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 تمهيد:     
 لإلجابة  هو المبدأ الواجب إتباعه بالتالي، ،ةكوني إنسانية قيمة ذو الثقافي التراث      

 كونّيا إنشاؤها تم التي األجهزة لكن عليه، ونحافظ نحميه ولماذا الثقافيتراث ال كونية عن

تي أنشأت ال المنظومة في إلشكاالت وذلك ، حقا فاعلة ليست والحفاظ، الحماية أجل من

 وتحديدا عات،ا النز  حاالت في بخاصة واإلمكانية، الفاعلية حيث من بأدواتها، األجهزة هذه

 .المسّلحة

 لتصميم بعناية اهتموا أشخاص قبل من مصنوعان الفنّي، العمل أو البناية إن     

 بهدف أو مكسب لتحقيق أو رية،ار م االست غرضها مادّية ألهداف  تلك المنجزات  وصناعة

المتمثل   البشري  كالجهد اإلنسانية ومنها الموارد، بذل خاللها تم حل،رابم مّرت وقد اإلبداع،

 العمليات، لتلك والُمنظمة المخططة بالعقول المتمثل الذهني الجهد أوفي البد العاملة، 

  .المادّية والموارد كلها للعمليات المستهَلك الوقت غير ذلك

 وتفاعلنا تطورنا على عيان شاهد لكونها ُمهمة بشريا المصنوعة األعمال وتلك    

 .  كسبها الممكن والسياسية االقتصادية، إضافة إلى قيمتها اإلنساني

 الثقافي؟ التراث هو ما  

 على اإلجماع َصُعبَ  طالما التي المصطلحات أحد الثقافة كون  من الرغم على   

 قوانين وتطبيق لسن المستمرة المحاوالت من الرغم وعلى به، ُمعترف واحد بمعنى تحديدها

 و الطبيعي للتهديد يتعرض الذي الثقافي التراث علىللحفاظ  وعالمية محلية وآليات

 جهود فهناك مستمر، بشكل عاتهزا ن أو اإلنسان وصنائع الزمن عوامل من اإلنساني

 مستمرة  ومحاوالت
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 .اآلن حتى إليه تصبو الذي بالنجاح تتكلل لم الُمحاوالت تلك أن إال التهديد، لمواجهة

 الثقافة: ماهیة

 و من بین   استخداما، و  شیوعا المصطلحات أكثر من الثقافة مفهوم أو مصطلح یعتبر   

 المجتمعات  في الثقافة موضوع بمعالجة تتصل التي الرئیسیة  المفاهیم أو المصطلحات

 و الثقافي، التخلف و الثقافي، االكتساب و  الثقافي، التغییر و الثقافي، االتصال المحلیة:

 .غیرها و  الفرعیة الثقافات  و الثقافة،  أنماط

 : الثقافة مفهوم -

 العالم نشر قد 1871 عام في نجد الثقافة تعریف في بذلت التي الجهود إطار في و

 یعتبر هو و  البدائیة الثقافة  عن جزئین من  المكون  كتابه تایلور بیرنت إدوارد البریطاني

 مفهوم تایلور حّدد قد و  الثقافیة، األنثربولوجیا  مجال في أسهمت هامة محاولة أول بحق

 و المعرفة یشمل الذي المركب الكل ذلك هي الحضارة أو الثقافة  إن " : بقوله  الثقافة

 و القدرات وكافة العرف، و العادات، و األخالق،  و والقانون، الفنون، و المعتقدات،

 كانت لهذا و المجتمع،  في عضوا باعتباره  اإلنسان طرف من تؤدى التي األخرى األشیاء

 كانت ما بقدر ذاتها  حد في الثقافة اصطالح أو مفهوم تحدید تعني ال تایلور تراإشا

 فقد أخرى جهة من  و .عامة  بصفة الحضارة أو للثقافة تاریخ وضع إلى تهدف محاوالته

  علماء من  اثنین  جانب من یرا كب اهتماما األنثربولوجیا مجال في الثقافة دراسات وجدت

 من  العدید قدما اللذان كالكهون كالید  و كرویبر، ألفرید هما  و  أمریكا في األنثربولوجیا 

 و االجتماعي النفس علم و  االجتماع علمو   مجالهذا ال في األعمال و ساتراالد

 األساس تمثل أنها  على الثقافة إلى كالكهون و كرویبر من كل نظر و .اإلكلینیكي

 إلى أشار كما عمومها،  في األنثربولوجیا  علیه تقوم أن یمكن الذي الجوهري

 راسةلد متكاملة  علمیة  نظریة تشیید على یساعد أن  یمكن الثقافة بمفهوم االهتمام أن

 .المجتمع  و اإلنسان

 

 الثقافة فوائد و خصائص 2-

 الثقافة خصائص-
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 لكنه و  علیها، الحفاظ و الثقافة  صناعة على بقدرته المخلوقات جمیع  عن اإلنسان ینفرد

 و ینمو أخذ و یراصغ  بدأ مجتمع داخل المعیشة في المخلوقات من كبیر عدد یشارك

دون   المجتمعات باقي عن تمیزه خاصة ثقافة له بشري مجتمع  كل و الزمن، بمرور یتسع

بین    التشابه وجود من بالرغم و ،الجغرافیة البیئة  و  التاریخیة حلراالم في تشابهالأن نغفل 

 ثقافته  تتمیز مجتمع كل ألن ذلك و التطابق، حد إلى أبدا یصل ال  فإنه هذه المجتمعات 

 .خاص بطابع

 الثقافي الموروث فاعلیة و أهمیة-

 طموحاتها  وتحقق ذاتها،  وتثبت وجودها تفرض به األمة، كنز الثقافي الموروث إن      

   ألنها المجتمع  ذهن في دائم حضور لها –معنویة  أو مادیة كانت  سواء – الموروثات وهذه

 على إلیها الموروثات تلك مستخدمو نظر ولقد بها، وتأثرت الذهنیة  الناس حیاة في أثرت

 التصرف  ااستطاعو االجتماعي، الوضع ذلك أساس حیازتهم،وعلى في دخل ملك أنها

 والمعرفیة الفنیة  العملیة  قیمتها إلى باإلضافة كانت  المذكورة، الموروثات  أن غیر فیها،

  .األسالف إلى ینتمي الذي الرمز قیمة –هي وجدانیة قیمة ذات

 المجتمع ذلك بطبیعة  تعرف التي الهامة  الوسائل إحدى یعد الثقافي الموروث إن     

 الجوانب لمختلف حقیقي سجل كونه .أمة كل خصوصیة  عن یكشف أنه كما وبیئته،

 الثقافیة.  و  والفكریة االجتماعیة 

 وتهدم روحها عن تتخلى فإنها وتهمله ثهاترا عن تتخلى التي األممو خالصة القول أن 

 .  تاریخ  بال وتعیش مقوماتها،

 :المستدامة والتنمیة الثقافي التراث حفظ بین  العالقة

 :الثقافي بالتراث عالقتها  حیث من ،بطریقتین فهمها یمكن المستدامة التنمیة مسألة  إن

 الموارد من وجزًءا بذاتها، غایة واعتبارها التراث، استدامة  اهتمامات من بوصفها -

 .  تنمیتها لضمان  المقبلة األجیال إلى ونقلها حمایتها ینبغي التي لثقافیةا البیئیة

 واالجتماعیة البیئیة لألبعاد یقدمانها أن التراثحفظ و للتراث یمكن مساهمة بوصفها -

 .  المستدامة  للتنمیة واالقتصادیة 

 من الماضي فهم على والقدرة الثقافي التراث أن فرضیة  على األولى المقاربة تعتمد     

 تعزیز في رئیسیًا دوًرا یلعبان  الثقافي، للتنوع ممیّزة سمات  بوصفها المادیة، بقایاه خالل
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 التشجیع وفي لألفراد، والروحیة المادیة  الرفاهیة دعم وفي القویة،  المحلیة المجتمعات 

 حمایة  تعتبر هذه، النظر وجهة إلى واستنادا .والسالم المتباَدل التفاهم على

 .ذاته حدّ  في مشروًعا  هدفًا المجتمع، في مساهمته حیث من وتعزیزه، الثقافي التراث

 الساحة  في أساسیاً  العباً  بوصفه التراث، قطاع أن إدراك من فتنبع الثانیة  المقاربة أما

 ینبغي بینها، فیما مترابطة  لمكّونات  أكبر نظام في عنصًرا وبوصفه األوسع، االجتماعیة 

 السیاق  إطار وفي .لالستدامة العالمي بالتحّدي یتعلّق فیما  المسؤولیة من بنصیبه  یقبل أن

 والتغییر والبیئیة، المالیة الموارد وتراجع البشریة، األنشطة  من المتزایدة للضغوط الحالي

 المستدامة والتنمیة االستدامة في التراث حمایة مساهمة أخذ باإلمكان  یعد لم المناخي، 

 خالل  من منفردة حالة كل أساس على تقدیمها ینبغي بل منه، مفروغ أمر أنها على

 .البیئي والبعد االقتصادي والبعد االجتماعي البعد :الثالثة "األركان"

 البیئة حمایة في المساهمة على التراث بمقدرة متزاید نحو على االعتراف یجري      

 شواغل عزل الممكن  غیر من أصبح وقد .واالقتصادي االجتماعي المال رأس نموّ  وفي

 سوف" الخارجیة العوامل أن حیث  األخرى، القطاعات عن مصطنعة بطریقة التراث

 بشأن  معزولة قرارات اتخاذ أن كما  تماما التراث بممارسات الضرر إلحاق في تستمر

 أصبح وقد .بسیاقه  التراث تربط التي بالعالقة الضرر إلحاق إلى سیؤدي التراث إدارة

 مدى على العالمي التراث ممتلكات حفظ حالة على أثّرت التي العوامل في واضحا ذلك

 أن إلى الحاالت، من العظمى الغالبیة في االحصائیات  وتشیر، الماضیة القلیلة السنوات

 المعني المدیر وأن الموقع، حدود خارج" من  جاءت الممتلكات تلك تدهور عن المسؤول

 المستدامة،  التنمیة في المساهمة إن . التغییر على محدودة مقدرة ذو  كان جیًدا، كان مهما 

 بل فحسب، الثقافي التراث بقطاع أخالقي التزام مجرد تكون ال  المنظور، هذا ضمن

 فیها تتزاید التي الحالیة  المالیة األزمة في وبخاصة بقاء، مسألة الطویل المدى على تكون 

 .الصون على العام اإلنفاق  تبریر صعوبة

 ، )بذاتها مشروعة  غایة بوصفه الثقافي التراث( األولى الحّجة على التركیز إن      

 األخرى األساسیة المقّومات في التراث لمساهمة  المؤیدة بالبراهین مدّعًما یكون  ال عندما

 التراثحفظ  وضع لطالما أخرى،  مادیة منافع أیة  أو عمل فرص خلق مثل اإلنسان لرفاه

 .الكافي التمویل إلى المفتِقرة الحسنة  للنوایا "الخاص االحتیاطي" من نوع في
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 فیما یخص   "مستدام بشكل األراضي استخدام"   فیها بما التراثیة، األمكنة  بأن فاالفتراض

 إلى یحتاج زال ما بطبیعتها، مستدامة  تنمویة نماذج تمثّل الثقافیة،  الطبیعیة  المناظر

 ما  أنه  مفاده شاغل إلى ذلك أدىّ  وقد،  "للحمایة" األولویة تعطى عندما بخاصة  برهان،

 یُخشى فإنه ،األخرى الثالثة األركان في التراث بمساهمة جلیّة بصورة االعتراف یتمّ  لم

 .المستدامة للتنمیة األوسع اإلطار في هامشیًا  المجا  التراث یبقى أن

 -االجتماعیة "التنمیة"ب كبیر اهتمام أن هناك أخرى، ناحیة  من  البعض، رأى ولقد

 مصیري، أمر اآلن حتى حیًّا بقي الذي التراث من ممكن قدر أكبر إنقاذ وأن االقتصادیة، 

 أحد یشكلّ  أنه بما  المحلیة، للمجتمعات یوفّرها قد التي الفوریة الفوائد عن النظر بغض

 التخاذ هؤالء ویدعو .المقبلة األجیال نماء  سیضمن الذي المال لرأس األساسیة األصول

 القیمة ذات المواقع لبعض  وبخاصة بذاته، شرعیًا هدفًا بوصفه  حفظال لصالح قوي موقف

 الفوائد أن  شك وال .العالمي التراث قائمة في المدرجة المواقع كتلك األهمیة االستثنائیة

 األخذ عن  المترتبّة اآلثار إن التراث، ممتلكات عن  الناتجة  االقتصادیة -االجتماعیة

 بالنسبة  مهمة  )المستدامة للتنمیة الثالثة األركان في التراث مساهمة  أي( الثانیة بالمقاربة

 نظریة على تنعكس مهّمة نتائج أیًضا  هناك وسیكون.العالم من عدیدة أنحاء في للقطاع،

 یفهموا أن التراث حقل في الممارسین  على وینبغي .وممارسته  المعرفي الحقل هذا

 والبیئیة  واالجتماعیة  االقتصادیة واألبعاد التراث بین القائمة  المتعددة الروابط

 بما  دورهم امارسوی وأن بینها، فیما المتبادل التفاعل عملیات توضح  والتي نطاقًا  األوسع

 الخلفیات ذوي من الناس من  واسعة  مجموعة  مع یتعاملوا أن  وعلیهم .وذلك یتّفق

 .المنتفعین من  أوسع مجموعة االعتبار بعین  یأخذوا وأن المتنّوعة، والخبرات المختلفة

 بل التراث، خبراء أیدي في التراث حمایة    بشأن تتُخذ التي القرارات تتُرك لن وهكذا،

 للتوّصل  سعیًا مشتركة وأهداف قویة حجج  إلى استناًدا النظراء من العدید بین  مناقشتها تتمّ 

 ال اللتین المقاربتین،  بین الجمع هو األرجح، على المطلوب إن عملیة.  تسویات إلى

 في مساهمته  توضیح خالل من الثقافي التراث قیمة تأكید إعادة األخرى؛ إحداها تستبعد

 تجعل أن یمكن التي الظروف واستكشاف جهة؛ من  والسعادة الرفاه حیث من المجتمع

 وضعه  عن فضال واالقتصادیة،  واالجتماعیة البیئیة االستدامة  في قویاّ  مساهماً  التراث

 الجهة  من والوطنیة، العالمیة التنمویة العمل برامج  في أولویة بوصفه  الصحیح  مكانه في

 .األخرى
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 ضروریة تبدو ال قد ولمحیطه  للممتلك متبادلة فوائد توفّر التي المبادرات تبنّي إن        

 الطویل، المدى على أهمیّتها تبرهن أن  یمكن ولكنها االستثنائیة، العالمیة القیمة لحمایة 

 یساعد وهذا ومستمّرة، وثابتة إیجابیة بطریقة وسیاقها  الممتلكات هذه بین ما تربط ألنها 

 المحلّیة المهارات لتعزیز المتبادلة الفوائد إن المثال، سبیل فعلى .طویلة لمدة بقائها على

 في  سوى تظهر ال قد الخارج، من  جدیدة  مواهب تدریب  من أبد الممتلك، حمایة ل

 .بعیدة زمنیة فترة

 :اقتصادية كثروة األثري  التراث استغالل   
 في عليها يعول التي اإلستراتيجية و الحساسة القطاعات من السياحة تعتبر      
 بقطاع يدازامت اهتماما هناك  بأن أحد على يخفى وال الوطني، االقتصاد تنمية

 وبالنظر .القطاع لهذا المسيرين و المشرفين طرف  من األخيرة اآلونة في السياحة
 توفرت ان اآلليات من مجموعة هناك  فإن جزائرال في المتعددة السياحية للمقومات
 ثم أوال المحلية السياحة لتشجيع الثقافية للسياحة اضافيا دفعا تعطي أن بإمكانها
 أن  شأنها من التي الظروف  كل توفير من الخارجية السياحة

 :منها نذكر و المواقع هذه زيارة الى بالسائح تدفع
 خاصة بمطويات القيام طريق عن المواقع هذه بوجود اإلشهار على العمل -

 الى ،باإلضافة طبيعية مواقع و صور من له، المجاورة المناطق و بالموقع
 . الفنادق

 . األثرية للمواقع اإلنترنيت شبكة عبر صفحات تخصيص  -
 الثانوية و المتوسطة و االبتدائية األطوار جميع تلمس مدرسية برحالت القيام -

 .بالمنطقة السائد التراث قيمة و تنوع على للتعرف 
 .األثرية المواقع الى الدخول لتنظيم بباب تزويدها و المواقع تسييج  -
 تاريخية بنبذة تزويدها مع مدخله عند الموقع لمكونات شارحة الفتات وضع -

 عشوائية الزيارة تكون  ال حتى الموقع في المسار كيفية تحديد و المكان عن
 .السياحي المرشد غياب في خاصة

 من به يحيط ما و الموقع بمكونات يةراد على سياحيين مرشدين تكوين -
 .معالم
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 . الموقع ونظافة سالمة على تسهر خاصة فرق  وضع  -
لراحة ا و األكل لزائرا يستطيع حتى الموقع قرب خاصة أماكن انشاء ضرورة  -

 تقوم خاصة دكاكين فتح مثل التنقالت لتسهيل العمومي النقل توفير و
 .غيرها و الفخار و النسيج و الحلي مجال في التقليدية بالصناعات

 و التاريخي و األثري  المجال في المنطقة حول علمية ساتراد تشجيع  -
 العمل و المنطقة حول المعلومات من كم أكبر لجمع السياحي و المعماري 

 .واسع نطاق على نشرها على
 بيانات قاعدة لتحقيق الموجودة المعالم لجميع شاملة جرد بعملية القيام -

 .ساتراالد من العديد على الباب تفتح متنوعة
 تاريخ عن وثائقية أشرطة بها تعرض بالمواقع خاصة محلية متاحف  إنشاء -

 .المنطقة
 األرشيف  صور في إال أثر لها يبق لم التي األدوات و اللقى تشكيل إعادة  -

 .القديمة التقليدية الصناعات و للحرف  إحياءا القديمة جعراالم و الكتب أو
 و وزوايا مساجد من العمائر، من جالنماذ بعض تهيئة إعادة في التفكير  -

 لها المكونة المعمارية الوحدات على بالتعرف  يسمح وماوه قالع، و مساكن
 .إحياءها إعادة على يعمل كما واضح، بشكل

 
 :آخطار التخطیط العمراني المعاصر على اآلثار

 توفر  غیاب  في خصوصا مدروسة غیر بطریقة  التنمویة المشاریع  اقامة یؤدي 

 تعاني فالجزائر.المطمورة باالثار وخیمة أضرار الى األثریة  للمناطق  كامل جرد

 التراب مناطق  مختلف عبر األثریة األبحاث تقدم بطء   بین قائما عمیقا  شرخا

  امؤخر عرفت أخرى،حیث جهة  من التنمویة المشاریع  وسرعة جهة من الوطني

 مشروع انجاز بالجزائر،مثل الطرقات شبكة تحدیث  مجال في كبیرة ورشات  فتح

 الرابطة الكبیر السریعة والطرق غرب-شرق السیار والطریق األنفاق مترو

 والیة،والتحویل وثالثین ألربع الحضاریة والمراكز السیار الطریق مابین

 الكبرى المشاریع سریع هذه، طریق الى سابق  االفریقیة الوحدة لطریق التدریجي



و المحيط  اآلثار  
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 المواقع بآالف حتما ستمر كونها الى بالنظر األمة ذاكرة اغتیال انجازها سیكلف

 .مدروسة تنمویة  سیاسة غیاب في جسیمة  أضرار   بها المطمورة وستلحق األثریة

 


