامل ونقوش ورسوم حائطية هلا قيمة تارخيية وفنية ثقافية ،غري أن التقارير 1دقت
ناقوس اخلطر املتعلق بتدهور وضعية املعامل والقطع الفنية الذي يرجع إىل ظواهر طبيعة أو
أعمال هنب وختريب من صنع االنسان ،كما أن معامل االطلس الصحراوي مل ختضع لعملية
البحث واحلفريات األثرية للعثور على بقية اآلثار اليت مازالت يف طي النسيان.
هـ -القطاعات المحفوظة :تقام يف شكل قطاعات حمفوظة اجملموعات العقارية
احلضرية أو الريفية مثل القصبات واملدن والقصور والقرى واجملمعات السكنية التقليدية
املتميزة بغلبة املنطقة السكنية فيها واليت تكتسي ،بتجانسها ووحدهتا املعمارية واجلمالية
أمهية تارخيية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأهنا أن تربر محايتها وإصالحها وإعادة
تأهيلها.2
هذا التعريف يثري االهتمام فيما خيص استبعاد اجملموعات العقارية املنشأة يف العهد
االستعماري ،غري املدجمة يف القطاعات احملفوظة باعتبار أن املادة أشارت على اجملمعات
العقارية التقليدية مثل القصور والقصبات ،وحسب البعض ،3استبعاد اجملمعات العقارية
 -1رأي اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي ،الدورة العادية املنعقدة يوم  29ديسمرب  1999منشور
يف اجلريدة الرمسية العدد  40املؤرخة يف  09جوان  ،1998ص رقم .11
 -2املادة  41من القانون  04-98املؤرخ يف  15جوان  1998املتعلق حبماية الرتاث الثقايف .

-<<cette mise à l’écart de l’Algérie des productions coloniales traduit le

3

malaise et les difficultés de l’Algérie face à son histoire et à l’héritage
colonial>>, voir: Karima Benazzouz Boukhalfa, Dahli Mohamed, ’’les enjeux
de la patrimonialisation Entre discours et réalité’’, communication du
Colloque sur Le patrimoine bâti et naturel au =regard de la question du
développement durable et du lien social: ressources, pratiques, représentations,
université de Rouen, France, les 17 et 18 mars 2011page 10 .
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ذات الطابع االستعماري يوضح جليا أن اجلزائر تعرف إشكاال مع الرتاث االستعماري ،مما
يرتتب على ذلك إمهال هذا الرتاث الذي هو جزء من تارخينا الوطين واألمر الثاين الذي يثري
اهتمامنا ،هو معيار التجانس والوحدة املعمارية ،فهو معيار غري دقيق مما يصعب االمور يف
إقامة القطاعات احملفوظة .
ومهما كانت مقومات املعامل األثرية والتارخيية ،فإهنا حتضى بإجراءات محاية خاصة
يف خمططات التهيئة والتعمري وهتيئة االقليم ،لذلك يكون مفيدا التعرض هلا للوقوف على
مدى جناعتها يف محاية هذا اجلزء من الرتاث املادي .
2

 -حماية المعالم األثرية في إطار مخططات التهيئة العمرانيةُ :وضعت

جمموعة من األدوات واملخططات يف إطار السياسة العامة لتهيئة اإلقليم أو على املستوى
احمللي (أدوات التهيئة والتعمري ) لضمان محاية وتنمية املعامل األثرية تنمية منسجمة
ومستدامة.
-1-2حماية المعالم األثرية في إطار المخطط الوطني لتهيئة االقليم:

تنص املادة  12من القانون  20-01املتعلق بتهيئة اإلقليم على أخذ املخطط الوطين
يف احلسبان اخلصوصيات املميزة لإلقليم ،وهبذه الصفة حيدد االعمال التكاملية الضرورية
حلماية الفضاءات احلساسة واليت يدخل ضمنها الساحل واملرتفعات اجلبلية والسهوب
واملناطق احلدودية وتثمينها ،إال أهنا مل تنص صراحة على املعامل االثرية ،وهو ما يوحي
بأمرين ،االول أولوية الرتاث الطبيعي عن الرتاث الثقايف ،أما األمر الثاين عدم خضوع
مقومات هذا الرتاث ألحكام خاصة ختتلف عن باقي االقليم ،ألنه يف بعض االحيان املعامل
واملمتلكات األثرية مدجمة يف بعض املناطق الساحلية وبعض املرتفعات اجلبلية ،السيما
مناطق اجلنوب.
وباعتبار بعض املواقع األثرية من مشتمالت الساحل ،فهي ختضع مثلها مثل اجلزر
واجلزيرات واجلرف القاري وكذا شريطا ترابيا بعرض  800مرت إىل القانون  02-02املؤرخ يف
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 05فيفري  2002املتعلق حبماية الساحل وتثمينه ،ضف إىل ذلك املساحات الطبيعية حمل
قانون مستقل يتمثل يف القانون  02-11املؤرخ يف  2011/02/17املتعلق باملساحات احملمية
يف إطار التنمية املستدامة ،ومل يصدر نص قانوين أو تنظيمي خاص بالرتاث االثري أو
التارخيي.
والدليل على ما سبق ذكره ،نص املادة  09/14من القانون  20/ 01املتعلق بتهيئة
اإلقليم وتنميته املستدامة اليت جاء فيها>> :حيدد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم تنمية
اقتصاد متكامل يف املرتفعات اجلبلية مرتبطة حبماية املمتلكات الثقافية والتارخيية واألثرية
واحملافظة عليها<< ،وتضيف املادة 13/16من نفس القانون خبصوص مناطق اجلنوب:
>>يأخذ املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم بعني االعتبار املميزات واخلصوصيات الطبيعية
واالقتصادية ملناطق اجلنوب وحيدد االحكام اخلاصة باملناطق املتجانسة الكربى من أجل
احلفاظ على الرتاث الطبيعي والثقايف والتارخيي يف هذه املناطق وتثمني الرتاث السياحي
الصحراوي << ،وجاء يف املادة  13من نفس القانون>> :حيدد املخطط الوطين لتهيئة
اإلقليم كيفيات ضمان احملافظة على املناطق الساحلية واجلرف القاري واملرتبطة حبماية
الرتاث االثري املائي << ،وبالتايل بالنظر لقانون هتيئة اإلقليم املساحات األثرية ال ختضع
ألحكام خاصة منفصلة عن باقي االقليم ،ومحاية هذه املواقع تدخل يف نطاق محاية املناطق
الساحلية واملناطق اجلبلية ومناطق اهلضاب العليا ومناطق اجلنوب .
ومبوجب املادة 22من القانون 20-01املتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة،
تؤسس خمططات توجيهية خاصة بالبىن التحتية الكربى واخلدمات اجلماعية ذات املنفعة
الوطنية من بينها :املخطط التوجيهي للمناطق األثرية والتارخيية ،واملخطط التوجيهي للتهيئة
السياحية  .أم إعداد املخطط التوجيهي للمناطق األثرية والتارخيية ينص عليه املرسوم
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التنفيذي  443-05املؤرخ يف  14نوفمرب  ،1 2005حيث يتم إنشاء جلنة مركزية إلعداد
املشروع حتدد تشكيلتها وكيفية عملها مبوجب قرار وزاري مشرتك بني الوزير املكلف بالتهيئة
العمرانية ووزير الثقافة.2
رغم هذه التدابري ،إال أن قانون هتيئة اإلقليم مل يدمج أحكام خاصة حلماية املواقع
األثرية من التدهور واملساس جراء أشغال هتيئة اإلقليم ألن هذه املخططات تأخذ بعني
االعتبار املمتلكات األثرية الظاهرة ،دون االهتمام باملناطق األثرية اليت ميكن أن تُكتشف أو
بقايا اآلثار املطمورة حتت سطح االر 3يف االماكن اليت مل يصلها التنقيب االثري ومرشحة
يف القريب العاجل الستيعاب مشاريع تنموية ،وهو ما يدفعنا للبحث يف إجراءات محاية
االماكن األثرية من خالل خمطط محاية املواقع األثرية واستصالحه .
 -2-2حماية المعالم األثرية في إطار مخطط حماية المواقع األثرية
واستصالحه:
 -1املرسوم التنفيذي  443-05املؤرخ يف  14نوفمرب  2005احملدد لكيفيات تنسيق املخططات التوجيهية
القطاعية للبىن التحتية الكربى واخلدمات اجلماعية ذات املنفعة الوطنية وجمال تطبيقها وحمتواها والقواعد
االجرائية املطبقة عليها ( ،ج ر عدد  75املؤرخة يف  20نوفمرب .)2005
 -2املادة  04من املرسوم التنفيذي  443-05املؤرخ يف  14نوفمرب  2005احملدد لكيفيات تنسيق
املخططات التوجيهية القطاعية للبىن التحتية الكربى واخلدمات اجلماعية ذات املنفعة الوطنية وجمال
تطبيقها وحمتواها والقواعد االجرائية املطبقة عليها .
 -3يف فرنسا صدر قانون اآلثار الوقائي املؤرخ يف  17جانفي  2001املعدل واملتمم موضوعه إجراءات
انتقالية حلفظ وصيانة والتدخل السريع ملعاينة اآلثار املطمورة بعد الكشف عنها صدفة ،للمزيد عن
املوضوع:

Collette Saujot Besnier, chronique juridique, le statut des vestiges
archéologiques d’après la loi du 17 janvier 2001 et son décret d’application du
16 janvier 2002, op cit, page231-235.
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نصت املادة  30من القانون  04-98املتعلق حبماية الرتاث الثقايف على ما يلي:
''يتم إعداد خمطط محاية واستصالح املواقع األثرية واملنطقة احملمية التابعة هلا ،حيدد خمطط
احلماية واالستصالح القواعد العامة للتنظيم والبناء واهلندسة املعمارية والتعمري عند احلاجة
وكذلك تبعات استخدام األرض واالنتفاع ،والسيما املتعلقة منها بتحديد االنشطة اليت
ميكن أن متارس عليها ضمن حدود املوقع املصنف أو منطقته احملمية ،يبني االجراء اخلاص
بإعداد املخطط ودراسته واملوافقة عليه وحمتواه عن طريق التنظيم''.
بعد  5سنوات ،صدر التنظيم مبوجب املرسوم التنفيذي  323-03املؤرخ يف
 2003/10/05املتضمن كيفيات إعداد خمطط محاية املواقع األثرية واملناطق احملمية التابعة هلا
واستصالحها ،1حيث تنص املادة  02منه على أن املخطط حيدد محاية املواقع األثرية
واستصالحها ،القواعد العامة واالرتفاقات املطبقة على املوقع االثري ،واملنطقة احملمية التابعة
هلا يف إطار املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري.
والفقرة االخرية من املادة  02حمل انتقاد ،ألنه حسب املادة  18من قانون 29-90
املتعلق بالتهيئة والتعمري ،املخطط التوجيهي حيدد التخصيص العام لألراضي على اجملموع
البلدية حسب القطاع ،وحيدد مناطق التدخل يف االنسجة احلضرية واملناطق الواجب
محايتها مثل املواقع االثرية ،وبذلك كان من املفروض النص على ان خمطط محاية املواقع
األثرية ميثل أداة مرجعية للمخطط التوجيهي وليس العكس.
ومير إعداد خمطط محاية املواقع األثرية بعدة مراحل :املرحلة االوىل يقرر إعداد
املخطط مبداولة اجمللس الشعيب الوالئي بناء على طلب الوايل بعد إخطار الوزير املكلف
بالثقافة  ،2مث تنشر مداولة تقرير إعداد املخطط من رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو رؤساء
 -1ج ر عدد  60املؤرخة يف 08أكتوبر .2003
 -2املادة  04من املرسوم التنفيذي  323-03املؤرخ يف  05أكتوبر  2003املتضمن كيفيات إعداد
خمطط محاية املواقع األثرية واملناطق احملمية التابعة هلا .
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اجملالس الشعبية البلدية املعنيني مدة شهر مبقر البلدية ،ويرسل الوايل نسخة من املداولة
املصادق عليها من اجمللس الشعيب الوالئي إىل الوزير املكلف بالثقافة.1
ويقوم مدير الثقافة بإطالع خمتلف رؤساء غرف التجارة واحلرف و املنظمات املهنية
وكذا اجلمعيات املختصة يف محاية املمتلكات الثقافية باملداولة املتعلقة بإعداد املخطط
إلبداء رغبتهم يف مهلة  15يوما من تاريخ استالم الرسالة للمشاركة بصفة استشارية يف
إعداد مشروع املخطط .
ويف خمتلف مراحل اإلعداد ،ينظم مدير الثقافة بالتعاون مع رئيس اجمللس الشعيب
البلدي جلسات استشارة وجوبية مع خمتلف االدارات العمومية املنصوص عليها يف املادة
 08من املرسوم التنفيذي  ،323-03وتتم املصادقة على مشروع خمطط محاية املواقع األثرية
واستصالحها مبداولة اجمللس الشعيب الوالئي ،حيث يقوم الوايل بتبليغ مشروع املخطط إىل
خمتلف االدارات واملصاحل العمومية املذكورة يف املادة  08اليت ميهل هلا أجل  30يوما ابتداء
من تاريخ تبليغها إلبداء رأيها ومالحظاهتا وإذا مل جتب بعد انقضاء املدة يعترب رأيها موافقا،
وهو ما يثري التساؤل حول املادة  08اليت توجب ان تكون االستشارة وجوبية ،وهو ما
جيعلها حاوية فارغة ألن رأي املصاحل واهليئات جمرد رأي غري إلزامي ليتم يف مرحلة أخرى
االعالن عن مشروع خمطط محاية املواقع األثرية بقرار من الوايل الذي جيب أن يتضمن
حسب املادة  11من املرسوم التنفيذي  323-03على مكان االطالع على املشروع ،وتعيني
احملافظ احملقق ،تاريخ انطالق مدة االستقصاء العمومي وتاريخ انتهائه ،السيما كيفيات
إجراء االستقصاء العمومي .
وخيضع مشروع املخطط إىل االستقصاء العمومي ملدة  60يوما ،وينشر القرار خالل
هذه الفرتة مبقر الوالية والبلدية املعنيني ،وخالل هذه الفرتة إذا وجدت مالحظات تدون يف
 -1املادة  02/05من املرسوم التنفيذي . 323-03
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سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الوايل ،كما ميكن االدالء باملالحظات كتابيا ،1وبعد انتهاء
مدة  60يوما ،يقفل سجل االستقصاء موقع من احملافظ احملقق الذي يعد خالل  15يوما
املوالية حمضر قفل االستقصاء ،ويرسل إىل الوايل الذي جيب عليه أن يبدي رأيه يف أجل 15
يوما من تاريخ استالم امللف.
ويرسل مشروع املخطط الذي يكون مصحوبا بسجل االستقصاء وحمضر قفل
االستقصاء واستنتاجات احملافظ وكذا رأي الوايل ملوافقة اجمللس الشعيب الوالئي وامللف
بكامله إىل الوزير املكلف بالثقافة ،الذي يتكفل بنشر املخطط يف اجلريدة الرمسية بقرار منه
.
وجيب أن يوضح خمطط محاية املواقع األثرية واستصالحها ،تاريخ وضع خمطط محاية
املواقع األثرية حتت تصرف اجلمهور ،املكان أو االماكن اليت ميكن فيها االطالع على
املخطط ،قائمة الوثائق املكتوبة والبيانية املكونة للملف ،وتاريخ بدء التنفيذ الذي جيعل
تدابري خمطط محاية املواقع األثرية قابلة للتطبيق ،ويف مرحلة أخرية تكلف مديرية الثقافة
للوالية املعنية بالتشاور مع رئيس اجمللس الشعيب البلدي بتنفيذ املخطط .
ويبدو ظاهريا ان هذا املخطط ،يعتمد على مبدأ املشاركة السكانية ،إال أن ذلك ال
يتم إال يف مرحلة االستقصاء العمومي اليت ختضع هلا الدراسة يف آخر مراحلها بعد موافقة
الفاعلني السياسيني ،كما أن االعالم ال يتم على نطاق واسع ،إذ أن االعالن على املخطط
ال ينشر إال يف البلدية ،2كما أن تنظيم مدير الثقافة جلسات للتشاور يف خمتلف مراحل
 -1املادة  12من املرسوم التنفيذي  323-03املؤرخ يف  05أكتوبر . 2003

 -2املادة  05من املرسوم التنفيذي  323-03املؤرخ يف  05أكتوبر  2003املتضمن كيفيات إعداد
خمطط محاية املواقع األثرية واملناطق احملمية التابعة هلا .
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إعداد املخطط ال تعطي له الصفة االلزامية ألن رأيها غري وجويب ،ونتأسف على عدم
إشراك متخصصني يف علم اآلثار إلعداد هذه املخططات ،هذه املالحظات تدفعنا للتعمق
وحتليل آليات احلماية من خالل أدوات التهيئة والتعمري .
 -3-2حماية المعالم األثرية من خالل أدوات التهيئة والتعمير .

يف فرنسا ،1انفتاح قانون العمران على االنشغال الرتاثي كان بطيء ومستمر ،فهو
مثرة تعديالت متتالية ومتكررة انتج نظام محاية خاص بالتزامن مع القوانني اخلاصة حبماية
الرتاث  .فأول تالقي بني الرتاث وقانون العمران كان من خالل قانون املالية لسنة 1911
الذي عدل املرسوم املؤرخ يف  26مارس1852املتعلق بالشوارع الباريسة ،حيث فرض رقابة
إدارية مسبقة للبنايات من خالل وضع الوايل قيود للحفاظ على املعامل التارخيية ،غري أن
األمر ُرفع أمام جملس الدولة الفرنسي إللغائه الذي تضمن يف حيثيات قراره وجوب التوفيق
بني مصاحل املالك واحلفاظ على املعامل التارخيية ،مع نفي لساحة بوفو ) (Beauvauصفة
املوقع التارخيي .وكان لزاما انتظار املرسوم  1437-58املؤرخ يف  31ديسمرب  1958املتعلق
برخص البناء ،الذي تضمن إمكانية رفض منح الرخصة إذا تبني أن االنشاءات أو البنايات
اجلديدة من شاهنا املساس باملعامل التارخيية ،تالها قانون الفرنسي للتوجيه العقاري سنة
 1967الذي ألزم حتديد يف خمطط شغل االراضي الشوارع أو النصب التكارية أو املعامل أو
املواقع ألمهيتها التارخيية أو اجلمالية.2
أما اجلزائر ،مثل القانون 25 -90املتعلق بالتوجيه العقاري املرجع االساسي للسياسة
العقارية ،وقد صنف املواقع األثرية يف املادة  ،22ضمن املساحات واملواقع احملمية ،وهو

- Pascal Planchet, Droit de l’urbanisme et protection du patrimoine, le

1

moniteur, France, Année 2009, page 13 et 19 .

-Pascal Planchet, op cit, page 21.
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نفس توجه القانون  29-90املتعلق بالتهيئة والتعمري الذي صنف املعامل واملواقع األثرية
ضمن االقاليم ذات امليزة الطبيعية والثقافية البارزة .1
وحيدد املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري التخصيص العام لألراضي على جمموع
تراب البلدية أو جمموعة من البلديات ،وحيدد توسع املباين السكنية ومتركز املصاحل
والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكربى ،كما حيدد مناطق التدخل يف االنسجة
احلضرية واملناطق الواجب محايتها مبا فيها األثرية واليت تكتسي أمهية تارخيية.
أما خمطط شغل االراضي حيدد يف إطار التوجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة
والتعمري حقوق استخدام االراضي والبناء وحيدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو
القطاعات الشكل احلضري وحقوق البناء واستعمال االراضي كما حيدد االحياء والشوارع
والنصب التذكارية واملواقع واملناطق الواجب محايتها مثل املواقع األثرية وجتديدها
وإصالحها.2
وتوجب املادة  36من القانون  04-98املتعلق حبماية الرتاث الثقايف إطالع
السلطات املكلفة بإعداد خمططات التوجيه والتعمري وخمططات شغل االراضي يف مستوى
كل بلدية على احملميات األثرية املسجلة يف قائمة اجلرد االضايف أو املصنفة ،وهو ما يثري
التساؤل حول مصري احملميات غري املسجلة أو املصنفة ؟هل تتجاهلها السلطات املكلفة
بإعداد املخططات؟.
ويف بعض االحيان أدوات التهيئة والتعمري مل تأخذ بعني االعتبار الرتاث االثري،
فعلى سبيل املثال :3املوقع االثري ملادور » «Madaureالواقع على بعد  45كيلومرت من
 -1القسم الرابع من القانون  29-90املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم.
 -2املادة  18فقرة  04من القانون .04-98

-Boutemdjet Sara, politiques de conservation du patrimoine Archéologique,

3

cas du site archéologique de Madaure, mémoire de Magister (non publié),
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 قبل امليالد75  أنشأت عام، وهو موقع أثري ألطالل مدينة رومانية،مدينة سوق أهراس
 حيث أن املخطط التوجيهي لوالية سوق أهراس،Vaspasien مببادرة االمرباطور الروماين
برمج استغالل حمجرة رملية على حدود املوقع مما يشكل هتديدا على املوقع من حيث
 أدوات التهيئة،1 وباعرتاف تقارير رمسية.) واالهتزاز (تدفق كبري من الشاحنات،التلوث
 وهي أدوات تطبق على، عادة حتدد املواقع األثرية والتارخيية يف معزل عن حميطها،والتعمري
االنسجة احلضرية لكنها غري مالئمة لضمان تنمية الرتاث االثري والتارخيي تنمية منسجمة
.مع االقليم
،2 استشارة مصاحل مديرية الثقافة يتم بعد مرحلة إعداد املخططات،ضف إىل ذلك
،وهو يف غري حمله فمن املفروض أخذ بعني االعتبار الرتاث الثقايف والتارخيي أثناء إعدادها
وحىت يف حالة االستثارة االدوات القانونية الوحيدة اليت تستند عليها هذه املصاحل تتمثل يف
faculté des sciences de la terre Université de Badji Mokhtar, département
d’architecture, Année 2010-2011, page 73.
1

-<<Les instruments d’aménagement et d’urbanisme appréhendent "les sites

culturels" comme des objets isolés sans prise en compte de leurs
environnements .Ils constituent des instruments-types applicables à toutes les
agglomérations et sont inadaptés à des territoires pourvus d’une richesse
patrimoniale du point de vue mise en valeur et intégration effective de cette
ressource par rapport à la dynamique territoriale. >>, voir: République
Algérienne démocratique et populaire, Ministère de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, programme d’aménagement côtier(PAC )
zone côtière Algéroise, protection des sites culturels sensibles –Diagnostic -,
Programme d'Actions Prioritaires Centre d'Activités Régionales, page 19.Juin
2004, page 19.
2

- Bouanane Kentouche Nadia, le patrimoine et sa place dans la politique

urbaine en Algérie, opcit, page 86.
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قانون  ،04-98واألطلس االثري باجلزائر 1الذي مت إعداده من قبل ستيفان غزيل(Steven 2
) ،Gsellاالطلس يتضمن جملدين ،اجمللد االول للخرائط الذي حدد عليها املوقع واملعامل
االثري بوضع أرقام على أماكن وجودها على اخلرائط ،و اجمللد الثاين متضمن الوصف،
وبالتايل أدوات التهيئة والتعمري يتم إعدادها دون معرفة دقيقة للثروة األثرية والتارخيية .
بالنسبة للرخص العمرانية ،نصت املادة  04الفقرة  03من القانون  29-90املتعلق
بالتهيئة والتعمري على ما يلي>> :ال تكون قابلة للبناء إال القطع االرضية اليت تكون يف
حدود املتالئمة مع ضرورة محاية املعامل األثرية والثقافية وتضبط كيفيات تطبيق هذه املادة
عن طريق التنظيم << ،وتضيف املادة  69من نفس القانون>>ال يرخص أي بناء أو
هدم من شأنه أن ميس بالرتاث الطبيعي والتارخيي والثقايف أو يشكل خطرا إال بعد استشارة
وموافقة املصاحل املختصة يف هذا اجملال وفقا للقوانني والتنظيمات السارية املفعول<<.
وجاء يف املادة  7من املرسوم التنفيذي  175-91املؤرخ يف  28ماي  1991احملدد للقواعد
العامة للتهيئة والتعمري والبناء>> :إذا كانت البناءات من طبيعتها ان ختل باحملافظة على
املكان أو إصالحه أو كذا باآلثار التارخيية ،ميكن رفض رخصة البناء أو تقييد منحها
باحرتام االحكام اخلاصة حسب الشروط اليت نص عليها التشريع << ،وتنص املادة 27
من املرسوم التنفيذي السابق>> :ميكن رفض رخصة البناء أو تقييد منحها باحرتام
 -1رأي اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي ،الدورة العادية املنعقد ة يوم  29ديسمرب  1996املنشور
يف اجلريدة الرمسية عدد 40املؤرخة يف  08جوان  ،1996ص.11
 -2كما أنه أجنز عمال نوعيا يف املعامل القدمية باجلزائر )( les monuments Antiques en Algérie
تناول فيها بالوصف والتحليل الفين جلميع اهلياكل املعمارية املعثور على آثارها وشواهدها يف الرتاب
اجلزائري منذ االحتالل إىل هناية القرن التاسع عشر ،وهو عمل موسوعي يف موضوع املنشآت املعمارية
اليت تنسي لألهايل واليت تنتمي إىل الفينيقيني أو البونيقني وتلك اليت تصنف رومانية ،يف ذلك :حممد
البشسر شنييت ،علم االثار ،املرجع السابق ،ص .71
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االحكام اخلاصة إذا كانت البنايات واملنشآت املزمع بناؤها متس مبوقعها وحجمها أو
مظهرها اخلارجي بالطابع أو بأمهية االماكن اجملاورة واملعامل واملناظر الطبيعية أو احلضرية وكذا
باحملافظة على آفاق املعامل األثرية<< .
ورغم أن قانون التهيئة والتعمري له عالقة وطيدة بالرتاث الثقايف ،حيث يهدف إىل
محاية املساحات احملمية حمل املواقع واحملميات األثرية ،إال ان هناك ثغرات قانونية تشكل
مصدرا لالعتداءات ،حيث باستثناء املواقع األثرية املتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي
واملواقع السياحية ،اليت خيضع فيها منح رخصة البناء للرأي املطلوب واملسبق لإلدارة املكلفة
بالثقافة1اليت تباشر التحريات فيما يتعلق احرتام خمطط التهيئة السياحي واحرتام سالمة
اآلثار أو املواقع الثقافية ،2خارج مناطق التوسع السياحي عند إيداع ملف رخصة البناء
جتمع املصاحل املختصة املكلفة بتحضري طلب رخصة البناء آراء املصاحل املختصة باألماكن
التارخيية والسياحية3باعتبار مشروع البناء موجود يف مواقع ومناطق حممية ،حيث تتوىل
املصاحل املعنية االدالء بآرائها يف غضون 8أيام من تاريخ استالم طلب الرأي ،وعدم إصدار
الرأي يف غضون هذه املهلة من قبيل احلصول على رأي باملوافقة ،وهو ما يدفعنا للقول أن
املصاحل املختصة باألماكن واآلثار التارخيية ،ال ميكن أن تقف يف وجه عمليات الرتخيص
بالبناء ألن رأيها غري إلزامي وهو استشاري فحسب ،وبالتايل إمكانية املساس باألراضي
 -1املادة  02من املرسوم التنفيذي  421-04املؤرخ يف  20ديسمرب  2004احملدد لكيفيات االستشارة
املسبقة لإلدارات املكلفة بالسياحة والثقافة يف جمال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع واملواقع
السياحية) ،ج ر عدد  83املؤرخة يف  26ديسمرب . (2004
 -2املادة  05من املرسوم التنفيذي .421-04
 -3املادة  47من املرسوم التنفيذي  19-15املؤرخ يف  25جانفي  2015احملدد لكيفيات حتضري عقود
التعمري وتسليمها( ،ج ر عدد  07املؤرخة يف 12فيفري  ) 2015الذي ألغى املرسوم التنفيذي 176-91
احملدد لكيفيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة
ورخصة اهلدم وتسليم ذلك .
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ذات الطبيعة الثقافية والتارخيية ،وهو ما حدث فعال عند إنشاء مباين فردية على موقع أثري
يف تامنفوست ،1السيما ملا مت اكتشاف قطع أثرية عند القيام بأعمال التهيئة يف مطار حممد
بوضياف بقسنطينة.2
وجيدر االشارة أن رخصة البناء تسلم مبدئيا من رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصفته
ممثال للبلدية يف حالة وجود خمطط شغل االراضي ،ويف حالة غياب هذا االخري تسلم من
الوايل املختص إقليما ،3وهو ما ميثل حسبنا مصدرا لتجاوزات عديدة ألن أمهية هذه املناطق
تفرض حسبنا االختصاص احلصري للوايل.
والتجاوزات مازالت مستمرة من قبل السلطات احمللية ،فعلى سبيل املثال :4املواقع
األثرية لوالية سطيف يف حالة ال يرثى هلا ،فزحف االمسنت شوه جزء كبري من العاصمة اليت
مرت عليها احلضارة النومدية والرومانية املصنفة تراث وطين ،حيث تبعا ألحباث أثرية
أجريت من سنة  1984-1977حتت إشراف اليونسكو ،الذي اقرتح هتيئة حظرية أثرية على
امتداد  75هكتار ،إال أن الوايل مل جيد غري إطالق مشروع إجناز حظرية تسلية خمالفة لألمر
 286-67املتعلق حبماية الرتاث االثري الساري آنذاك.

- Samia Lokmane, des villas sur un site Archéologique à Tamanfoust (Ex La

1

; perousse, qui à autorisé le Massacre, quotidien Liberté, 21 Novembre 2000
page 03.

- Bouanane Kentouche Nassira, le patrimoine et sa place dans la politique

2

urbaines Algérienne, Mémoire de Magistère, faculté des sciences de la terre de
géographie et de l’Aménagement du territoire, 30 Avril 2008, page 22.

 -3املادة  66من القانون  29-90املتعلق بالتهيئة والتعمري املعدل واملتمم .

4

-Tahar Khelfoune, Le domaine public en droit Algérien, Réalité et fiction,
l’Harmattan, Année 2004, page 524.
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ويف الغرب مل تسلم املناطق األثرية من االعتداءات ،إذ يف حادثة 1تتعلق ببناء مقر
مصلحة الغابات بدائرة أوالد ميمون لوالية تلمسان ،تنقلت مصاحل مديرية الثقافة ورئيس
الدائرة األثرية ملقر أوالد ميمون مبعاينة مساحة خمصصة لبناء مقر مصلحة الغابات حيث
قام مقاول بتهيئة أرض جبرافة تقدر مساحتها 115760م ،2وعند قيامه ببسر عمق حوايل
مرت ونصف استخرج اناء فخاري تعرض للكسر ،علما أن هذه املساحة تنتمي إىل موقع
ألتافا  Altavaالرومانية ،حيث ترتكز أرضية بقايا احلصن العسكري الروماين ،وقد شرع يف
البناء املقر يف  30سبتمرب  2009وملا استفسرت املصاحل املختصة لوالية تلمسان اتضح أن
املقاول حصل على رخصة بناء من البلدية رغم أن موقع ألتافا معين مبخطط شغل االراضي
الذي حيدد املوقع االثري وارتفاقاته ومينع البناء يف املناطق احملمية.
وعلى ذكر املناطق احملمية ،يف حالة تصنيف املواقع االثرية ،ميتد هذا اإلجراء الذي
ميثل أحد اإلجراءات النهائية للحماية 2إىل العقارات املبنية وغري املبنية الواقعة يف هذه
املنطقة ،وتتمثل عالقة رؤية بني املعلم التارخيي وأرباضه اليت ال ينفصل عنها واليت ال تقل
عن مسافة مئيت  200مرت ،وميكن توسيع جمال الرؤية اليت ال تقل مسافته عن  200مرت
لتفادي إتالف املنظورات املعلمية املشمولة على اخلصوص يف تلك املنطقة ،وتوسيع هذا
اجملال مرتوك لتقدير الوزير املكلف بالثقافة بناء على اقرتاح اللجنة الوطنية للممتلكات
الثقافية .وبذلك ،امتداد قرار التصنيف يرتكز على عاملني ،عامل فضائي وعامل هندسي،
إال أن املشرع مل حيدد املكان الذي حيب الوقوف عنده ألجل حتديد عالقة الرؤية بني املعلم
التارخيي وارباضه ،كما أن حتديد جمال الرؤية بـ  200مرت فيه حتجيم للمعامل األثرية والتارخيية
بعدما كان حيتل مرتبة أرقى حمددة بـ  500مرت يف املادة  22الفقرة  03من األمر 281-67
 -1مطروح ام اخلري ،عالقة اآلثار بالتنمية املستدامة يف اجلزائر ،جملة دراسات تارخيية ،العدد  ،04خمرب
البناء احلضري للمغرب االوسط ،معهد االثار ،جامعة اجلزائر  ،2سنة  ،2010ص .397
 -2املادة  16من القانون .04- 98
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املؤرخ يف  20ديسمرب  1967املتعلق باحلفريات ومحاية االماكن واآلثار التارخيية والطبيعية،
وهو نفس التوجه الذي سار عليه التشريع الفرنسي 1ألن هذه املسافة حمددة حسب معايري
اليونسكو ) ،(Unescoوقبيل تقليص املسافة بني املعلم التارخيي وارباضه إىل  200مرت،
ضربت وزارة الثقافة عرض احلائط جمال الرؤية وذلك مبنحها املوافقة إلجناز مركب سياحي
يف حدود قصر الباي بوهران دون مراعاة املسافة بني املعلم التارخيي وأرباضه.2
ومل تتوقف النزاعات عند حتجيم جمال الرؤية للمعامل األثرية بـ 200مرت ،حيث أن
ورثة )ع ع ( الذين ميتلكون قطعة أرضية كائنة بالقرب من االقواس الرومانية بقسنطينة
املصنف منذ سنة 1900م ،رفعوا دعوى أمام الغرفة اإلدارية خالل سنة  2001ضد وايل
والية قسنطينة – رئيس اجمللس الشعيب البلدي –رئيس الدائرة األثرية لوالية قسنطينة مدعني
أهنم حاولوا إقامة مشروع فوق القطعة االرضية اليت تعود هلم وأهنم منعوا حبجة ان القطع
تدخل ضمن حتصيص املنطقة االثرية ،حيث على إثر هذا النزاع صدر قرار عن الغرفة

-<<le principe est relativement simple, un périmètre de 500 mètres de

1

rayon est instauré autour de chaque monument classé ou inscrit…le périmètre
de 500 mètre peut d’ailleurs être étendue jusqu’à 5000 mètre comme à
Versailles >>, voir: Hugues Périnet Marquet, ‘’la protection publique des
biens culturels en droit français ‘’, Revue internationale de droit comparé,
Volume 42, N°02 (France: Edition de la Société de Législation Comparée:
Avril-juin1990), page 798.

-<<l’hôtel a été installé, avec l’accord du ministère de la culture, dans le

2

champ de visibilité du palais du Bey à Oran, le champ de visibilité qui était
encore de 500 mètres avant que la loi de 1998 ne le ramène à 200 mètres>>,
voir ; Fouad Soufi, patrimoine (s) en question, présentation, op cit, p.04
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اإلدارية بتـاريخ  2004/12/12قضية رقم  12004 /631يقضي باعتماد اخلربة واحلكم بأن
أرض املدعني تقع داخل املنطقة األثرية وبالتايل عدم إمكانية البناء عليها .
بعد التطرق آلليات احلماية يف خمطط هتيئة اإلقليم وخمطط محاية املواقع األثرية
واستصالحه ،السيما أدوات التهيئة والتعمري ،هل سامهت خمططات هتيئة الساحل
وخمططات القطاعات احملفوظة يف محاية وتثمني املناطق واملواقع األثرية والتارخيية وحفظها
لألجيال القادمة؟.
-4-2حماية المعالم األثرية في مخطط تهيئة الساحل :أدمج املشرع اجلزائري يف

الفقرة االخرية من املادة  07من القانون  02- 02املتعلق حبماية الساحل وتثمينه ،2املواقع
اليت تضم مناظر طبيعية ،أو حتمل طابعا ثقافيا وتارخييا ضمن مشتمالت الساحل ،واعترب
يف املادة  11من نفس القانون ،املواقع الثقافية والتارخيية جزء من الساحل ،حيث ختضع
لرتتيبات خاصة حبكم طبيعتها احملمية ،وتنص املادة  05من نفس القانون على وجوب
تثمني الساحل ضمن احرتام وجهات املناطق املعنية .
واألهم أوجب املشرع باملادة  04من القانون  ،02-02يف إطار إعداد أدوات التهيئة
والتعمري ،تصنيف املواقع ذات الطابع االيكولوجي أو الطبيعي أو الثقايف أو السياحي يف
وثائق هتيئة الساحل ،كمساحات مصنفة ،خاضعة الرتفاقات منع البناء عليها ،كما أنه مت
استحداث 3احملافظة الوطنية للساحل تضطلع على وجه اخلصوص بإعداد واف للمناطق
الشاطئية ،ويعتمد اجلرد أساسا على إعداد خريطة للمناطق الشاطئية ،تتضمن خريطة بيئية
 -1قرار الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء قسنطينة الصادر بتاريخ  ،2004/12/12قضية رقم 2004/631

حتت رقم الفهرس )04/1716غري منشور(.
-2ج ر عدد  10املؤرخة يف  12فيفري .2002
- 3املرسوم التنفيذي  133-04املؤرخ يف  13أفريل  2004املتضمن تنظيم احملافظة الوطنية للساحل
وسريها ومهامها
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وخريطة عقارية .وبالتزامن ،ينشأ خمطط لتهيئة وتسيري الساحل ،يسمى خمطط هتيئة
الشاطئ 1يضم تقرير تقين ،ونظام هتيئة وتسيري الساحل ،ويتضمن خمططا خرائطيا لكل
مقومات الساحل مبا فيها الفضاءات احلساسة واملساحات احملمية ،كاملواقع األثرية.
ولفت انتباهنا إجراءات اإلعداد ،فاملكلف باملبادرة هو الوزير املكلف بالتهيئة
العمرانية والبيئة ،2وهو ما يظهر مركزية االعداد ،لريسل يف مرحلة تالية إىل الوالة املعنيني
ورؤساء اجملالس الشعبية الوالئية والبلدية ،وكذا إىل كل مؤسسة معنية إلبداء الرأي ،3بل إن
دراسة املخطط هو من اختصاص جلنة وزارية مشرتكة ،ويتم املصادقة عليه باقرتاح الوزير
املكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة وبالداخلية واجلماعات احمللية .
إن محاية املعامل األثرية والتارخيية هو اختصاص حصري للمؤسسات املركزية ،حيث
ترتجم املركزية من خالل اختاذ القرار يف إعداد املخططات ،وجمال محاية الرتاث يتطلب
الالمركزية يف اختاذ القرار من خالل إشراك السلطات احمللية االقرب إىل الواقع السيما
اجملتمع املدين.
 -5-2حماية المعالم األثرية والتاريخية من خالل مخطط القطاعات

المحفوظة:4

 -1املرسوم التنفيذي  114-09املؤرخ يف  07افريل  2009احملدد لشروط إعداد خمطط هتيئة الشاطئ
وحمتواه وكيفيات ذلك ،ج ر عدد  21املؤرخة يف  8أفريل . 2009
 -2املادة  03من املرسوم التنفيذي .114-09
 -3املادة  04من نفس املرسوم .114-09
 -4املرسوم التنفيذي  324-03املؤرخ يف  05أكتوبر  2003املتضمن كيفيات إعداد املخطط الدائم
حلفظ واستصالح القطاعات احملفوظة ،ج ر عدد  60املؤرخة يف  08اكتوبر  2003املعدل واملتمم
باملرسوم التنفيذي  01-11املؤررخ يف  05جانفي  ،2011ج ر عدد 01املؤرخة يف  09جانفي . 2011
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تزود القطاعات احملفوظة مبخطط دائم للحماية واالستصالح حيل حمل خمطط شغل
االراضي 1من الناحية الشكلية ،ويقرتب من خمطط التوجيهي للتهيئة والتعمري من الناحية
املوضوعية ،2وتنشأ القطاعات احملفوظة ،وتعني حدودها مبرسوم يتخذ بناء على تقرير
مشرتك بني الوزراء املكلفني بالثقافة والداخلية واجلماعات احمللية والبيئة والتعمري واهلندسة
املعمارية ،وميكن أن تقرتحها اجلماعات احمللية أو احلركة اجلمعوية على الوزير املكلف
بالثقافة.3وتتم املوافقة على املخطط مبرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشرتك الوزراء املكلفني
بالثقافة والداخلية واجلماعات احمللية والبيئة والتعمري واهلندسة املعمارية إذا كانت القطاعات
احملفوظة يفوق عدد سكاهنا  50.000نسمة ،وتتم املوافقة بقرار وزاري مشرتك بني الوزراء
السالف ذكرهم بالنسبة للقطاعات احملفوظة اليت يقل عدد سكاهنا عن مخسني ألف
 50.000نسمة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.4
وسواء متت املوافقة بقرار وزاري مشرتك أو مبرسوم تنفيذي ،جيب أن يوضح املخطط
الدائم حلفظ واستصالح القطاعات احملفوظة الذي يتم نشره يف اجلريدة الرمسية تاريخ وضع
املخطط حتت تصرف اجلمهور ،االماكن اليت ميكن فيها االطالع على املخطط ،قائمة

 -1املادة  43من القانون . 04 -98
-« le plan de sauvegarde dans son configuration actuelle, et très proche d’un

2

plan d’occupation des sols, dans sa forme, et assez fidèle à un plan
d’aménagement urbanistique ordinaire dans ses contenus », voir: Yassine
Ouageni, la politique de sauvegarde et ses outils . Article PDF, page 03,
consulté le 12/12/2015, sur: www.planum. net –The European Journal of
Planning.

 -3املادة  43من القانون . 04 -98
 -4املادة  44من القانون .04-98
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الوثائق املكتوبة والبيانية اليت ميكن فيها االطالع على امللف ،تاريخ بدء التنفيذ الذي جيعل
تدابري املخطط قابلة للتنفيذ . 1
ولفت انتباهنا أمرين ،األمر االول ،مركزية إعداد املخطط ،وهو ما حيرم السلطات
احمللية استقاللية التسيري حلماية وحفظ القطاعات احملفوظة ،اما األمر الثاين يتعلق خبضوع
املخطط لالستقصاء العمومي ملدة  60يوما مع تعليقه مبقر الوالية أو مقر البلدية ،ويقفل
باب االستقصاء من احملافظ احملقق عند انقضاء املهلة القانونية ،حيث يبدي الوايل رأيه يف
 15يوم املوالية من تاريخ استالم امللف من احملافظ الذي قدم استنتاجاته ،وعدم أمهية
االجراءات تظهر يف حالة انقضاء املهلة ألن سكوت الوايل يعترب قبوال.
خاتمـة:
مل تكن محاية الرتاث الثقايف الذي يضم يف مقوماته املعامل األثرية ،أولوية بعد
االستقالل مما ترتب عليه إمهاله وهنبه ،ومل يساعده يف ذلك العشرية السوداء اليت عاشتها
اجلزائر ،كما أن أبعاد السياسة الوطنية يف جمال ترقية الرتاث االثري أبعاده قصرية النظر ال
تتعدى عتبة ضمان احلراسة التقليدية ،ولعل خري دليل هو ترك املعامل واملمتلكات األثرية
غري املقيدة والرتاث املطمور حتت سطح األرض واملسطحات املائية الداخلية واإلقليمية
ملصريه الغامض ،وزاد االمور تعقيدا غياب قانون اآلثار الوقائي خالفا للنظم املقارنة
املتضمن تدابري إنقاذية للتدخل السريع ملعاينة اآلثار املطمورة حتت سطح األرض بعد
الكشف عنها صدفة خالل إجراء مشروع تنموي مما يلزم املرقيني العقاريني واملهيئني ومجيع
القطاعات االخرى اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة بالرتاث األثري بقبول أولوية العمل
االثري ووقف العمل التنموي .

 -1املادة  16من املرسوم التنفيذي .324-03
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إضافة إىل ما سبق ،قلة خربة املمثلني احملليني ،وغياب تفكري معمق حول دور
أدوات التهيئة التعمري يف محاية هذه الثروة ،إذ يتم اعدادها دون معرفة بدقة املواقع األثرية
املتواجدة ،حيث ال يتم إشراك املتخصصني يف علم اآلثار عند إعدادها ،ومازال أيضا
االعتماد يف إعداد املخططات على خريطة أطلس اآلثار لسنة  1911م يف حتديد املعامل
األثرية داخل الرتاب الوطين رغم أن الزمن جتاوزها ،كما أن تأخر صدور النصوص التطبيقية
للقانون  04 -98الذي استحدث خمطط محاية املواقع األثرية وخمطط القطاعات احملفوظة،
السيما خمطط العام لتهيئة احلظرية حال دون محاية هذا الرتاث ،زد على ذلك هذه
املخططات تأخذ بعني االعتبار املمتلكات األثرية الظاهرة ،دون االهتمام باملناطق األثرية
اليت ميكن أن تُكتشف أو بقايا اآلثار املطمورة حتت سطح االرض ،السيما أخذ بصفة
أولوية القطاعات االخرى على حساب املواقع األثرية كل هذه العوامل ترتب عنها إمهال
هذه الثروة العقارية التارخيية غري املتجددة .
لذلك جيب إدماج سياسة احلفاظ وتثمني الثروة األثرية عند إعداد املخططات
اجملالية ،ولن يتأت ذلك إال من خالل اجلرد الدقيق للمعامل األثرية وإنشاء بنك املعلومات
فيما خيص اآلثار املتواجدة على سطح األرض واملطمورة يف باطنها ،السيما تكوين
االطارات واملهنيني ألنه جيب االعرتاف بقلة اخلرباء اجلزائريني يف جمال الرتميم األثري،
وإنشاء مؤسسات ومدارس ذات مستوى عايل متخصصة يف جمال احلفاظ على هذا الرتاث
ومنحها الوسائل املالية للقيام هبذه املهمة مع منحها هامش من االستقاللية .
المراجـع:

الكتب والمؤلفات باللغة العربية:

 أمني أمحد احلذيفي ،احلماية اجلنائية لآلثار ـدراسة مقارنة ،دار النهضة العربية،القاهرة. 2007 ،
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 بشري حممد التيجاين ،هتيئة الرتاب الوطين يف أبعاده القطرية (مع الرتكيز علىالتجربة اجلزائرية) ،دار الغرب للنشر والتوزيع اجلزائر ،سنة . 2004
 زيدان عبد الكايف كفايف ،املدخل إىل علم اآلثار مؤسسة محادة للنشر والتوزيع،األردن ،سنة 2004
 ماهر عبد القادر حممد ،الرتاث واحلضارة االسالمية ،سلسلة دراسات يف الرتاثاالسالمي ،دار النهضة العربية ،مصر.
الدوريات:

 مطروح ام اخلري ،عالقة اآلثار بالتنمية املستدامة يف اجلزائر ،جملة دراسات تارخيية،العدد  ،04خمرب البناء احلضري للمغرب االوسط ،معهد االثار ،جامعة اجلزائر  ،2سنة
.2010
النصوص القانونية والتنظيمية:
 القانون  04-98املؤرخ يف  15جوان  1998املتعلق حبماية الرتاث الثقايف ،اجلريدةالرمسية العدد  ،44السنة اخلامسة والثالثون املوافق  17جوان .1998
 املرسوم التنفيذي  323-03املؤرخ يف  05أكتوبر  2003املتضمن كيفيات إعدادخمطط محاية املواقع األثرية واملناطق احملمية التابعة هلا .
 املرسوم التنفيذي  421-04املؤرخ يف  20ديسمرب  2004احملدد لكيفياتاالستشارة املسبقة لإلدارات املكلفة بالسياحة والثقافة يف جمال منح رخصة البناء داخل
مناطق التوسع واملواقع السياحية) ،ج ر عدد  83املؤرخة يف  26ديسمرب . (2004
 املرسوم التنفيذي  133-04املؤرخ يف  13أفريل  2004املتضمن تنظيم احملافظةالوطنية للساحل وسريها ومهامها.
 املرسوم التنفيذي  443-05املؤرخ يف  14نوفمرب  2005احملدد لكيفيات تنسيقاملخططات التوجيهية القطاعية للبىن التحتية الكربى واخلدمات اجلماعية ذات املنفعة
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الوطنية وجمال تطبيقها وحمتواها والقواعد االجرائية املطبقة عليها ( ،ج ر عدد  75املؤرخة يف
 20نوفمرب .)2005
 املرسوم التنفيذي  114-09املؤرخ يف  07أفريل  2009احملدد لشروط إعداد خمططهتيئة الشاطئ وحمتواه وكيفيات ذلك ،ج ر عدد  21املؤرخة يف  8أفريل . 2009
االجتهاد القضائي:
 قرار الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء قسنطينة الصادر بتاريخرقم  2004/631حتت رقم الفهرس )04/1716غري منشور(.

 ،2004/12/12قضية

التقارير:
 رأي اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي ،الدورة العادية املنعقدة يومديسمرب  1999منشور يف اجلريدة الرمسية العدد  40املؤرخة يف  09جوان . 1998
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Archéologique, cas du site archéologique de Madaure, mémoire de Magister
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