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ّج لنيـل شهــادة دكتوراه في العلوم رسالة تخـرّ 

ّ:ــــــموسومة ب"ّحي املّوار ـــــم آلاثــعل"تخصص 
   

دابير الوقائية باملتاحف الوطنية ملواجهة 
ّ
 الت

بيعيــــــــوالك سنااييةر إلاــــــاملخاط
ّ
 ةـــــــــوارث الط

 

 

 

ّ
 
كتوّر بإشرافّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالبةإعداد الط ّ:ألاستاذ الد 

ّشرقي الرزقيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمريـــــــــــــمبقــــــــــــدور 

 

جنة املناقشة
 
ّأعضاء الل

ّرئيساّانــــــــة تلمســـــجامعّّةاذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستّمهتــــــــــــــــــــــــــــــــاري فــــــــــــــــــــــــــــايزة/ّد.أ

ّمشرفا ومقرراّانــــــــة تلمســـــجامعّاذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستّيــــــــــــــــــي الرزقــــــــــــــــــــــــــــــشرق/ّّد.أ

ــــــة سيــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــي/ّد
 
ا مناقشا2ّ.ّجامعة الجزائرّ"أ"أستاذ محاضر ّبن بل ّعضو 

ا مناقشا2ّ.ّجامعة الجزائرّ"أ"أستاذ محاضر ّةــــــــــــــــــشئي عاــــــــــــــــــــــــــــــــحنف/ّةد ّعضو 

ا مناقشاّانــــــــة تلمســـــجامعّ"أ"أستاذ محاضر ّيوسفـــــــــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــــــال/ّةد ّعضو 

ا مناقشاّانــــــــة تلمســـــجامعّ"أ"أستاذ محاضر ّبراهيمــــــــــــــــــــــــــــي فايـــــــــــــــــزة/ّةد ّعضو 

  

ّ  م(2102ّ-2102ّ)ّ:نة الجامعيةالس 



بسم هللا الرحمن الرحیم



الّتدابیر الوقائیة بالمتاحف الوطنیة لمواجھة
ةــوارث الّطبیعیــوالكالبشریةر ــالمخاط



داءــــــــــــــــــــــــإه

همافياهللا وباركحفظهما الكرمينيوالدياتتم الصاحلات االذين برضامهإىل
املخلصنيخويت وأخوايتإإىل 

خيت صليحة بوعليأإىل أعز صديقة وفية 

.......أهدي مثرة جهدي

مريم



عرفانو شكركلمة 

اء هذا العمل .احلمد واملّنة هللا الذي هدانا بفضله وبقدرته للعلم ووفقنا إل

بالشكر اجلزيل ومن باب من مل يشكر أهل الفضل مل يشكر اهللا أتقدم يف هذا املقام
شرقي "األستاذ املشرف الدكتور إىل مثلي األعلى وقدويت يف جمايل العلمي والعملي 

الذي حتمل عناء اإلشراف على هذه األطروحة فله كل الشكر والعرفان على " الرزقي
.ملبذولة وطول صربهاجمهوداتهنصائحه وتوجيهاته و 

وعلى كما أتقدم بالشكر إىل مجيع عمال املتاحف الوطنية الذين قدموا لنا يد املساعدة
.رأسهم زمالئي باملتحف الوطين أمحد زبانة بوهران

.....فلكل هؤالء مّنا أمسى عبارات التقدير واالحرتام

مــــمري



ـــــــــةمقدمــــــــــــــــــــــ
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" الرّبيع العريب"ف باسم ر  ع  ما  يف خضم أحداثواإلفريقية بعض املتاحف العربية  تشهد
،  لعمارهتاعمدي ، وختريب الّداخلي ألثاثهاوإتالف  ملقتنياهتا، غري مسبوق اهنب م(0200 – 0202)
 – 0202)يف الفرتة املمتّدة ما بني  على وجه اخلصوصالّسورية املتاحف ملتاحف املصرية، و اك

تفف مل، مثلما وقع نتائج تصرّفات الّتعصب الّديين غري احملسوب العواقب ناهيك عن؛ م(0204
 ؛علمية عربية نادرة خمطوطات، حيث مّت حرق م(0200)عام  اليةامل" طمبكتو" مدينة املخطوطات يف

اهلمجي  الّتفجريالقاهرة جرّاء يف واألضرار البليغة الّّت حلقت مبتفف الفّن اإلسالمي ومقتنياته 
 االعتداء اإلرهايبوجمزرة م، (0204)املستهدف ملخفر الّشرطة املقابل له على شارع بور سعيد يف سنة 

 . على سبيل الذّكر ال الّتخصيص واحلصر م(0202)تونس يف مدينة " الباردو"متفف مقّر   على

واالحتجاجات "، "العنف الّسياسي"وإذا كانت املتاحف املذكورة أعاله ضفّية أحداث 
دان املتقدمة مع ل، فاألمر سيان بالّنسبة للبسياسيا واقتصاديا يف بلدان غري مستقرّة" االجتماعية

إىل  املباشر عندها من العامل البشريهذا اخلطر اختالف بسيط يف مصدر اخلطر، حيث انتقل 
 زلزالو  وفيايت سابقا؛االحتاد السّ ب (0891)عام " تشرينوبيل"ارثة كك ،العامل الطّبيعي والّصناعي

 عطب تقينّ  سفر على، أهائل   حبري   مد  من عقبه أ ماو  اليابانيف  م(0200) احلادي عشر مارس
عن ال تقّل أثرا  وبيئية كارثة صناعية  وقوع إىل كاد أن يؤّدي،  الّنووي" فوكوشيما"يف مفاعل  جسيم
 . الّسوفياتية يف القرن املاضي سابقتها

 عن آخره، "متفف البالق"غمر  حيثفيضان هنر الّنيل أضف إىل ذلك على سبيل املثال ، 
منتصف القرن الّتاسعة عشر  اتالف مقتنياته بالكاملو  ،أقدم متفف يف مجهورية مصر العربيةثاين 

متفف "، حيث أجرب حمافظي م(0201) عام بباريس (SEINE) "الّسان"وفيضان هنر  ميالدي؛
يل إىل غلق أبوابه أمام الّزوار، وحتوّ  م(0201)نة س جوان امسيف اخل هاذي لاحمل (LOUVRE)" الّلوفر

هذا فيضان ياه وطمي مبن غمرها مخوفا  الطّابق الّسفلي إىل مكان آخرب ةعو داملو  خمازنه مقتنيات
، سنتمرتا (1.02)سّتة أمتار وعشرين  (جوان 4اخلميس )يف اليوم الّسابق  امنسوهب وصل بعدما، الّنهر



 :مقدمـــة
 

7 
 

علم تقديرات األخصائيني يف على حسب  م(0802)منذ سنة هر هذا النّ بلغه يمنسوب مل وهو 
ممّا يؤّكد وجود أخطار دامهة من نوع جديد ترتبص  .لفرنسيةاالعاصمة اجلّوي احملّلي ب رصاداإل

، باملتاحف وكنوز مقتنياهتا الّثمينة، وجب إدراجها على الئفة االنشغاالت املتعّلقة بأمن املتاحف
 .من األخطار البشرية والطّبيعية ووقايتها

الّتغريات نتيجة خطار ثل هذه األمجيع متاحف العامل اليوم مهّددة مب ، أنّ مبعىن أوضح أي 
مدى استعداد املتاحف  معرفة تطلبما ي و، وهاملناخية، وتطّور األحداث على سطح الكرة األرضية

يف كرة  مقابلة رياضية تعقبأخطار مشاهبة، قد تنجم عن أحداث شغب الوطنية اجلزائرية للوقاية من 
أو االنفالت األمين ساعة احتجاج اجتماعي غري مؤطّر بإحكام، كذلك الّذي وقع ذات يوم ، القدم

احلركات الزّلزالية املتكّررة على اعتبار سفر عليه نتائج اهلزّات و م، أو ما قد ت  (0899)يف اخلامس أكتوبر 
، أقصى الغرب يقطع مشال البالد من أقصى الّشرق إىل "خّط الّنار"ما ي عرف جيولوجيا باسم  أنّ 

وعرضة للفركات الزّلزالية واملّد البفري باستمرار، السيما وأّن جّل  ،وجيعل مشال البالد غري مستقرّ 
يف مستهّل عقد مثانينيات القرن " الّشلف"شأن زلزال  املتاحف الوطنية تتمركز هبذه املنطقة اخلطرة،

وفيضانات م؛ (0222) عام "بومرداس" ، وزلزالله يف العقد املوايل" عني تومشنت"املاضي، وزلزال 
ملواجهة تلك  اية ناجعوقخمطط على ها توّفر الّتأكد من ضرورة و  م؛(0220) سنة خريف" باب الواد"

  .إن لزم األمر ذلك ،يف أقرب اآلجال بديال اصياغة هلا خمططإعادة ، أو األخطار

واجهة الكوارث ملما مدى استعداد املتاحف الوطنية : ميكن إثارة اإلشكالية اآلتية وعليه
من تلك األخطار املتنّوعة ووقايتها وما الّسبيل إىل محايتها  ؟هباة دقاحملح  ةير شبال وادثاحلالطّبيعية، و 
 .؟مستقبال

موضوع  ، فهوأمهّيته وجّدتهب فيما تعّلقهذا فيما خيّص تقدمي املوضوع وعرض إشكاليته، أّما 
سبق يوهو بذلك موضوع جديد مل  ؛رّاهنال ظّرفال مقتضياتأفرزهتا  حيث ،مواضيع الّساعة من



 :مقدمـــة
 

8 
 

تأهيل وتفعيل املخططات األمنية املعتمدة يف املتاحف حماولة  يف تكمن أمهيته فيما ؛من قبل تناوله
 .الكبري الّتفدي هذا الوطنية املعنية هبذه الّدراسة، وجعلها يف مستوى

مجلة من  يف ضوءبتوجيه من األستاذ املشرف  بفثالموضوع على ختيار اال وقعقد ل
 ،مصرو  ،متاحف العراق ي آلت إليهاملآل السّيء الذّ  من أبرزها ، لعلّ اتيةذّ الوضوعية و االعتبارات امل

املتاحف الوطنية يف  م بوصفه سببا كافيا ملعرفة مدى وعّي مسؤويل(00) مع بداية القرن اجلارية وسوري
، وجناعة خمططاهتم األمنية املعتمّدة يف همتاحفني ملتأمّ  اجلزائر باألخطار املشاهبة، ومدى تأّهبهم

خصي إىل معاجلة املواضيع يول الشّ املأضف إىل ذلك . املدّمرة البشرية والطّبيعية مواجهة األخطار
مبختلف مكّوناته الفرعية، والّسهر  بيعيقايف والطّ اث الثّ ومحاية الرتّ  ،املتاحفشؤون ة بهتمّ املالعلمية 
 .ني وصوله لألجيال القادمة يف أفضل الّصورعلى تأمّ 

 ،على عدد معترب من املراجع واملقاالت املتخصصةاالعتماد  تطّلباملوضوع هذا وملعاجلة 
" اليونسكو"الّذي ألّفه خنبة من اخلرباء برعاية منظمة  ،"ليل املدربإدارة املتاحف، د"كتاب  :مثل
(UNESCO)  خّصيصا إلنقاذ ما أمكن إنقاذه من مقتنيات املتاحف العراقية يف إثر االعتداء األمريكي

م، وإمكانية العمل بتوجيهاته وإرشاداته يف ظروف استثنائية أخرى، شأن الكوارث (0222)الثّاين سنة 
 ي تفّضل بتفريرهوأحداث الّشغب، والكوارث الّصناعية، والسيما منه الفصل الذّ الطّبيعية املفاجئة، 

الطّبيعية  لكوارثا يف مواجهة أخطارحول أمن املتاحف  (PAVEL JIRASEK)" كياسري بفال ج"
خطار، مّ تفليل األبدخل بكيفية سلسة، تبدأ والبشرية، حيث متكن من صياغة عناصر خطّة التّ 

من كفاءات بشرية، األمر ما يتطّلبه وفق للّتدخل، ّم مباشرة الّتدخل نظيمية التّ اإلجراءات حتديد 
 .خاّصة وجتهيزات تقنية وإلكرتونية

 ،(VALERIE DORGE)" فالريي دورج" هؤلّفيح مل "إعداد خمطط استعجايل"كتاب و 
 ةثالثموزعة على  كاملة  فصول ةتسعتضمن  حيث، (SHARON, L. JONES)" شارون جونس"و
وقائي لوضع خمطط استعجايل أهب، واالستعداد اجلّيد متطلبات التّ  قسام رئيسية، متفورت حولأ
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يعترب ، حيث ناجع حيمي املتفف، ومقتنياته، وعّماله، وزّواره من خمتلف األخطار البشرية والطّبيعية
ري من األمهية هذا البفث، وعلى قدر كبماّدة توثيق من هذا املنظور أفضل املصادر املعتمد عليها يف 

 .واقعلوادث احماكية حل وأمثلةتطبيقية، متارين من بفضل ما ع ر ض فيه 

من أل الّلجنة الّدولية" ي أشرفت على حتريره ونشرهالذّ  "اإلجراءات االستعجالية"كتاب و 
 (ICOM)" اجمللس الّدويل للمتاحف"، إحدى الّلجان الفرعية املنبثقة عن منظمة (ICMS) "املتاحف

يعترب مصدر إهلام لبقية املراجع املؤلّفة بعده، هناية سبعينيات القرن املاضي،  حيث ،م(0894)يف سنة 
، خ ّص كّل فصل منها ملعاجلة كارثة طبيعية، أو بشرية معينة، وذلك فصولاشتمل على عشرة  وقد

اءات الّتدخل بتقدمي هلا تعريفا اصطالحيا، ّم تشخيصا ألسباب وقوعها، ّم وصفا مستفيضا إلجر 
 .الوقاية منهاس بل ، أو امليداين يف مواجهتها

، بشكل عام، واملتاحف الوطنية منها بشكل خاص يف اجلزائراملتاحف تطّور وملعرفة تاريخ 
حتديث " :ىل الكتاب املوسوم بـإ ّرجوعمّت الاحلكومة اجلزائرية،  هذه األخرية ضمن انشغاالتومكانة 
" وسكييالكميرز اكازميي" "اليونسكو"اخلبري الّدويل لدى منظمة  مؤلّفهـل "اجلزائريف املتاحف 

(KAZIMIERZ MICHALWOSKI) ،بنيالّتعاون الوثيق جوانب تفاصيل مؤلّفه لنا  رصد حيث 
من أجل إعادة م (02)مطلع ستينيات القرن املاضي " اليونسكو"اجلزائرية الفتية مع منظمة  احلكومة

هيكلة وتنظيم متاحفها يف ظّل االستقالل الوطين، والسيما الّسنوات األربع األوىل الّّت عقبت تاريخ 
م؛ ناهيك عن بقية املصّنفات اخلاّصة بكّل متفف يف (0810)اإلعالن عن االستقالل الوطين سنة 

جملموعات األثرية، ا: "ومة بـظّل االحتالل الفرنسي للبالد، ويف مقدمتها الّسلسلة العلمية املوس
 .مصّنفا ينعشر و حيث تعتّد مصنفاهتا يف بضع ، "واملقتنيات املتففية باجلزائر، وتونس

أي قبل  م،(0200 – 0202) يف غضون الّسنة اجلامعية علما أّن موضوع البفث قد مّت تسجيله
هـ، املوافق للخامس (0420) املؤرّخ يف الّسابع ذي القعدة 220 – 00 صدور املرسوم الّتنفيذي رقم

م، اخلاص بالقانون األساسي األمنوذجي للمتاحف ومراكز الّتفسري ذات الطّابع (0200) أكتوبر
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 :، هيفقط متاحف آنذاك تعتّد يف مثانية، حيث كانت املتاحف الوطنية بنفو سنة تقريبا املتففي
املتفف الوطين آلثار ما قبل "، وحبديقة احلرّية "املتفف الوطين لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية"

بقصبة مدينة اجلزائر،  "املتفف الوطين للفنون والّتقاليد الّشعبية"بقصر الباردو، و "الّتاريخ واألثنوجرافيا
بوهران،  "املتفف الوطين أمحد زبانة"حبديقة الّتجارب يف احلاّمة، و "املتفف الوطين للفنون اجلميلة"و
املتفف "مبدينة سطيف، و "املتفف الوطين لآلثار"ببوسعادة، و "وطين ناصر الّدين دييناملتفف ال"و

على عكس اهليكلة القائمة اليوم وفق أحكام املرسوم الّتنفيذي املذكور  مبدينة قسنطينة "الوطين سريتا
  .سواها، دون يف هذه الّدراسةمباشرة  كعّينات تطبيقية املتاحفتلك  ختاذا سبب ،أعاله

: هي يما بينهاف تثالثة مناهج علمية، تكاملأّما فيما تعّلق مبناهج البفث، فقد مّت اعتماد 
، كالففص، (لّدارسةالّتطبيقية ل لعمااأل) بشكل مباشر القائم على املعاينة امليدانيةجرييب املنهج التّ 

أو بشكل غري مباشر،  ؛االحق والّتشخيص، وتدوين املالحظات اجلديرة بالّسرب العلمي املستفيض
 استمارات تضمن ثالث حيث ،وظفي وعمال املتاحف الوطنيةخاص مباستبيان إعداد  املتمثل يفو 

كطبيعة  ،احلقيقية بناية مع مواصفات العمارة املتففيةالدى تطابق ملمنها األوىل االستمارة خ ّصت 
 ،املقتنيات املتففية حتضاناليف وقت سابق متت هتيئته  اتارخيي امعلمأو  ،أصيلة إن كانتالبناية 

بينما  ؛بشكل عام كّل ما يتعّلق مبواصفات العمارة املتففيةو ، تصميمهاو  ،هائمواد بناو  ،موقعهاو 
الّساهر على أمن تلك املتاحف، من حيث اهليكلة، ونظام لطاقم البشري لانية الثّ ّصت االستمارة خ  

العنصر تنمية وتأهيل من الّتفاصيل اخلاّصة ب وما إىل ذلكالعمل، ومستوى الّتكوين االحرتايف، 
والّتأكد من جناعتها، ومدى جهيزات األمنية للتّ واألخرية الثة الثّ  فيما أ فردت االستمارة ؛البشري

  .(لبفثاألّول للفق املينظر الّنماذج يف ) هذا املقام األمنية املعتمدة يف" تللربوتوكوال"مطابقتها 

 زياراتالقيام باألمر لتوثيق عمائر وجتهيزات تلك املتاحف، حيث تطّلب  الوصفياملنهج و 
وإعداد املخططات األمنية، وإجناز الرّفع املعماري  بغرض الوصف، ملختلف عيّنات الّدراسة متكررة
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 فليلالقائم على التّ االستدالل منهج افة إىل ضإ .الاّلزمة ، والتقاط الّصورعلى حذا لكّل متفف
 .واالستنباط واملقارنة

تضّمنت الّتعريف باملوضوع وعرض إشكاليته،  مقدمة: فقد اشتملت علىخطّة البفث وأّما 
مصادر البفث،  عرضوإبراز أمهية املوضوع ومدى جّدته، وتعليل أسباب اختيار هذا املوضوع، و 

لموضوع، واخلطة املنتهجة، لوحتديد املناهج العلمية املتبعة يف احلفر املعريف وضبط عيّنات الّدراسة، 
  .البفث برز الّصعاب الّّت اعرتضت طريقكذا اإلشارة إىل أو 

جمموعة من  نضمّ ت ،"قنيةضبط املصطلفات التّ " :متهيدي موسوم بـ مدخلها عقبأ
" أمن املتاحف" األساسية يفتقريب املفاهيم  بفث من أجلاملتعلقة مبوضوع الالفّنية املصطلفات 

، وغريها من املفاهيم "عمارة املتفف"و، "تسيري األخطار"و، "ف  الوقائياحلخمطط "كمفهوم ،  أكثر
  .بفثيف منت ال واردةال

دور املتفف يف حف  : "، املوسوم بـاألول منهاالفصل فصول رئيسية، خ ّص إضافة إىل مخسة 
ملكانة املشرّفة الّّت للفديث عن ا" وأمهيته يف ترقية اجملتمع اإلنساين املعاصر ةوالطّبيعي ةالثّقافي همقتنيات
ها املتاحف ضمن منظومة مؤسسات الّتثقيف والرّتفيه يف العامل، ودورها الرّيادي يف حف  تتبوء

، مقّومات الرّتاث الثّقايف والطّبيعي مبختلف مكّوناته، والّسهر على تأّمني وصوله لألجيال القادمة
والرّتفيه، حيث فاق تأثريها اليوم تأثري  ، والّتعّلم،فيثقتّ يف ميدان الالنّبيلة ناهيك عن رسالتها اإلنسانية 

األعمال الفّنية الّسينمائية الكربى، ورياضة كرة القدم، أحّب الرّياضات جلّل سكان الكثري من 
تكوين وتأطري جمال تعبئة، و ة يف ا أّهلها عن جدارة واستفقاق بأن تصبح مؤسسات فاعلممّ  .املعمورة

  .أفراد اجملتمع، ال يستهان هبا

آليات الّتأمني املعتمدة باملتاحف الوطنية يف مواجهة الّتفديات : "تاله الفصل الثّاين املعنون بـ
، حيث اشتمل على متهيد حول املتاحف الوطنية، ومراكز توّزعها عرب اخلارطة الوطنية إىل "األمنية

وجتهيزاهتا  جانب مخسة عناوين فرعية متفورت حول خصوصيات الّتصميم املعماري لتلك املتاحف،
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 ؤطّرمستوى الكفاءة املهنية للعنصر البشري املكذا ، و هناكاإللكرتونية، واإلجراءات الّتنظيمية املّتبعة 
، قبل تتوجيه خبالصة حول أبرز يف حالة الّطوارئ للمقتنيات والّزّوارهلا، وإجراءات اإلخالء واإلجالء 

ن نتائج جزئية بوصفه تشخيص عام ملستوى ما تطّرق إليه هذا الفصل من مباحث، وما توصل إليه م
مبا هلا من إجيابيات، وما عليها تأّهب املتاحف الوطنية ووعيها حبجم تلك األخطار يف الوقت الّرهن 

 .من نقائص، أو سلبيات

، فقد تضّمن "حتليل األخطار املهّددة ألمن املتاحف الوطنية: "أّما الفصل الثّالث املوسوم بـ
كارثة ضفية  جيزا حول املتاحف العربية والّدولية الّّت كانت حمّل اعتداء إنساين، أو هو اآلخر متهيدا و 

حيث طبيعية يف اآلونة األخرية إىل جانب مبفثني رئيسيني، خ صَّ األّول منهما لألخطار اخلارجية، 
د والعصيان الّتمرّ االنفالت األمين ساعة األخطار البشرية ك: ىل عنصرين فرعيني مهاإ ت عملية جتزئتهمتّ 

املدين، واالعتداءات اإلجرامية، والكوارث الّصناعية؛ واألخطار الطّبيعية كالّزالزل، والفيضانات، واملّد 
 . البفري، واالنزالقات األرضية وما إىل ذلك

حّد ذاهتا، إن كانت هّشة، وغري متطابقة مع يف عمارة املتفف  مصدرهاوأخطار داخلية 
كعمائر املعامل الّتارخيية املهيئة كمقرّات للمتاحف، وعمائر القرن الّتاسعة مهام املتفف املعاصر،  

، واألنظمة املقاومة للّزالزل، رسانة املسّلفةاخلالية من اخل م(02)وبداية القرن العشرين، م(08)عشر
ية، أخطار الّتجهيز اإللكرتوين املنّصب بكيفية عشوائ أو. عمائر متاحف عّينات الّدراسة مسة وحنوها

؛ واألخطار متفاوتة األضرار من حرائق، وانفجارات تثريهوعية، وما قد نّ ال رديئةوتوظيف أجهزة مقّلدة 
 .قاماحملدود يف هذا امل ة املهنيةرب اخلالّنامجة عن األخطاء البشرية بسبب الّتهاون، أو مستوى 

، فقد تضّمن متهيدا "ناجعخمطط محاية وقائية إعداد  مستلزمات: "وأّما الفصل الرّابع املعنون بـ
إىل  ، خ صَّ األّول منهاة عناصر فرعيةأربعوخالصة فرعية على نسق الفصلني الّسابقني، إضافة إىل 

تدريب الطّاقات البشرية الّساهرة على : جمايلح مصادر متويل مايل مناسب لالستثمار يف  س ب ل تأّمني
؛ الاّلزمني الّسالمةو  الوقاية أجهزةاقتناء والطّبيعية، و ني املتاحف من خمتلف األخطار البشرية تأمّ 
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خمتلف األخطار الطّبيعية على عملية تأّمني املتاحف ومقتنياهتا من  الّساهرالطّاقم البشري تأّهيل و 
جتهيز أقسام املتفف وحميطه القريب بوسائل الوقاية والّسالمة و ؛ تهحرتافيا ورفع مستوىوالبشرية، 

ضبط املهام الّّت قد تستهدف املتفف على حني غرّة؛ إضافة إىل  عتداءاتلف االتللّتصّدي إىل خم
كاألسالك األمنية،   ،أّمنيتّ ال، املعنية مبسألة باملتاحف ونظريهتا باخلارجاخلية وتنسيقها بني املصاحل الدّ 

  .واحلماية املدنية، واملستشفيات، وغريها

منوذجي األوقائي الخطط امل: "املوسوم بـ تطّرق الفصل اخلامس واألخري من البفث،بينما 
من خمتلف  تاحفامل تلكرؤية الّدارسة يف جمال محاية ووقاية صياغة إىل " ملتاحف الوطنيةتأّمني ال

دقة هبا، وفق مقاربة شاملة على اعتبار أّن مثّة بعض الّتفاصيل الّتقنية، املتباينة من متفف األخطار احملح 
، بدل "األنظمة األمنية العاّمة"، حّّت يستقيم العمل يف ضوء هذا املقامجب إغفاهلا يف و  إىل آخر
 . اخلاّصة

؛ بفثهذا الهناية ، تضّمنت أبرز الّنتائج العلمية املتوّصل إليها يف امتةفيما تـ ّوج البفث خب
الثّاين خ ّص األّول منها لعرض أمنوذج االستبيان املعتمد يف الّتفقيق امليداين؛ و  بثالثة مالحق،مذيّلة 

الفهرس فرد أ  حيث  ،فهارس ةثالثو  إىل ثبت املصادر واملراجع؛ إضافة ؛ورصّ للللمخططات؛ والثّالث 
 .للموضوعاتالثّالث ور، و اين للصّ والثّ  ،واألشكال ملخططاتلخرائط والاألّول منها 

املتمثلة أساسا يف عسر إجراءات اإلشارة إىل أبرز صعاب البفث،  جتدر آخرا أخريا وليس
بعض ل تنامقابال يفناه ملسي ؛ وذلك الفتور الذّ كثبالّدخول إىل عّينات الّدراسة، ومعاينتها عن  

مسؤويل تلك املتاحف، وعزوفهم عن الّتعاون معنا حبّجة واهية مفادها أن طبيعة املوضوع هي سّر 
، ، وصعوبة الوصول إليهااملوضوعبمهين غري مسموح بإفشائه للغرباء؛ إضافة إىل قّلة املراجع املتعّلقة 
، يف العامل جارب الرّائدةاستطالع التّ حيث مل يسعفنا احل  للقيام بأيّة زيارة إىل اخلارج من أجل 

ي والذّ هذا الّتخّصص الفّّت،  لكتب ودورياتالبفث الّتوثيقي على اعتبار أّن املكتبة احملّلية تفتقد و 
 . ماتزال جّل مادته مدّونة بلغات عاملية أجنبية، ويف مقدمتها الّلغة اإلجنليزية



مدخـــل تــمهـــــيدي
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قنيةضبط المصطلحات التّ :                            مدخل تمهيدي

15

على اعتبار أّن كّل ما ورد يف مظان املعاجم قافة العربية العريقةالثّ نيل عخِ مصطلح دَ ":متحفال
ذا اخلصوص هو لفظ  عن نفسه وأهله ومعناها ما جاد به املْرء .رد ُحتَففْ مُ " ُحتَْفة"الّلغوية القدمية 

؛ أي بعبارة أوضح هو اهلدايا العينيةألطف و واملشرب، ،أفضل املأكلمبا لّذ وطاب من فه يْ كرام ضَ إل 
،)م19/ هـ 13(القرن إّال يف بدايةة عاصر القواميس العربية اململ يعرف طريقه إىل مصطلح ُمّولد حديثا 

" الّرجل املريض"، وتفّكك تركة أراضي الوطن العريبيفل االحتالل األورويب غُّ وَ تَـ املتزامن مع فرتة 
املنشأة املعمارية اجلديدة املستحدثة من طرف هذا االحتالل ببعض لىعاللة للدّ )اخلالفة العثمانية(

"زيوميم"احلواضر واملدن الّتارخيية يف العامل العريب وبقية البلدان اإلسالمية، املعّرب عنها باسم
)MUSEUM(1"يف الّلغة اإلجنليزية، أو ما ماثلها يف بقية الّلغات الغربية احلديثة.

قائم بذاته ضمن ختصصات اهلندسة املعمارية املتعّددةفرعيهي ختصص:يةعمارة المتحفال
العتماده على استشارة عّدة خرباء يف ختصصات علمية خمتلفة، مثل املهندس املعماري، وحمافظ 

ا فّن إذ .املتاحف، وخرباء األمن من األخطار البشرية والطّبيعية، ومهندسوا الّديكور، وغريهم يُقصد 
يئة معلم تارخيي، أو استحداث بناية جديدة  خمّصصة الحتضان نشاطات، ووظائف تصميم، و

،الّرتفيه واالمتاعنشاطاتو ئي،الوقااحلفظ و ،يانةوالصّ ، والّتخزين،العرضكاملؤسسة املتحفية،
.2اجلمهور وتأطريهواستقبالاملقتنيات املتحفية،تسيريو ،راسةالدّ و 

املكتنزة بداخل املتاحف بسببجمموعة األغراض املاّدية وغري املاّدية هي:يةالمتحفالمقتنيات
الّتفكري يفوفق معايري دقيقة قبلمع مرور الوقت ، ّمت مجعها ارخييةتّ الفنّية، أو العلمية، أو التهاقيم

ا، وتقدميها للجمهور عرب وسائط متعّددة، كالعرض الّدائم، والعرض املتنقل،  ختزينها، واالعتناء 
الّتارخيية،وهي بذلك تشتمل على الّلقى األثرية، والّصور. االفرتاضي، وغريهرضالعرياتوجدا

موعات الطّبيعية كخام املعادن، وبقايا احليوانات احملاألرشيفيةوالوثائق  ، ّففةّنطة، والّنباتات ا، وا

فتحي حسن ملكاوي، إدهام حممد حنش، رائد مجيل : ، إشرافموسوعة الفن اإلسالمي: ، يف"املتحف"، )الرزقي(شرقي 1
).قيد الطّبع(عكاشة، نشر املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 

2 DESVALLEES (A) & MAIRESSE (F), Concepts clés de muséologie, ICOM & Musée du
Louvre, 2010, p 23, colonne 1.
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ومناذج الفنون الّتطبيقية الّتقليدية، كاأللبسة، واألواين الفخارية، والّتحف اخلشبية، والّلوحات الفّنية،
.1وما إىل ذلك

بناية املتحف وحميطها القريب؛ ومقتنياته املعروضة أو املخزّنة يف خمتلف هو تأّمني :يالمتحفاألمن
من خمتلف األخطار الطّبيعية والبشرية هور املرتّدد عليه معّماله، وموظّفيه، وفلول اجلأقسامه؛ وكذا 

احملدقة به، سواء أكان مصدرها نابعا من داخل املتحف نفسه، كاالقتحام املسّلح، وحجز الّرهائن، أو 
ناعي، وحركات كأخطار الّتلّوث الصّ عمراين والطّبيعي،اندالع احلرائق، واالنفجارات؛ أو من حميطه ال

، ووقوع اهلزّات األرضية، والفيضانات، والعواصف، غري املؤطّرة بشكل كافٍ االحتجاج االجتماعي 
. وحنوها

، املتزامنة مع حدوث  ر على حتليل وعالج األخطار العظمىعلما أّن موضوع الّرسالة سيقتص
من عنوان الّرسالة يف ستقىكارثة طبيعية، أو حركة احتجاجية، أو نزاع مسّلح خطري، كما ميكن أن يُ 

.، دون االهتمام ببقية األخطار األقّل َوقـًْعا على املتحف ومجهورهحّد ذاته

املّتبعة من إدارة املتحف إلجهاض العاّمة، الوقائية االسرتاتيجيةوتعين:المتحفبياسة األمنية السّ 
ا على بناية املتحف، ومقتنياته،  يف حالة تعّذر وعّماله، ومجهورهتلك األخطار، أو ختفيف وطأ

، "املخطط الوقائي"اخلطّة الّنظرية للتّدخل، املعروفة تقنيا مبصطلح : تشتمل علىو عملية ايقافها،
من و تأّمني البناية من الّداخل تنفيذه يف سبيل دارة لتلك اإلواآلليات الّتطبيقية املعتمدة من قبل 

اخلارج، واملقتنيات، واجلمهور على حّد سواء، إضافة إىل االستثمار الفّعال يف العنصر البشري الّساهر 
على أمن وسالمة املتحف وزّواره عن طريق الّتكوين االحرتايف املستمّر، والّتدريب احملاكي للواقع 

روف ظّ اليف خمتلفوتسهيل مهام تدخلهبشكل دوري من أجل احملافظة على استعداده الّدائم، 
.2الطّارئة

DESVALLEES & MAIRESSE, Op.cit, pp 26:ينظر أيضا1 - 28
.4ص، )دون ذكر مكان، وتاريخ الطّبع(،تمكين الجزائر من مواجهة الكوارث،من الكوارثمم املتحدة للحدّ مكتب األ2
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صارة ، هو عُ مثلما سبقت اإلشارة إليه يف دالالت املصطلح الّسابق:ايةي للحموقائالمخطط ال
حتويل الّتفكري االسرتاتيجي إىل منهج عملي قابل للّتطبيق على املدى القريب، تفكري عميق يرمي إىل

حذا يف جمال الوقاية والّسالمة املتحفية من خمتلف ، تبعا ألولويات كّل متحٍف على واملتوسط، والبعيد
أي مبعىن أوضح هو متغري، ومتجّدد، وقابل للمراجعة واالثراء باستمرار، ،1األخطار الطّبيعية والبشرية

.2احمليط البيئي اخلاّص بكّل متحفتبعا لتغري ظروف

املتعّلقة ، والبياناتاملعلوماتهو تقّصي علمي وأمين دقيق يسعى إىل مجع كّل :تحليل األخطار
، 3)حميط املتحف(مبصادر األخطار املستهدفة للمتحف ومجهوره، سواء من الّداخل، أو من اخلارج 

يُرصد هلذا الغرض طاقم بشري كْفء، ومتمّرس على مناهج وتقنيات خاّصة يف هذا الّتحقيق ثحي
بوصفها ت ووسائل الّرصد والفحص الّالزمة، ده بأدوااملتمّيز بتعّدد مشاربه، ناهيك عن تزوياألمين

: آلية جّد فّعالة، تستخدم يف تشخيص األخطار، وحتديد مستوى اخلطر، املتأرجح يف العادة ما بني
.4بسيط أو ضعيف، ودون املتوسط، ومتوسط، ومرتفع، وعنيف أو مدمر

مدى استعداد املتحف طويلة، توّضح مية يياستمارة تقهي :مخطط الحمايةنفيذية لالتّ البطاقة 
رورية عن املعلومات الضّ احمليطة به، حيث تتضمنوالكوارث الطبيعيةاإلنسانيةاألخطارملواجهة 

املنّصبة هلذا الغرض، جهيزات االلكرتونية التّ و ،واقسامها احلّساسةخمطط بنايته،املتحف مبا فيها
.5الّساهر على هذه العملية الوقائيةالبشريطّاقموال

القريب (ببعدْيهيف احمليط البيئياملختلفةهذه األخطارمصادر نظرا لوقوع جّل :الخطر المقبول
ملتحف، فإّن هذا األخري ليس بوسعه البتة منع وقوعها، أو اختيار زمن حدوثها، أو ن ام)والبعيد

1 FATMA (M), USAM (GH), Technical vocabulary for cultural property conservation
English-Arabic, UNECO, 2011, pp 48 – 49.
2 PAVEL (J), «Sécurité des musées et préparation aux catastrophes », in: Comment gérer un
musée: manuel pratique, ICOM, UNESCO, France, 2009, p 179.
3 WILLIAME (H), Manuel de procédures d’urgence, ICMS, ICOM, octobre 2010, p 7.
4 PAVEL (J), Op.cit, p 179.
5 Ibid, p 179.
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ملنازلتها، والّتصدي هلا حبزم حجم وْقعها عليه؛ لكن يف املقابل هو مطالب بالّتحضري اجلادّ تسّقيف 
، وحجم استعدادات املتحف من جهةمستوى وعليه تكون عملية املقارنة بني . يف الوقت املناسب

إمكانيات املتحف ما تساوت يف حالة، و بشكل دوريمن جهة ثانيةوجلمهوره خطار املهّددة له األ
ت تلك عتنُ ،نظريااضه هلتمال ترويتفوقت عليها، وتأّكد اح، أواملسّخرة ملواجهة تلك األخطار

.1وأمنهسالمتهالّساهر على ،لدى الطّاقم املتحفي" اخلطر املقبول"بعبارة الّتدابري الوقائية

مجلة اإلجراءات الوقائية، والّتدخالت امليدانية الّيت رصدها املتحفويُقصد به:تسيير األخطار
إىل أدىن هاحتّجيم أضرار اْحملدقة به بشكل جذري، أواألخطار البشرية والطّبيعية إلبطال مفعول

، كما هي مصّنفة يف عنصر حتليل األخطار أعاله بسبب استحالة منع على أقّل تقديراملستويات 
. 2، مثلما سلفت اإلشارة من قبلوقوعها

تأّمني ومعناه االستثمار يف تكّوين أعضاء الطّاقم البشري املنتسب إىل مصلحة :البشريهيلأالتّ 
ية، وتكثّيف ر املتحف ومجهوره على اختالف رتبهم، ومهامهم الوظيفية عن طريق الّرتبصات الّدو 

الّتمارين احملاكية للواقع يف هذا املقام بغرض احملافظة على مستوى استعدادهم الّدائم يف أعلى 
.3املستويات

1 PAVEL (J), Op.cit, pp 179 -180.
ماري عوض، املعهد الكندي حلفظ مجة ، تر قافيراث الثّ لتّ ادارة مخاطر إدليل خوسيه لويزبيدرو سويل جونيور وآخرون، 2

.14ص ،2016، )كرومإ(باالشرتاك مع املركز الّدويل للحفظ بروما الرتاث، 
األخطار البشرية والطّبيعية اْحملدقة بهالوقاية من الكوارث، )افال(ويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات الدّ االحتاد3

اصر بن عبد النّ ؛ 27م، ص 2013، )أعلم(ت واملعلومات باكمال بوكرزازة، االحتاد العريب للمكتمجة تر ،والخطط االستعجالية
. 136، ص2012ياض، ، جامعة امللك سعود، الرّ راث العمرانيإدارة التّ عبد الرمحن الزهراين، 
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 :تمهيد
 إيصالهمسؤولية كذا و  ،بيعيقايف والطّ ا  الثّ التّ  وتثمني حفظاليوم مهام املتحف يقع على عاتق 

 باقتنائه ذلكو  .لة يف ترقية اجملتمع املعاصر فكريا وحضارياع، فضال عن مسامهته الفالألجيال القادمة
ا أمام وعرضه ،توثيقا علميا حمكماا توثيقهو  ،الوظيفي املقتنيات الّداخلة يف ختّصصه وجمال اهتمامه

والطّبيعية احملدقة هبا  بشريةا من خمتلف األخطار الهتأّمينو  ،عليه يف قالب هادف وممتع تّدداجلمهور امل
 .1بوصفه مؤسسة حضارية يف منتهى األمهية للمجتمع اإلنساين

 مقتنياته الث قافية والط بيعية تجاهدور المتحف : المبحث األو ل
 :املهام املنوطة باملتحف جتاه مقتنياته املتعّددة واملتنّوعة يف الّنقاط اخلمس اآلتيةتتلخص 

املتاحف يف جمال تكّوين جمموعاهتا املتحفية، وضمان استمرار تزّويدها مبقتنيات  تعتمد :قتناءاال. (1
 :2جديدة بشكل منتظم عرب الّزمن على عّدة قنوات مشروعة أبرزها

ومتاحف اإلنسان، واملتاحف الطّبيعية يف  ،وهي خاّصية املتاحف األثرية :البحث الميداني(. أ
توّفرت لديها  مىتاجلمع، والّتنقيب امليداين املباشر، حيث تتوّّل املتاحف بنفسها مهام املقام األّول، 
والّتحقيق امليداين  بحثالنفقات تكاليف لتغطية  ةفياكالالية املعتمادات اال، و الاّلزمةبشرية الكفاءات ال

                                                           
فتحي حسن ملكاوي، إدهام حممد حنش، رائد مجيل عكاشة، : ، إشرافموسوعة الفن اإلسالمي: ، يف"املتحف"، (الرزقي)شرقي  1

مجلة جامعة ، "ثار هويتها تطورها وواقعها المعاصرمتاحف اآل"سعيد حجي، ؛ (قيد الطّبع)نشر املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 
 .555م، ص 4102د ثالثون، ابع، اجمللّ الث والرّ الثّ  :ان، العدددمشق

، ترمجة حممد حمسن عبد الّرمحن، نشر اهليئة (إرشادات عملية)دليل تنظيم المتاحف : ، يف"املتحف ومهامه"، (آالن. أ)دوجالس  2
 .04م، ص 0991املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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أحبا  حتقيقات للحظائر الطّبيعية، و هنايته، كالقيام باحلفريات األثرية، واملسح امليداين  حىّت من بدايته 
 .1، وما إّل ذلكةجرافينو ثاال

غري أّن  ،يف جمال االقتصاد والّتعامل اليومي بني الّناس الّتجارية املعروفة الّصفقةوهو : الش راء(. بـ
ما ُيشتط فيها إّل جانب القواعد املعروفة كثبوت ملكية البضاعة لدى البائع، ورضاء الطّرفني املعنيني 

نزاهة املعاملة، حىّت وإن كان البائع شرط : وحتديد مثن البيع، وغريها من تفاصيل الّصفقة، هناكبالّصفقة، 
يف  تهالقيمة الفعلية لبضاعمقارنة ب، جّد منخفض لقيمة احلقيقية لبضاعته، وطلبه ملبلغا غري مطّلع على

عقد وسطاء الّسوق الّسوداء، وكذا جتّنب سوق الّتحف والعتيقات، وذلك من أجل قطع الطّريق أمام 
  .2الّصفقات املشبوهة

                                                           
 معجم المصطلحات زياد السالمني، :ينظر.أحد  فروع االنثروبولوجيا الثقافية ويقوم على دراسة الثقافات املعاصرة وتراثها املادي

؛ بيار بونت وميشال 412، ص4105بدون ذكر الطبعة، مارس ،دار ناشري للنشر االلكتوين، (عربي -انجليزي(االثارية المصور
وت ، بري (اجملد)مصباح الصمد، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع .، ترمعجم االثنولوجياواالنتروبولوجياايزار وآخرون، 

 .م4100،لبنان، الطبعة الثانية، 
1  GOB (A) & DROUGUET (N), Op.cit, pp 159 – 160.                                      

كثبوت ،  األخالقي والفاسدة من حيث املضمون أي اجلانب اإلجرائي، الّسليمة من حيث الّشكل، متييزا لصفقات البيع وذلك 2
على اعتبار أّن القوانني الوضعية حتكم على األفعال، وليس الّنوايا؛ أو ( األممية)والّدولية ( الوطنية)الّتا  احمللّية حتايلها على قوانني 
، ومفاد ذلك اإلجراء هو موطنه األصلي عن طريق عميل ثالث يفشيء ما ممنوع بيعه، أو تصديره  اقتناء، كةاألخالقيتنافيها مع الِقيم 

رض مسروق، أو مهرّبا من مكانه األصلي، مّث إيداعه يف متحف صديق آخر ملّدة زمنية معينة، مّث استجاعه منه قيام املتحف بشراء غ
على أساس هدية، أهديت إليه من املتحف الّصديق، ولرمّبا كان هذا اإلجراء متبادال بني الطّرفني، متهيدا لصفقة تبادل مشبوهة بني 

قتنيات املسروقة؛ وعامال من العوامل املساعدة على تنشي  حركة الّسوق الّسوداء، يض املتبيّ  أشكالمن  شكالبوصفها  املتحفني
، دار فصول في علم المتاحف، (الّرزقي)شرقي : ينظر على سبيل املثال .وتشجيع اإلجرام يف حّق ثروات الّتا  الطّبيعي واإلنساين

، سلسلة حماضرات يف علم اآلثار، نشر علم المتاحف، (عليّ )محالوي ؛ 89 – 88 م، ص4102وزيع، قسنطينة، شر والتّ األملعية للنّ 
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قيام مجيع املتاحف املبّكرة يف العامل على أّن يكفي الّتذكري يف هذا املقام إّل  :الهبة واإلهداء(. ـج
تقليد  ،1واألمراء، والّتجار، ورجال العلم، وغريهم من أصحاب اجملموعات اخلاصة ،أنقاض هبات امللوك

، حيث بل اجلمعيات واألفراد على حّد سواءمن قِ العمل به متواصال حىّت اآلن  عريق يف جمال االقتناء بقي
مصدرها، أو مرفقة بشروط تعجيزية، ما مل يكن مشتبه يف املوّجهة للمتاحف تُقبل تلك اهلدايا والّتربّعات 

، كاشتاط إيداعها باملعرض الّدائم دون تغيري، املتنايف مع سياسة العرض هبا الوفاءليس بوسع املتحف 
أو تنوّع مكّونتها بني مقتنيات ختّص اهتمام املتحف املهداة إليه، وأخرى خارج اهتمامه يف  ،املتحفي

، املتنايف مع مقابل رفض الواهب حتويل املقتنيات اخلارجة عن االهتمام إّل متحف متخصص آخر
اب سياسة تصريف املقتنيات اخلارجة عن ختصص املتحف بقصد حترير فضاءات العرض والّتخزين الستيع

 .2مقتنيات جديدة لدعم املقتنيات املوجودة

عملية هتدف إّل تفعيل أنشطة املتحف، والسيما على مستوى عروضه املؤقّتة،  :اإلعارة(. د
على املسّجلة بعض الفراغات حيث هتدف إّل سّد مة دوريا على هامش املعرض الّدائم للمقتنيات، نظامل

املتحف يف مثل هذه يلجأ إذ  جدير باملعاجلة،املتحف خبصوص موضوع حّساس  مستوى مقتنيات

                                                                                                                                                                                            

 ICOM, Code de déontologie de؛ 45 – 45ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون ذكر تاريخ الطّبع، ص 
l’icom pour les musées, Icom, Maison l’Unesco, 2013, pp 3 -5; GOB (A) & DROUGUET (N), 
La muséologie (Histoire, développements, enjeux actuels), Editeur Armand COLIN, Paris, 

2ème édition, 2006, pp 157 – 158.  
1
 .GOB (A) & DROUGUET (N), Op.cit, p 160 ؛40 – 04، مرجع سابق، ص (آالن. أ)دوجالس : ينظر أيضا 

 .89مرجع سابق، ص  ،فصول في علم المتاحف، (الّرزقي)شرقي  2
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 عن طريق اإلعارة املؤقّتة من متحف مماثلاملسجل على مستوى املعروضات إّل تدارك الّنقص الظّروف 
 .1صارمةجّد إدارية، وترتيبات تقنية  ضواب ، وفق بداخل الوطن أو خارجه

 :2المتحفي وثيق والجردالت  .(2
املقتنيـــات املتحفيــة مبختلـــف أنواعهـــا،  تســـهيل عمليــة الـــّتحّكم يف إّليهــدف هـــذا اإلجــراء الّتقـــ  

الــّداخلي بــني خمتلــف أجنحــة املتحــف  حتّويلهــا، ســاعة بشــكل عقــالين هتــاإدار ضــمان ، و وتفــاوت أحجامهــا
اخلـارج علـى سـبيل اإلعـارة املؤقتـة، إّل  نقلهـا؛ أو (جناح العرض، واملخزن، وخمرب الفحص، وورشة الّتميم)

قيـــيم مـــن لـــدن جهـــات خبـــرية، أو العـــرض املؤقـــت خـــارج املتحـــف، أو الّدراســـة؛ إضـــافة إّل تســـهيل أو التّ 
عمليــة الوصــول إليهــا، والّتعــر ف عليهــا مــىت اســتدعت احلاجــة ذلــك، كعمليــات الّتفتــيش الــّدوري املباغــت 

اإلدارية، وحترير العقود اإلجراءات  كذااهليئة الوصية على املتحف بني الفينة، والفينة األخرى، و  ريهي جتالذّ 
فضـال اخلاّصـة هبـا سـاعة عقـد صـفقات الّتبـادل، أو اإلعـارة املؤقتـة، أو الّدراسـة؛  ، والّتقارير الّتقنيـةالقانونية
الوطنيـــة والّدوليـــة، املكلفـــة  ئيةالقضـــاالّســـلطات و مصـــاأل األمـــن  علـــىتبســـي  عمليـــة االهتـــداء إليهـــا  عـــن

                                                           
حوليات : ، يف"سياسة االقتناء"، (حنان)دوبايب ؛ 91 – 89، ص مرجع سابق ،فصول في علم المتاحف، (الّرزقي)شرقي  1

 02، ص 0992، الّسنة 15تصدر عن املتحف الوط  لآلثار القدمية مبدينة اجلزائر، العدد دورية سنوية، ، المتحف الوطني لآلثار
 .GOB (A) & DROUGUET (N), Op.cit, p160؛ 40 –
هو تقييد مجيع املقتنيات املتحفية وفق ضواب  ومعايري تقنية خاّصة، وذلك بكيفيتني خمتلفتني من حيث الّشكل، اجلرد املتحفي  2

مها يدوية تعتمد على ملء بطاقات فنّية وسجاّلت إدارية خمتلفة، كسجّل اجلرد، وسجّل احلركة، وسجّل فيما بينهما، أوال تتكامالن
وبرنامج  ،(MICRO - MUSEE)الفرنسي  برامج آلية خاّصة مثل الربنامجتقوم على اتباع تعليمات االقتناء؛ والثّانية رقمية 

(AFRICUM) فصول في علم ، (الّرزقي)شرقي ، اإلفريقي االثنوجرايفخّصيصا جلرد الّتا  " اليونسكو"منظمة صّمم من طرف امل
أّما الّتوثيق فيقصد به األرشفة العلمية بنوعْيها الورقية، كاملصّنفات واملدّونات املتخّصصة، . 055مرجع سابق، ص ، المتاحف

 .تخصّصةواالفتاضية كبنوك املعلومات، والّشبكات االفتاضية امل
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ة يف حالــة مــا إذا تعرضــت للّســرقة ييف، واملتــاجرة فيــه بطــرق غــري شــرعمبكافحــة هتريــب ثــروات الــّتا  الثّقــا
؛ ناهيـــك عـــن بقائهـــا كشـــاهد علـــى املقتنيـــات املختفيـــة، واملقتنيـــات الّدارســـة ســـاعة 1والّتحّويـــل اـــو اخلـــارج

اجتيـــاح املتـــاحف مـــن قبـــل احملتجـــني يف احلركـــات االجتماعيـــة العنيفـــة، مثـــل مـــا وقـــع للعديـــد مـــن املتـــاحف 
 م، أو االعتــداءات اإلرهابيــة مثــل مــا وقــع ملتحــف الفــنّ (4111)العراقيــة يف عقــب االجتيــاح األمريكــي عــام 

 .2على سبيل الذّكر ال الّتخصيص واحلصر م(4102)اإلسالمي بالقاهرة عام 

 :ثمينالعرض والت  .(3
م (0982)، الّصادر عام "الّلجنة األمريكية ملتاحف القرن اجلديد"جاء عن صواب يف تقرير 

وإذا كان  ،...جيب االعتاف بقّوة العرض: "خبصوص دور العرض يف الّتلقني املعريف باملتاحف ما ترمجته
 .3["يف مهامها]العرض أداة فّعالة جّدا، فمرد ذلك إّل كون رسالته نابعة من مؤّسسة ال متارس الّتسل  

من  هذا األخريهدف ي، حيث 4املتحف دّوار هو الوسي  املباشر بني املقتنيات املتحفية و العرض ف
أّوهلما تقدمي املعروضات للجمهور يف قالب فّ  ساحر، يشّد : أساسينيإّل حتقيق مبتغيني  ء ذلكورا

                                                           
دليل تنظيم المتاحف : يف "إدارة املتاحف"؛ بيري مشر، 052مرجع سابق، ص ، فصول في علم المتاحف، (الّرزقي)شرقي  1
 Ministère de la culture et de l’environnement, direction des؛ 51ص  ،مرجع سابق، (إرشادات عملية)

musées de France, Prévention et sécurité dans les musées, comité technique consultatif de 
sécurité,1977, p 95. 

فتحي حسن ملكاوي، إدهام حممد حنش، رائد : ، إشرافموسوعة الفن اإلسالمي: ، يف"متحف الفن اإلسالمي"، (الرزقي)شرقي  2
 (.قيد الطّبع)مجيل عكاشة، نشر املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 

3 POULOT (D), Musée et muséologie, Collection Repères, éditions la découverte, Paris, 2005, 
p18.  

 .21، ص 4114، نشر الّدار املصرية اللّبنانية، القاهرة، الطّبعة األوّل، مدخل إلى فن  المتاحفحممد موسى، رفعت  4
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يف فضاء جديد  لُتعرض ها البيئي األصليحميطمن  نـُْتزِعتاُ قد  ااعتبار أهنّ على بنظر متأّملها من أّول مرّة 
مبوجب يف غياب تلك املؤثّرات الفّنية املتميزة، حيث تصبح املعروضات  يةقيقها احلبيئت ال يتماشى مع

 .  1وحيّفز على االعتناء هبا ،هياكل بال روح، وال شيء فيها يبعث على االهتمامك ذل

، الّّت عادة ما تكون 2إعالمي يف مستوى تلك املقتنيات املعروضة حد  صناعةأي مبعىن آخر 
سطح طم على حتزك قدمي يْ متمّيزة جبماهلا اخلاّلب كالّتحف الفّنية مثال، أو بندرهتا الكبرية كقطعة من نـ  
ا من وطن بعيد غري ستورداألرض منذ ماليني الّسنني، أو بانعدامها يف موطن العرض كأن تكون شيئا م

مع معروضات املتاحف عليه ، كما هو احلال ، وليس بوسع كّل الّناس الوصول إّل منابعهمعروف هناك
يف  يكية، ومتحف الّلوفرمتحف امليتوبوليتان بالواليات املتحدة األمر مثل مقتنيات الّدولية الكربى، 

؛ أو أشياء حمّلية يف طريقها إّل الّزوال واالنقراض اململكة الربيطانية املتحدة، واملتحف الربيطاين بفرنسا
، أو من ثروات رصيد الّتا  كوكب األرضزخر هبا  يبصرف الّنظر إن كان ذلك من الثّروات الطّبيعة الّّت 

 .3املهّددة بالّزوال الّتقاليد الّشعبيةالعادات و و  الّتطبيقية، الفنون اجنِت، شأن وّعاملتناإلنساين الثّقايف 

، مترير الّرسالة املتحفية للجمهور يف قالب متمّيز على الّتلقني املعريف الكالسيكيحماولة وثانيها 
جيمع على مرّة واحدة، ويف  نسق محيمي، حيث تكون يف العايل يف املدارس ومعاهد الّتعليم املعهود

                                                           
، مطبعة احلضرية، الحفائر وفن المتاحف علمعزت زكي حامد قادوس، ؛ 10 – 45، مرجع سابق، ص (آالن. أ)ينظر دوجالس  1

، دار الفجر، القاهرة، راث األثريحماية وصيانة الت  أمحد إبراهيم عطية، عبد احلميد الكفايف، ؛ 499 م، ص4111اإلسكندرية، 
 EVANTS (J .W), «Le rôle des musées d’histoire naturelle, Le musée en؛ 454 ، ص4111األوّل،  الطبعة

tant que centre culturel et son rôle dans le développement  de la communauté»: stage d’étude  
régional  de l’Unesco Tokyo, 1960, Museum, Vol XVI, N°4, 1963, pp 228 – 229. 

2 POULOT (D), Op.cit, p 13.                        
 .94مرجع سابق، ص ، فصول في علم المتاحف، (الّرزقي)شرقي  3
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والّتبية البنّاءة، والثّقافة اهلادفة بالّنسبة لعامة  بني املتعة احلّسية، واإلثارة والّتشويق الفّ ، ما مكانسجام حم
وخز قرائح الباحثني والفّنانني وحتّفيزهم الّتفيه بالّنسبة لفئة الّصغار والّشباب، فضال عن شرائح اجملتمع، و 

 ؛الّدراسةالّتأّمل و إشكاليات علمية جديرة بمبا يعرضه عليهم من مواضيع، و  واملثابرة جتهادعلى اال
 . 1وفضاءات فّنية خصبة

 :رميميانة والت  الص  . (4
بني حالة سيئة ما  (ساعة االقتناء) ألّول مرّةّل املتحف إتتفاوت حاالت حفظ املقتنيات الواردة 

وتعقيم تنظيف  ت، وحالة متوسطة حتتاج إّل عملياال حيتمل الّتأخري جّدا، تتطّلب تدخال عالجيا عاجال
احملافظة عليها بتلك الّصورة عن طريق إجراءات احلفظ الوقائي،  ممّا يستدعي، وحالة جّيدة بادئ األمريف 

 .خانة الّصيانة والّتميم ضمنموضوع العنصر الفرعي املوايل على خالف احلالتني الّسابقتني، املدرجتني 

ج األضرار الفيزيوكيميائية، الّصيانة والّتميم على املقتنيات املتحفية بعالإذ هتدف تدخالت 
وته إّل مقتنيات قل عدْ تضرار البيولوجية عن طريق أشغال الّصيانة، حىّت ال تتفاقم حّدة املرض، وتنواأل

إّل تكّوين ضرار امليكانيكية، الّّت تعترب يف واقع األمر تدخل جتميلي، يسعى وعالج األجماورة سليمة؛ 
لة الزّائر حول املعروضات املبتورة والّناقصة عن طريق تتمة أجزائها املفقودة أو بإعادة صورة سليمة يف خميّ 

، أو اجملسمات، أو الّرسم االفتاضي املتعدد األبعاد على خالف اليدوي تصّورها افتاضيا بالّرسم
 .2بعض املقتنياتتدخالت الّصيانة الرّامية إّل عالج أمراض فعلية تكتسح 

                                                           
1
 .91مرجع سابق، ص ، فصول في علم المتاحف، (الّرزقي)شرقي  
طرق ، (شاهني)عبد العّز ؛ 45 – 42، مرجع سابق ، ص (آالن. أ)دوجالس : املثالأكثر تفاصيل حول املوضوع ينظر على سبيل  2

وسائل وأساليب ، (حسن)إبراهيم عبد القادر  ؛م0925، اهليئة العامة العربية للكتاب، صيانة وترميم اآلثار والمقتنيات المتحفية
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 :الحفظ الوقائي.(5
والّتدابري االستباقية، الرّامية إّل تأّمني املقتنيات املتحفية من خمتلف هو جمموعة من اإلجراءات 

األخطار البشرية، والطّبيعية احملدقة هبا يف املتحف، كظروف العرض، أو الّتخزين غري املالئمني، ونشوب 
واحلواد  احلرائق، ووقوع احلركات الزّلزالية، وغريها، إذ تنطلق من الّتشخيص الّدقيق ملختلف األخطار، 

املتوقع حدوثها بداخل املتحف نفسه، أو يف حميطه القريب، وما قد ينجّر عنها من تلف وأضرار 
بتوفري أثا  العرض والّتخزين املناسبني للمقتنيات، وجتهيز خمتلف أجنحة بناية املتحف باملقتنيات، ومتّر 

اطات اليومية للّتقنيني يف جمال رقابة تلك األخطار، وانتهاًء بالّنشخمتلف بوسائل الوقاية والّسالمة من 
 .1يف حينه معاجلتهقصد مناخ احلفظ، ورصد أّي حتّول غري مرغوب فيه على مظاهر املقتنيات 

كّل ذلك من أجل حتقيق غايتني ساميتني، إحداها ختّص املقتنيات املتحفية يف حّد ذاهتا، وتتمّثل 
مسببات األمراض واألضرار بداخل املتحف،  لىاء عيف متديد عمرها إّل أبعد مّدة زمنية ممكنة بالقض
لألجيال  للّتجديد قابلالغري  ا  االنساين املشتكالتّ وحميطه البيئي القريب منه؛ وثانيهما ضمان استمرار 

بني األجيال املتعاقبة يف تك األجيال احلالية، ما دامت هذه الثّروة ملك مش أعناقأمانة يف املقبلة بوصفها 
هي مبثابة املقتنيات  تلك على اعتبار أنّ إلنسانية مجعاء بني ا كيتعّداه إّل ملك مشت الوطن الواحد، بل 

                                                                                                                                                                                            

، الحفظ في علم اآلثار، (ماري)كو يبرد ؛ ؛م0929، مطبوعات جامعة الرّياض، ترميم وصيانة اآلثار ومقتنيات المتاحف الفن ية
 ,MEYER (N) & RELIER (C)؛ 4114حممد، نشر املعهد الفرنسي لآلثار الّشرقية، القاهرة، الّشاعر حممد ترمجة 

Conservation des sites et du mobilier archéologiques principes et méthodes, Unesco, Paris 
1987. 

 – 011بق، الفصل اخلامس، ص مرجع سا، فصول في علم المتاحف، (الّرزقي)شرقي : أكثر تفاصيل حول هذا العنصر ينظر 1
 Centre de recherche et de restauration des musées de France, Vade-mecum de؛ 051

conservation préventive, Département  conservation préventive , France, 6  juillet 2006, p 6. 
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، ومن العصور ربعكوكب األرض   علىشاهد ماّدي على تفاعل اإلنسان مع حميطيه االجتماعي والطّبيعي 
 . منهحّق أّي إنسان اليوم، أو مستقبال االستفادة 
 تجاه جمهورهدور المتحف : المبحث الث اني

منشأة حضارية ليس بالوسع االستغناء "يف مستهّل هذا الفصل كما سلفت اإلشارة املتحف  يُعّد 
م عن خدماهتا يف الوقت الرّاهن بالّنظر لقدرهتا الفائقة على الّتعبئة، وهتذيب الّنفس البشرية، وغمرها بالِقي  

كتذّوق اجلمال، واستيعاب معىن الّتسامح والّتعايش مع اآلخر، وترسيخ مبادئ احلوار   ،اإلنسانية الّسامية
يف ذاته  م االنتماء احلضاري والثّقايف العريقة، ومرافقة الفرد يف اكتشاف مواهبه الكامنةالبّناء، وتوطّيد ِقي  

ن، ودروب املعرفة، ، وشحذ مهّته على اإلبداع واالبتكار اخلاّلق يف خمتلف مناحي الفنو العميقة
 .1"واآلداب

قافية بوية والثّ للكثري من املؤسسات التّ  االفعّ  اشريكيف اآلونة األخرية باتت املتاحف فقد 
 ،يدوية وأشغال ،وتطبيقات ميدانية ،هادفةتعليمية  برامجمن واإلعالمية بفضل ما تؤّمنه لرّوادها 

 ياحوالسّ  ،العائالتشرائح اجملتمع، و ومبا توفره من متنفس للعديد من  ؛ومسابقات متنّوعة من جهة
  .من جهة ثانية على حّد سواء األجانب

 :رفيه المعاصرةثقيف والت  مكانة المتحف ضمن منظومة مؤسسات الت  . (1
تشري الّدراسات اإلحصائية، ودراسات استطالع الرّأي يف العامل إّل وجود ثـُُلث كامل من 

يزره  ره نادرا، وثلث ملو على زيارة املتاحف بشكل منتظم، وثُلث آخر يز  ةواظباملاجملتمعات املتقدمة 
، أحّب هناك القدمد مجهور كرة عدتجاوز يكندا بيف هذا الّنسق العام مجهور املتاحف  ؛ حيث جندمطلقا

لعبة إّل قلوب الّناس يف العامل؛ فيما تراوح عدد مجهور املتاحف يف أملانيا ما بني تسعني، ومخسة وتسعني 
                                                           

 .، مرجع سابق"املتحف"، (الرزقي)شرقي  1
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املتحف مبوجب  وأصبح .1كر ال الّتخصيص واحلصرمليونا سنويا، ويف فرنسا سبعون مليونا على سبيل الذّ 
 ّتوعية، والّتعبئة، والّتفيه يف اجملتمع املعاصر لدرجة أنّ ذلك يتبوأ مكانة مرموقة بني مؤسسات الّتثقيف، وال

معامل تأثريه يف اجلمهور قد فاق معامل تأثري العديد من األعمال الّسنيمائية والّتلفزيونية الّضخمة، 
 .يةبعض الرّياضات الفردية واجلماعية األكثر شعبّ أنشطة ، و (OPERA) "ابري و األ"املسرح، وألعمال و 

أّن املتحف مل يعد مبثابة مورد جديد للّصناعة واالستهالك الّسياحي فحسب،  ،القولوبذلك ميكن 
مؤسسة تفاعلية جّد مؤثرة يف احلياة الفكرية  حتّول إّلوإّّنا تعّداه إّل أبعد من ذلك بكثري، حينما 

منذ مّدة  طبعاترقية وتثمني احللقات العلمية جمال يف  مّيزةامل اتهعن إسهام ناهيكوالثّقافية املعاصرة، 
 .2ليست بالقصرية

 :قافية والمرجعية الحضارية للمجتمعترسيخ معالم الهوية الث  . (2
ورات ثّ الحّرر، و تّ الحركات  جلّ  تواكبما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام، أّن املتاحف قد 

ل املعّلقة عليها ابالّنظر لآلم املعاصرةيف تاريخ اإلنسانية الكربى ستعمارية االياسات سّ ال، و العميقة فكريةال
الغربية يف الفتة املعاصرة، احتفاًء بذكرى انتصار الّتارخيية فقد نشأت أقدم املتاحف . يف هذا اجملال

ختذت املتاحف ، حيث اُ من قبل املتحالفة مع اإلقطاع "األرستقراطية"الّصاعدة على غرميتها " الربجوازية"
 .3عهد الربجوازية واالقطاعظ شواهد املاضي املظلم من تاريخ أوروبا يف فحل (08)يف القرن الثّامنة عشر 

                                                           
 ;GOB (A) & DROUGUET (N), Op.cit, p 15؛ 8مرجع سابق، ص ، فصول في علم المتاحف، (الرزقي)شرقي  1

POULOT (D), Op.cit, p 3. 
2

، دورية تصدر عن نشرة الّنشاط االجتماعي: ، يف"المتحف الحديث وأهميته في حياة المجتمع المعاصر"، (الرزقي)شرقي  
؛ 02 – 05، ص 4110، الّسنة األوّل، 11املصلحة املركزية للّنشاط االجتماعي والرّياضات، املديرية العامة لآلمن الوط ، العدد 

POULOT (D), Op.cit, p 3.  
 نظم من طرفأشغال اليوم الّدراسي امل ضمن، مداخلة ألقيت "المتحف بين حداثة المفهوم وتهميش المجتمع"، (مراد)خبوش  3

 .52، ص  بكتاب الت ظاهرة، منشورة 0992نوفمرب  45املتحف الوط  لآلثار مبدينة سطيف، يوم 
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أثرى أسرة أرستوقراطية " البوربون"قصر أسرة  حّولت، مثال (08)القرن ذلك الّثورة الفرنسية يف هناية ف
من  جزءمصادرة ، و الحتضان أقدم متحف بفرنسا بقلب مدينة باريس" الّلوفر"قصر أال وهو ، يةفرنس
ثورة مع على ذات املنوال تكّرر األمر و ؛ 1إليداعه بذلك املتحف نفسه تلك العائلة العريقة مريا 

، حيث مّت اختاذ متحف م(0902) سنةابتداًء من يف روسيا، املندلعة ضد نظام القياصرة هناك، " البالشفة"
حركة "ار ة تيّ راحت املتاحف الغربية ضحيّ  (41) الثّالث من القرن العشرينيف الرّبع ؛ و 2"اإلرميتيج"

وحتفظ شيئا من رواسب املاضي غري املرغوب فيه لدى الّشاب  ،يحتم مؤسساتبوصفها " احلداثة
بإلغاء املتاحف عرب صفحات، وأعمدة  صراحةأصوات تطالب  للعلن زبر و ، 3آنذاك الثّائراألورويب 

" جني كالر"شأن ، يف ذلك الوقت الّصحف اإلعالمية األكثر تأثريا يف الرّأي العام الغريب وتوجيهه
(JEAN CLAIR) يّ الفّن احل"كتب يف جمّلة   حيث "(L'ART VIVANT)  بأسلوب هتكمي ساخر يف مجلة

آن األوان بال شك : "، قولهيف بناء اجملتمع املعاصر املتحفجدوى  حول ةالذع اتما كتبه من انتقاد
 يفوإفريقيا متاحف بعض بلدان الوطن العريب ومآل ناهيك عن مصري  .4"وضع املتحف يف املتحف

 . طبعا اآلونة األخرية خضم أحدا 

أّوهلما : (41 – 09)يف القرنني  غرضني أساسنيلتحقيق االستعمارية  اتاستخدمتها احلرك فيما
االجتماعي، واحلضاري، والطّبيعي للّشعوب  حول الّتاريخ ألرشيف املاديافظ حلمراكز كها  ختاذا

                                                           
1
 .58 – 55مرجع سابق، ص ، فصول في علم المتاحف، (الرزقي)شرقي  
مداخلة ألقيت ضمن ، "المعرفية لدى الط فلالعرض المتحفي المتنقل بين المدارس ودوره في تنمية الملكة "، (الرزقي)شرقي  2

، ص بكتاب الت ظاهرة، منشورة 0992نوفمرب  45، يوم أشغال اليوم الّدراسي املنظم من طرف املتحف الوط  لآلثار مبدينة سطيف
11. 

3
 GOB (A) & DROUGUET (N), Op.cit, p 16. 

4
 Ibid, p 16. 
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م مجع، وحفظ الوثائق املدّونة كاملخطوطات اكلت هلا مهو املستعمرة، قياسا للمكتبات العاّمة الّّت أُ 
  .يبشكل رهتكديس املقتنيات بداخلها ب ، أي وضعها يف خدمة العلماء والباحثني، كما يفسره1واوها

فيما تعّلق باملتاحف اجلزائرية يف تاريخ نشأة أقدم متحف باجلزائر، أال  الظّاهرةجّتلت هذه  وقد
على  ، وطبيعة العمائر املخّصصة الحتضان تلك املتاحف2مبدينة اجلزائر" املتحف –املكتبة "وهو 

، كما هو احلال عليه مع احملّلية القصورختذت هلا حيث اُ وطريقة العرض هبا، ، الّصعيدين املركزي واحملّلي
، واملباين اإلدارية (0: الّصورة)املتحف  - قصر مصطفى باشا مبدينة اجلزائر بالّنسبة للمقّر الّنهائي للمكتبة

، اخلاص الّروماين (PROTORIUM)" طوريومو الرب "مثل بناية  ،األثرية، كمراكز اإلدارة والقيادة العسكرية
، حيث احتضن مقتنيات (LAMBESE) "لومباز"مبدينة  األغسطسية املساعدة الثّالثة بإقامة قائد الفرقة

مبدينة الّروماين هو اآلخر  الوث   (MINERVA)" مينريفا"معبد كذا ، و 3(4: الّصورة)املتحف األثري احملّلي 
حىّت اآلن على سبيل  م،(09)ختذ كمقّر للمتحف األثري احملّلي منذ القرن الّتاسعة عشر ي اُ ، الذّ تبسة
 .4(1: الّصورة) خصيص واحلصركر ال التّ الذّ 

                                                           
 .سابق، مرجع "متحف الفن اإلسالمي"، (الرزقي)شرقي  1
 ,BERBRUGGER (A), Bibliothèque-Musée d’Alger: ينظر على وجه اخلصوص ،أكثر تفاصيل حوله 2

Bastide, Algérie, 1861.  
 ,CAGNAT (R): أكثر تفاصيل حول تاريخ هذا املتحف العريق، وما ينطوي عليه من كنوز أثرية، ينظر على وجه اخلصوص 3

Musée de Lambèse, Série Musées et collections archéologiques de l’Algérie et de la Tunisie, 

Editeur Ernest LOUROUX, Paris, 1895. 
 ,GSELL (ST): أكثر تفاصيل حول تاريخ هذا املتحف العريق، وما ينطوي عليه من كنوز أثرية، ينظر على وجه اخلصوص 4

Musée de Tébessa, Série Musées et collections archéologiques de l’Algérie et de la Tunisie, 

Editeur Ernest LOUROUX, Paris, 1902. 
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، حيث جتسدت الظّاهرة فيما 1وثانيهما إعالء جمد االحتالل نفسه على مستوى العواصم الغربية
يف " امليتوبوليتان"املتحف الربيطاين بلندن، ومتحف الّلوفر، و صطلح عليه اليوم باملتاحف الّدولية، كاُ 

عج مبقتنيات هائلة جلبت يف مراحل ي أصبح هذا الّنوع من املتاحف إذ، املتحدة األمريكيةالواليات 
 .الّسياسية والّتارخيية القوى االستعمارية خبارج حدودهااالحتالل من خمتلف أااء العامل لتخليد انتصارات 

تؤّكد استقالهلا، جديدة " وطنية"حركة معاكسة، إنشاء متاحف يف وهو ما حّتم على البلدان املتحّررة 
 .األخرى ة اجملتمعات اإلنسانيةأمام جمتمعها احملّلي، وبقيّ  تها احلضاريةهّويمعامل رسخ تُ و 

 :ف والت عليم الهادفيالت ثق. (3
، حيث غّطى مجيع ما يتعّلق باإلنسان ككائن، 2حدا، وإّّنا أصبح متعّدداامل يعد املتحف اليوم و 

 لفضاءل هيف عالقته مع بيئته الطّبيعية على سطح الكرة األرضية، بل تعّداه إّل غزوّ  وكحضارة وفكر
فأختزل مبوجب ذلك . اكتشاف وسرب أغوار الكواكب واجملرّات احمليطة بكوكب األرض اخلارجي، وحماولة

أن يستبحر ال ينضب ملن أراد  معريف معارف اإلنسانية حول ذاهتا، وماضي الكون برمته، وحتّول إّل منبع
من عامة الّناس، والسيما بالّنسبة ألولئك الّذين  نيف معرفته بالعلوم، واآلداب، والفنون، والطّبيعة، والكوْ 

 .مل يسعفهم احلظ يف متابعة دراساهتم العليا مبؤسسات الّتعليم العايل لسبب من األسباب

ه من طرف الّطالب يف خمتلف الّتخصصات نال ميكن االستغناء عهائل كما حتّول إّل خمترب 
العلمية والفّنية لالستلهام منه بالّنسبة للفئة املوهوبة منهم، وإعداد البحو  العلمية، وتثمينها بتمارين، 

                                                           
1
 OULEBSIR (Nabila), Les Usages du Patrimoine Monuments, Musées et Politique Coloniale 

en Algérie (1830-1930), Edition de La Maison des Science de l’Homme, Paris, 2004, pp 77 

colonne 2 – 79 colonne 1. 
مرجع سابق، ص ، فصول في علم المتاحف، (الرزقي)شرقي : ال احلصر أكثر تفاصيل حول أنواع املتاحف، ينظر على سبيل املثال 2

84 – 85. 
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وجتارب تطبيقية بالّنسبة للبقية؛ وهو نفس الّشيء يُقال عن الّتالميذ يف خمتلف أطوارهم الّتعليمية 
سهم الّنظرية يف مؤسسات الّتبية والّتعليم امله  بنماذج واقعية، واكتشاف تصقل درو والّتبوية، حيث 

ميوهلم الفكري، ومواهبهم الفّنية والّتقنية يف مرحلة جّد مبكرة من أعمارهم، حىّت تسهل عملية توجيههم 
لقني ومرافقتهم العلمية من طرف مؤطّريهم بشكل فّعال، خصوصا بعدما تزّودت متاحف اليوم بوسائل التّ 

 .1احملفز، بدل الّتلقني املكره، املعهود يف املؤسسات الّتبوية الكالسيكية

 : اءن  الت رفيه الب   . (4
ه من إلي ّل حتسني خدمة اجلمهور بتوفري له كّل ما حيتاجإيف هذا اجملال املتاحف ت دعم

الف   ،لإلبداعص ورشات يختصو خدمات وترفيه، كاملرافقة والّتوجيه، وأماكن الرّاحة واالستجمام، 
احملاضرات، تنظيم و  ،بويةتّ العاب لألاالّتسلية، و أو  ،سم أو األشغال اليدوية لألطفالالرّ و  ،والعلمي

كّل ذلك ضمن رؤية شاملة، غايتها جعل . 2نفيس عن الّذات، وغريها من أنشطة اإلمتاع والتّ سابقاتاملو 
ة، ئوالّتعب ،ةي، والّتفيهة، والّتثقيفيةالّتعليمياألنشطة على مرّة واحدة املتحف، كمؤسسة حضارية جتمع بني 

 .ومركز الّتفيه العصري األخرى نيما، واملسارح،دور السّ و  مثلها يف ذلك مثل قنوات اإلعالم واالتصال،

 
                                                           

المتاحف والمعارض والقصور عبد الفتاح مصطفى غنيمة، : أكثر تفاصيل حول هذا العنصر ينظر على سبيل املثال ال احلصر 1
 حممد محود العامري، ،82، ص0991جامعة املنوفية، مصر،  داب،كلية اآل  ، 4سلسلة املعرفة احلضارية  ،تعليميةوسائل 

م، ص 4105-15-09والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس،  اآلداب، جملة "االتجاهات المعاصرة في التربية الفنية"
441،448.MICHEL (F), Le Rôle du musée dans l’éducation, Stage  d’étude  pratique sur 

l’éducation pour le développement de la compréhension internationale 1947, Organisation des 

nations unies pour l’éducation la science et la culture, Paris, 25 Aout 1947, p 01; Robert (G), 

«Réflexions sur le stage d’études de Tokyo», Museum,  VXVI, No 4, UNESCO, 1963, P208 
2
 CORNELIA )B), «L’éducation par le musée dans le cadre des fonctions muséale», In: 

Comment gérée un musée, Manuel pratique, p 127. 
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  :نمية البشرية للمجتمعات اإلنسانيةالمعاصرة في الت  أثر المتاحف . (5
بشكل  لمتاحفارتفاع عامل الّتأثري ليكفي الّتذكري يف هذا املقام بشيئني أساسيني، أّوهلما 

بعض مؤسسات الّتفيه والّتثقيف، كما سبقت اإلشارة إّل ذلك من قبل؛  مطرد، وجتاوزه يف الوقت الرّاهن
مهور، حيث راهنت على وفائه الّدائم اجليف الّتعامل مع لنفسها تارته املتاحف وثانيهما املنحى الّذي اخ

الّتحّدي الّصعب يف  وقد جنحت يف ذلك ،من متعة واستمتاع زيارته دوريايف ه إلي كّل ما حيتاجله  بتوفري 
وقت وجيز جّدا، مقارنة باألزمة الّّت أملت هبا يف هناية عقد الّستينيات، ومستهّل عقد الّسبعينيات من 

 . القرن املاضي مع حركة احلداثة يف العامل الغريب، كما سلفت اإلشارة من قبل

 

 :الفصلخالصة 

قد أصبح مع مستهّل القرن الواحد والعشرين، مؤسسة حضارية يف املتحف  إنّ وصفوة القول، ف
تثمينه من جهة؛ واملسامهة يف ترقية اجملتمعات اإلنسانية، و غاية األمهية حلفظ الّتا  اإلنساين والطّبيعي 

يف ذاته  م الفاضلة، ومساعدة الفرد على اكتشاف مواهبه الكامنةوهتذيب الّنفس، وجبلها على القيّ 
بشرية ينه من خمتلف األخطار الممّا يتطّلب ضرورة ختصيصه بالعناية الالّزمة، وتأمّ . من جهة ثانيةالعميقة 

، حيث مّت اختيار املتاحف الوطنية اجلزائرية كعّينة تطبيقية فصولالوالطّبيعية احملتملة، موضوع بقية 
 .للّدراسة



ـانــــيثّ الفصل ال
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:تمهيد
هو ،يف مستهّل هذا الفصلالبحثمرّة ثانية بعد مقدمةليهإه ينبّرر التّ كَ يُ ميكن أنما

–85(رقم الرّئاسياملرسومأحكام يف ضوء م )2010(خريف اية تسجيل موضوع هذه األطروحة 

يف ّد تتُعآنذاك ، حيث كانت املتاحف الوطنية 1، املتضمن القانون األمنوذجي للمتاحف الوطنية)277
، املتضمن)352–11(نفيذي رقم املرسوم التّ ، قبل إلغائه مبوجب أحكام 2متاحف فقط)8(مثانِ 

ابع املتحفي، الّساري فسري ذات الطّ منوذجي للمتاحف ومراكز التّ أحكام القانون األساسي األ
ى ف عل، ليس ها هنا مكان للوقو املفعول، حيث أسفر على هيكلة جديدة للمتاحف اجلزائرية

. 3تفاصيلها الّدقيقة

لّتكيف مع الّنص القانوين تعديل عنوان األطروحة يف سبيل امتوّفرة لوقتها تكن الّرغبةومل 
سة شيئا، إذا ما اُستُثين الّدراهذه اجلديد على اعتبار أنّه ال يقدم وال يؤّخر يف حجم وطبيعة موضوع 

من شكالتأويله من ِقبل البعض وهو ما ميكن ة، عيّنات الّدراساملسجل على مستوى الكّمي الّتغيري
بالّنظر إىل ذلك غري حماولة تضخيم حجمه ال طائل منها إضافيةأشكال إثقال البحث بعيّنات 

حيّدد القانون األساسي ":م)1985(نوفمرب سنة 12هـ، املوافق )1406(صفر 29ادر يف ، الصّ )277–85(رسوم رقم امل1
نوفمرب 13، املوافق 1406صفر عام 30، األربعاء ة الّرسمية للجمهورية الجزائريةالجريد:يف،"الّنموذجي للمتاحف الوطنية

.1728–1726، ص 1985
اريخ يف مدينة اجلزائر؛ واملتحف الوطين لآلثار القدمية والفنون لألثنوجرافيا وآثار ما قبل التّ "الباردو"املتحف الوطين بقصر : وهي2

اور له من الّناحي ة الغربية حبديقة احلرّية؛ واملتحف الوطين للفنون والّتقاليد الّشعبية بقلب قصبة مدينة اجلزائر؛ اإلسالمية، ا
مبدينة " سريتا"الوطينتحفاملدائما؛ إضافة إىل العاصمة جارب يف احلاّمة مبدينة اجلزائر واملتحف الوطين للفنون اجلميلة حبديقة التّ 
أمحد "الوطينتحفاملمبدينة بوسعادة؛ و " ين ديينناصر الدّ "الوطينتحفاملسطيف؛ و قسنطينة؛ واملتحف الوطين لآلثار مبدينة

.، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف مقدمة البحث عند عرض العيّنات الّتطبيقية هلذه الّدراسةيف وهران" زبانة
املتضمن :م )2011(أكتوبر سنة 05هـ، املوافق )1432(ذي القعدة 07ادر يف الصّ ، )352–11(نفيذي رقم املرسوم التّ 3

الجريدة الّرسمية للجمهورية : يف،"ابع املتحفيفسري ذات الطّ موذجي للمتاحف ومراكز التّ القانون األساسي النّ "أحكام 
.1عمود 10–2عمود 5، ص 2011أكتوبر 16، املوافق 1432ذو القعدة عام 18، 56، العدد الجزائرية
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، واملستحدثة يف ظّل اابقاملوجودة س(شابه الكبري بني وضعيات، وأشكال تلك املتاحف جمتمعةالتّ 
. )اجلديدالوطين الّتشريع 

:بالمتاحف الوطنيةالمعماريصميمالتّ خصائص . )1
وليس ،موقع املتحف بضواحي املدينةنيول واضح اليوم حنو تعييُ مُ مثة: الجغرافيالموقع). أ

" يللِ "يتْ حف بعض املدن الفرنسية، كمديناعليه من قبل، شأن متاحلال يف وسطها كما كان 
)LILLE(،غرونوبل"وبشمال البلد ")GRENOBLE(ا بناية فيهما ل غتش، حيث رقيالشّ جبنو
الٍ خَ وّ توفري جَ لطلبا،ا؛ شأنه يف ذلك شأن موقع األحياء اجلامعية متامً 1للمدينةركزيةملتحف الّنواة املا

1 POULOT (D), Musée et muséologie, Collection Repères, éditions la découverte, Paris,
2005, p 45.
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امجة النّ ب االرتدادات املتواصلة نُّ جتو ،1وصخب املدينة،واالبتعاد عن ضجيج،لمقتنياتللوثمن التّ 
، وأزيز "ورتُ املي"و،والقطارات،كاحلافالتالكربى،داخل املدناحلضريقلوسائل النّ ة سْري كحر عن

بشكل ي تشكو منه املدينة املعاصرةذّ الواالزدحام ، ناهيك عن جتنب االكتظاظ 2هاحنو و الطّائرات،
.3احملتملة هناكواحلركات االحتجاجية املباغتة، وأحداث الّشغب، وأخطار الكوارث الّصناعيةعام

يف الّسابق تلك املتاحفمواقعاختيار أّن جليا بوحيالّدراسة تعّيناتة امليدانية لاملعاينأّن إالّ 
كثري مبدأ العفوية واالرجتال يف  ا، حيث طغى عليهبشروط موقع املتحف املذكورة أعالهادقيّ ميكنمل

ا، بلهيف جمملةئسيّ مع بعضها بعضا ات غري املتزامنةختيار تلك االكن تومع ذلك مل ، من األحيان

عن االه وموظفيه؛ أن يكون بعيدً عمّ و وار ل الزّ بَ سهل الوصول إليه من قِ ،معزولٍ يكون موقع املتحف غريَ أن : جممل هذه الّشروط1
أن يكون إن اقتضى األمر ذلك؛ ا ماملدنية لتسهيل عملية تدخلهمصادر التّلوث البيئي؛ أن يكون قريبا من مراكز األمن واحلماية

بيعية كانزالق الّرتبة، وأماكن حدوث الفيضانات والسّيول املومسية اجلارفة، حّىت ال لكوارث الطّ ايف َمْنعٍة من مراكز حدوثموقعه
ي ريق املؤدّ أن يكون الطّ حف املصري باألزبكية؛ثاين متحف يف مصر بعد املتيقع له ما وقع ملتحف البوالق احملاذي لضّفة النّيل، 

صوص إىل سطح سقفه، ل اللُّ ب تسلّ تجنُّ لواألشجار احملاذية جلدرانه ،اهقةدة؛ االنفصال عن املباين الشّ إليه واسعا، ويف حالة جيّ 
يئة األراضي أو أسوار الّتح،كاألسالك الّشائكة،ارس أمنيةتمباط املبىن من اخلارج أو إحدى نوافذه؛ أن حيَُ  صني اخلارجي؛ 

املتحف بالفتات وجودري على مكانشِ أْ وارئ؛ التَّ ساعة الطّ واإلخالء الّسريعجالءق اإلرُ وطُ ،جدةحاذية للمتحف مبنافذ النّ مُ الْ 
ينظر أكثر تفاصيل.اجلمهور الزّائرساحات خضراء لراحة واستجماممبيد عمارة املتحف واضحة من خمتلف جهات املدينة؛ تزوِّ 

تأليف مشرتك بإشراف ، )إرشادات عملية(دليل تنظيم المتاحف : ، يف"عمارة املتحف"، )برونو(موال غويل : على سبيل املثال
رفعت ؛241–239، ص 1993أدامز فيليب، تعريب حممد حسن عبد الرمحن، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

إبراهيم ؛39–38، ص 2002الّدار املصرية اللّبنانية، القاهرة، الطّبعة األوىل، ، نشرمدخل إلى فّن المتاحفموسى حممد، 
محالوي ؛ 49–47، ص 2004، نشر هيئة النّيل العربية للّنشر والّتوزيع، القاهرة، المتاحف عمارة وفن وإدارةالعطار، 

اجلامعية، اجلزائر، بدون ذكر تاريخ الطّبع، ص ، سلسلة حماضرات يف علم اآلثار، نشر ديوان املطبوعاتعلم المتاحف، )عليّ (
BENOIST؛122م، ص 2014وزيع، قسنطينة، شر والتّ ، دار األملعية للنّ فصول في علم المتاحف، )الرزقي(شرقي ؛17

(L), Musée et Muséologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1971, p 39.
,BENOIST (L)؛  239، ص موال غويل، مرجع سابق2 Op.cit, p 39.
.122-121مرجع سابق، ص شرقي،3
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املتحف الوطين لآلثار القدمية يْ موقعما هو احلال عليه معمثل، ةما بني اجلّيداهجناعتتراوحت درجة 
ضبة مصطفى اور له من الّناحية الّشرقية"الباردو"الوطينتحفامل، و باشايف حديقة احلرّية  ا

الّصورة(جارب يف احلاّمة حبديقة التّ لفنون اجلميلة لالوطينتحفامل، وكذا موقع )01: يةاجلوّ الّصورة(
ين ناصر الدّ "تحف الوطين املو ) 03:يةاجلوّ ورةالصّ (بوهران "أمحد زبانة"الوطينتحفاملو )02: يةاجلوّ 
الّصورة(كموقع املتحف الوطين لآلثار مبدينة سطيف ؛ واملقبول)04:يةاجلوّ ورةالصّ (ببوسعادة"ديين
مدينة قصبة املتحف الوطين للفنون والّتقاليد الّشعبية ب، شأن موقع متاما؛ وغري املالئم )05: يةاجلوّ 

: يةاجلوّ ورةالصّ (كدية مدينة قسنطينة ب"سريتا"الوطين تحف امل، وموقع )06: يةاجلوّ ورةالصّ (اجلزائر 
ما شبه مستحيلة عرب تبدو عمليات اال، حيث )07 يف غياب الّتدخل يةالربّ الطّرق نقاض واإلجالء 

ا مصاحل األمن الوطين بسبب اجلّوي عن طريق املروحيات  افتقاد مصاحل احلماية املدنية، ونظري
.على أقّل تقديريف الوقت الرّاهندخالت اخلاّصةرتف يف مثل هذه التّ ألسطول جّوي حم

اسعة عشر القرن التّ غضونيف اجلزائرية املبكرةنشأة تلك املتاحفتزامن هومرد ذلك ولعل
، الباحث عن 1م)1962–1830(مع االحتالل الفرنسيم)20(العشرينالقرنمستهلّ ، و م)19(

:اخلصوصعلى وجه راسة، ينظر ذه الدّ حول نشأة وتاريخ املتاحف الوطنية املعنية 1
- BERBRUGGER (A), Bibliothèque – Musée d’Alger, livret explicatif de ces Deux
Etablissements, Libraire – Editeur Imprimerie Bastide, Alger, 1861.
- CHERBONNEAU (A), Album du Musée de Constantine, Typographie et Lithographie
Messi et Arnolet Libraires - éditeurs, Constantine, 1862
- DOUBLET (G) & GAUCKLER (P), Musée de Constantine, Editeur E. LEROUX, Paris,
1892.
- DE LA BLANCHERE (R), Musée d’Oran, Editeur E. LEROUX, Paris, 1893.
-MARYE (G) & WIERZEJSKI, Catalogue illustré du musée national des antiquités
algériennes, Imprimeur – éditeur, LEON (S), Alger, 1899 .
- DOUMERGUE (F), Catalogue raisonné des objets archéologiques du musée de la
ville d’Oran (Musée Demaeght), Société anonyme des papeteries et imprimeries FOUQUE
(L), Oran, Deuxième édition, 1932.



في مواجهة الّتحديات األمنيةالمتاحف الوطنيةبأمين المعتمدة آليات الـتّ :انيالفصل الثّ 

40

لفئة الباحثني والّدارسني املخصصة اجلزائري،املاديالّرتاث واهد شمراكز ومستودعات لتخزين 
: القائل)BAZIN, GERMIN(" بازان، جرمان"قول ، حيث ينطبق عليهايف املقام األّولالفرنسيني

تحف املينطبق إىل حّد بعيد علىقول؛1"بوسع املتحف أن يؤدي وظائفه، أو من قصرٍ معبدٍ من "
، ومتحف 2كمقّر له حّىت اليوم)1: الّصورة(الوثين"مينريفا"اُختذ له معبد حيثتبسة، األثري مبدينة 

ثة، املعروف باسمُخّصص له يف بادئ األمر مقّر إقامة قائد الفرقة األغسطسية الثّالالّذي، "لومباز"
.3)2: الّصورة(للّسقف واألبواب والّنوافذ آنذاكافتقادهغم من الرّ بلهكمقّر " ريومطو الربو "

، أضف إىل ذلك رغبة اجلزائر املستقّلة يف محاية معاملها التّارخيية من خطر اإلمهال والّتلف
يل مجلة من املعامل العريقة تأهّ عام إعادة دجمها يف احلياة املعاصرة، حيث ّمت يف هذا الّنسق البوذلك

-MARÇAIS (G), Musée Stéphane Gsell; Musée des antiquités et d’art musulman,
Direction de l’intérieur et des beaux-arts du gouvernement général d’Algérie, Alger, 1950.
- VALLOIS (H. V), Le Bardo; Musée d’ethnographie et de préhistoire d’Alger, Direction
de l’intérieur et des beaux-arts du gouvernement général d’Algérie, Alger, 1952
-. MICHALWOSKI (K), Algérie; la modernisation des musées en Algérie, UNESCO,
Paris, 1966.
- Ministère de l’information et de la culture, Musées d’Algérie, Ministère de l’information et
de la culture, 1974
- KOUMAS (A) & NAFA (C), L’Algérie et son patrimoine dessins français du XIXème

siècle, éditions du patrimoine, Paris, 2003, p 122.
-OULEBSIR (N), Les usages du patrimoine monuments, musées et politique coloniale
en Algérie (1830 – 1930), éditions de la maison des sciences de l’Homme, Paris, 2004, pp 109
colonne 1 – 114 colonne 2, 263 colonne 1 – 264 colonne 1.

BENOIST (L),Op.cit, p 39؛ 109–108شرقي، مرجع سابق، ص ؛16محالوي، مرجع سابق، ص 1
,GSELL (ST): أكثر تفاصيل حول تاريخ ومقتنيات هذا املتحف ينظر2 Musée de Tébessa, Editeur E.

LEROUX, Paris, 1902.
,CAGNAT (R): أكثر تفاصيل حول تاريخ ومقتنيات هذا املتحف ينظر3 Musée de Lambèse, Editeur E.

LEROUX, Paris, 1895.
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،"خداوج العمياء"قصر صيصملتاحف متنّوعة، كان من مجلتها خت، واختاذها كمقرّات دائمةاملعطّلة
للفنون والّتقاليد املتحف الوطين مقتنيات مدينة اجلزائر الحتضان لفرتة احلديثة بقصبةاأحد معامل 

ناسق بني طبيعة حّد بعيد يف حتقيق االنسجام والتّ كان االختيار موفقا إىل ، حيث1الّشعبية
نيوتأمّ ،ذريع فيما خيص استقطاب اجلمهوربفشل ، إّال أنّه ُمينتهاملعروضات املتحفية، وطراز عمار 

بسبب موقعه اجلغرايف غري املالئم يف غياب مشروع والطّبيعية بشريةمن خمتلف األخطار المقتنياته
.2قطب سياحي جّذابمنهجعلالعمراين املباشر، و هل حميطيئة هادف، يسعى إىل تأهي

اختيار املكان املناسب إلقامة مشروع املتحف، تأيت اخلطوة الثّانية، بعد:العامصميمتّ ال). ـب
، حيث ال خيتلف املتحف عن املتحف ضمن نسيجه العمراينبأال وهي وضع تصميم معماري الئق 

ة يف هذا املقام البتة، أي أنّه نتاج فكر وتدبر عميق، جتّسد على غريه من العمائر العمومية واخلاصّ 
يط به،املعماري احملراز الطّ "موضة"على وجه اخلصوصمشلت،متهيديةدراسة نظرية أرض الواقع يف 

نوعية كذا و ؛ائد هناكطبيعة املناخ السّ وضعها باحلسبان و ؛فائقةبعنايةي يزيّنهخريف الذّ يق الزّ مِ نْ التـَّ و 
، متاشيا مع مقتضيات مستقبالتوسيعهإمكانيةخذ بعني االعتبار األملهام املسندة إليه مستقبال مع ا

واالجتهاد يف توفري له خمتلف ،فته املاليةلْ فضال عن مراعاة كُ ؛ العصر، ومتطلبات اجلمهور املرتدد عليه
.3وأجنعهاولبأيسر احللوما إىل ذلك،واألمنظافةالنّ املرافق العامة كالّتهوية، و 

توحيدلبني أهل االختصاصمّتفق عليهأمنوذج معماريمبعىن أوضح ال توجد مواصفات أي 
غريّ تمو ،تنوعموعلى نسق عمارة املساجد، والكنائس مثال، وإّمنا هللمتحف ارجي اخلظهر امل
قصور مدينة الجزائر في أواخر ، )حممد الطيب(عقاب : أكثر تفاصيل حول تاريخ هذا املعلم الّتارخيي، ينظر على سبيل املثال1

,GOLVIN (L)؛ 45–44، 42–41، ص 2000، دار احلكمة، اجلزائر، العهد العثماني Palais et demeures
d’Alger à la période Ottomane, INAS, Alger, 2003, pp 59 – 62.

، ص 2013،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، )بحوث ودراسات أثرية(اآلثار اإلسالمية بتلمسان ، )الرزقي(شرقي 2
269–270 .

.99ص ، مرجع سابق،فصول في علم المتاحفشرقي، 3
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إىل حمّلية ية من عصر إىل آخر، ومن ثقافة إنسانبني األجيال وق الفّين الذّ ختالفالتبعا باستمرار
تلك عمائر كقيمة معيارية لنقدالعابر  الفّين احلايلوق وهو ما ال يسمح بإسقاط الذّ ،1ثقافة أخرى

.ذا اخلصوصالحظات وتعاليقدة يف وقت سابق، وختصيصها مباملتاحف الوطنية، املشيّ 

تاريخ ري بكثها يف فرتة زمنية سبقت عمائر هو تشييدمجيعا تلك املتاحفما ُحيسب لولعل
كعلم قائم بذاته، وبتخصصه الفرعي األكادمييات العلمية املعاصرة  ِقبلعلم املتاحف من باالعرتاف

، إذا ما اُستُثنيت عمارة املتحف الوطين لآلثار مبدينة سطيف، املشّيدة يف 2املتعّلق بالعمارة املتحفية
طبعي ذلك الّشكل الفوضوي الذّ أضف إىل . املنصرمم)20(مستهّل عقد مثانينيات القرن العشرين 

فأكثر أكثرعليها ، ممّا صّعب طيلة فرتة االستقاللهاوضواحياجلزائرية احلركة العمرانية يف املدن 
العمران املعماري يف غياب آليات ناجعة ملتابعة حركة تطّورهاإجراءات الّتأقلم واالنسجام مع حميط

.، وتأطريه بإحكامعن كثباحملّلي

فقد أّرخت تلك العمائر حلوادث هامة يف الّتاريخ اجلزائري املعاصر، كما عّربت عاموبشكل 
فمقّر املتحف الوطين لآلثار ؛اواكب نشأي وق املعماري الذّ بوضوح من جانب آخر على الذّ 

، جاء بناؤه وفق مبادئ الطّراز املعماري )5-4:تانور الصّ (مثالبقسمْيه القدمية والفنون اإلسالمية
ّدد"هلجني، املعروف باسم ا NEO(" الفّن املغريب ا - MAURESQUE(3 ،املستعمرات ميزة عمائر

، )19(اسعة عشر منية املمتّدة ما بني منتصف القرن التّ الفرنسية يف مشال إفريقيا طيلة الفرتة الزّ 
"جونار"، وذلك مببادرة خاّصة من احلاكم العام للجزائر آنذاك )20(ومنتصف القرن العشرين 

,BENOIST (L)؛ 120ص،، مرجع سابق صول في علم المتاحففشرقي، 1 Op.cit, p 46
2 DESVALLEES (A) & MAIRESSE (F), «Muséologie», In: Concepts clés de muséologie,
Editions Armand COLIN, Paris, 2010, pp 51, colonne1, 56, Colonne 1.

القرون الوسطى، والفّن املغريب يف فرتةع بني خصوصيات الفّن املسيحي الغريب أكثر تفاصيل حول هذا الطراز املعماري اجلام3
& BUGUIN (F): األندلسي املعاصر له ببالد املغرب اإلسالمي، واألندلس، ينظر على سبيل املثال Autres,

Arabisance (décor, architecture et tracé urbain en Afrique du nord (1830 – 1950), Paris,
1983.urbain en Afriquedu
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)JONNART( ، كما يستشف من االدماج،  سياسة و ةصاحلاملمبدأ حيث كانت فرنسا تبحث عن
من باريس خصيصا لتدشني هذا املتحف يف ربيع سنة "فيليكس فور"قدوم الرّئيس الفرنسي 

.1م)1897(

حبديقة )6:ورةالصّ (لفنون اجلميلةلالوطينتحفاملفيما كان استحداث مقرّات كّل من 
أمحد "الوطينتحفامل، و )7:ةور الصّ (بكدية قسنطينة"تاري س"الوطين تحف امل، و جارب يف احلاّمةالتّ 

دد"راز على الطّ )8:ةور الصّ (م)1930(سنة احلايل يف وهران"زبانة NEO(" القدمي ا -

CLASSIQUE(الحتالل كرى املئوية الذّ ناسبة مبالثت الثّ ارات الّرمسية عرب العمالحتفاالتعميم ال
. 2تعّددة الّنشاطاتظاهرة املالتّ تلكمنظمي يف نظرإىل األبد باجلزائراجلزائر، وتأكيد ظفر فرنسا 

الوطين تحف امل، و )9:ورةالصّ (قاليد الّشعبيةأّما بقية مقرّات كّل من املتحف الوطين للفنون والتّ 
، فهي تعّرب على )11:ورةالصّ ("ين ديينناصر الدّ "الوطينتحفامل، و )10:ورةالصّ ("الباردو"

خصائص العمارة احملّلية ببعدْيها الّتارخيي والثّقايف، ورغبة اجلزائر يف تثمني تراثها املعماري بدجمه يف 
ستشرفجديدة تطفرة ثلميحيث،سطيفالوطين لآلثار بتحف املاحلياة املعاصرة على خالف 

.)12:ورةالصّ (واعد مستقبال

عمارة املتحف يف ةاخليم الدّ اقساألميصمّ بين تيُ عادة ما :اخلييع الدّ وز مخططات التّ ). جـ
جلّ تفتقد إليه وهو ما، اجلمهوريارةلزّ األمنوذجي سار املرسم مالمح على نقطة أساسية هي 

،املوجه ألغراض وظيفية أخرى غري الوظيفة املتحفية،ارخييةتّ الاعمار طبيعةحبكم الوطنيةتاحفامل
تحف امل(اجلزائريف بّكرة املتاحف املحّىت مباينوأمتاحف، عامل الّتارخيية احملّولة إىل مقرّات شأن امل

1 MARYE (G) & WIERZEJSKI, Op.cit, p III.
2 OULEBSIR (N),Op.cit, p 264 colonnes 1 – 2.

 يف اجتاه واحد ال يقبل العودة معه مرّة ثانية، حّىت ال حتدث جتمعات يارةمسار الزّ هو لمتاحفلاخلي قسيم الدّ يشرتط يف التّ ما
ا اخلارجة منه، فضال عن تسهيل عملية الرّقابة على أعوان األمن عوافدجلمهور الافلولوصدامات بني  لى املتحف، ونظري

.باملتحف، وتسّهيل عملية اإلخالء واإلجالء للّزوار يف احلاالت الطّارئة، دون صعاب أو أخطار ُتذكر
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مل حيث،)وهرانب"أمحد زبانة"الوطين تحفامل، و "سريتا"الوطين تحف امل، و لفنون اجلميلةالوطين ل
. بقت اإلشارة من قبل، كما سآنذاكمعامل العمارة املتحفية بالّصورة املعروفة عليها اليوم تتحّدد

متاما الوطنية غري متناسقةتاحفامللّ اخلي جبوزيع الدّ التّ ططات خمجاءتفقدوبشكل عام، 
يهاُيسجّل عل، حيث لمتحفاألمنوذجية لعمارة الهذا املبدأ األساسي يف تصميم خمطط الّتوزيع بمع

يف بعض والّتدافع صادمالتّ إىل درجة زاحمتّ وال،االكتظاظىلاملفضية إوالفّنية ، الكثري من املآخذ الّتقنية
تحفاملمثل وضعيةبعض احلاالت، يهان يف التّ يتعّداه إىل حدّ بل ، وباملدارج،خلاعند املداحلاالت 

يف دخل رق التّ فِ نشاط، ويصّعبيعيقممّا،"الباردو"الوطين لألثنوجرافيا وآثار ما قبل الّتاريخ بقصر
.بسبب ذلكارئو الطّ حاالت 

-01:اناملخطط(سالميةلألثار القدمية والفنون اإلباملتحف الوطين اإلسالميةالفنون جناحف

اية القرن املاضي )02 دراجاملعائق شكليمثال، م، ومستهل القرن احلايل)20القرن (، املهيأ مع 
خطرا حقيقيا على يقفان جنبا إىل جنب شخصنيع سِ يال ، املتسم بالّضيق الّشديد إىل درجة أنّه1فيه

عندما ، وكبار الّسنأفواج الّتالميذ املدرسية، وخاّصة منهم زّوار املتحف، املرتددين عليه يف أفواج
إىل ما يؤول إليه تصّورنولنا أن يتأهب لدخوله، يلتقي فوج خارج من جناح العرض بفوج آخر

وجود قنبلة بكاذب دمي إبالغتقوأاحلاالت الطّارئة، كنشوب حريق جبناح العرض، يف هناكالوضع 
.، أو جمّرد إصابة زائر بوعكة صّحية طارئةداخل املتحف

د يف تعقيد األمر أكثر، هو منعرجاته اخلطرية، وافتقاده ملسار خاص بذوي اما ز ولعل
لول اجلمهور ، الواجب الّتفكري فيه كحّل ناجع للفصل بني فاالحتياجات اخلاّصة، أو مصعد آيل

ا الح العرضالّصاعدة جلنا  ني بحتكاك املباشربذلك االمنه يف املستقبل القريب، ومنع ّنازلة، ونظري
.ابعضهم بعض

122م، ص 1988قافة، دمشق، ، منشورات وزارة الثّ المتاحف،)بشري(زهدي 1
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بقلب )06-03:املخططات(عبية قاليد الشّ لفنون والتّ الوطين لتحف مثله يف ذلك، مثل مقّر امل
قني، وعرض قاعاته ضاف إليه تعّدد الّطوابق إىل أكثر من طاب، حيث يُ قصبة مدينة اجلزائر العاصمة

لشخص واحد ال تسمح أمتار يف مقابل كثرة معروضات بعضها إىل درجة )3(األقّل من ثالث 
ى الزّ نيبالّتحرك  يارة للقاعة، ومن يروم ها حبرّية، ناهيك عن رسم معامل زيارة دورانية الّشكل بني من أ

، خصوصا إذا ما عليهالطّلبة والّتالميذ أفواج اترّدد مع ، فأكثرتتعقد األمور أكثرإذالّدخول إليها، 
تزويده بأخرى جديدة ُوضع باحلسبان، افتقاد هذا املعلم الّتارخيي يف األصل ملنافذ الّنجدة، وتعّذر 

من جهة، والعائق القانوين، املتمّثل يف تصنيف بسبب طبوغرافية املكان، الّيت ال تسمح بذلك البتة
. لّرتاث الوطين من جهة ثانيةضمن قائمة ايهذا املعلم الّتارخي

ت، و أعطاب تقنية  "الباردو"الوطين تحف امل(تكّررت يف بقية املتاحف الوطنيةتشا
الوطين تحف املو ،)12-11: املخططان(لفنون اجلميلة لالوطينتحفاملو ، )10-07: املخططات(
،)18-17:اناملخطط(" سريتا"الوطينتحفاملو ،)16-13: اتاملخطط("ين ديينناصر الدّ "
املتحف الوحيد علول؛بكيفية، أو أخرى)22-19:ناخططامل(سطيف الوطين لآلثار بتحف املو 

: اتاملخطط("زبانةأمحد"الوطين تحفامل، هو مقرّ يف نظرناتلك العوائقوأخطار ثقلالّذي جنا من 
23-26(1.

ا من ِقبل خزينالتّ فضاءات بقي يف ختام هذا العنصر، اإلشارة إىل نقص  ، وقّلة االعتناء 
رة املتحفية املعاصرة امجيعا، ففي الوقت الّذي تشّكل فضاءات الّتخزين بالعممسّريي تلك املتاحف

يفتقد إىل ، رمزي، ُيسجل حتجيمها باملتاحف الوطنية إىل مستوى 2نسبة أعلى من نسبة جناح العرض

1 Doumergue (F), Histoire du musée d’oran de l’année 1882-1898, Bulltin de Société de
géographie et d’archéologie d’Oran, 1925, p 17-19 ; Doumergue (F), catalogue raisonné, des

objets archéologiques contenus dans le musée municipale d’oran, tome 53, extrait du
bulletin de la société de géographie et d’archéologie de la province d’Oran, Oran, 1932.

.126ص، مرجع سابق،فصول في علم المتاحفشرقي، 2
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العصري ، والّتجهيز الوقائي املالئم، والّتأثيثعملية االقتناءالكافية ملواصلة ناسب، والّسعةاملوقعامل
.1يف هذا الّنسق العامبوسائل والوقاية والّسالمة من خمتلف األخطار البشرية والطّبيعية

ئ كان تصميمه يف بادحيث،سطيفالوطين لآلثار بتحف املباستثناء :مواد الخام). د
ساراملنتصف مبّوير معماري عميقرى عليه حتجي، قبل أن صةاملتخصاألثرية راسات األمر كمركز للدّ 

تعميم موضة األخرى كان قبلوطنية ات املتاحف البقية مقرّ بناءنّ ، فإيف مثانينيات القرن املاضي
غم من تصنيف الرّ العنيفة بات األرضية واهلزّ ،لزالزللاملضادة، وكذا توظيف الّتقنياتمسنت املسلحاإل

، اجلفافو ات،الفيضانواملّد البحري، و ،الزالزل، كعرضة لألخطار العشرناطق األكثر املضمن اجلزائر 
سبة لتلك املعامل بالنّ ة، سواءواد طبيعية حملية هشّ مبحيث بُنيت عمائر تلك املباين،اجلرادو واحلرائق،

الوطينتحفاملالّشعبية، و مثل مقّر املتحف الوطين للفنون والّتقاليد دة يف الفرتة احلديثةاملشيّ ارخييةالتّ 
"ناصر الّدين ديين"كمقّر املتحف الوطين قليدية  ، أو معامل العمارة التّ بأعايل مصطفي" الباردو"

املتحف الوطين لآلثار القدمية (دة يف ظّل االحتالل الفرنسيمقرّات املتاحف املشيّ أوببوسعادة، 
بقسنطينة، " سريتا"مبدينة اجلزائر، واملتحف الوطين املتحف الوطين للفنون اجلميلة و والفنون اإلسالمية، 

.)يف وهران" أمحد زبانة"ونظريه 

بسيط، وتقنيات بناء حمّلي طبيعييف استخدام مواد خام تلك العمائر جمتمعةإذ تتقاطع 
واخلشب، وغريها من املواد املتوفرة ،خام األبيضوالرّ ،ليجوالزّ ،جلصوا،، واآلجرحلجراكتقليدية،

واآلليات املضاّدة حة، أو اهلياكل املعدنية،نة املسلّ استخدام اخلرسانة، واخلرساالّلجوء إىل دون يا،حملّ 

قارئ كتمان السّر يف حتقيقاتنا امليدانية بتلك املتاحف، نعتذر للمنّا مببدأاخلصوصية تلك املؤسسات املتحفية، ومتسكاحرتاما1
الكرمي عن حتاشي عرض الّتفاصيل بشكل أوضح، وبتشريح أدق، حيث سيخصص كّل ذلك ملسؤويل تلك املؤسسات، إن رغبوا 

.يف استشارتنا ومساعدتنا هلم مستقبال
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وغريها من املواد الّيت تعرضها تكنولوجية البناء يف الوقت الرّاهن، كبدائل ناجعة يف هذا للّزالزل، 
.املقام

:االلكترونيجهيزالتّ . )2
املتاحف الوطنية املذكورة على تسجيل مجلة من املآخذ ت قرّاّررة ملامليدانية املتكةعايناملأسفرت 

:، أبرزهاوالّسالمة من خمتلف األخطار البشرية والطّبيعيةبوسائل الوقاية واألمنعليها يف جمال الّتجهيز
بوسعها إثارة حرائق متاما، و غري آمنة وهي بذلك استخدام أجهزة مقّلدة يف جّل األحيان، -
ة من فصول الّسنة ببالدنا، حيث تقرتب رّ ااحلاترات موضعية يف أية حلظة، والسيما يف الفرت أو انفجا

الطّلب ازديادوقتيف الفرتات الباردة أيضا، حّىت بل درجة مئوية، )50(درجة احلرارة من اخلمسني 
يار الكهربائي، لتّ لإىل انقطاعات مفاجئة العملية فضي حيث ت، ة للتدفئةكثر بعلى الطّاقة الكهربائية

فها متاما بسبب فرطها حلساسية الإتتعطيل عمل تلك األجهزة بشكل طبيعي، أو حّد قد تصل إىل 
ناهيك عن قّلة جناعتها يف كثري من األحيان تذبذب شّدة الّتيار املتدفق إليها بشكل غري منتظم؛ 

كّونات أساسية يف هذاملالقتصارها على جمموعة جّد حمدودة من منظومة احلفظ الوقائي، وإغفاهلا 
. املقام

الوقاية واألمن ال خيضع لدراسة أمنية أّن تنصيب ذلك العدد الّضئيل من أجهزة -
من قبل تقنيني هّواة يعملون لدى بائعي بشكل عشوائي متخصصة، كما يؤّكد ذلك بوضوح تنصيبها 

ني يف جمال تأمّ ة خاّصة، تنشطصغري تلك األجهزة املستوردة كموجهني، أو من طرف شركات 
ا املهنية إىل تأّمني مثل هذه املؤسسات احليويةالّسكنات، واحمل . ّالت، والورش، حيث ال ترتقي خرب

بة، وطريقة توزيعها بتلك املتاحف مجيعا، ممّا يوحي جليا الّتشابه الكبري بني األجهزة املنصّ -
قائية، ليس من باب االقتناع حباجة إجراءات و منبأّن كّل ما قام به مسؤولوا املتاحف الوطنية 

م املتحفية ملثل تلك الّتجهيزات اإللكرتونية بقدر ما هو استجابة مباشرة ملراسالت رمسية من  مؤسسا
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م املتحفية )وزارة الثّقافة(قبل اهليئة الوصية على املتاحف الوطنية  ، حتّثهم على ضرورة جتهيز مؤسسا
وّردوكالء ملكن أن ُيستشّف من تشابه األجهزة، أي الّتعامل مع ، كما ميبوسائل الوقاية والّسالمة

باألفضل طبعا، وإغفاهلا لتجهيزات كثرية غري متوفرة يف الّسوق احملّلية بسبب قّلة خربة واحد هلا، ليس 
ا، أو ب عليها حمّليا، وبالّتايل كسادها يف قبالمن قّلة اإلؤالءهخوفسبب املوّردين احملّليني 

ممستودع ّ ا رون يف وسائل رقابة عاّمة، وليس يف جتارة أجهزة الّنظم اخلاّصة،  جّ تَ م يُـ على اعتبار أ
.كما سلفت اإلشارة من قبل

يفالوطنيةحفايط املتحمآليات تأّمني اشرتكت:متحفمحيط الين أمّ تتجهيزات). أ
ية، واإلضاءة، بالّشبابيك الّتسييج بالقضبان املعدنية، تعلوها أسالك شائكة، وسّد منافذ الّتهو 

مقّر املتحف الوطين لآلثار حميط يف تفاصيل أخرى كثرية، فقد متّيز ت فيما بينهاواختلف؛املعدنية
)3(بوجود ثالثة املتاحف األخرىعن بقيةمثال)13:ورةالصّ (القدمية والفنون اإلسالمية حبديقة احلرّية

كن سّ وال، وجناح عرض اآلثار القدميةوسائل العامةوالجناح اإلدارة واملكتبة(أجنحة معمارية 
اإلسالمية إىل جانب املخزن، وورشة الّتطبيقية الفنون قتنيات، وجناح عرض اآلثار وموظيفيال

يتقامسها املتحف مع رّواد ) فضاء ارتفاق(، جتمع بينها باحة عمومية )الّرتميم، ومكاتب الباحثني
االبتدائية احملاذية له من النّاحية الّشمالية الّشرقية من جهة ثانية، احلديقة املذكورة من جهة، واملدرسة

.)14:ورةالصّ (جيه و لوحات اإلرشاد والتّ استخدامها لفضال عن 

بوجود فناء جانيب غريب املتحف سطيفالوطين لآلثار يف تحف مقّر املحميط بينما متّيز 
تابات الالّتينية، والّتماثيل الفّنية، حيث ال يفصلها خمّصص لتخزين بقايا اآلثار املعمارية القدمية، والك

اورة له من تلك اجلهة سوى سياج معدين قليل االرتفاع بالوسع  عن حديقة الّتسلية واحليوانات ا
؛ أضف إىل ذلك استخدام الّزجاج املدرّع، أو املصّفح ، حّىت يف وجود كامريات الرّقابةختطيه بسهولة

.)15: الّصورة(لى حميط املتحف يف الّنوافذ املطّلة ع
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بوهران فقد متّيز باستخدام األضواء الكاشفة إلنارة احمليط أمحد زبانةالوطينتحفأّما مقّر امل
؛ وأّما فناء املتحف الوطين سريتا فقد ُزّود بأجهزة )16:ورةالصّ (بةاقمريات الرّ ، وحتسني أداء كاليال

املنفرد بإحاطة حميطه بسور عازل حمكم البناء "لباردوا"الوطين تحفاملو االستشعار عن بعد؛ 
املتحف الوطين للفنون حميط األضواء الكاشفة، دون استخدام كامريات الرّقابة؛ و بمزّود ،)17: ورةالصّ (

اجلميلة حبديقة الّتجارب الّنباتية، حيث يسّجل فتح مداخل الّسياج اخلارجي آليا عن بعد، أي من 
تمّيز امل)19: ورةالصّ (عبيةلشّ قاليد الفنون والتّ ؛ ومقّر املتحف الوطين ل)18: رةو الصّ (ةساقمرة احلر 

.بتغطية فنائه املركزي، املدّعم بتسييج الّسطح العلوي للمبىن

عّينات الّدراسة على بعض الّتجهيزات اخلاّصة بتأّمني يتنطو :اخلدّ الين تأمّ تجهيزات). ـب
ا ق ّ على مكافحة خطرين أساسيني دون إمعان الّنظر يف هاليلة الفعالية لرتكيز املقتنيات املتحفية، إّال أ

قي األخطار البشرية والطّبيعية األخرى، حيث ُيالحظ الّرتكيز على خطر احلرائق، ومكافحة الّسرقةاب
، كما ُيستشّف بوضوح من االقتصار على أنظمة إمخاد احلرائق املركزية، املنطوية على خراطيم املوصوفة

لعملية املركزي، املتصلة بدورها بوحدة الّتشغيل ياحلرار االرتفاع الّدخان، أو جمسات استشعارملاء، و ا
: ورةالصّ (، مثل ما هو احلال عليه باملتحف الوطين لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية بالعاصمةاإلمخاد

ب قارورات اإلطفاء بأنواعها إىل جانغري الطّبيعيةاحلرارة وأ،، أو وحدات استشعار الّدخان)20
).الّسائلة، والغازية، واملسحوق(الّثالثة 

املتحف الوطين بالّنظام املعتمد علىسبلكن هذان الّنظامان غري ناجعني البتة، فما حي
على األقلّ أقسام يف ثالثة خرباء املتاحف اعتماده من طرفهو منعلآلثار القدمية والفنون اإلسالمية 

بسبب اإلنذارات جناح العرض، وخمزن املقتنيات، ومكتبة املتحف: ، أال وهيتحفاملبناية من 
اخلاطئة الّيت قد تثريها جمسات استشعار الّدخان يف اهلواء ساعة تدخني شخص قريب منها، دون أن 

ني يف األماكن العاّمة املغلقة علىالّتشريع الوطين ال مينع الّتدخعلى اعتبار أنّ وجودهاىلإينتبه 
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أجهزة االستشعار أضف إىل ذلك أنّ .1عكس ما هو احلال عليه يف بلدان االحتاد األورويب مثال
يف بلدان درجة مئوية، وهو معدل قد يكون كافيا )50(احلراري عادة ما تضبط يف حدود مخسني 

غري كافية متاما مثال، لكن بالّنسبة للعديد من املناطق اجلزائرية تعترب ، وروسياالّشمال األورويب، وكندا
، فضال عن احتمال تلف الكثري من 2يف فصل الّصيف، حيث تتجاوز درجة احلرارة اخلمسني درجة

. املقتنيات املتحفية املخمدة باملاء

هو استخدام ف، الوطنية، حمّل هذه الّدراسةما يُعاب على الّنظام املعتمد يف بقية املتاحفأّما 
عرض اآلثار القدمية، شأن جناح صعب جّرها، أو نقلها بني األجنحةقارورات إطفاء حبجم كبري ي

باملتحف الوطين لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية، واملتحف الوطين للفنون اجلميلة، حيث يقدر وزن 
ارا من العنصر كلغ)50(تلك القارورات خبمسني  يف الوقت الّذي جند فيه جّل حرّاس القاعات 

.عن عددها، وتوزيعها العشوائي عرب خمتلف أحناء عمارة املتحف، ناهيك الّنسوي

وأّما فيما خيّص جتهيزات مكافحة الّسرقة املوصوفة، الّيت ال تعّد عامال أساسيا يف موضوع 
هذا البحث، فقد اقتصرت على تنصيب كامريات الرّقابة يف أجنحة العرض، وتدعيمها يف بعض 

، وكذا تنصيب جهاز كشف املعادن على مستوى تشعار عن بعداملتاحف بكاشفات احلركة، أو االس
.مداخل الّزّوار، كما هو احلال عليه مبقّر املتحف الوطين للفنون اجلميلة

بناية املتحف، ني بقية الّتجهيزات الّضرورية األخرى لتأمّ اقتناء وفات مسؤولوا تلك املتاحف 
احملتملة الوقوع، والطّبيعيةمن بقية األخطار البشريةاء على حّد سو وعّماله وموظّفيهوزّوارهه،مقتنياتو 

.154، مرجع سابق، ص فصول في علم المتاحفشرقي، 1
م بكّل من )2017(درجة مئوية يف بعض أيام صائفة ) 50(ميكن الّتذكري يف هذا املقام إىل ختّطي درجة احلرارة عتبة اخلمسني2

ا الكثيفة، ناهيك عن اجلنوب اجلزائري، واحتمال ارتفاعها أكثر  والية الّشلف الّساحلية، ووالية تسمسيلت الّداخلية املتميزة بغابا
.املقاميف الّسنوات املقبلة بفعل ظاهرة االحتباس احلراري، الواجب أخذه بعني االعتبار يف هذا
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ومصادر بديلة ؛يف حالة الّطوارئلتسهيل عمليات اإلجالء واإلخالء حيث غابت فيها منافذ الّنجدة 
قياس أجهزةو ؛، أو ختريبها العمدياملشغلة لتلك األجهزة ساعة انقطاعها،للّتزّود بالطّاقة الكهربائية

ذا اخلصوصيفلوث نسبة التّ  ؛اجلّو الّداخلي باملتحف ملعرفة، ورقابة أثر مناخ حميط املتحف عليه 
على اعتبار أّن مجيع عمائر تلك املتاحف تفتقد ألنظمة مقاومة املباغتة ت األرضية زّاوأجهزة رقابة اهل

جغرايف شريطعربالّزالزل ساعة بنائها، كما سلفت اإلشارة من قبل يف الوقت الّذي جندها تنتشر 
أخطار احتمال وقوع ، حيث )01: اخلارطة("خّط النّار"يُعرف مبنطقة حمّلي، ينتسب بدوره إىل ما

واحتياطات املّد البحري املرافقة له يف العادة باملدن الّساحلية؛ أعلى املستويات عامليا؛ يفالّزالزل 
األسلحة أضرار رات الّتقليدية، و وأجهزة مقاومة االقتحام املسّلح، كالّتصّدي وإبطال مفعول املتفج

الّنارية اخلفيفة مبختلف أنواعها، واحتياطات مواجهة الفيضانات املومسية على اعتبار أّن شبكة الّصرف 
-الّصحي من أسوء شبكات الّتهيئة العمرانية ببالدنا، حيث يزداد خطر الفيضان مع املستوى صفر 

إىل ذلك غياب الفتات الّتوجيه أضف ؛ )21:ورةالصّ (بتلك املتاحف-الطّابق األرضي وما دونه
، أو وضعها "الباردو"وإرشاد اجلمهور بداخل أجنحة العرض، كما هو احلال عليه باملتحف الوطين 

على حوامل تقليدية، ال تستجيب ملتطلبات الوقاية والّسالمة، مثل ما هو احلال عليه باملتحف الوطين 
ذات ه ي، بدل املصابيح الكهربائية املزّودة بأسهم الّتوج)22: ورةالصّ (ورق ال، حيث اختذت من "سريتا"

عليمات تكما تقتضيه ،  )PLEXIGLAS(أو لوحات البالستيك الّشفاف الّلون األخضر، 
.يف هذا املقامباألماكن العاّمة األمنية " الربوتكوالت"

:بالمتاحف الوطنيةةاألمنيللمصلحةنظيميةالتّ هيكلةال.)3
يف ينظر األمنوذج (ملوظفي املتاحف الوطنية بلنا من قِ ى حتليل نتائج االستبيان املوجه علبناءً 

حيث ، ، يتضح جليا بأّن هيكلة مصلحة األمن ختتلف من متحف آلخر)امللحق األّول هلذا البحث
دينة مبواملتحف الوطين للفنون اجلميلة املتحف الوطين لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية؛ تتكّون يف
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،مناألأعوان و ، هنائبو ،ول األمنؤ مس:أربعة أصناف أساسية، وهممنمثال اجلزائر العاصمة 
ول خلية األمن ؤ مس:أساسية هيأصنافة ثالثمنبقسنطينة" سريتا"املتحف الوطين ؛ و اسرّ احلو 

ن أربعة أصناف م"أمحد زبانة"املتحف الوطين ؛ ويف احلرّاسو من الّصنف الثّاين، ن أمناعو وأ،والوقاية
.)نفعامل مهين خارج الصّ (ةاخليدّ الصلحة املمسئول بدوره، يتقدمها 

على مدار الّساعة طيلة أيام الّسنة مبا فيها إذ يعمل أعضاء طُُقم هذه املصلحة بنظام املناوبة
فرعية حبسب إمكانيات كّل متحف يف الّتوظيف، أو أفواجرقأيام العطل واألعياد، موّزعني على فِ 

واملتحف ،بقسنطينة"سريتا"الوطين تحفامليف كّل منهلذه األصناف، حيث ُقسِّم ُحرّاس الّنهار
طيلة يوم كامل، ويرتاح األّول فوج اليعمل حيث، إىل فوجنيببوسعادة "ناصر الّدين ديين"الوطين 

، إذ يعملإىل ثالث فرقالفوج اآلخر إىل غاية اليوم الّتايل، وهكذا دواليك؛ بينما ُقّسم حرّاس الّليل 
.كاملنية يومنيطيلة ليلة كاملة، مث اخللود للرّاحة ملدّ كّل فريق

، امماثل لسابقهةنظام مناوبة ليليعلى ، تعتمد األخرىالوطنية املتاحف بعضبينما جند 
إىلامنة صباحامن الثّ طوال األسبوع طاقم احلراسةيعملحيثيف طريقة مناوبة الّنهار،هوختتلف عن

يوم الّسبت، أي أّن بداية أسبوع العمل يحة ، وصباجلمعةيوم ما عدا صف مساءً ابعة والنّ غاية الرّ 
بدأ من زوال ذلك اليوم يف الّساعة الواحدة والّنصف على وجه الّدقة والّتحديد، مثل املتحف تلديهم 

.جودة مبدينة اجلزائر العاصمةالوطين لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية، وبقية املتاحف الوطنية املو 

، واملتحف الوطين لآلثار مبدينة سطيف للعمل بنظام "أمحد زبانة"فيما جلأ املتحف الوطين 
، حيث يعمل فريق الّنهار من الّساعة الّسابعة صباحا إىل غاية الّساعة الّسابعة ةاملداومة االثنا عشري

سّت وثالثون لغد، نظري االستفادة من راحة مقدارها ينوب عليه الفريق الّليلي إىل صبيحة امثّ مساء، 
.وهكذا دواليكساعة، أي يوم ونصف، )36(
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ليس لديهم هامش كبري يف )املسؤولون التنفيذيون(ومهما كان من أمر، فمدراء هذه املتاحف
ا مناسبة ملتاحفهم على اعتبار أّن كّل ا ملتاحف جمال توظيف عناصر هذه املصلحة بالكيفية الّيت يرو

الوطنية من وجهة نظر املّشرع اجلزائري، هي مؤسسات خدماتية، ذات طابع إداري، تستمّد ميزانيتها 
نفقتها، - اهليئة األعلى من املدير–" جملس اإلدارة"الرّئيسية من خزينة الّدولة اجلزائرية، حيث يتوّىل 

ة ختصيص عدد مناصب عمومي مهمّ الفعلي للمتحف، فيما يتوّىل الوظيف الاإلداري الّتسيري وممارسة 
ا، ولذلك ال ميكننا مناقشة هذه الّنقطة بالّرغم و الّتوظيف  جمالرتباك يف اا تثريه من ممرقابة عمليا

اءللمسؤولية املباشرة ملدر ةحل، اخلاضعااملصتلكالعمل باملناوبات، ونوعية انتقاء عّمال وموظفي 
رات سياسة وطنية، خترج على نطاق االرتباطه خبيي املعتمد، يف بناء الّسّلم اإلدار ةحف الوطنياملتا

.هذا البحث

:الّساهر على أمن وسالمة المتاحف الوطنيةالبشريطّاقم ال. )4
املساءلة الّيت أجرْيناها مع مسؤويل، وموظفي أّكدت:في الّتوظيفمعايير االنتقاء).أ

بعض املباشرة لاورة احمل، املدعمة بالبحثامللحق يف ذيل هذااملتاحف الوطنية عن طريق االستبيان 
إىل غياب وجهة نظر موحدة بني مسؤويل بتلك املتاحفأعوان األمن حول كيفيات توظيفهم 

، حيث ال تشرتط إدارة تاحفاملتاحف يف جمال توظيف هذه الّشرحية من عّمال وموظفي تلك امل
بينما تشرتط إدارة شرط؛يفها هلذه الفئة أيّ املتحف الوطين لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية عند توظ

ّتكّوين سنوات، وال)10(قّل عن عشر تال حيث جيب أن،عامل اخلربة" أمحد زبانة"الوطينتحفملا
،لفنون اجلميلةلالوطين تحفأّما امل؛ ة، إضافة إىل اإلقامة بذات الواليةيف نشاطات احلماية املدني

ياقة البدنيةواللّ ،كوين امليداينالتّ و ،الّسابقةاخلربة املهنيةو ،راسيى الدّ املستو ّكز على إّن إدارته تُر ف
شهادة حيازته رئيس فرقة األمن علىسطيف الوطين لآلثار بتحف يف حني يشرتط امل؛ املعتربة

ا فيم،، إضافة إىل حسن الّسرية، والّلياقة املعتربة)ائي(مستوى الثّالثة ثانوي أعوان األمن و جامعية،
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على " سريتا"بينما تشرتط إدارة املتحف الوطين يل؛ اللّ حلرّاس رى مسابقة خاّصة يف هذا املقامجتُ 
يف وشهادة تربص،خربة)2(سنتنيو ،الثة ثانويثّ المستوى انيةثّ الرجة دّ من المناألن اعو أ

ختصاص يف االوشهادة تربص ،انية ثانويالثّ مستوىأوىلدرجةمن األن اعو وعلى أختصاص،اال
تحفأّما إدارة املو ؛ املعتربةياقة البدنيةاللّ و فشهادة االبتدائي،س ارّ أّما احلخربة،نيتْ أيضا، إضافة إىل س

املستوى أساس املسابقة مع مراعاة ، فتنتقي توظيف هذه الّشرحية على"ين ديينناصر الدّ "الوطين
.أيضااملعتربةياقة البدنيةواللّ الّدراسي،

، ولذلك جند العنصر الّنسوي يشّكل نسبة معاق على اجلنسني طبّ ه الّشروط تُ علما أّن هذ
الّداخلية يف املدنتفي متاماخيوحضور رمزي يف متحف وهران، بينما معتربة يف متاحف العاصمة، 

ال ترحّب كثريا مبثل هذه الوظائف للجنس احملافظة ، حيث الّتقاليد واألعراف والّشرقية من البالد
.فيما يبدوالّلطيف

بكّل من املتحف الوطين لآلثار القدمية من األنات وْ معدل توظيف عَ مهما كان من أمر، فإّن و 
من مجلة )6/1(هو الّسدس مثال والفنون اإلسالمية، ونظريه املتحف الوطين للفنون اجلميلة بالعاصمة 

باملتحف الوطين للفنون و ؛املئةيف)28.57(" الباردو"الوطينتحفاملبو ؛أفراد الطّاقم األمين باملتحف
؛وهرانيف " أمحد زبانة"باملتحف الوطين فقط وعونة أمن واحدة؛عونات)3(ثالث والّتقاليد الّشعبية 

بقسنطينة، واملتحف الوطين لآلثار " سريتا"املتحف الوطين (بقية املتاحف األخرى تفتقد متاما بينما
.ذه الّصفةاتموظفإىل)ببوسعادة"ناصر الّدين ديين"بسطيف، واملتحف الوطين 

تلك املتاحف الوطنية مرّة أخرى حول عقود نظر وجهات تباينت:وظيفالتّ نوع).ـب
الّتوظيف، فمنها من رّكز على الّتوظيف الّدائم  مثل املتحف الوطين لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية؛ 

أمحد "املتحف الوطين كاملتاحف الوطنية،  جلّ ّتوظيف الّدائم واملؤقت، مسة ومنها ما مجع بني ال
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، واملتحف الوطين لآلثار بسطيف، واملتحف الوطين للفنون اجلميلة، واملتحف الوطين للفنون "زبانة
مفتوحة ناصر الّدين ديّين؛ ومنها ما اقتصر على الّتوظيف بعقود "واملتحف الوطين والّتقاليد الّشعبية، 

".الباردو"احلال عليه مع املتحف الوطين ، مثلما هو جلاألةغري حمّدد

، بشكل عامُحيسب على تلك املؤسسات املتحفيةما:المتواصلينكويندريب والتّ التّ ). جـ
األعراف الربوتوكولية يف هذا املقام، حّىت حيافظ به لّتكوين الّدوري املتواصل، كما توصي غياب اهو

ئمني للّتدّخل يف خمتلف احلاالت الطّارئة حبنكة واحرتافية أولئك األعوان على لياقتهم واستعدادهم الّدا
، البعيدة كّل البعد عن بعض املبادرات املعزولةبالقيام، هو ه يف هذا الّنسق العامناسجلعالية، وكّل ما 

، كما )8(ني فقط من مجلة الّثمانية وطنينيحفمتمن طرف يف املتحف الّتمارين الّدورية احملاكية للواقع
. يف موضعه أدناهفّصلهو م

املوظفني القدماء مبرافقة زمالئهم احلديثي عهد بالّتوظيف الكتساب أجبديات بعض قيام 
ا بعد  ما بني بضعة تتراوحبص، أو الّتجريب لفرتة وجيزة الرتّ فرتة انقضاء املناصب الّيت سيشغلو

ف الوطين للفنون اجلميلة، املتحب، كما هو احلال عليهأسابيع إىل بضعة أشهر يف أفضل الظّروف
.حيث يُلزم األعوان القدماء مرافقة زمالئهم اجلدد من شهر إىل ثالثة أشهر

أمحد "الوطينتحفاملأقبل عليهأو االستعانة ببعض أعوان وإطارات احلماية املدنية، مثل ما 
الّتعامل مع أعوانه حول فائدة م، حيث نظّم تربصا قصريا ل)2015(يف شهر مايو من عام " زبانة

الوعكات الّصحية املفاجئة ألحد الّزمالء، أو رّواد املتحف، كحاالت اإلغماء، والعثرات اخلطرية، 
، حيث عبيةقاليد الشّ لفنون والتّ لالوطينتحفوامل؛مبقر املتحفمتتاليةذلك على مدى ثالثة أيامو 

احلماية املدنية ان وإطارات من جانبه دورة تكوينية على شرف أعوانه بإشراف أعو هو اآلخر نّظم 
.املذكوراملتحفقّر مبأيضا طيلة شهر كامل
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:ارئو الطحالةفي اإلخالءاحتياطات . )5
اإخالءقامت بعملية مل يسبق ملتاحفنا وأن  بل األكثر من ذلك هو افتقاد ، منذ تاريخ نشأ

بالّنسبة للجمهور افات األوليةسعللقيام باإل، وفضاءات اإلخالءجدةملنافذ النّ بعض املتاحف الوطنية 
مع مقّر املتحف الوطين للفنون والّتقاليد مشار إليه يف موضعه من قبل وطاقم املتحف، مثل ما هو 

إجالء املقتنيات املتحفية الّثمينة عند االنتقال إىل حماولةحبّدة أكرب تطرح اإلشكالية نفسها و ؛الّشعبية
للحّد األدىن من مستلزمات العملية، وكذا جمتمعةتاحفاحملبوسة بالّداخل، حيث تفتقد تلك امل

ة ألعوان سطر رتفة، كما ميكن أن يستنبط بوضوح من نوعية الّتمارين الّتكوينية املالكفاءات البشرية احمل
. األمن أعاله

:فصلخالصة ال
ية املناسبة انطالقا من العرض الّسابق، يتضح جليا بأّن متاحفنا الوطنية تفتقد للّتهيئة املعمار 

بوصفها معامل تارخيية يف جمملها؛ كما يفتقد مسؤولوها للثّقافة األمنية تحفألداء املهام املنوطة بامل
املتخّصصة، حيث كان انعكاسها الّسليب واضحا على مستوى الّتجهيز بوسائل الوقاية والّسالمة يف 

، ونوعية الّتدريبات املوجهة إليهم بعد متاحفهم، وكذا معايري انتقاء إطارات وأعوان األمن من ِقَبلهم
.يف مستوى أدىن بكثري من مستوى الّتحديات املقابلة هلاالّتوظيف، حيث تبدو 



الثثّ الفصل ال
يةـــاحف الوطنـن المتــددة ألمــار المهــل األخطـيـــتحل
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:تمهيد
سرعان ما ،عرب العاملعديدةبشريةحوادثطبيعية و كوارثعرضةوالزلت املتاحف كانت

أقدم ثاين "البوالق"تحف ملمثل ما وقع الت، ايف بعض احلبناية املتحف بكاملها فقدانهاليترتب ع
، ومل ، حيث غمره طمي، ومياه الفيضان املومسي لنهر الّنيل عن آخرهم)1878(سنة صرمبمتحف

احلادثةتلكتاريخ وقوع ن مكاملة إالّ بعد مرور ثالث سنوات  وتشّغيله تتمكن إدارته من إعادة فتحه
" جيتيرماإل"مثل ما وقع ملتحف ة مينثّ القتنيات املبعضاندفقأو . 1م)1881(، أي يف سنة فجعةامل

والعديد من املتاحف العربية مبصر، وسورية، م،)1917(بروسيا يف خضم أحداث الّثورة البلشفية عام 
، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف "الرّبيع العريب"أحداثرف جتّوزا بما عُ تطّوراتوالعراق مؤّخرا يف

.هذه الّرسالةمقدمة

أخطار طبيعية وبشرية ليست يف مأمن من هي األخرىالوطنية نامتاحفا يوحي جليا بأنّ ممّ 
ينظر (ةاملباغتيةلالز زّ الركات احلرضية، و األهزّات عّرضة للمالسيما وأّن مواقعها اجلغرافية ،ةشام

يف العاشر نوفمرب "باب الواد"فيضان مثل ،ارفةاجلفيضاناتمبياه الغمرهااحتمال و ،)01: اخلارطة
واملمتلكات العامة واخلاّصة ،وما ترتب عليه من خسائر فادحة يف األرواح البشريةم،)2001(من سنة 

املتحف الوطين للفنون "مقّر املؤملة على مقربة من ةاأسجرت وقائع تلك املحيث على حّد سواء،
.حبّي القصبة العتيق" والّتقاليد الّشعبية

ابشريةاألخطار القال عنميكن أن يُ هنفسيء الشّ و  تعرضها لالعتداء كاحتمال املرتبصة 
وأحداث الّشغب املرافقة ، االجتماعيةاالحتجاجات و ،ياسيةعن االضطرابات السّ نيمجاوالتخريب النّ 

.وحنوهاللمقابالت الكروية، 

.39، ص 2002، الّدار املصرية اللّبنانية، القاهرة، الطّبعة األوىل، مدخل إلى فن المتاحفرفعت موسى حممد، 1



تحليل األخطار المهددة ألمن المتاحف الوطنية:الثالفصل الثّ 

59

خمتلف واجهة االستعداد ملأهب و لتّ املبادرة لضرورة من النّاحية العملية يتطلب هو ما و 
ثقلأّن أو وخيمة،ت العواقب ما دام،احتمال وقوعهاضآلة عن بصرف الّنظر احملتملة األخطار 

.واهيةب االستهتار، واالنتقاص من شأن تلك األخطار حبجج ذرائعيةاسبألتعود ما عادةسائراخل

األخطار الخارجية:المبحث األول
وقع ملاوراحمليط ابحمتملة الوقوعاملرتتبة عن أحداثيُقصد باألخطار اخلارجية، األخطار 

امجة عن تصرف ة جرّاء ذلك بصرف الّنظر إن كانت نجسيمأضرارها من ينجّر عناملتحف، وما قد 
، القاهرةيف تحف الفّن اإلسالمي مبهحلقأوما ، بشكل إرادي كدوافع تعّصب الفكر املتحّجراإلنسان

أكرب متحف للفّن واآلثار اإلسالمية يف العامل اليوم من أضرار جسيمة على مستوى واجهة املتحف 
عريق، وإتالف وتشويه مئات املقتنيات األثرية النّادرة بداخله، حينما أقدمت بوصفه معلم تارخيي 

م)2014(يناير28تفجري مركز األمن املقابل له يف الّضفة الثّانية من الّشارع يوم ة إرهابية علىجه
الّسامة ، واإلشعاعاتالغازاتتسّرب و ،نفاذ األمحاضأو ؛1كر ال التخصيص واحلصرعلى سبيل الذّ 

.مار الّشاملالدّ سلحة بإحدى وسائل أ، أو اعتداء عسكري مباغتةناعيةصةكارثامجة عن  النّ إليه 

الوقفاتساعةمجة عن االنفالت األمين االنّ ، مثل حوادث الّشغب إراديغري بتصّرفأو
املصريية يف  املناصرين يف عقب انتهاء املبارياتاالحتكاك القائم بني أثناءاحلركات االحتجاجية، أوو 

وفئة الّشباب واملراهقني منهم خاّصة،أحّب لعبة رياضية إىل قلوب اجلزائريني عاّمة،كرة القدم
ا الطّائشة  ّورا، وعنفا، وما قد يرتتب عن تصرّفا تمع احملّلي، واألكثر  بوصفها الفئة اهلّشة يف بنية ا

ا حول مصري امد عقباهحيال قديف هذا املقام من نتائج بيعية الطّ من الكنوز املتاحف، ومقتنيا
. ةّنادر الوالثّقافية 

فتحي حسن ملكاوي، إدهام حممد حنش، : ، إشرافموسوعة الفن اإلسالمي: ، يف"متحف الفن اإلسالمي"، )الرزقي(شرقي 1
).قيد الطّبع(رائد مجيل عكاشة، نشر املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 
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:األخطار البشرية). 1
مسريات واعتصاماتاجلزائرعرفت سبق وأن :غير المؤّطر بإحكامعبيالشّ الّتجمهر).أ

مثل ما كان احلال عليه 1الّثالثني سنة األخريةمن مواقع بعض املتاحف الوطنية طيلة عديدة بالقرب
، وحتديدا على مستوى مفرتق املقابلة ملرصد حقوق اإلنسان بأعايل مصطفى باشا" اأديسا بيب"حبديقة 
اورة ملتحفيْ )ST. GEORGES(" جورجقديسال"املعروف باسمالطّرق بقصر الّشعب، " الباردو"ا

حيث مازال املكان إىل اليوم حمّل وقفات حبديقة احلرّية،" اإلسالميةواآلثار القدمية والفنون"
ا بني الفينة والفينة األخرى احتجاجية  من طرف أهايل املفقودين يف ظّل املأساة الوطنية الّيت شهد

. القرن املاضييف عقد تسعينياتالبالد 

وإقالع كانت ومازالت كذلك حمطة وصول ،  العاصمة دائماساحة الّشهداء مبدينة اجلزائر 
العمومي تحفامل"ْي بعد عن مقرّ تال لكثري من املسريات الّسياسية، والّتجمعات الّنقابية، بينما ل

املتحف الوطين للفنون "كذا و ،)06: اجلويةالّصورة(اليوم "اخلط العريبزخارف لمنمنمات و لالوطين
ساحة أول ماي، حيث يف ذلك شأنا؛ شأببضعة مئات األمتار فقطسوى "والّتقاليد الّشعبية

وال سيما منها حسني ،ئيسي الرّابط بينها وبني األحياء الّشرقية العريقة من العاصمةهج الرّ النّ ينتهي 
من جهته املتمّيز هو اآلخر صوص، على اخل2، وكذا دار الّشعب)بلكور(داي وحممد بالوزداد

أيام إجراء عليه مية لكرة القدم ة، وتدفق مناصري الفرق العاصنقابيمبسريات سياسية واحتجاجات 
حبديقة الّتجارب يف " املتحف الوطين للفنون اجلميلة"يكون قد ،ريةغفجبموع املقابالت الرّياضية 

20خصوصا وأّن ملعب ،أحد ضحايا أعمال شغبهاعلى حافة هذا الّنهج مباشرة الواقعة،احلاّمة

.بالعناصر ال يبعد عنه كثريام )1956(أوت 

.م)1988(أكتوبر عام 5الّشغب الّيت مّست أحياء كثرية بالعاصمة يف ظّل أحداث حتديدا منذ أحداث1
.املقّر احلايل لالحتاد العام للعمال اجلزائريني2
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اور لفضاء جتاري، "زبانةالعمومي الوطين أمحد تحف امل"تعّرض مامثل باملدينة كبريشعيبا
ج الرّئيسيةيف اآلن ذاته املفتوح اجلديدة يف وهران،  كان،  قبيلمن هذا الهلجومنيعلى أحد األ

مولودية "ناديتعثرإثر يفم )2008(ماي28-27بتاريخمن طرف مناصري كرة القدم األّول منهما 
للّرشق املتحف تعرض حيث ،اينثّ إىل القسم المن القسم األّول يف البطولة الوطنيةتدحرجهو " وهران

. املناصرين الغاضبنيبعض باحلجارة، وحماولة اقتحامه من ِقَبل 

بعض طرف ، أو من منفسهأنياحملتجاملواطنني مجهور من طرف الثّاينكان اهلجومبينما  
اإلعالنعقبيفم)2012(يناير08بتاريخيف مسرية شعبيةمصفوفهاملندسني بنياملشاغبني 

مرّة ثانية تعّرض املتحف كالّسكر آنذاك، حيث املدعمةرفع أسعار بعض املواد الغذائيةعن املفاجئ
ا  ّ ة لسابقتها، إالّ أ .1تذكرأضرارا لحق بهمل تُ من حسن الطّالعألحداث مشا

ا يؤّكد بوضوح أّن مثل هذه األحداث ليست حبوادث معزولة عابرة بقدر ما هي أحداث مم
ا، وبوسعها أن ت يف أية أي متحف وطين بالعاصمة، أو مستقبال ستهدفعاّمة متكّررة ال يستهان 

" املتحف العمومي الوطين لآلثار"، كما ميكن أن يستنبط من موقع نقطة من القطر اجلزائري الفسيح
املدينة على اعتبار أّن مقّر يف وسط على أحد الّشوارع الرّئيسية قر الواليةينة سطيف، املقابل ملمبد

ينجّر عليها ، وما قدالوالية هو حمطّة وصول كّل املسريات، وعقد االعتصامات على الّصعيد احملّلي
لتنفيذ احملتجنيوفصفاملشاغبني بني من أحداث الّشغب يف حالة الّتأطري الّسيء، أو عند اندساس 

. ةاصّ اخلمخمططا

مبدينة ين ديينف الوطين العمومي ناصر الدّ تعّرض املتح:ةاإلجرامياتاالعتداء). بـ
دا، وحلق مْ م، حيث ُأضرمت الّنار فيه عَ )1995(بوسعادة يف هذا الّسياق إىل اعتداء إرهايب سنة 

يف مقابلة خاّصة معه مبقّر املتحف املذكور املتحف الوطين أمحد زبانةبول األمن ؤ لطفي حممد، مس:تصريح أدىل لنا به الّسيد1
.م2012أوت 26بتاريخ 
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قبل رج املتحفا، ومد"ناصر الّدين ديين"باملبىن جرّاء ذلك أضرارا معتربة مّست سقف بيت الفّنان 
.1دون أن يلحق مبقتنياته أضرارا تذكر، عليها اليوماورة الّيت مها بالصّ مإعادة ترميميه

مواقع املتاحف الوطنية بشكل عام بعيدة عن مراكز الّتصنيع،:ناعيةصّ الكوارث ال). ـج
، تفتقد مبكننة تقليديةاليوم جّل مصانعها وورشها تعمل لكن،يف ذلكواجلزائر مل تبلغ بعد قدرا عاليا 

ذا اخلطر، كاملتحف الوطين ، ومثةاملتطّورعنيصتّ الية يفاألمنالّسالمة ملعايري  بعض املتاحف املهّددة 
ء على شاطئ البحر، الّتابعة للّشركة الوطنية للفنون اجلميلة، املهدد خبطر احملطّة املركزية لتوليد الكهربا

؛ شأنه "سونرتاك"خزّانات احملروقات الّتابعة للمجمع البرتويل الوطين خطرنها م؛ وغري بعيد "سونلغاز"
يف ذلك شأن متحف بلدية سكيكدة لآلثار، حيث ال يبعد عن حمطّة تكرير البرتول ومتييع الغاز

شهدت ي يف الوقت الذّ على أقصى تقديرتال تتجاوز ثالثة كيلو مرتا،سوى مبسافة قصريةهناك
ينظر الّصورة (عّدة حرائق وانفجارات خفيفة املفعول يف مستهل هذا القرناندالع تلك احملطات فيه

. )08اجلّوية 
اورة ملتحف الفنون اجلميلة مبدينة  ناهيك عن عشرات املصانع والورش املتوسطة والّصغرية ا

قلب املدينة الواقع جبوار سوق شعبية يفزائر العاصمة، وكذا املتحف العمومي الوطين أمحد زبانةاجل
، حيث تنعدم شروط الّسالمة األمنية من األخطار ، كما سلفت اإلشارة من قبلوهرانباجلديدة 
. هناك، واألنشطة الّتجارية الفوضويةالّصناعية

احليطة واحلذر، واعتبار مجلة احلرائق بالّتحّليضرورة من الّناحية اإلجرائية،وهو ما يتطّلب 
للقائمني املسجلّة على مستوى تلك املؤسسات االقتصادية مبثابة انذار أّويلالّسابقة، واالنفجارات 

ة وادث مستقبلية واالستعداد حل،قصد الّتأّهبعلى هذه املتاحف  أقوى مفعوال، قد تكون مشا
.اذاحف اوقد ميتّد تأثريها املباشر، أو غري املباشر إىل تلك املتأكثر دمارا،و 

ا1 13عيسى بن زيان يف مقّر املتحف املذكور،  يوم :ول األمن مبتحف ناصر الدين ديين الّسيدؤ مسشهادة شفوية أدىل لنا 
.حبضور اآلنسة بوعلي صليحة، ملحق باحلفظ يف متحف أمحد زبانة بوهران2012جوان 
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للّسرقة مرّات عديدة سبق وأن تعّرضت بعض املتاحف اجلزائرية :االقتحام المسّلح). د
ا املسروقة  من لعلّ و ، 1ق الّسوداءاسو يف األويج رتّ البغرض الوطنخارجإىل املوصوفة، وحتّويل مقتنيا

، احملّول م)2014(أبريل )13(عشر يف الثّالث2"بورغون"عملية اسرتجاع قناع الّسرقات تلك طرفأ
من متحف سكيكدة، كّلها إىل تونس، وتسعة رؤوس رخامية أخرى، ُسرقت  م)1996(من عنابة عام 

.3"زين العابدين بن عليّ "ا من بيت أحد أقارب الرّئيس الّتونسي املخلوع ادعت عملية استمتّ حيث 
ي كان ما أثارته جريدة الّشروق اليومي خبصوص قضية الّرعية املصري، الذّ م)2013(بأشهر اوقبله

، وما أسفر عليه الّتحقيق األمين من تفكيك يشغل منصب حمافظ تراث بأحد متاحف مدينة اجلزائر
ريب اآلثار اجلزائرية من املواقع األثرية واملتاحف ا حنو لوطنيةشبكة دولية خطرية حترتف سرقة و

.4وبعدها بقليل قضية متحف قلعة بين محّاد على سبيل املثال ال الّتخصيص واحلصراخلارج؛

لس الّدويل للمتاحف"نشرة : أكثر تفاصيل حول هذه الظّاهرة املتنامية يوما بعد يوم يف عامل اليوم ينظر1 ائعة الذّ " منظمة ا
م، وهي )1993(دأبت املنظمة على نشرها سنويا بانتظام منذ عام حيث، "ممتلك ثقايف مفقود100: "الّصيت، املوسومة بـ

تلكات الثّقافية املفقودة يف بلدان املغرب العريب، بعدما تطرّقت يف وقت سابق إىل ممتلكات اآلن بصدد إعداد كتاب خاص باملم
، )1997(، ّمث ممتلكات أمريكا الالّتينية )1997/ 1994(م، ّمث ممتلكات إفريقيا الّسوداء )1997/ 1993" (الكومبج"

).2001(وأخريا ممتلكات أوروبا 
سنة هفااكتشفيما كان تاريخ ،كلغ)300(ثالمثائةوزنهبلغة، حيث ومانيالرّ إىل الفرتةتارخيهيعود الّرخام األبيضقناع من 2
قافة بني وزيرة الثّ أُبرمتاتفاقية وقد مت اسرتجاعه إىل أرض الوطن مبوجب. يف ضواحي مدينة عنابة" هيبون"مبوقع م)1930(

الّيت أذاعها الّتلفزيون اجلزائريمساًء،امنةخبار الثّ أاملصدر نشرة ،"اد الصقليمر "ونظريها الّتونسي"خليدة تومي"الّسابقةاجلزائرية
مخسة "نجون فرونسوا"للفنان الفرنسي " هاأبناءاألم تطعم "لوحة شأنه يف ذلك شأن اسرتجاع.م13/04/2014مساء يوم

م؛ وقد ّمت اسرتجاعها يف عقب)1985(سنة أيام من قبل، حيث ُسرقت من املتحف الوطين أمحد زبانة بوهران يف) 5(
.م09/04/2014مساء يومالّيت أذاعها التلفزيون اجلزائري،امنةخبار الثّ أاملصدر نشرة اجلزائر وفرنسا،بني مفاوضات

مخطط تدابير وقائية لدعم (رعية تحّصين الّتراث الثّقافي الجزائري من أخطار الّتهريب والّتجارة غير الشّ "، )الرزقي(شرقي 3
الّتهريب : "أُلقيت مبقّر كلّية الّطب يف تلمسان، ضمن أشغال اليوم الّدراسي الوطين حول) غري منشورة(حماضرة ، )"الحماية القائم

، من تنظيم جامعة تلمسان باالشرتاك مع القيادة اجلهوية الثّانية "وأثره على الوضع االجتماعي واالقتصادي للمجتمع اجلزائري
.2014مايو 15–14حيث جرت وقائعه يومي للّدرك الوطين،

.نفسه4
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ين القريب على املدبشكل عامألمن مقتنيات املتاحف اجلزائريةهدد أّن اخلطر احلقيقي املإالّ 
من املهرّبة أّوهلما تسّرب كّمية هائلة من األسلحة احلربية اخلفيفة :يكمن يف أمرين أساسينيواملتوسط 

، وخشية وقوعها يف "القذايف"نظام باإلطاحةيف عقب مبا فيها اجلزائر طبعا ليبيا إىل بلدان اجلوار 
؛ 1ةختصّ قبل الفراغ من عملية مجعها مرّة ثانية من طرف القّوات األمنية املأيدي عصابات األشرار

شبكة عرب العابر للحدود والقارّات يف حق الّرتاث الثّقايف والطّبيعي ا مشكلة اإلجرام الّدويل موثانيه
حتالف عصابات حمّلية مع أخرى أجنبية، أو إمكانية د يف هذا املقام عستبال يُ ، حيث "األنرتنيت"

.يدةزهيف مقابل إغراءات لفائدة تلك العصابات األجنبية املغّرر به نا شباببعض جتنيد 

رعية يف املمتلكات الثّقافية املنقولة بوصفها إحدى األنشطة البارزة الّتجارة غري الشّ السيما وأّن 
مليارا )15(، ومخسة عشر )10(يف حقل اجلرمية املنظمة قد تراوح عائدها الّسنوي ما بني عشرة 

" موريزيو فيوريلي: "السيددوالرا أمريكيا على حسب تقديرات وكيل اجلمهورية العام املساعد بإيطاليا 
)MAURIZIO FIORILLI(لس الّدويل "؛ كما تشري حتقيقات 2يف معرض أحد تصرحياته منظمة ا

من جهتها إىل أّن تبييض األموال املتسخة، واألموال املشبوهة قد طال سوق )ICOM(" للمتاحف
لدرجة أّن عائدات بيع املمتلكات الثّقافية ،الفّن يف العامل، وقد أفسده مبضاربة غري معهودة من قبل

ئة، ايف امل)50(م على سبيل املثال بنسبة مخسني )2003–1993(قد قفزت يف ظرف عشرية واحدة 
.3مليارا دوالرا أمريكيا)60(مليارا دوالرا أمريكيا إىل سّتني )40(من أربعني رقم املبيعات رتفاعاأي 

مادامت الغاية تربّر ،كّل ما لديها من إمكاناتسّخراإلجرامية تُ جيعل تلك العصابات وهو ما 
مصاحل وبقيةمن جهة، بني متاحفنا الوطنية وتنسيقه تكثيف العمل ضرورة ستدعيا يممّ ؛الوسيلة

.من جهة ثانيةصوصذا اخلاألمن وأسالك 

نوات، وال يستبعد فالت بعض البحث عن تلك األسلحة والعمل على اسرتدادها عملية شاقة جّدا، وتتطلب عشرات السّ 1
ل توظيفها يف قطعها من رقابة رجال األمن، وعبورها إىل جتار الّسالح، واملخدرات، وكنوز الّرتاث الثّقايف والطّبيعي، واحتما

كر ال أو متاحف بقية البلدان اإلفريقية األخرى، كمصر، ومايل على سبيل الذّ ،عمليات االقتحام املسلح لبعض املتاحف الوطنية
خلري دليل على ) 2015(االعتداء اإلرهايب املسّلح املستهدف ملتحف الباردو بالعاصمة الّتونسية عام ، ولعلالتخصيص واحلصر

.ذلك
2 BOKOVA (I), «De Bagdad au Caire: Lutter contre le trafic des biens culturels», In:
Revue mondes, Cahiers du Quai d’Orsay, PDF, p 4.

.مرجع سابق،...رعيةتحّصين الّتراث الثّقافي الجزائري من أخطار الّتهريب والّتجارة غير الشّ "، )الرزقي(شرقي 3
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العصيبة يف تسعينيات القرن املاضي "اإلرهاب"ختّطت اجلزائر حمنة :ةحالمسلّ اتزاعالنّ ). هـ
على وجه متاحف العراق وسورية عامل و مبحّل ما مثل بسالم، ومل حيّل مبتاحفها، ومعاملها األثرية 

باخلصوص  املشينة الّيت فعال األجرّاء عدسات كامريات صحايف العامل على مرأى وتسجيلمن 
عملية قام برزأولعل، غري املتجددالّنادر و اإلنساين الّرتاثذلكيف حق الّتنظيمات اإلرهابيةاقرتفتها 

سنة " ناصر الّدين ديين"إىل جانب اعتداء املتحف الوطين يف اجلزائر ذا اخلصوص ا اإلرهابيون 
بوالية املدية سنة األثري " أشري"موقع يف هو استغالهلم فرتة غلق موسم احلفرم اآلنف الذّكر، )1995(
. ما بقي فيه من معّداتوإتالفحرقه متحيث هناك، فرية احلعلى معسكر واالعتداء، م)1993(

ومن جهة ثانية ، 1من جهةذلك املشروع العلمي الواعد بثراء، ونوعية نتائج االكتشاف به
العلمية الّتخصصاتالبنّاء بني خمتلف ه أمنوذجا ناجحا جدير باالقتداء يف جمال الّتعاون العلمي بوصف

الوكالة الوطنية حلماية املعامل واملواقع "باحثيالبحثية، حيث مجع يف تناسق حمكم بنيواملؤسسات 
باحثي حاليا، و "املتحف الوطين لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية"باحثي و سابقا،" والّنصب الّتارخيية

جدا الرّاجحوكان من ، طيلة بضع سنوات كاملة"اريخ وما قبل التاريخاملركز الوطين للبحث يف التّ "
، لوال على يدي اخلربة الوطنية احملّليةاية القرن املاضيمعببالدنا تُفتح ورشة أثرية يصبح أهم بأن 

.ه يف املهدمشروعوأد، و هذه الفاجعة الّيت أملت به على حني غرّة

:بيعيةاألخطار الطّ ). 2
للحركات عرضة األكثر املناطق ضمن زائر اجلصنف تُ :رضيةات األوالهزّ الزلالزّ حركات ).أ

، حيث مناطقها الّساحليةعلى "خط النّار"عبور ما يعرف تقنيا باسم سبب ب2يف العاملالزلزالية
ا األوروبية باستمرار، مصدر وقوع نسبيا احلديثة الّنشأة اإلفريقية فائح اجليولوجية صّ التتالمس  مع نظري

."دفاتر آشري: "قارير الّدورية املوسومة بـتّ الجوع إىل ميكن الرّ 1
الّزالزل حقيقتها شاهر مجال آغا، : أكثر تفاصيل حول حقيقة الّزالزل وآثارها على العمارة واإلنسان، ينظر على سبيل املثال2

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أغسطس ،200، سلسلة عامل املعرفة الّشهرية، رقم وآثارها .1995نشر ا



تحليل األخطار المهددة ألمن المتاحف الوطنية:الثالفصل الثّ 

66

متواصلبشكل اهلزّات األرضية وقوع ، و 1)01: ينظر اخلارطة(من حني إىل آخرتلك الّزالزل العنيفة

. 2منذ أمد بعيد

الزّلزال العنيفة جّدا، منطقة: هيمناطقمن هذا املنظور يف أربعة ياجلزائر القطر إذ ُتصّنف أراضي 
ة الزّلزال القّوية منطقتيبازة، وعني الّدفلى، والّشلف؛ و :وتشمل ثالث واليات ساحلية بوسط البالد

ة الزّلزال املتوسطة املفعول، وتشمل الواليات منطقاملفعول، وتضم بقية أراضي الواليات الّساحلية؛ و 
رمتها الزّلزال اخلفيفة املفعول، وتضم صحراء البالد بمنطقةالّداخلية حّىت مشارف الّصحراء؛ و 

.3)02: اخلارطة(

) الّشلف(زلزال مدينة األصنام : سنة األخرية وهي) 38(وثالثني ّثمانذكري يف هذا املقام بأبرز الّزالزل الّيت وقعت يف الميكن التّ 1
م، )1996(سبتمرب 04لزال مدينة اجلزائر يف م، وز )1985(أكتوبر 27، وزلزال مدينة قسنطينة يف )1980(أكتوبر 10يف 

األثار ، )باية(ويبن النّ ا: ينظر،م)2003(ماي 21م، وزلزال بومرداس  بتاريخ )1999(ديسمرب 22وزلزال عني تيموشنت يف 
مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ختصص ،بتقزيرتضريح تاقصبت:والزالزل إجراءات الطوارئ وطرق الوقاية دراسة حالة

BOUGHAZI؛43م، ص2006/2007معهد األثار، جامعة اجلزائر، إشراف فيالح حممد املصطفى،صيانة وترميم، 

(Khadija), Risque sismique et urbanisation regard croisé sur la ville d’Alger, Mémoire
pour l’obtention du magistère, Département d’architecture et d’urbanisme, Faculté des
sciences de la terre, de la géographie et l’aménagement du territoire, Université Mentouri,

Constantine, 2011-2012, pp 37-38.
 زريعة أن أجهزته ترصد وقوع أكثر من هزة حسب ما أفاد به بيان ملركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء ببو

.شهرْي أكتوبر، ونوفمرب على وجه اخلصوصيوميا، وأن أقصى ما تبلغه من نشاط هو فصل اخلريف، والسيما
.131، دار األمل، تيزي وزو، اجلزائر، صالزالزلفتحي حسني دردار، 2

131، صمرجع سابقفتحي حسني دردار،  3
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توضح التقاء الصفيحة االفريقية والصفيحة االوراسية: )01(ارطةاخل

23مكتب اليونيسكو االقليمي بالقاهرة، ص:نقال عن

منطقة زلزالية ضعيفةمتوسطةمنطقة زلزاليةمنطقة زلزالية عنيفة

)قوقل ارث: املصدر(تبني مواقع املتاحف الوطنية ضمن املناطق الزلزالية املتفاوتة الشدة: )02(اخلارطة 
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بينما يكمن خطر هذه الظّاهرة الطّبيعية على املتاحف الوطنية أساسا يف كون عمائر تلك 
مثل مقّر متحف الوطين لآلثار نسبيا، حديثة اتبنايوأاملتاحف عبارة عن معامل تارخيية قدمية، 

.واحلركات الزّلزالية بال استثناءآلليات الوقاية من اهلزّات األرضيةمجيعا تفتقد لكنهابسطيف، 

، ومن م)2003(يف إثر زلزاللمتحف الوطين أمحد زبانة بوهرانأبلغ دليل على ذلك ما وقع لولعل
بعض الّتشققات، والسيما على مستوى بنايتهأسقف، حيث انتابم)2008(جوان06زلزال بعده

اهد،الفنون اجلميلةمقتنيات عرض لاملخّصصةقاعةال باملتحف الوطين أيضا ؛ وما حلق وقاعة ا
م دائما من أضرار حمسوسة على مستوى البناية، حيث تشققت )2003(للفنون اجلميلة جرّاء زلزال 

شم زجاج بعض نوافذهبعض ج اإلسالميةالقدمية والفنون ؛ وكذلك املتحف الوطين آلثار درانه، كما 
. )25-23: الّصور(جرّاء ذلك الزّلزال أيضاتشققت بعض جدرانه هو اآلخر من حيث 

م )2003(ماي21اثر نفس الزلزال بتاريخ قطعة اثرية25لكسر أضف إىل ذلك تسجيلنا 

إثر هزّة يفةحف الوطنيااملتإحدى تلك لكسر ثالث قطع أثرية كانت معروضة بعياناوتسجيلنا 
ذه الّرسالة اخلاصالعمل الّتطبيقي إجناز تزامن وقوعها مع زيارتنا للمتحف املذكور يف إطار أرضية،
، نفّضل الّتحفظ على امسه، والّتكتم على نوعية األغراض م)2014(ديسمرب 23و21ما بني

.املكسورة، ما دامت غايتنا هي تأّكيد هذا اخلطر على املتاحف الوطنية ليس إالّ 

مثة مصادر عديدة :تسّرب المياه إلى داخل المتاحف بكّميات معتبرة وغمر أرضياتها.)ـب
مطار األهطول: منهامبتاحفنا الوطنية بني الفينة والفينة األخرى،حلدوث هذه الظّاهرة وتكّررها

اورة املرتاكمة يف قمم اجلبال لوجالثّ الّطوفانية املباغتة، وذوبان  وفيضان األودية القريبة، ،بكثافةا

 ىل جانب حتف إسالمية مية كانت معروضة بقاعة الفنون اإلفخارية ومعدنية وزجاجية تعود للفرتة االسالواين أمتثلت التحف يف
,Musée national des antiquités:ينظر. من الرخام والفخار كانت متواجدة بفضاء التخزين حمفوظة على الرفوف

Fiche technique d’évaluation( Dégats occasionnés par le séisme du 21-05-2003),ministère
de la communication et de la culture.21-05-2003.
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اري املائية  بداخل املدن يف غياب تصّميم قنوات الّصرف الّصحي بأحجام مناسبةالعاّمة وانسداد ا
معات الّسكنية ، كما هو ، وتسوية منافذ الّتهوية واإلضاءة يف عمائر املتاحف بسطح األرضوبقية ا

املتخذة كمقرّات حتت سطح األرض، على طابق املتوفرة يف بعض املعامل الّتارخيية احلال عليه
مع مباين بناية املتحف اور جتوقدم أسقفها، أو بسبب تلك املباين ، أو بسبب هشاشة للمتاحف

،ر علوا من علّو عمارته، أو بسبب حالة حفظها املتدهورةخاّصة أو عاّمة أخرى قد تكون أكث
.1غياب إجراءات الّصيانة الّدورية الّالزمةو 

هآثار ذلك اخلطر الكبري، املسبب ألخطار أخرى يف بعض احلاالت ال تقّل آثارها عن
كاالرتفاع املفاجئ ملستويات الّرطوبة الّداخلية باملتحف، وما تنقله معها من أمالح معدنية، ،الوخيمة

ا؛ إىل وسط حفظ املقتنيات وتلو وأمحاض كيماوية، وبقايا الغازات الّسامة املنتشرة يف اجلوّ  يثه 
ناهيك عن تسببها يف بعض احلرائق املهولة ساعة احتكاكها بأسالك وعّدادات الكهرباء، وما قد 
ينجّر عليها بدورها من أخطار الّتكهرب إىل حّد املوت بالّنسبة لبعض أفراد الطّاقم البشري الّساهر 

. على حراسة املتحف، واالعتناء مبقتنياته
بسبب نسيان حنفية مفتوحة على " محد زبانةأ"الوطين العمومي املتحف قّر مبمثل ما وقع 

اورة له، حيث باتت مستوى بناية يايل إىل صبيحة يوم يف إحدى اللّ مياهها تتدفقاملكتبة الوالئية ا
ر وقوع تكرّ مث ؛من مجلة الّتحف املعروضة أمام اجلمهورأغراض)9(ةف تسعتالاتسببت يف ،  و الغد
أرضية تغمر حيث،م2014ديسمرب29بتاريخهطول أمطار بكميات معتربةبسبب ةادثاحل

.لكن من غري إحلاق أضرار تذكر باملعروضات،)27-26: الّصور(املتحف بكاملها 

سبقت اإلشارة إىل أّن البنية اجليولوجية لشمال اجلزائر هي بنية :األرضيةنزالقاتاال) ـج
عادة ما ،مستمرّ نشؤ حركة يف ذلك فهي لأي مبعىن أوضح بنية هّشة وغري مستقّرة، و حديثة الّنشأة،

1 HEKMANN (W) & autres, Inondation, Manuel de procédures d’urgence, ICMS, ICOM,
Octobre 2010, pp 27 – 28.
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تنتج عليها هزّات أرضية عندما تكون تلك احلركة عميقة، أو اجنرافات سطحية ملا تكون احلركة قريبة 
.على وجه اخلصوصذات الّرتبة قليلة الّتماسك سيما على مستوى املنحدرات ، والاألرضطحسمن 

على املباين املشّيدة عليها، أو بسفحها  تلك الظّاهرة الطّبيعية خطر ا يزيد يف تفعيل حّدة ممو 
حبديقة الّتجارب يف مدينة اجلزائر" املتحف الوطين للفنون اجلميلة"مقّر موقع كما هو احلال عليه مع 

وقوع ، و ملّدة طويلة نسبياعليهاالكتل الثّلجية املرتاكمة كثافة هو غزارة األمطار، و )02: اجلويةةالّصور (
أو الفيضانات املفاجئة للوديان والّشعاب الّيت خترتقها، وزيادة الّضغط عليها بإضافة مباين جديدة، 

تسوية األرض الحتضان مشروع دفباحلفر على مستواها من غري قصدبزعزعة استقرارها الّنسيب
،1وشق الطّرقاتّوالت الطّرق الّسّيارة، وحمُ ،اجلسورمّد كأخرىمنشآت عاّمةتشييد أو ،تنموي

.الوطين للفنون اجلميلة ذاتهأسفل موقع املتحف بقع وااملنحدر الي يشغلشأن الطّريق الذّ 

إىل ةفضيه سكان العاصمة كثريا لتجّنب الطّرق املزدمحة املقلي عادة ما يذلك الطّريق الذّ 
حيث عمدت ،ين ال يعرفه الكثري منهمأو اخلروج منها على خالف األجانب الذّ قلب العاصمة،

الّسلطات احملّلية إىل الّتقليل من حّدة خطر االجنراف واالنزالقات األرضية هناك بتشجري كامل 
ومركبات الّنقل على الّسيارات اخلفيفةواإلبقاء، الثّقيلةالّسفح، ومنع الطّريق على الّشاحنات 

ا ، ياحلضر  ّ ة إجراءات غري كافية مبثابكر ني املتحف الوطين اآلنف الذّ من وجهة نظر تأمّ تبقى إّال أ
الطّريق املختصر، الرّابط بني القسم الّسفلي من العاصمة وقسمها بسبب زيادة عدد مستعملي هذا

مقام "ال وهو العلوي، السيما وأّن هذا الطّريق يفضي مباشرة إىل أكرب معلم تذكاري يف العاصمة، أ
. األقطاب الّسياحية بالعاصمة، أحد أكرب، ومنتزه رياض الفتحائع الّصيتالذّ " الّشهيد

وما اجنّر عليها من " االحتباس احلراري"لقد عادت ظاهرة :الّزوابع الّرمليةالعواصف و ). د
ااملنظمات غري احلكومية،مسألة دولية تؤّرق تغّريات عميقة يف املناخ العاملي  على واحلكومات ذا

، مكتب الظواهر الطبيعية نحو بناء ثقافة الوقاية من كوارثها في البلدان العربيةقافة، بية والعلم والثّ منظمة األمم املتحدة للرتّ 1
.96بيك، مرجع سابق، ص جالل الدّ ،5صم،2009اليونيسكو اإلقليمي بالقاهرة، 
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ربيع يف املنعقدة بباريس الرّفيعة املستوى، أشغال الّندوة الّدولية منميكن أن يستقى، كما حّد سواء
ا ختّص هاّمة ، وما اجنّر عليها من توصيات، واتفاقيات )2015(عام  اإلجراءات العملية الّيت من شأ
. على الّصعيد الّدويلض نسبة الّتلّوث الّصناعي يف اجلوّ خف

اجلزائر يف معزل نسبيا عن مناطق حدوث األعاصري املدمرّة،  تبقى ومهما كان من أمر، 
كر ال الّتخصيص واحلصر، ولكن يف مقابل ذلك تواجه بأمريكا على سبيل الذّ " كاترينا"كإعصار 

نسبة ارتفاعملناطق الّسهبية، و خطر العواصف، والّزوابع الّرملية الّناجتة عن تدهور الغطاء الّنبايت يف ا
.اهلالّناجع الّتصدي كفيلة ببشكل مقلق يف غياب وضع آليات عملية  يةالّشمالالّتصّحر يف املناطق

ضة هلذا اخلطر الّداهم، وخاصة تلك عر تاحف الوطنية، واحملّلية مستقبال املوهو ما جيعل مجيع 
يساعد على تفاقم حّدة خطر الظّاهرة قدا الّداخلية؛ وممّ نوبية، واملناطق املتاحف الواقعة يف املناطق اجل

مالئم جّدا لصرف سيول هو طبيعة مباين متاحفنا الوطنية املغطاة مجيعا بالقرميد بوصفه تسقيف 
األمطار والثّلوج يف الفصول الباردة واملمطرة، ولكنه ليس بالّسقف األمثل ملواجهة عواصف الرّياح 

.ملية املومسية يف الفصول احلارّة واجلاّفةالعاتية، والّزوابع الرّ 

أضف إىل ذلك هندسة عمائر بعض متاحفنا الوطنية املبنية قبل منتصف القرن العشرين 
م، القائمة على إنارة جناح العرض منها بالّضوء الطّبيعي إّما من نوافذ جانبية كبرية، والّسقف)20(

املتحف الوطين للفنون يف أروقة جناح العرض بملعتمد الّنظام ايف مباشرة كما هو احلال عليه املزجج
أو عرب ؛من شأنه الّتسبب يف إثارة صدمات حرارية قّوية على معروضاتهحيث، )28: الّصور(اجلميلة

على اعتبار أّن أنظمة مثل مقّر املتحف الوطين للفنون والّتقاليد الّشعبية فناء مركزي وفتحات جانبية 
. املعتمدة مبتاحفنا الوطنية ليست على نفس املستوى من الفاعليةالعتيقة اإلنارة 

زلزال عنيف الّناجم عن حدوثاملّد البحري املعين يف هذا املقام هو املّد :المّد البحري). ه
، كما هو معتاد يف الكثري من اهلزّات الّيت اجلزائريمن الّساحلةغري بعيدواضع مبالبحر يف عرض

ذه الّدراسة تبقى من ف.بوزريعة يوميا تقريايرصدها مركز  إذا كانت مقرّات املتاحف الوطنية املعنية 
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غري مصنفة كمتاحف وطنيةأخرى الوجهة الّنظرية يف معزل عن هذا اخلطر، فثمة متاحف أثرية عريقة 
يف مقتنيات أثرية وفّنية على املنطوي" شرشال"األثري مبدينةتحفاملقد تّصنف مستقبال، شأن

أخطر منطقة مهّددة بالّزالزل على بقريب من الّشاطئ البحريالواقع يف موضع جدّ ، 1هى األمهيةتمن
مثله يف ؛عني الّدفلى، والّشلف، كما سلفت اإلشارة من قبلو الّصعيد الوطين، أال وهي منطقة تيبازة، 

.)08ينظر الصورة اجلويّة( متاماذلك مثل متحف سكيكدة

ّدراسة على اعتبار أّن الهاهرة الطّبيعية يف هذا يتطّلب حتاشي إغفال خطر هذه الظّ وهو م
كان وقوع : ببالدنامن هذا الّنوعمماثلني حدثني وقوع بعض دراسات تاريخ الكوارث الطّبيعية تذكر 

إثر وقوع يفم)1790(مدينة وهران عام يف اآلخرو ،م)1856(مبنطقة جيجل سنة حدث منهمااأل
.2آنذاكا عنيفزلزال

:اخليةاألخطار الدّ : المبحث الثّاني
ا بسبب الّتقاعس عن القيام  ا األخطار الّيت قد تنجم عن عمارة املتحف يف حّد ذا ويقصد 

هي عبارة عن معامل الوطنية على اعتبار أّن جّل مقرّات متاحفنا بأشغال الّصيانة والرّقابة الّدائمة هلا
، أو بسبب الّتجهيز والّتأثيث غري املالئمني، أو بسبب األخطاء املهنية الّناجتة عن تارخيية عريقة

. ات املؤسسات املتحفية يف بعض املرّاتإلطار وقّلة الّدورات الّتكوينية،ضعف الّتكوين االحرتايف

:المتحف المعاصرائفمع وظاوضعف تأقلمهالوطنية حفاالمتانيمبهشاشة . )أ
املعامل : رئيسية هيصنافاملتاحف الوطنية الواردة يف هذه الّدراسة إىل ثالثة أعمائر ف يتصنّ ميكن 

ألثنوجرافيا وآثار ما قبل الّتاريخ بقصر الّتارخيية احملّولة إىل مقرّات للمتاحف كمقّر املتحف الوطين ل
العاصمة، واملتحف الوطين للفنون والّتقاليد الّشعبية مبدينة اجلزائرمصطفى هضبة أعايل يف لباردو ا

: وجه اخلصوص، وما ينطوي عليه من كنوز أثرية وفنّية، ينظر على العريقأكثر تفاصيل حول تاريخ هذا املتحف1
GAUKLER (Paul), Musée de Cherchel, Série Musées et collections archéologiques de
l’Algérie et de la Tunisie, Editeur LOUROUX Ernest, Paris, 1895; CAGNAT (R), Catalogue

du musée de Cherchel, Typographie Adolphe JOURDON, Alger, 1902.
2 BOUGHAZI (Khadija), Op.cit, p 42.
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قبل دة املشيّ ين ديين ببوسعادة؛ ومباين املتاحف بقلب قصبة مدينة اجلزائر، ومقر متحف ناصر الدّ 
انية، أي قبل االعرتاف بتخصص علم املتاحف، وازدهار ختصص العمارة احلرب العاملية الثّ اندالع 

متحف أمحد زبانة بوهران، و حف الوطين لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية، املتحفية فيه، مثل مقّر املت
ُحّولت يف منتصف املشروع إىل ؛ ومباين، واملتحف الوطين للفنون اجلميلةومتحف سريتا بقسنطينة

، حيث كانت يف مثانينيات القرن املاضيمبدينة سطيفمتاحف مثل عمارة املتحف الوطين لآلثار
.ل إليواء مركز حبث متخصص يف الّدراسات األثريةمربجمة يف األص

ا تشرتك مجيعا يف قِ  ّ ، وافتقادها لآلليات املضاّدة للزالزل كما سبقت اإلشارة دم البنايةإّال أ
وفشل ختطيطها الّداخلي يف الّتأقلم مع الوظائف ؛الّتقنيةوحاجتها الّدائمة للصيانة والرّقابةمن قبل،

صعب رسم مسار زيارة أمنوذجي مالئم للتدخل األمين حيث ي، باملتحف املعاصراملتعّددة املنوطة
ناهيك ممّا قد يشكل أخطارا على املقتنيات واجلمهور الزّائر معا؛طارئ،أي الفعال ساعة حدوث 

وفضاءات ،منافذ الّنجدةو قنوات الّصرف بأحجام كبرية، ك،عن غياب الكثري من التجهيزات اخلاصة
ملتحف ملقّر ابالّنسبةاث الوطينها يف معامل تارخيية مصّنفة يف قائمة الرتّ فتحبب صعوبة بساالسعاف 

، قاليد الّشعبيةالوطين الباردو، ومقّر املتحف الوطين لآلثار القدمية، ومقّر املتحف الوطين للفنون والتّ 
بسبب رّا أو حبرا بوالوصول إليه يف الوقت املناسب حيث يصعب على املتدخلني جندة هذا األخري،

ذ وحيد كمنفوهو ما يتطّلب إنزاال جّويا  .تصل إليه بشكل مباشر، أو جماري مائيةرقيةغياب منافذ طُ 
.كما سبق الّتنبيه من قبل،ية املدينة ببالدنا حّىت اآلنمل تتعّود عليه فرق احلما

أجهزة متّطورة وضعتتطلب عمليات الّتهيئة باملتاحف :اخليالدّ جهيزالتّ ضعف جودة. )ـب
بشريةني املقتنيات املتحفية، واجلمهور املرتدد عليها، وكذا عّماهلا وموظفيها من خمتلف األخطار اللتأمّ 

والطّبيعية، كتنصيب أجهزة اإلنذار املبكر، وكامريات الرّقابة، وأجهزة املؤثرات الّضوئية والّصوتية يف 
لّتهوية، وغريها من األجهزة األساسية يف أّي متحف، أقسام العرض، وأجهزة اإلطفاء اآللية، وأجهزة ا
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ألجهزة املتداولة يف األسواق احمللية، وكثرة الّتقليد فيها اوعية نإّال أّن اخلطر القائم يكمن يف رداءة 
. خطرا حقيقيا ال يستهان به يف هذا املقامتشكلهاللعالمات الّدولية املشهورة، ممّا جيعل

تستعني املتاحف يف تأثيث خمتلف أقسامها بأثاث متنوّع، غري أّن :المالئمغير أثيث التّ ). ج
الّدراسة بيّنت وجود نوعني من الّتأثيث، نوع قدمي جّدا يعود للفرتة لعّيناتمعاينتنا امليدانية 

، وهو غري قادر على توفري احلماية املطلوبة للمعروضات فيه،  )30-29: الّصور(االستعمارية الّسابقة
ونوع ؛كما ال يرقى إىل مستوى الّذوق الفّين الّذي يتطّلع إليه اجلمهور املعاصر املرتدد على املتاحف

، إّال أنّه يفتقد للمواصفات الّتقنية املتعارف )31: الّصور(مستحدث من اخلشب، أو جنارة األملنيوم
لوث، طوبة، والتّ واحلماية من مصادر الرّ عليها يف العرض املتحفي، والسيما يف جمال اإلضاءة املالئمة،

. وأخطار احلرائق

املتاحف يف إدارة يزة األساسية يعترب العنصر البشري الرّك:المحدودةالخبرة البشرية. )د
توزيعه على مث ،ي قمنا بإعداده، لكن حتليلنا لنتائج االستبيان الذّ 1الّالزمةاألمن واحلمايةهلاتوفريو 

بّينت بوضوح ثالثة ) األّول من البحثينظر نسخته يف امللحق(املتاحف الوطنيةال وموظفي عمّ 
مسرية حتديث املتاحف الوطنية املذكورة، أّوهلا قّلة االستثمار يف حتسني الكفاءة تعيقتزال ماعناصر

تعويضية ؛ وثانيها تدّين أجور العمال واملوظفني يف مقابل غياب حتفيزاتالبشرية الّساهرة على العملية
أخرى، وهو ما دفع بالكثري من املوظفني إىل اعتبار وجودهم بتلك املؤسسات، وجود مؤقت ينتهي 

فال يكرتثون كثريا مبهامهم ومستقبلهم الوظيفي بتلك مبجّرد احلصول على منصب عمل أفضل، 
وعزم البعض ،املتنقلني إىل قطاعات أخرىستقى بوضوح من عدد املوظفني كما ميكن أن يُ املتاحف،  

.اآلخر على تغيري الّنشاط مع ظهور أّول فرصة ساحنة

فطية من متطلبات التكامل األمني بين العنصرين البشري والتقني في حماية المنشآت النّ علي بن عبد اهللا الشاري، 1
راسات العليا، جامعة ية الدّ رطية، كلّ ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القيادة األمنية، قسم العلوم الشّ العمليات اإلرهابية

.24ص م،2010ياض،ة للعلوم األمنية، الرّ نايف العربي
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غياب بعد اسرتاتيجي شامل، يهدف إىل رسم خمطط محاية متكاملة وهو األهم، وآخرها
بالّتنسيق مع خمتلف اجلهات األمنية، واإلدارية املعنية باألمر بشكل مباشر، أو غري مباشر مثل قّوات 

والبنوك، ومؤسسات الّتأمني، واملستشفيات، وما إىل ذلك، وإقحامها مجيعا األمن، واحلماية املدنية، 
.بشكل منتظميف الّتكوين الوظيفي، وحتسني مردود عمال وموظفي املتاحف

:الفصلخالصة 
وصفوة القول، مثّة أخطار حقيقية نابعة من احمليط الطّبيعي واالجتماعي القريبني من مقرّات 

ا، وموظّفيها، واجلمهور املرتّدد عليها؛ أمن دد على مرّة واحدة املتاحف الوطنية، عمائرها، ومقتنيا
الطّريقة االستعمارية الّسابقة يف إدارة (ث الّتارخيي تتعّلق إّما باملورو أخرى قد تضافرت مع أخطار ذاتية 

يجية متكاملة حول ، أو بسبب تقاعس اهليئة الوصية على صياغة إسرتات)واستغالل املتاحف اجلزائرية
تمع احملّلي وتعبئته؛  الّدور الرّيادي الّذي ميكن أن يؤّديه املتحف يف محاية الّرتاث الوطين، وترقية ا

. ، كما هو مبني يف الفصلني املوالينيمستقبالأخطار يف جمملها قابلة للّتذليل والّرتويضوهي 
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 :تمهيد

اها ضماا  ععماا  طخط  اماةة واايية ااج  بوسع  تمّّن أساسية وجب توفي ة عناصر أربعمثّة 
 ،، أو عضّمقليل ّن شّدة وْاعها علي  على أاّل تقدةرعملماحف ّن طخملف عألخطار عضبشرةة وعضطّبيعية

ل  ّن ّالحظات على حيث سيمناوهلا اهذع عضفصل بشيء ّن عضّمفصيل وعضّمحليل يف ضوء ّا مّت تسّجي
ّن عضفحص عملممّّن ضإلجابات عضّّت تمّانها عالسمبيا  عملعروض  ّسمنبطةعّينات عضّدرعسة عيااا، أو 

وظّفي تلك عملماحف عضوطنية    .(ةنظر عألمنوذج يف عمللحق عألّول ّن عضّرساضة)على عّاال ّو

 :هيزالت كوين والت جلتغطية نفقات  كاف    مويل ماليتتأم ين مصدر . (1
مخسة  حنوعضوااةة ّن عضّسراة ضوحداها يف ّسمهّل اهذع عضقر  كّلف جتهيز ّمحف عضّلوفر بمجهزة 

علاا أّ  عّينات عضّدرعسة ال تراى إىل ّسموعه ال ّن حيث حجم عضعاارة  ،1ّليواا أورو (51)عشر 
عضقر  عضّماسعة عشر عملمحفية بوصفها اصرع ّلكيا كبيع، مّت تصنيف  كاعلم تارخيي ّنذ عقد ثالثينيات 

ا ةمطّلب  ّن عناةة  ،ّيال ي (59) عليها  ة يف اهذع عملقام؛ وال ّن حيث حجم عضكنوز عملنطويفايقّو
يا، حيث ؛ وال ّن حيث اعرةق ا وضي ابوصف  ّمحف عد  زّوعره يف  فاقعد  عضّزّوعر عملرت  ةن علي  ةّو

 .2سنة كاّلةةوم وعحد جماوع زّوعر ّماحفنا عضوطنية جمماعة على ّدعر 

أصبح عضيوم أكثر ّن ضرورة باضّنظر ملا تعيش  عجملماعات اد مّّن عملماحف ممّا ةؤّكد أّ  ت
سمدعي ضرورة تمّّن ّصدر ّايل  تّيزعاية ضخاة، ّن   ةمطّلبّا ، و يف عضوات عضرّعاهن عإلاسااية ااطبة

                                                           
1
 LE DUC (S), «L’articulation entre la sureté intérieure des collections et la coopération 

en matière de lutte contre le vol dans les musées; l’expérience du musée du Louvre», In 

Journée d’étude, intitulé: Coopération internationale au service de sureté des collections, 

14 Mai 2004, p 4. 
، ّدعخلة أضقيت "العرض المتحفي المتنقل بين المدارس ودوره في تنمية الملكة المعرفية لدى الط فل"، (عضرزاي)شراي  2

بكتاب ، ّنشورة 5991اوفارب  62ةنة سطيف، ةوم ضان أشغال عضيوم عضّدرعسي عملنظم ّن طرف عملمحف عضوطين ضآلثار مبد
 .99، ص الت ظاهرة
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طّاام عضبشري عضّسااهر على ملخملف عناصر عضكاٍف ضمغطية افقات عضّمجهيز عألّين، وحتسن عملسموى 
ّّين   .، ابل ّباشرة عضعاليةاماةة عملمحف وتم

عجزاها و  ،عضقااواية اباضّنظر ضطبيعمهعضيوم عاشغال حقيقي، اد ةؤّرق ّسؤوضوع عملماحف عضوطنية 
فقد ّّر تسيي عملماحف عضوطنية يف  ؛عخلاّصة ُتسهم يف حتسن ّدعخيلهاعلى تقدمي أاشطة، وخدّات 

ّرعحل أساسية، أادّها ّرحلة عضّمسيي عملركزي، ومتمّد ّن تارةخ  مرب الل عضوطين بظّل عالسمق
عألمنوذجي م، تارةخ صدور عضقااو  عإلاشايي (5991)م حّّت عام (5926)عالسمقالل عضوطين عام 

ات عجلزعيرةة عملمضلاماحف عضوطنية يف إطار ّبدأ  عاابة عضّمسيي عملركزي عملوج ، عملنمهج ّن ِابل عحلكّو
  ."عملخططات عخلااسية"اسم ّا كا  ةُعرف آاذعك ب ضان ،حّّت ّسمهّل عقد مثااينيات عضقر  عملاضي

اهاّش و متنة على ّقمنيات ّمنّوعة، ؤْ وفيها كاات عملماحف عبارة عن ّسمو عات، ُّ 
مبس  ضلقيام ب "عضفواية"على عضّدوعم يف عامظار عألوعّر  يجّد حمدو ، واه ةعضبشرة هاقاطُ صالحيات 

صالحية عضقرعرعت عإل عرةة وعملاضية، أي ض اهاحف، اااهيك عن عفمقا اعملمتلك عضّمصرّفات على ّسموى 
 .رّعل ال أكثرأّ  حموراها كا  صوري، وميكن عخمزعض  يف صورة عحلُ 

عضعدةد ّن عملؤسسات عخلدّاتية، آاذعك على ّرحلة عالسمقالل عملايل وعإل عري، عملطّبقة  تلمها 
ية يف إطار ّا ُعرف وعالامصا ة عضّمسيي "بعد فشل سياسة " عضّمسيي عضّذعيت"باسم  وامهاة عضعاّو

 611 – 91، حيث أفمى عألّر إىل ظهور ّرسوم اّنه عيف حتقيق ّا كا  ّنمظر  عضذّكر ةعآلاف" عملركزي
 .1م(6001) سنة عملسّي ضلاماحف عضوطنية حّّت 

ية عخلدّاتية ذعت عرتقت عملماحف يف اظر عملشرّع عجلزعيري  إذ إىل ّصاف عهليئات عضعاّو
ّّة، وتقييد أاشطة  ، عضوعر  عليهاحا ي عجلاابعألعضّماّوةل  عملعماد علىعضطّاب  عإل عري،  ّن عخلزةنة عضعا

                                                           
حيّد  عضقااو  عألساسي عضّناوذجي ( 5991)اوفارب سنة  56اهـ عملوعفق (5002)صفر  69يف  611 – 91ّرسوم رام  1

، 5991اوفارب  59، عملوعفق 5002صفر عام  90، عألربعاء الجريدة الر سمية للجمهورية الجزائرية :، يفضلاماحف عضوطنية
 .5169 – 5162ص 
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جملس عضّموجي  يف   تكوةن ّن طبيعةبوضوح عملمحف باضظّروف عضعاّة ضلبلد، كاا ميكن أ  ُةسمشف 
ّّة ال  ، حيثكّل ّمحف ّن تلك عملماحف عالاشغال بممّّن عملمحف، وزّوعره بصفم  ّؤسسة عا
زي، أو عضّشكلي  .تمعّدى عحلّد عضرّّ

عضّذي مبوجب  مّت و، 5201 – 01نفيذي رام مّ عضرسوم جّسداها عمل، وجيزة ّرحلة عامقاضية ظرفيةمّث 
عضقااو    عّت زاهاء أرب  سنوعت، أي إىل غاةة ظهور واداف عضذّكر، عآل 611 – 91ّرسوم  إضغاء

 .م(6055)سنة عضّساري عملفعول عآل  يف 

وفيها حاول عملشرّع عجلزعيري عضّمكيف ّ  عضّموج  عضعام ضلبال  يف إطار عضّمعد ةة وعملصاحلة 
ية وخاّصة جدةدة،  على حنو جدةد،  ، أو ترتيبهاوإعا ة تصنيفهاعضوطنية، وإّكااية فمح ّماحف عاّو

، سرعا  ّا أبا  على  عدع  اهذع عضّنص عضقااوّن يف عجاضة فياا ةبدوضان اهذع عضّنسق عضعام، إاّل أّ  إ
نفيذي رام مّ عضرسوم مّت وض  ض  حّدع مبوجب عمل وادكثي ّن عضّثغرعت، وعسمحاضة عضعال ب  ملّدة طوةلة، 

 .عضّساري عملفعول عآل  916 – 55

عآلاف  916 – 55ي رام نفيذمّ عضرسوم عملعآل ، عملكّرسة مبوجب عجلارةة مّث ّرحلة عضّمعّد ةة 
جتااهل عملشرّع عجلزعيري عسمشارة ّرّة أخرى إاّل أّ  عضقرعءة عملمماّية هلذع عضّنص عضقااوّن تؤّكد  .2عضذّكر

فياا  عملمخصصن يف عضّشؤو  عملمحفية، وعزوف  عن عالسمعااة خبربعء  وضين، أو حمّلين يف اهذع عملقام
 . ةبدو

فياا خيّص عضّمسيي عضّمقين  اّيّم اجنينُوضد  ص عضقااوّن عهلام، ادضقول بمّ  اهذع عضنّ كن عوعلي  مي
وأّ  توجس ّدرعء تلك عملماحف ّن ّسمضة عالحرتعيف ضلاماحف، ومل خيملف عن سابقْي  يف شيء، 

                                                           
حيّد  شروط إاشاء ( 6001)ّاةو سنة  61اهـ عملوعفق (5069)مجا ى عألوىل  50ّؤرخ يف  520 – 01ّرسوم تنفيذي رام  1

هاّها وتنظياها وسياها ، 5069مجا ى عألوىل عام  51، 92: ، عضعد الجريدة الر سمية للجمهورية الجزائرية: يف عملماحف ّو
 .6عاو   50 – 6عاو   9، ص 6001ةوايو  09عملوعفق 

حيـّد  عضقااـو  عألساسـي ( 6055)أكمـوبر سنـة  1عملـوعفـق ( 5096)ذي عضقعدة  1ّؤرخ يف  916 – 55ّرسوم تنفيذي رام  2
رعكز عضمّ عضنّ  ذو  59، 12، عضعد  الجريدة الر سمية للجمهورية الجزائرية :، يفاب  عملمحفيفسي ذعت عضطّ اوذجي ضلاماحف ّو

 .5عاو   50 – 6عاو   1، ص 6055أكموبر  52، عملوعفق 5096عضقعدة عام 
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 ايف حمّل ، ّا  عم اهاّش صالحياهتتوجس عضّماوةل يف اهذع عضّنسق، ّثلاا سبقت عإلشارة أعاله اهو 
 كافية  ، أو ضاااات، وأّ  ّباشرة عالية عضّمجهيز بدو  أرصدة ّاضيةحمدو جّد  بقىةهبذع عخلصوص 

 .يف عجملهول ةخطو ، تعّد ضلّماوةل

ا ايام جماضس ّّ إ: عضّماوةل اهذه تبقى ّراهواة بمحد عملقرتحن عضّماضين عقبةوضذضك فإّ  ختّطي 
ن عملماحف ل حول أمهية تمّّ محرةر تقرةر ّشرتك ّفصّ بعملماحف عضوطنية على ّسموى تلك عضّموجي  

ا حتماج إضي  يف اهذع عمل ، ورفع  قام ّن جتهيز، وعسمثاار يف تطّوةر عضكفاءعت عضبشرةة عتحمرتفةعضوطنية، ّو
ي، واوعب عضّشعب بغرفميْ  علىبغرض عرض  عضثّقافة إىل عضوزةر عضوصّي على اطاع    عضعليا عجمللس عحلكّو

ّّينها  على ععمبار أ ّ ضملك عملماحف  ثنايي عسمعجايلعحلصول على متوةل عسم وطلبوعضّسفلى  تم
ي ضلبلد؛ ضسبب ّن تعذر عألّر إذع ويف حاضة ّا  عالسمعجايل اهو جزء ال ةمجزأ ّن عألّن عضقّو

، وضرورة عامطاع ّنها جزء بمحاضمها نوةةّيزعايم  عضسّ ّ  وجب على إ عرة عملمحف عضّمكيف عألسباب، 
، أفمل ّن عضّمخّلي عن باضّمقسي  ضسّد تلك عضّنفقات عشرةن سنة كّل سنة على ّدعر مخس إىل  يف

  .إعااة اد ال تميت ّطلقا، أو عامظار عملشروع بكاّل 

 :احف وزو ارهاتأه يل الط اقم البشري الس اهر على أمن المت. (2
عملماحف عضوطنية  بّينت عالية تفرةغ عسماارعت عالسمبيا  عمللحق يف ذةل اهذه عضّرساضة بم ّ 

إذع ّا خربعء عملماحف يف جمال اوعية عضّموظيف فياا خيّص سلك عألّن باملماحف،  ختاضف توصيات
ففي عضوات ؛ عضعاصاة مبدةنة عجلزعير "عملمحف عضوطين ضآلثار عضقدمية وعضفنو  عإلسالّية"ُأسمثين ّنها 

يف ُةسّجل   عملذكور،كاا اهو عحلال علي  باملمحف عضوطين  عضّذي ةوصي في  عخلربعء باضّموظيف عضّدعيم،
، أو عملزج هاعامهاج خيار عضّموظّيف عملؤّات ألعوع  عحلرعسة وعألّن ببعمبقية عملماحف عضوطنية عضّسبعة، 

 .بن عضموظّيف عضّدعيم وعملؤات يف عضبعض عآلخر

، إحدى عضّلجا  (ICMS) "ّن عملماحفأل عضّلجنة عضّدوضية"ي بّينت في  تقارةر ويف عضوات عضذّ 
، كاا سبقت 1م(5910)يف سنة  (ICOM)" عجمللس عضّدويل ضلاماحف"ية عملنبثقة عن ّنظاة عضفرع

                                                           
1  VERNER JOHNSON (E) & JOANNE C. HORGAN, La mise en réserve des collections 

de musée, Série protection du patrimoine culturel; Cahiers techniques: musées et monuments 

N° 2, UNESCO, Paris, 1986, p 24, colonne 1.  
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، أو بمّ  اسبة عملمورطن (INTERPOL) "عضّشرطة عضّدوضية"وتقارةر  عإلشارة يف ّقدّة اهذع عضبحث؛
وظفي عملماحف  عملموعطئن  وبيعها يف عضّسوقيف جرعيم سراة عملقمنيات عملمحفية ّن بن عاال ّو
وظّفي اهذع عضّسلك عحلّسالجّد ّرتفعةعضّسو عء   ، ُةسّجل تسااهل كبي يف ّعاةي عامقاء عاال ّو

اّلة عضّدورعت ّقابل يف يف جّل عألحيا   دو ةعتحمقافية ثّ ؛ اااهيك عن ّسموةاهتم عض1مبماحفنا عضوطنية
ضإلبقاء  ورةا ية ضلوااي  عضّمكوةنية عملربجمة على شرفهم بشكل ّسماّر، وغياب ممارسة عضّماارةن عتحماك

 .، كاا اهو ّفصل يف ّوضع  ّن عضفصل عضثّاّن هبذع عضبحثعاضياعلى ّسموى عسمعدع اهم ضلّطوعرئ 

وعلي  وجب تدعرك ذضك على عملدى عضقرةب بمحسن ّعاةي عامقاء أفرع  اهذع عضّسلك 
عضّراهاين،  عحلّسال، وختصيص تكوةن اوعي ضإلطارعت ّنهم على أساضيب عضّمفاوض ّ  طخمطفي

وعصابات عإلجرعم، وتمطي عحلشو  عضبشرةة أثناء واوع عحلوع ث عضطّارية بدعخل أجنحة عملمحف، أو يف 
، وغياها ّن عألاشطة حميط  عضقرةب، وعإلشرعف على عاليات عإلجالء وعإلخالء ساعة عضّطوعرئ

 . عضّمقنية، وعضعالية عضّدعخلة يف صالحياهتم عملهنية

جمال عضّمعاّل وعسمخدعم طخملف أجهزة عضوااةة ع  تكوةنا ّوعزةا يف و عألعبيناا خيصص ضبقية 
باشرة عاليات عإلخالء وعإلجالء، وإمخا  عحلرعيقو وعضّسالّة،  وعضّمعاّل ّ  ، 2عالسعاف عألّويل، ّو

نسيق يف عحلاالت عالسمثنايية، وغياها باضمّ وتمطيه وهتدية عجلاهور عضقنابل عملواوتة، وعإلاذعرعت عضكاذبة؛ 
صاحل  ؛وعضّدرك؛ وعحلااةة عملداية ،ّ  طخملف عألسالك عألّنية كاضّشرطة وشركات عألّن عخلاّصة، ّو

هنين حمرتفن ّن ب ذضكو  ،ّسموى عملسمشفيات عتحمّليةعالسعاف عالسمعجايل على  اسممافة خربعء ّو
على ّسموى تلك عملماحف  عخل عضوطن وخارج  ضمقدمي  ورعت تكوةنية، ومتارةن تدرةبية حماكية ضلوعا  

 .ضمغطية عضّنقص، وعسمدرعك عضّممخر عملسجل حول اهذه عضّنقطة مبماحفنا عضوطنية باامظام ذعهتا

                                                           
ية عضوطنية عملسمحدثة  1 ميكن عضّمذكي يف اهذع عملقام بقمية عضّرعية عملصري عضّذي كا  ةشغل ّنصب حمافظ بمحد عملماحف عضعاّو

عآلاف عضذّكر على ّسموى شارع عضعريب بن ّهيدي يف الب ّدةنة عجلزعير، حيث  916 – 55مبوجب عملرسوم عضمّنفيذي رام 
ية بماّ  فر ع ةنمسب إىل  بّينت عضّمحقيقات عألّنية فياا بعد، كاا َرَوت عضّصحافة عضوطنية عملكموبة بعض تفاصيلها عرب  أعادهتا عضيّو

ي يف امية عحلال على سبيل  عصابة  وضية خطية، حترتف عضّمجارة غي عضّشرعية يف عملاملكات عضثّقافية، ةنظر جرةدة عضّشروق عضيّو
 . عملثال

2
 KNUSEL (P), «Le service du feu et PBC en exercice», Office fédéral de la protection de la population, 8 

Novembre 2010, pp 10 - 13. 
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عالعمبار إىل اهذه  وحّّت ال تذاهب جمهو عت اهذع عالسمثاار يف عملسمقبل ُسدى، وجب إعا ة
ي عضوطينعضوظيف عضعا"عضوظيفة، وترايمها يف ُسّلم عضوظايف عملقّيدة ضان اليحة  بإضافة إضيها " ّو

عنوةة جدةدة ّن أجل ضاا  عالسمقرعر يف اهذه عضوظيفة، وواف عضّنزةف عملسّجل،  حتفيزعت ّاّ ةة ّو
بقطاعات أخرى أكثر  قحيث بّن ضنا عالسمبيا  عملذكور أعاله ّغا رة عضعدةد تلك عخلدّة، وعالضمحا

اليه م عضّناشطن يف عضوات عضرّعاهن إىل تغيي ّر و ةة ضدخلهم عضفر ي، وعسمعدع  عد  ّعمرب ّن ّز
 . عضوظيفة ّن غي أ ىن ترّ   يف أّول فرصة ساحنة اد تصا فهم ّسمقبال

 :وسائل الوقاية والس المةتوفير . (3
ن على تمكيد وجو  اوعن فق  ّن أجهزة تمّّ زةارعتنا عملمكّررة ملقرّعت تلك عملماحف أسفرت 

بصرف عضّنظر عن جو هتا،  يق، وأجهزة ّكافحة عضّسراة عملوصوفةأجهزة إمخا  عحلرع :مها عملماحف
ذع عضبحث، هب ّن، كاا اهو ّفصل يف ّوضع  ّن عضفصل عضثّا، عملمباةنة ّن ّمحف آلخرو رجة فّعاضيمها

هيدع عضّنقص عملسجل يف اهذع عجلااب ّسمقبال، مت، والسمدرعك ّن عضّمجهيزعت ّا  و  ذضك وإغفال
عألّين  عضّمجهيزّرعجعة ، وجب عضقيام بإجرعءعت واايية، و اها ف عحرتعيف "اييطخط  أّين وا"عدع  إل

  :عآليت ضّمصّوربوسايل جدةدة ال تقّل أمهية عن سابقمها، وفق ععضقايم، و عا  

مهبناةات تلك عملماحف كمّول إجرعء كل ا عخمبار اهيضرورة (. أ ضلاؤثّرعت  املعرفة شّدة ّقاّو
؛ عملفاجئةعضطّبيعية  بقية عضكوعرث، و (99 - 96: عضّصورتا ) ة كاحلركات عضزّضزعضيةبنوعْيها عضطّبيعي عخلارجية

باضقنابل عضّمقليدةة عضّصن ، وعملثااب عآلضية عخلفيفة، وضرورة تدعيم  عالعمدعء عإلراهايبوعضبشرةة كاحاوضة 
 (50)عن عشر صلب ّن عإلمسنت عملسّلح ال ةقّل مسك   عازلأساساهتا وعضقسم عضّسفلي ّن جدرعهنا ب

تسّرب ّياه عألّطار وعضفيمااات إىل عضّدعخل، وإبطال ّفعول : ضمفا ي على ّرّة وعحدة سنميارتعت
عإلراهابين، وعضعصابات عتحمرتفة عإلجرعم يف حّق عضرّتعث  ا ّن ِابلعضقنابل عضيدوةة يف حاضة عسمهدعفه

 .وعهلزّعت عألرضية ،وتدعيم اهيكل عضبناةة يف ّوعجهة عحلركات عضزّضزعضيةعضثّقايف، 

ة ضلحرعرة يف تمثيث عضبناةة وهتيئمها كاختاذ  عسمعاالزةا ة على ذضك وجب  ّوع  شدةدة عملقاّو
؛ وعسمخدعم عضّزجاج عملصّفح عضر يء عضّنوعية اهياكل عألبوعب وعضّنوعفذ ّن ّاّ ة عألملنيوم بدل عخلشب

و با "ّثل زجاج  زجاجيمن بينهاا طبقة ّن  ، عملكو  ّن صفيحمن(THERMOPANE)" عضّماّر
و ضيكس"عهلوعء عملمغوط، أو زجاج  ّن بدوره عملمخذ اهو عآلخر  (THERMOLUX)" عضّماّر
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صفيحمن زجاجيمن بينهاا طبقة رفيعة ّن عألضياف عضّزجاجية بدل عضّزجاج عضعا ي على ّسموى 
كسوة عضّسقف ّن ااهرة  تعايم ظفمحات عضّمهوةة وعإلاارة، بل وحّّت وعجهات عضعرض وخزعين عحلفظ؛ و 

إلخفاء واماةة عملعّدعت عألّنية  (90: عضّصورة) (FAU PLAFOND)عجلس عضّزخرفية  ربعاتعضّدعخل مب
، وغياها ّن (99 - 91: عضّصور) بشكل عشوعيي على خالف ّا اهو اايم عملثبمة على ذضك عملسموى

 .*عضّمدعبي عضواايية عضّّت تصّب يف اهذع عضّنسق عضعام

عسمعدع ع ضعاليات عإلجالء وعالخالء يف  ّالياة،ّنافذ عضّنجدة، وهتيئة فماءعت فمح (. بـ
باملرّة، ّثل ّقّر  ة على ععمبار أّ  جّل عملماحف عضوطنية تفمقد هلذه عملنافذ عضّمرورةةاالت عضطّاريعحل
ية غي ّناسبة هتيئمها بكيف ، أوبقلب اصبة ّدةنة عجلزعير "عملمحف عضوطين ضلفنو  وعضّمقاضيد عضّشعبية"

عملمحف "ضالسمخدعم يف حاالت عضطوعرئ بشكل فّعال، شم  عملنفذ عضغريب جبناح عضفنو  عإلسالّية ّن 
، ، حيث ةنفمح على ّنحدر، ّكمظ باألشجار عضّنا رة"عضوطين ضآلثار عضقدمية وعضفنو  عإلسالّية

 سبيل عضّموّضيح ال عضّمخصيصها واماةمها اهي عألخرى حبدةقة عحلرّةة على تمّينعملعّارة، عضوعجب و 
 .(05: ةنظر عملخط ) وعحلصر

عحلاضية ّرعجعة طخططات عضمّـّزو  باضطّااة عضكهربايية، وعسمبدعل أسالكها وكوعبلها ضرورة (. ـج
، كملك عألعاال عضّّت تسمهدف يف يعادعض وعإلتالف بمخرى ّنااهمة ضلحرعيق، وأعاال عضّمخرةب

دعخل ، أو كاّيعت عضرّاعضعا ة ّصابيح عضكشف ضيال عملنص بة عضوعاعة يف ابة على حمي  عملمحف ّو
 .(00 -99 :عضّصور) عملمناول

يف اهذع عضّشم  بمرورة رسم طخط  شبكة عضّموصيل بوضوح، أّن عملماحف  خربعءإذ ةوصي 
 و  ّشقة، أو  حّّت ةكو  مبسمطاع أّي عو  صيااة يف عملمحف أ  ةمدخل إلصالح عضعطب عضطّارئ

وعحلرعسة خالل عملناوبات عضّليلية إ  ضزم عألّر ذضك؛   ،كذع تسهيل عالية تدخل أعوع  عألّن، و تمخي
كاا جيب أ  ةكو  طخط  عضّموصيل عضرّييسي ّدعاا مبخط  عحمياطي آخر، ةكو  ّزّو ع ببطارّةات 

                                                           
ة يف اهـذع عجملـال، بسـّن عضـّدول عملمقدّـة ايـام ، اهـو يف اهذع عملقـام ّا اهو جدةر باإلشارة *  يةفراسـعض حـول عضّمجربـةاـوعان واوععـد صـاّر

 ,THIERY (L), "Prévention des incendies et de la panique", In: Muséofiches :، ةنظريل عملثالعلى سب

Op.cit,  pp 54 - 55. 
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صابي  تقّل طااة شحنها على ّّدة ثالثِ ال ح ساعات ضماا  توعصل عال أجهزة عألّن وعضرّاابة، ّو
؛ كاا جيب أ  تكو  كوعبل عضّموصيل وعّدع عت  ّن  و  أ ىن عخمالل وإشارعت عضّموجي  جبناح عضعرض

ّوع  خام ّقاوم ّثل ّا اهو عألّر علي  يف كهرباء سفن عملسافرةن عضيوم؛ وأ  تكو  يف ّمّن ّن 
معطيل مهّل بُتسْ  ادضعالية سراة ّنّظاة، عا ة  ةعحلرعيق، وأعاال عإلحباط وعضّمخرةب عضعادي، عملاهد

ّن  ، واط  عتصاالت  باضعامل عخلارجي، ويف ّقدّمها باملمحفعملبّكر وسايل عإلاارة، وأجهزة عإلاذعر 
 .1، عضّّت ةمعاّل ّعها عملمحف يف عحلاالت عضطّاريةبقية عملؤسسات عألّنيةعالتصال ب

باملمــاحف عضوطنيــة  ةنألثــاث عضــّدعخلي عخلــاّص بــاضعرض وعضّمخــز ضضّمــدرجيي عجدةــد مّ عضضــرورة (.  
متشــيا ّــ  ّيزعايــة عضّمجهيــز عخلاّصــة بكــّل ّمحــف بوصــفها ّيزعايــة ضــعيفة ال تفــي بمغطيــة كلفــة عملشــروع 

ــن جهــة أخــرى ، علــى ّــرّة وعحــدة ّــن جهــة ألّ  عألثــاث عملعماــد يف عضعدةــد ّــن تلــك عملمــاحف ةعــو  ّو
ارةن عاّو  جيهلو  عخلصوصـيات عضّمقنيـة أو ّصنوعا عند نّ ، (90 ، 69: تا عضّصور ) ضلفرتة عالسمعاارةة

إىل جـّل عملوعصـفات عملقرتحـة ّـن تصايااهتم ، حيث تفمقد (05: عضّصورة) ضلوعجهة، أو عخلزعاة عملمحفية
ابل خـربعء عألثـاث عملمحفـي يف اهـذع عملقـام، بـل نـداها يف كثـي ّـن عألحيـا  سـبابا ّـن عألسـباب عملؤّ ةـة 

عـاّال ّسـاعدع ، بـدل أ  تكـو  ملّدة طوةلـة و عة، أو عملعروضة بدعخلهاإىل تلف عملقمنيات عملمحفية، عمل
 عضبشــرةةّــن طخملــف عألخطــار  جــو ة عضمــمّّنهلــا ضــاا  تــوفي هلــا شــروط عحلفــظ عضواــايي عملاليــم، و علــى 

 .وعضطبيعية

عضّمعرف على طخملف عاطالاا ّن ظم ّكافحة عحلرعيق بملك عملماحف، إعا ة عضّنظر يف اُ (. اهـ
 يف ثالث أصناف رييسية ّبدييا ميكن تصّنيفها حيثعتحممال واوعها بملك عملماحف، عحلرعيق أشكال 

ميكن  وعضّّت فحم، كاا اهو عحلال علي  ّ  عحرتعق عضورق، وعضقااش، وعخلشب، ضل درّةعملعحلرعيق : اهي
ّاّ ة ّا يف عحلرعيق عضّّت تكو  على و إمخا اها باضّمربةد، أو برّش عملاء، أو تغطيمها بغطاء ّناسب؛ 

، وعالضمهاب حمور كاّية ّعينة ّن عضزّةت، أو عضّشحم، أو عضّطالء، أو أي سايل آخر اابل ضالشمعال
                                                           

عبد عضّرامن، اشر عهليئة حماد حسن ، ترمجة (إرشادات عملية)دليل تنظيم المتاحف : ، يف"عاارة عملمحف"، (برواو)ّوال غويل  1
 .900 – 699، ص  م5999رة، عملصرةة عضعاّة ضلكماب، عضقااه
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لحيث ميكن إمخا اها باضرتّ  عحلرعيق عضّنامجة عن تلف عملعّدعت عضكهربايية،  و ، أو باضّمغطية؛ بة وعضرّّ
 (CO2)عضفحم  ميكن إمخا اها بغاز إذكاضعّدع عت، وبطارةات عضّشحن، وعملآخذ، وعضكوعبل، وغياها، 

 :(05: عجلدول)، كاا اهو ّفصل يف عجلدول عألّول أ ااه 1فق 

 :اقال عن هلا، وأاوعع عملطافئ عملالياةعتحمرتاة، وعملوع   ،ةوضح أصناف عحلرةق: (11)الجدول 
Ministère de la culture et de l’environnement, direction des musées de France, 

Prévention et sécurité dans les musées, comité technique consultatif de 

sécurité,1977.p 15.  

 اسمخدعم ّعّدعت آضيةمّث حتدةد ّصا ر واوعها سوعء أكاات بدعخل عملمحف أو خارج ، ك
مما ةشّكل ضغطا اّوةا على  باضطّااة عضكهربايية، وعالسمغالل عملفرط ملآخذ عضّمزّو ، عضّصن   ةئةر ّقّلدة 

عإلمهال وعدم عالكرتعث برتتيب عملقمنيات بشكل ّنظم بدعخل فماء و عضعّدع عت وعملآخذ عضكهربايية؛ 
، حيث بوس  عادالع شرعرة طخاز  عملماحف عضوطنية ، مسة جلّ عضعرض وعضّمخزةن على وج  عخلصوص

  .2إلمخا اها دخل يف عضوات عملناسبصغية إحدعث كارثة حقيقية بسبب صعوبة عضوصول إضيها، وعضمّ 

                                                           
1
 VERNER JOHNSON (E) & JOANNE C. HORGAN, Op.cit, p 26, colonne 1.                                                                                            

2
 Ibid, p 26, colonne 1.                

 نوع المطافئ األغراض المحترقة أصناف الحريق
 
 أ

  ،سيجيأو عضنّ  ،مجي  عملوع  ذعت عضطّاب  عخللوي
، نسوجات، وعملورق عضكرتو و  ،كاخلشب

   .عملوع  عضبالسميكيةوعضفحم، وعملطاط، 

 
 عملاء

 
 ب

، عألسيمو ، عضكحول: عملوع  عهليدروكربواات
عملمخذة عملوع  عضبالسميكية ، و اهنالءعت عضدّ وط

 مجة عن شرعرعتاعحلرعيق عضنّ يثيلن، و عضبوضّن ّاّ ة 
 .ألسالك عضكهرباييةع

 
كسيد عضكربو  أرغوة ثاّن 

(CO2) ، عهلاضيو أو ّا ة 
 .عملسحوق

، عضربوبا عضبوتا  و ، عضغاز عملش : اوعع عضغازأ ج
شمقات ثعملي  .ا  ّو

 ّلعضرّ             .عملغنيزةوم، و ملنيومعأل :عملمخذة ّن جماوعة عملوع  د
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، ّثل ّا وا  يف أحدعث عضعصيا  عملدّنالت اوأعاال عضّشغب وعضّمخرةب عضعادي، عملرعفقة حل
أو بسبب عضّمعّصب وعالخمالف  ،مبدةنة عجلزعير عضعاصاة م(5999)عخلاّس أكموبر ّن عام 

دةنة بوسعا ة يف عقد تسعينيات مب" ااصر عضّدةن  ةين"، ّثل ّا وا  ضلامحف عضوطين يعإلةدةوضوج
ب ّناصري فرق كرة عضقدم، وحركات عالافالت عألّين عملرعفق ضغمحاالت وكذع عضقر  عملاضي؛ 

ّن اهذع العمدعءةن عملمحف عضوطين أامد زبااة بواهرع  تعّرض عالحمجاج عالجمااعي، حيث سبق أ  
ّن عضوجهة ممّا ةمطّلب  .عضفصل عضثّاضث يف ّوضع  ّنكاا سلف عضذّكر   يف ّسمهّل عضقر  عحلايل، ّنوععض

، جلاي  عملنافذ، وفمحات عضّمهوةة بملك عملماحف وض  ّمارل واايية، وتسييج حمكمعضعالية، ضرورة 
 .ث عنهاةدنصيب عألجهزة عضّّت حنن بصد  عحلزةا ة على ت

 ر عملبكرأجهزة عإلاذعمنصيب بدًء ب، ةدروسبكيفية ّ مّث عضّشروع يف تنصيب عألجهزة عألّنية
، (DETECTEUR DE CHALEUR)" كاشف عحلرعرة": ، واهي على اوعن(00-92:عضّصورة)

ا أ  تمجاوز  رجة  إذمُيّيز في  بدوره اوعن فرعين،  حيث ُةمب  أوهلاا على  رجة حرعرة ّعينة، ّو
عرتفاع بفعل  واذعره، سوعء حبدوث حرةق حقيقي، أإ صوتعحلرعرة عضّدعخلية تلك عضّدرجة، حّّت ةطلق 

ال تمناسب ّ  ّعدالت  رجة   اياحرعرة  رجة حرعرة عجلّو، إ  كا  اهذع عألخي ّمبوطا على  رجة 
  .عحلرعرة عملرتفعة جّدع ببال اا يف فصل عضّصيف

ّّا عضثّاّن فهو ّصّام ضإلاذعر على  ن مث ةظهر ضلعيا  عالرتفاع عملفاجئ ضدرجة عحلرعرةأ ؛ ّو
أّ  كّل وعحد ّنهاا ميكن أ  تفوت  حرعيق ّن غي أ  ةسمطي   سلبية كّل وعحد ّنهاا، باعمبار

عّدة  يف عملصام، (DETECTEUR DE FUMEE)" كاشف عضّدخا "وثاايهاا . حتّسسها
عقد عجمااع تقين بن طخملف عألطرعف عملعنية بمّن عملمحف ملنااشة ؛ أي مبعىن أوضح وجب 1شكالأ

، وعخميار ّا ةناسبها، وضيس باضّمرورة أ  همعألّر، آخذةن بعن عالعمبار خصوصية ّقمنيات ّمحف
 .ةكو  اهذع عضّمجهيز على اسق وعحد جباي  تلك عملماحف

 

                                                           
1
 VERNER JOHNSON (E) & JOANNE C. HORGAN, Op.cit p 26, colonne 1 – 2.                                                                                                       



 ناجعمخطط حماية وقائية  مستلزمات إعداد                                        :ابعالفصل الر  
 

87 
 

  يمكن استخدامه                         ++تحذير من استعماله                                     +  
ا ةناسبها ّن اُظم عإلطفاء عآلضيةةوضح أ: (12)الجدول   :اقال عن ،اسام بناةة عملمحف ّو

Ministère de la culture et de l’environnement, direction des musées de France, OP Cit ;p52. 

 طفاء اآللينظام اإل أقسام البناية
 المسحوق  د الكربونكسيأثاني  رذاذ الماء

 + + ++ ّيمرتّ عضورشة   باسمثناءعضورشات 
 + ++ + ّيم ورشة عضرتّ 

 + ++ + عملكمبات وعألرشيف
 + + ++ كاتب وعملالحق عإل عرةةعمل
 + + ++ ا ينّ عضقهى، عملطعم، عمل

 ++ ++ + دفئةّوعض  عضمّ 
 + ++ + عملطابخ

 + + ++ عخلشب وعضكربو  ز طخ
 ++ ++ + ربواات، وعضغازعهليدروك ز طخ

 + + ++ عملرأب
 + ++ + عملخابر

ّرعكز  عالسمقبال، عملارعت، ااعات 
 عتحماضرعت وعالجمااعات

++ + + 

 + ++ + ااعات عإلعالم عآليل
 + + ++ طخز  عملعدعت وعملوع 

 + ++ + قمنيات عملمحفيةطخاز  عمل
 + + + ااعات عضعرض

 + ++ + عالسمعالّات ّقرّ 
 ++ ++ + ت توزة  عضكهرباء وعضغازّقرع
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وعامهاًء بوض  اارورعت عإلطفاء عملناسبة، بدل ععماا  خرعطيم عملياه، عضوعجب جتنب 
حيث ُةسجل ععماا اها ّن طرف  ،(06: عجلدول) عسمخدعّها يف جناحْي عضعرض وعضّمخزةن باضكاّل

عضعاالاة عجملرورة، أو عتحماوضة عضثّقيلة غي عتحمبذة ، وضلقارورعت بشكل عشوعييبعض عملماحف عضوطنية 
عرب أجنحة عملمحف بدل عخميار هلا عملوا   بشكل فوضويّن ابل خربعء أّن عملماحف، وزرعها 

عملناسب، وتعليقها على عجلدرع  بإحكام ، وعضّممشي عليها بوضوح، وجعلها يف ّمناول ةد عإلاسا  
 .عضوعاف

عضّّت مبسمطاع عإلاسا  املها، اهذع عملقام اهو عضقارورعت عضّصغية فاا ةوصي ب  عخلربعء يف 
، ويف اهذع عضّصد  ةنصح عملخمّصو  باسمخدعم اارورعت (09: عجلدول)  وعضّمنقل هبا ّن غي ّشاق

ّن كّل  6م(610)بسعة سّت ضرتعت، ومبعدل اارورة ضكّل  (EAU PULVERISEE)عضّرش عملايي 
بدل عضقارورعت عضّمخاة عجملرورة عضّّت ال ميكن عضوضوج هبا إىل عألركا   لمهبةطابق بغرض إمخا  عحلرعيق عمل

عملكمظة، وعملناطق عملنطوةة على سالمل، أو عضقارورعت عضّّت تزةد سعمها عن سّت ضيرتعت، حيث ةصعب 
املها، وعضمّنقل هبا إاّل بشق عضّنفس، خاصة على عواات عألّن، كاا اهو ّسجّل يف جّل عملماحف 

  .طنيةعضو 

كلغ، ومبعدل اارورة أّام كّل ضوح ّركزي ةمحكم يف   6ّن وز   (CO2)واارورعت غاز عضفحم 
 A)؛ واارورعت عملسحوق 1عضكهرباء، أو عّدع  كهربايي إلمخا  عحلرعيق عضنّامجة عن عضّشرعرعت عضكهربايية

POUDRE)  حلرعيق عملذكورة إلمخا  طخملف أاوعع ع كلغ  (9)غ، و(900)عضّّت ةرتعوح وزهنا ّا بن
 .2أعاله، والسياا عضنّار عمللمهبة يف عملخطوطات وبقية عملسمندعت عضوراية عألخرى

 

                                                           
1
 THIERY (L), "Eclairage de sécurité et moyens de secours", In: Muséofiches, Op.cit,  p 58, 

colonne 2.  
 

 VERNER JOHNSON (E) & JOANNE C. HORGAN, Op.cit, pp 27: حول عملوضوع ةنظرأكثر تفاصيل  2

colonne 2 – 28 colonne 2.    
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 تماما غير مالئم+  مالئم                      ++   ضروري                          ++   ++

 :اقال عن هلا،وغي عملالياة أصناف عملوع  عتحمرتاة، وأاوعع عملطافئ عملالياة  تفاصيلةوضح : (13)ول الجد
Ministère de la culture et de l’environnement, direction des musées de France, OP Cit ;p52. 

 المناسبة إلخمادها المطافئأنواع  األغراض المحترقة
المسحوق   الهليون ثاني اكسيد الكربون اءـــــــالم

 أ
، ب،المسحوق أ

 ج

 ++++ ++++ ++++ ++++ ++ عضكحول -سيمو  عأل
 + + + + ++ عملغنيزةوم - ملنيومعأل

 ++++ + + + ++++ قشعض - عخلشب
 + + + + ++++ طاطعمل

 ++++ ++++ ++++ ++++ + ا عضشّ 
 ++++ + + + ++++ عضكربو 

 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ فوض  990ال ّن أكهربايية 
 ++++ ++++ ++++ ++++ ++ فوض  990كثر ّن أكهربايية 

 ++++ ++++ ++++ ++++ ++ عالثي
 ++++ ++++ ++++ ++++ ++ عضغاز

 ++++ ++++ ++++ ++++ ++ عهليدروكربواات وعضزةوت
 + + + + ++++ ّوع  بالسميكية عضبوضثيلن

 ++++ ++++ + + ++++ افطاضن
 ++++ + + + ++++ ورق وكرتو 

 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++  اها  وطالءعت زةمية
 ++++ ++++ ++++ ++++ ++  غي زةمية  اها  وطالءعت

 + + + + ++++ (PLEXIGLAS)ّا ة 
 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ عضّلدعين

 ++++ + + + ++++ بيعةطّ عضنسوجات عمل
 ++++ + + + ++++ صنعة عملنسوجات عمل



 ناجعمخطط حماية وقائية  مستلزمات إعداد                                        :ابعالفصل الر  
 

90 
 

ماحف عضوطنية، كجهاز  عم عضّمجهيز عضقايم بوسايل غي ّموفرة يف عضوات عضرّعاهن جبّل عمل(. و 
اتو غرعف" اضكشف عن ذرّعت عضغبار، وعضغازعت عخلاص ب، (CROMATOGRAPHE) "كرّو

يف  1بقساْي عضعرض وعضّمخزةنعضّدعخلي  عضعاضقة يف عهلوعءعضّمارّة ، وعضكاينات عجملهرةة عضّساّة وعألاماض
 .علي إطار ّكافحة عضّملّوث بدعخل عملمحف، وعضّمقليل ّن أثر حميط  عضقرةب 

ّا ةلحق ب  ّن ، و (SEISMOGRAPHE)" سيساو غرعف"وجهاز رصد عحلركات عضزّضزعضية 
 – 05: عضصور) ، وعهلزّعت عألرضية عملباغمةأخطار عضّزالزلعملمحفية ّن عملقمنيات  ضممّّنتدعبي واايية 

 .2ج  عخلصوصعلى و  وعضفيمااات بقساْي عضعرض وعضّمخزةن، وورشة عضّصيااة وعضرّتّيم ؛(06

 

 

  

 

 

 

  ،عهلزّعت عألرضيةيف ّوعجهة جبناح عضعرض ضمثبيت عملقمنيات عملمحفية  حييشكل توضصور و  : (11)ةالصور 
 .آخرو و ّيكنزي ضوري، : اقال عن

ات عضّمغليف، وعضّمعليب، وعضّشحن عسمعدع ع ملباشرة عاليات عإلخالء عضطّارية، فو  كاا ّسملّز
عملقمنيات عملمحفية ّن أّاكن عخلطر إىل أّاكن آّنة خبارج عملمحف يف أّر حتوةل  اهو ّعلوم، فإ ّ 

                                                           
1
 VERNER JOHNSON (E) & JOANNE C. HORGAN, Op.cit, p 35, colonne 1.                

2 MEKENZIE LOURRY & autres, “Protecting collection in the J. Paul Getty museum from 

Earth quake damage”, In: News Letter, Vol 29, N° 3, September 2007, pp. 19 – 22. 
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عناةة خاّصة، وإجرعءعت عالية  ايقة، عا ة ّا ُةشرف عليها طاام ةمطلب الت عالسمعجاضية، اعحل
ين وجيز جّدع ال حيمال عضّممخيإ عري وتقين ّؤاّهل  . ، وذضك يف ظرف ّز

 
 ، عهلزّعت عألرضيةضمثبيت عملقمنيات عملمحفية مبخاز  عملمحف يف ّوعجهة  ةتوضيحي صورة: (12) صورةال

 ".شارو  جواس"فاضيي  ورج، و: "اقال عن
وجب  عالسمعااة مبجاوعة ّن عضوسايل وعملوع  عضّّت ّن اهذع عملنظور عإلخالء إذ ةمطّلب إجرعء 

ة ضيها بم  تكو  بمحجام ّمنّوعة ّناسبة، حيث ةشرتط فو  ،بكايات كافية عامناؤاها سلفا مسّرب ّقاّو
ّا خيز   عخل انها ف .بسهوضةساعة عضطوعرئ  اكن ميكن عضوصول إضيهاّ أيف  ، وأ  تو عطوبةملياه وعضرّ ع

نها  ؛عضيدوةةوعملصابيح  ،وعضبطارةات ،عإلسعافات عألوضية ايبعضبناةة كحق خاص ّا خيز  يف طخز  ّو
نها ّا ةُطلب ّو  ؛ضبسةالء وعألوعضدّ  ،وعملكااس ،لّكمكيال عضرّ بإحدى عملالحق عملعاارةة ضلامحف،  

 .1وحنواها ،كاضبطاايات  ّن عملماجر يف حين 
ن    :ّا ةليوعزم عضلّ  أبرز تلكّو

  عملقمنيات ةل االت حتوّ واقّ  ،(00: وعضصورة 09 :عضّشكل)بنوعْيها عضيدوةة وعآلضية عربات
  .خارج إىل و أ ،دعخل عملمحفبّنة سوعء آّاكن إىل أ

                                                           
1
 Groupe de travail sur la conservation des collection du Sous - comité des bibliothèques, 

Op.cit, pp 02 – 21. 
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 شكل توضيحي ضلعربات عملسمخدّة يف اقل عملقمنيات بن أجنحة عملمحف، : (13)الش كل 
 ."بدعخل عملخز  منيات عملمحفيةاقل عملق": اقال عن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضلعربات عملسمخدّة يف اقل عملقمنيات بن أجنحة عملمحف،  ةتوضيحي صورة: (14) صورةال
 ".ل. ايكوال: "اقال عن
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  ّطول ثالثن ّرتع، وعرض ثالثن سنمارتعثلن بضفايف عضبوضي ،كيالكاأل غليفّوع  عضم. 
 (00: عضّشكل)ّمنّوعة شكال أمحجام و ب عضّمعليب علب وصنا ةق. 
 ااالتعلى عضنّ  قمنيات عتحمّوضةرب  عملمثبيت و وحبال ض ،أغطية بالسميكية . 
 وسايل عضقص وعضقطْ  ضوعزمو  ،أشرطة الصقة . 
 كااساّن  .وغياها ّن ضوعزم عضّمجفيف وعضّمنظيف، و الء ،شف، ّو
  ،وأة ضة خاصّ ذب وث؛، وعهلوعء عمللّ ضغبارّن جزةئات عأانعة وعاية و اظارعت، و افازعت 

عاطف  .ؤوللرّ ضعت وااةة ذوجزم بالسميكية، خو  أّا ،حذةة أو  ،ّآزر ّو
 وعصل كهربايي ،اهوعتف حماوضةو  ،بطارةاتو  ،ّصابيح ةدوةة. 
 الصقة بطاااتو االم رصاص، أو  ،خرى جافةأاالم وأوبة، طضلااء وعضرّ  ةاالم ّقاّوأ ،

 ،بطااات تقنيةو ، ختوةنوشرعيح  ،آضة تصوةرو حافظات بالسميكية، و ورعق بيماء، أ رزم
 .عضّموزة  بدعخل عملمحف اسخ ّن طخط و 
 خاّصة باضّمطهي،ا عت ضاّ  :ن على وج  عخلصوصاتممّ  حقيبة عسعافات عألويل 

 ،بونفس ملرضى عضرّ كسجن، خباخات عضمّ أ، اناع ، وحنواهاألوضلرّ  ،مايد ضلعيو وعضمّ 
، وتقليل حّدة أالم عالحرتعق وحنوه لج خلفض عحلرعرةأكيال عضثّ و حمرعر، و ّطهر بنافخ، و 
رعاهم و  ،عقيم كاضكحولّوع  عضمّ و ّقص، و   .ّشارط عجلرعحةو ح، ع  وعت خياطة عجلر أّو
  ي عضنّ وأك ،رئوعتقارةر حاضة عضطّ عدع  بطااات إلو ، ةّكربّ عدسات فاةات يال ضّر

 .1فمالتوعض
سّجل ةُ  إذ، ّنها شيئا ّا ها، وحتاشي إغفالّن -على عألالّ -وضذضك وجب توفي عحلّد عأل ىن 

أّ  ّقمنيات عيّنات عضّدرعسة كّلها ّن عحلجم عضعا ي، وال حتماج إىل هبذع عخلصوص ّن حسن عحلظ، 
 .عسمثنايية يف اهذع عملقام رتيباتت

                                                           
1
CLAUDE CAOUETTE (M), Plan d’urgence, liste des éléments à inclure plan d’urgence 

et fiche modèles, SADC, Canada, Septembre 2008, pp 7 – 17; VALERIE (D), SHARON (J),  

Op.cit, pp 252-254; UNESCO, Manipulation des collections en réserve, Op.cit, p16. 
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تنظيم حركة عجلاهور بدعخل أجنحة عملمحف، حيث ُةسجل غّياب ضرورة  أضف إىل ذضك
وتصا م كمل   ،لوااةة ّن عحلوع ث عضعارضة بفعل تدعف  عجلاهوررسم ّسار زةارة أمنوذجية وعضح ض

رسم ّسار : ، أبرزاهايف عحلاالت عضطّارية، وذضك باختاذ مجلة ّن عإلجرعءعت عضعالية بعمها ببعض
، وفصل عملدخل عن عملخرج، وإ  أي ّن  عضعو ة وعضّدورع  إىل عخللفة يف عجتاه وعحد، منوذجيعضزّةارة عأل

 ،(TOURNIQUET)حتّمم عألّر عضّدخول وعخلروج ّن ّدخل وعحد، وجب جتهيزه بفاصل حموري 
مبعدل شخص يف   جناح عضعرضبدعخل  وعرضّدعخل باخلارج، وحتدةد عد  عضزّ ملن  عصطدعم عأو عازل 

إىل  اعضظّروف عضعا ةة، وخفض اهذه عضّنسبة يف أاصى ّا ميكن خفمه ار ّربعة خاللكّل مخسة أّم
؛ ّ  ضرورة إخالء عملارّعت 1يف حاضة عضزّةارعت عجلااعية ألفوعج عضطّلبة وعضّسوعح ثالثة أّمار ّربعة

نافذ عضّنجدة ّن كّل عايق اد ةمسبب يف عرالة   عجلاهور ساعة عضّطوعرئ، فمال عن عالية إجالءّو
نافذ عضّنجدةضرورة عضّممشي على عملخارج بالفمات ّلّواة وإشارعت ضويية وعضحة ّن طخملف زوعةا  ، ّو

نية ممكنة ّن غي واوع  عملمحف، حّّت تمم عالية عإلخالء يف ظروف حسنة، ويف أاصر ّّدة ّز
عضّّت اد  ةجسااايأو  ؛عملعروضات، أو عملقمنيات عملخزّاةعألثاث، أو  ف بعضتالإّاّ ةة، كحوع ث 

وظفي عملمحف  .2ّن عملؤطّرةن ضلعالية تصيب بعض عضزّعيرةن، أو عّاال ّو

 :سعاف األو ليق العمل مع بقية أجهزة األمن واالتنسي. (4
لاماحف بفعل ّصدر بشري، أو طبيعي ض سمهدفةوع ث عألّنية عملعحلاد تمجاوز بعض 

إ عرة عملمحف ضممّّن اهذع عألخي، كاادالع  عإلّكااات عملاّ ةة، وعضقدرعت عضبشرةة عملسّخرة ّن طرف
عحلركات  ّوعجهة خسايرأو  ،رة بوسايل عإلطفاء عضيدويطعخلارجة عن اطاق عضّسي عحلرعيق عملهوضة

وعضّسيول  اتعضفيمااّياه عملغاورة بطاي عنرعف عضرّتبة، أو أاسام عملمحف  ختليصأو  ،عضعنيفةية ضعز عضزض
ّزروعة بمحد  ّواوتةوجو  انبلة غ ببالوصول زةن بدعخل عملمحف، أو ختليص راهاين حممجأو  ؛عجلارفة

وعكة صّحية إصابم  بجسااّن خطي أو ال حلا ث وعر أو عضعاّ ض أحد عضزّ أو تعرّ  أركا  عملمحف؛
                                                           

1
 THIERY (L), "Le flux du public", In: Muséofiches, Op.cit,  p 56.    

 .520م، ص 6050وزة ، اسنطينة، شر وعضمّ ،  عر عألملعية ضلنّ فصول في علم المتاحف، (عضرزاي)شراي  2
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ّّا حاّ ة ، حيث تبقى جهو  طاام عضممّّن باملمحف يف ّثل اهذه عحلاالت عضقصوى غي كافية، إ
يف ّسموى ال ةراى إّكااات عملمحف بقاء خمصاص عملهين، أو بسبب بسبب خروجها عن اطاق عال

  .وعضّسيطرة عليها باضكيفية عملناسبة تروةمها ّسموىإىل 
ؤسسات ّؤاّهلة،  عم ّن عملساعدة وعضدّ ممّا ةمطّلب عضّلجوء عضفوري ضطلب  كاحلااةة اهيئات ّو

ّؤسسات و ، 1سسات عالسمشفاييةعملؤ و  مّّن، وعضبنوك،وشركات عضمّ  عضّدرك،و  ،رطةوعضشّ  ،عملداية
وعجهة عضكوعرث عض باجلاّعات، عضطّبيعية وعضّصناعية كهرباء، وعضغاز، وعملياه، وخربعء عهلندسة عألّنية، ّو

رعكز عضبحث، وعضّشركات عخلاّصة عملسامهة يف إاقاذ بوس  كّل طرف ّن اهذه عألطرعف  ّا عم ،ّو
مسية، وجب على إ عرة عملمحف إّماء رّ عض اهاطُر يف أاهذه عإلجرعءعت كو  تحّّت و ؛ عملمحف عملنكوب

مجاعية ختّص عضّمعاو  بن عملمحف وشركاي  يف ّثل اهذه عحلاالت عضطّارية، حيث عقو ، ثنايية، أو 
، جتنبا ضلّمقصي يف أ عء عضوعجب، أو عضواوع يف عضمبال ُتمب  فيها ّهام كّل طرف ّنهم بدّاة ّمنااهية

 .ّا اد ةنجّر عليها ّن امايج عكسية يف حّق عملقمنيات وعجلاهور، و 2تدعخل عضّصالحيات وعملهام
ميكن توجيهها إىل تفميش أاظاة ّكافحة عحلرعيق، وشبكة فاهام رجال عحلااةة عملداية ّثال، 

بشكل سليم يف أوضاع  تلك عضوسايل على طرةقة عسمخدعم رّعلعحل عضّصرف بشكل  وري، وتدرةب
عياة؛ وختصيص ّهام تفميش وسايل عضرّاابة وعضّدفاع عن عملمحف ااة عضدّ ، وتعااهداها باضّصيحماكية ضلوعا 

ضلّشرطة وعضّدرك، وتدرةب أفرع  ّصلحة عألّن على أساضيب حماورة حممجزي عضّراهاين، وجتايد حركات 
عملعمدةن باألسلحة عضبيماء، وعألسلحة عضّنارةة عضفر ةة، وضب  عضّنفس يف عملوعاف عحلرجة، وعالامباط 

رعفقة عاليات عإلخالء ري بن أعماء طاام عألّن أثناء تم ةة ّهاّهم يف عحلاالت عضطّاريةعضعسك ، ّو
؛ وعملرعكز عضّصحية يف جمال تمطي حرّعل عملمحف يف جمال تلقن أجبدةات تدخالت عضعالج 3وعإلجالء

وعساهتم يف عامظار وصول عملسعفن عالسمشفايين  .عالسمعجايل إلسعاف عملصابن ّو
                                                           

1
 Groupe de travail sur la conservation des collection du sous-comité des bibliothèques, 

Guide d’élaboration d’un plan d’urgence, Bibliothèque nationale du Québec, Montréal, 

1995, P18,22. 
2
 JIRASEK (P), Op.cit, p 191. 

3
HEKMAN (W), Op.cit, p 15. 
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محف وجب رب  انوعت ّ  عملفياا بينها  عيم وتنسيق ي تكو  اهذه عألسالك يف عتصال وضك
، حيث توّفر انوعت عالتصال عضيوم بدعيل عدةدة وبمكاضيف عتصال ّباشر على ّدعر عضّساعة وعألةام

 .وغياهمكرؤساء عضوحدعت، باضعالية،  عنين سؤوضن عملعمل جّد زاهيدة؛ اااهيك عن تقييد بيااات
 :الفصلخالصة 

عضبشرةة عحلوع ث ّوعجهة عضكوعرث عضطّبيعية و يف " عملخط  عضواايي"ناعة ّ  فإوصفوة عضقول، 
جهو  عملسمهدفة ضلاماحف ّراهواة مبدى عسمعدع  عملمحف ذعتيا ملوعجهة عألخطار عتحميطة ب ، وتمافر 

ذضك ّدى وعي  عضوعاعة جبوعره؛ أضف إىل بقية عملؤسسات عألّنية وعضّصحيةجمهو عت ّ   إ عرت 
يف   ورهحتاشي إغفال ّن إ عرة عملمحف عملوعطن بممهية عملمحف يف حياة عجملما  عملعاصر، ممّا ةمطّلب 

عآلثار عضوخياة عضّّت اد تنجّر على تصرّفات  عضطّايشة حيال عملمحف جم محسيس  حبب ، وذضكعاليةعض
ن جهة ثااية  عملهّد  باضّزوعل بوصف  ّركز حلفظ عألرشيف عملا ي ضلرّتعث عضثّقايف وعضطّبيعي ّن جهة، ّو
ترسيخ يف ذعت  ّبا ئ عضّسلوك ّن خالل حماوضة إاحاّ  كطرف ّعين يف عضعالية عألّنية بشكل ّباشر 

عحلماري جتاه عملمحف، وبقية عملؤسسات عضثّقافية وعالّماع وعضرّتفي ، كمحاشي عإلساءة إضيها ّهاا كا  
ا إىل ذضكعضّسبب، وعضّمبليغ على عضّمحركا  . ت عملشبواهة عضّّت حتوم جبوعر عملمحف، ّو

 



خــــامســالفصل ال
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:تمهيد
العظمى، والّتصّدي البشرية وادثحلواجهة اميف 1"وقائيالخطط امل"يم تصمّ حتوقف جنا ي

ديد أمن االطّبيعية للكوارث  ا  إدراك مدى علىبشكل مباغت ملتاحف الوطنية الكربى، الّيت من شأ
م باملتحف قبل وقوعه الطّبيعي أو البشري امللادثاحلتفاصيل وقوعمتّثلمصادر اخلطر داخليا وخارجيا؛ و 

تكوين و ،تقينجتهيزتاج إليه من حيوما سوف ية وبشرية فادحة، ما قد ينجّر عليه من خسائر مادّ و ال،أص
"خطّة تدّخل"كّل ذلك يف تقييد تفاصيل  ودعم لوجسيت من خارج املتحف، حيث وجب،مؤّهلبشري

.الة، غاية هذا الفصل األخري من الّرسحمكمة الّتصميم والّتنفيذ

:تحليل األخطار. )1
قتصر احلديث ، سيُ خبصوص هذه الّنقطةملا ورد يف الفصل الثّالث من هذا البحثثميناتتمة وت

على اعتبار أّن  على خصوصيات األخطار اخلارجية احمليطة بعّينات الّدراسة، كدراسة حالةالعنصريف هذا 
اشي تكرار احلديث عن األخطار الّداخلية كّل ما ورد يف الفصل املذكور هو توصيف نظري جممل؛ وحت

ضمون على البحث مبجتّنبا لإلثقال بوضعيات املتاحف الوطنية، الوثيق طها ابتر ايف هذا املقام بسبب 

ا إدارة ة من مسودةرقميالعلمية، فقد توّصلنا مؤّخرا بنسخة لألمانة1 املتحف الوطين "مشروع يصّب يف هذا الّنسق العام، أعّد
لس " العمومي أمحد زبانة ا من طرف مصاحل احلماية املدنية احمللّية يف مرحلة أوىل، ّمث عرضها على رئيس ا بغرض فحصها وإجاز

م يف شكل بطاقات فّنية، بلغ عددها )2015(رنسية سنة الّشعيب البلدي بوهران للمصادقة يف مرحلة موالية، حيث ّمت حتريرها بالّلغة الف
نسخ على حّد ما )6(، ومنسوخة يف سّت "4. أ"صفحة من ورق )41(بطاقة، مرقونة على واحٍد وأربعني )12(اإلمجايل اثنتا عشرة 

يرة باالحتذاء والّتشجيع ُيستقى من مالحظة مدّونة على صفحة غالف الوثيقة بالّلون األزرق؛ وهي بذلك تعترب سابقة حسنة، جد
نشوب احلرائق، ووقوع االنفجارات فيما : فقد اقتصرت على مواجهة خطرين أساسيني مها. بالّرغم من كثرة الّنقائص املسجلة عليها

دون أخطار يتعّلق بعنوان الوثيقة، وإغفال بقية األخطار البشرية والطّبيعية األخرى؛ وترّكيزها يف املنت على مواجهة أخطار احلرائق، 
االنفجارات؛ علما أّن خطر الفيضانات قد ورد ذكره مرّة بشكل عابر يف منت الوثيقة دون ختصيصه بأدىن اهتمام؛ ممّا يؤّكد من جانب 

.آخر قصر نظر القائمني على املتاحف الوطنية لإلملام بكّل األخطار احمليطة مبتاحفهم حّىت اآلن
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، مادام الغرض من هذه الّدراسة هو الّتنبيه على 1، أو يف جّلهابعض املواطن منهيف امكرر قد يكون معريف 
يف حّق مقتنيات تلك املتاحف قد ينجّر عليه من عواقب وخيمة جسامة ما توضيح وجود اخلطر، و 

كّل صياغة حلول تطبيقية، حيث يعترب  وليس ها ثروة طبيعية غري متجّددة، واجلمهور املرتّدد عليها، فبوص
ليس هاهنا جمال للوقوف عندو من هذا املنظور مبثابة دراسة حالة، متحف من تلك املتاحف الوطنية 

اتفاصيل  .جزئيا

فاملطلوب من مسؤويل املتاحف الوطنية خبصوص هذه الّنقطة، هو اقتناء نسخة من الربنامج اآليل 
، وحتميل )SIG("سيغ"، أو بنعته األجنيب املختصر"نظام املعلومات اجلغرافية"الكامل هاملعروف بامس

ا مقّر املتحفاملخطط الكامل للمدينة ا: مبقاييس رسم مناسبةعليه اخلرائط واملخططات اآلتية لّيت يقع 
املنشآت والّتجهيزات القاعدية املدفونة يف اتخمطط؛املتحف نفسهذلك خمطط املوقع اخلاص بالوطين؛

اهلاتف، أسالك الغاز احلضري، و أنابيب الّصرف الّصحي، ومياه الّشرب، و قنوات كباطن األرض،
واملراكز ،طة االقتصادية مثل املناطق الّصناعيةخمططات مراكز األنش، وغريها؛امليرتوواألنرتنيت، وأنفاق
واالجتماعية مثل العمائر املتعّددة الّطوابق، واألحياء ؛عارض الّدائمة واملومسية، واملالّتجارية، واألسواق

؛بيةواملراكز الثّقافية احملّلية واألجنواملسارح،ة،مثل املكتبات العامّ والثّقافية؛الّشعبية، والّسكنات الفوضوية
واملنشآت العامة كاملصاحل اإلدارية، ؛واملسابحكاملالعب، والقاعات املتعّددة الرّياضات، والرّياضية  
مقّر املتحف الوطين؛ حيطالواقعة مباملدارس، واجلامعات،الّتعليمية ك، و واالستشفائية، واألمنيةواملصرفية، 

واملطارات، وحظائر ركن املركبات، ، الربّيوحمطّات الّنقل، احلديديةةخمطط الطّرقات، وخطوط الّسك
ج والّشوارع املؤّدية  اخلارطة األثرية ؛؛ خارطة الّزالزلطوبوغرافية املدينة؛ خارطة ملتحفإىل اوأبرز األ

من خمططات أرجاء املدينة، وما إىل ذلكخمتلف املعامل الّتارخيية املنتشرة عرب و املتعّلقة باملواقع األثرية،
.ي تزخر به املدينة املعاصرة يف وقتنا الرّاهنذّ جهيزات احلضرية الوخرائط التّ 

.جع الفصل الثّالث من هذا البحثأكثر تفاصيل حول هذه الّنقطة، يُرا1
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إذ يقوم املعاجل اآليل بتخزينها فوق بعضها بعضا بشكل شفاف، قبل مساءلته حول أّي خطر 
املتحف، ويف ضوء تلك املساءلة الّتقنية فقط ميكنتملة الوقوع جبواروالطّبيعية احملبشريةمن األخطار ال

األقّل بوانتهاءً األخطار يف تراتبية منتظمة، بدًء باألكثر خطرا صنيفتائج عيانا، وإمكانيةإبراز الّنت
.خطرا

ة بشكل يأولويات املتاحف الوطنية يف مواجهة األخطار احلقيقميكن حتديد عندها فقط
قد تكون ،المث"الوطين للفنون والّتقاليد الّشعبيةالعمومي املتحف "فأولوية أولويات. موضوعي وعقالين

، حيث أصبحت يف املعامل الّتارخيية امللتحمة به من كّل اجلهاتاملزرية الّيت آلت إليها فظ احليف حالة 
ّليا، كما وقع لبعض املباين كجزئيا أو  ار يتتداعي لالأمس احلاجة إىل عمليات ترميم عاجل قبل أن 

يارها وقْ لة املاضيةالعتيقة بالقسم الّسفلي من تلك القصبة يف الّسنوات القلي عا مباشرا على ، ويكون ال
نزالقخطر ايف " املتحف العمومي الوطين للفنون اجلميلة"أولية كما قد تكون ؛  بناية ذلك املتحف العريق

يارها املفاجئ الّرتبة  ية الّدورية الّيت بفعل تساقط األمطار، واهلزّات األرضللمتحف جلنوبية من الّناحية اوا
على سبيل املثال ال وبقية املدن الّساحلية بني الفينة والفينة األخرى،ينة اجلزائر العاصمةتعرفها مد

ت تلك املتاحف مع بعضها بعضا يف .الّتخصيص واحلصر أي مبعىن أوضح، حّىت وإن اشرتكت، وتشا
الف ا ختتلف من متحف وطين آلخر حبسب اختهأنواع األخطار املهّددة هلا، فإّن أولويات مواجهت

.من جهة، ودرجة اخلطر الّذي تشّكله عليه من جهة ثانيةخصوصياته

:البشريةالحوادث تقييم االستعداد الّذاتي للمتحف في مواجهة األخطار الطّبيعية و . )2
، وعلى 1سبق وأن ّمت عرض إمكانيات املتاحف الوطنية يف مواجهة تلك األخطار بشكل عام

واٍف ، حيث تبدأ بإعداد تقريرٍ فقطاملبحث على اخلطوات العمليةنسق العنصر الّسابق سنركز يف هذا
معامل حفظ مبىن املتحف على اعتبار أّن مجيع مقرّات متاحفنا الوطنية هي عبارة عنحالة طبيعة و حول 

.أكثر تفاصيل حول هذه الّنقطة، يُراجع الفصل الثّاين من هذا البحث1
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املتحف العمومي الوطين لآلثار مبدينة (عمر األحدث منها أشرفمباين قدمية،وأتارخيية مصّنفة، 
ا جليا ، ممّا يوحي 1سنةربعنيعلى األ)سطيف ّ أمس احلاجة للرّقابة الّتقنية الّدورية، والّصيانة يفعمائر بأ
:ما تتضّمنه من جتهيزات ووسائل الوقاية والّسالمة وفق الّتصّور اآليتمراجعة ، و املستمرّة

من ط القريب معرفة ما جياوره يف احمليإعداد خمطط الّتجزئة اخلاص مبوقع املتحف الوطين من أجل 
ا إعاقة، أو تأخري عمليات اإلمداد، واإلجالءطاصطناعية، و حواجز يف احلاالت الطّارئةبيعية من شأ

من جهة، ومعرفة املسافات الفاصلة بينه وبني أقرب املراكز األمنية، واالستشفائية، وغريها من مصادر 
.الّدعم واإلسناد اخلارجي من جهة ثانية

بيعيةطّ الواقع املو ،عماريةاملنشآت املو ؛ع مصاحل الّدعم واالسناد اخلارجيمواقتضبط عليه إذ 
يف املتحفومجلة الّشوارع واألزقة املفضية إىل؛عملية االنقاذ واالسعاف األّويلعلى خطر للاملشكلة 

ل مثل ما هو احلا،)ال خيار يف ذلك(واحدة برّا من جهة األجنع، كأن تكونسبيل رسم خطّة الّتدخل
املنزوي بالقسم اجلنويب يف ، "املتحف العمومي الوطين لآلثار القدمية والفنون اإلسالمية"عليه مع موقع 

املتحف العمومي الوطين لآلثار مبدينة "، كمقّر )خيارات متعّددة(أو أكثر من جهة؛حديقة احلرّية
املتحف العمومي الوطين للفنون "االستثنائية ملوقعوضعيةالأّو جّوا مثلما هو احلال عليه مع ؛"سطيف

".والّتقاليد الّشعبية

األجنحة ختطيط توضيح ملبىن املتحف، أي ّداخليخمطط الّتوزيع، أو خمطط الّتقسيم الّمث 
املتحف العمومي الوطين لآلثار القدمية "أجنحةمبايناملنفصلة عن بعضها بعضا، كما هو احلال عليه مع 

ئل، حتّدد البلدان املتقدمة، امليسورة احلال عمر املباين احلديثة بربع قرن فقط بالّرغم من حتكّمها الكامل يف الّتطور الّتكنولوجي اهلا1
اء العصري، وبعدها يصبح املبىن ُمنتهي الّصالحية، فيهدم ويعّوض مببىن جديد، كما هو احلال عليه يف الّذي مّيز مواد وتقنيات البن

.أملانيا املوحدة اليوم
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حتت األرضية، واألرضية، (والّطوابق ؛1ن من ثالثة أجنحة رئيسيةحيث يتكوّ ،"والفنون اإلسالمية
، أو عمارة سطيفمبدينة " لآلثاراملتحف العمومي الوطين "، مثلما هو احلال عليه مع عمارة )والعلوية

مكّونات، وحتديد عليه خمتلفبقصبة مدينة اجلزائر"املتحف العمومي الوطين للفنون والّتقاليد الّشعبية"
مبا فيها بدّقة متناهيةهيزات الوقاية والّسالمة املتوفر عليهاجته، وما تتضّمنه من أغراض، والّتأّشري على أثاث

؛ واحملاليل الكيميائية املستخدمة يف 2مصادر الّتزّود باملياه والطّاقة، كعّدادات الكهرباء، والغاز احلضري
نها املواد الّسامة، واملواد القابلة لاللتهاب، أو تطهري، وترميم، وتعقيم املقتنيات املتحفية، والسيما م

ا إعاقة عمليات الّتدخل املباشر من جهة، وحتديد أولويات االنفجار  لتاليف العوائق الّداخلية الّيت من شأ
.هذا األخري من جهة ثانية

ا بتحديد مرور من نقاط الّتجمع واالحتشاد خبارج مبين املتحف، ، انطالقاخمطط احلركةإعداد ّمث 
، أو أدىن طابق مببىن وصوال إىل أبعد نقطة يف أعلى طابقاملداخل، ومنافذ الّنجدة يف احلاالت الطّارئة، و 

وذلك بتحديد موقع نصب .ضحايا حمتملنيبقاء الّتفتيش والبحث عن االنقاذ، وعملية ساعة املتحف
ع واحتشاد فرق الّتدخل واالسعاف نقاط جتمتعيني و ؛الّتدخل املباشرأثناء"مركز قيادة العمليات"

حبسب ، وترتيب أولويات نقلهم ألقرب املراكز االستشفائيةأماكن اسعاف الّضحايايئة و األّويل؛
م الّصحية ، كاملستندات الوثائقية، ، واألغراض الّثمينةاملتحفيةملقتنياتاإخالء يئة فضاءات و ؛حاال

.إن لزم األمر ذلك يف أقصى احلاالتخبطر الكارثةاملهّددة وأجهزة األرشفة اإللكرتونية،

:المرافقة واإلسنادركاء شترتيب إجراءات الّدعم الّلوجستي مع بقية . )3
ا إدارة املتاحف الوطنية لتأّمني  ووقاية عادة ما تكون اإلمكانيات املاّدية والبشرية الّيت رصد

الظّروف العادية غري كافية يف مثل هذه احلاالت يفاالصطناعية والطّبيعية متاحفها من خمتلف األخطار 
".ّلة مارسييف"جناح اآلثار القدمية، وجناح اآلثار اإلسالمية، واجلناح اإلداري واملكتبة، املتداول بني موظّفي املتحف باسم : وهي1

2 CLAUDE CAOUETTE (Marie), Plan d’urgence; liste des éléments à inclure au plan
d’urgence et fiche modèles, SADC, septembre 2008, pp 5 – 6.
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وأن من مؤسسات وهيئات عاّمة د، ويد العوْ إىل طلب املدَ ماسة االستثنائية، وتصبح مبوجب ذلك حباجة 
فع بغرض ر ّتدخلعملية الوتعّجيلليتسهمْوضع قريب منه لخاّصة مؤّهلة، يستحسن أن تكون يف 

الّيت قد تلحق مببىن املتحف، أو أثاثه، أو ل خفض حجم األضرارمستوى جناعتها وفّعاليتها يف مقاب
.إىل أدىن املستويات املمكنةمقتنياته، أو زّواره وموظّفيه

، أو بوهران، املتحف الوطين األكثر تقدما" املتحف العمومي الوطين أمحد زبانة"قد يكون و 
ذه الّدراسة يف جمال الاألكثر شفافية ّسعي احلثيث إلمتام الّرتتيبات الّتقنية املتعّلقة من نظرائه املعنيني 

اخلاّصة من ةبادر تلك املبصرف الّنظر عن ما يكتنف ، ومجهورهومقتنياته،ني عمارتهلتأمّ باملخطط الوقائي 
نقائص على حّد ما توّفر لدينا من معطيات ميدانية؛ كما جيوز احتمال تعّمد بعض مسؤويل بقية 

ال يُباح به لغري املعنيني مبسألة الّذي ، "هيناملسّر ال"ذلك علينا بدعوى شيئا من املتاحف الوطنية إخفاء 
م اخلاّصة، والكوارث الطّبيعيةبشريةأمن املتحف من األخطار ال يف ذلك حصرحماولة ، و حبسب تقديرا

يف ذا الّشأن معنا مبرودة جتاومن إطارات املتحف وحرّاسه، كما سبق وأن أشرنا إىل دائرة ضّيقة جّدا 
.ختام مقدمة هذا البحث

بتلك أمن املتحف ومحايتهطاقم أّن نوعية الّتجهيز القائم اآلن، ومستوى تكوين أفراد إالّ 
املتحف "محل االعتقاد على وجود مبادرات مماثلة ملبادرة بوضوح أنّ ان، يؤّكداملؤسسات العمومية الوطنية
ا ماتزال عيّنات الّدراسةيف بقية " العمومي الوطين أمحد زبانة ّ اجلنينية يف مراحلها غري مستبعدة، إّال أ

الكربىوهي بشكل عام يف مستوى أدىن بكثري من مستوى تلك الّتحديات.، ومل تنضج بعداألوىل
.اآلناملرتبصة مبتاحفنا الوطنية
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يف " أْمنها"حول نحباجة ماسة إىل عقد اتفاقيات تعاو اليوم الوطنية نافمتاحفومهما كان األمر، 
حماية املدنية، وأقرب مركز للللّشرطة، وأقرب مركز فرأقرب خمك،  مع شركاء حمرتفنيالقريب العاجل

: حماور أساسية هيمخسةالّثمينة؛ والّرتكيز فيها على لّتأمني وحفظ الودائعلاستشفائي، وأقرب مؤسسات 

خل املتحف، وشركائه يف احمليط ، جتمع بني فريق األمن بدا1"وحدة تدخل مشرتكة"تكوين -
اور؛ وضرورة إجراء متارين مشرتكة حتاكي الواقع من أجل تعّرف أفراد الّتدخل من داخل  ا
املتحف وخارجه على بعضهم بعضا من جهة، وكذا الّتعرف على مكّونات بناية املتحف 

احلقيقية الّيت ، ومجلة الّصعوبات)خمطط الّتوزيع(ألخذ فكرة مسبقة حول خمططها الّداخلي 
ثريها، أثناء الّتدّخل يف حادث حقيقي من جهة ثانية؛ أضف إىل ذلك تقاسم املهام تقد 

، والّتعود على "وحدة الّتدخل"واألعباء حبسب إمكانات، واختصاص كّل فرد ينتسب إىل 
بطريقة بقية زمالئه يف الفريق املشّكلمهام القيام مبهامه مستقبال يف انسجام حمكم مع 

.لقائية، ومهارة عاليةت

، والكوارث بشريةيف جمال تسيري األخطار الأمن املتحفالّتكّوين املستمّر ألعضاء طاقم -
، مثل مبادئ ة بشكل دائمطّور الطّبيعية، واطالعهم على مستجّدات آلياته وتقنياته املت

االحتماء من وتقنيات تأطري فلول اجلمهور املرتدد على املتحف، وتقنيات االسعاف األّويل، 
.خطر اهلزّات األرضية، وما إىل ذلك

ساعة " مركز القيادة"رق الّتدخل، وتنسيق األدوار فيما بينها، كتعيني أعضاء هيكلة فِ -
ق رَ فِ إىل" كاملشرت وحدة الّتدخل "الّتصدي خلطر من األخطار الكربى، وتقسيم أعضاء 

وصرف املياه املتجمعة بداخل أقسام ،رقة إمخاد الّنارف، مثل فرقة االسعاف األّويل، و أصغر
، حيث يُقصد بالثّانية مجلة األفراد املنتسبني إىل "مصلحة أمن املتحف"غري : كما يدّل عليها امسها هي" وحدة الّتدخل املشرتك"1

.أّمني املتحف من خمتلف األخطار على صعيد املتحف، فيما تتعّدى األوىل ذلك إىل طُُقم الّشركاء احمللّينيمصلحة ت
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إخالء املقتنيات ة، وفرقة إجالء اجلمهور، وفرقة تفكيك القنابل املوقوتة، وفرقاملتحف
الّتقنية الّيت املتحفية املهّددة باخلطر، وفرقة اإلسناد الربّي، أو اجلّوي، وغريها من الّتفاصيل 

.إجراءات خاّصة بهيتطّلبها الّتدخل على اعتبار أّن كّل خطر يّتطّلب

حتديد أماكن توجيه الّضحايا املسعفني، اسعافا أّوليا إىل مؤسسات استشفائية آمنة، سواء -
اّمة إن ؛ وكذا حتويل املقتنيات اهلإلمتام إجراءات العالج املناسبأكانت عمومية أو خاّصة

املصارف وأكمؤسسات الّتأمني احملرتفة، ،إىل جهات حفظ الودائع الّثمينةلزم األمر
.وُيصّلح ضرره،ريثما يُبعد اخلطرإيداعا مؤقتا ،إليداعها هناك

بشريةتفتيش وسائل الوقاية والّسالمة املعتمدة بتلك املتاحف الوطنية يف موجهة األخطار ال-
جناعتها الوقائية؛ وضرورة تغيريها، واستبدال و تشّغيلها اآلمن والّسليم؛ :والطّبيعية، والّتأّكد من

تأّمني لاملسطرة "خطّة الّتدخل"عشى مايتممل يعد تهي الّصالحية، أو نْ كّل ما أصبح مُ منها،
.وزّوارهملتحفا

:ضبط إجراءات الّتدخل الميداني وتحديد الّصالحيات. )4
أثناء " وحدة الّتدخل الوقائي"ضمن طاقم والّتدخل األحادي اجلانب دخل العشوائي،التّ يُعّد 

املتدخلني أنفسهم، وأرواح الّضحايا املصابني، من األخطار املهّددة لسالمة أرواحاذ مباشرة عمليات اإلنق
الوطنية حفااملتوأرواح املارّة بالقرب من احلادث؛ إضافة إىل احتمال تلف بعض أقسام، وزخرفة مباين 

كبناية ينيف جمملها بصرف الّنظر عن تقييدها يف قائمة الّتصنيف الوطةبوصفها معامل تارخيية عريق
املتحف العمومي الوطين لآلثار القدمية "مبىن ، و "املتحف العمومي الوطين للفنون والّتقاليد الّشعبية"

مبدينة اجلزائر " املتحف العمومي الوطين لألثنوجرافيا وآثار ما قبل الّتاريخ"مبىن ، و "والفنون اإلسالمية
احتمال كذا و ؛عّينات هذه الّدراسةعمائر ة العاصمة، أو بقاؤها من غري تصنيف حّىت اآلن، شأن بقيّ 
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وحدة "بني مجيع أفراد ولذلك وجب ضبط املهام بدّقة متناهية،الرّئيسيةا مقتنياو ،أثاثها الّداخليتلف 
ا"خطّة الّتدخل"مكمن قّوة وجناعة ،"الّتدخل .يف حّد ذا

ؤول األمن به، ومسؤولوا كّون من مدير املتحف، ومسامل،"املتحفجملس أمن"بدًء بتشّكيل 
وتقنيوا صيانة ورقابة أجهزة ووسائل الوقاية والّسالمة باملتحف، ومندوب عن كّل ية،املقتنيات املتحف

مندوب أقرب خمفر للّشرطة؛ ومندوب أقرب مركز للحماية املدنية؛ : شريك حمّلي، وعلى وجه اخلصوص
املصرف؛ مع مندوبوأركة الّتأّمني؛ ومندوب أقرب مركز استشفائي عمومي، أو خاّص؛ ومندوب ش

بغرض االستشارة يف اجللسات خالص، مشهود له بالكفاءة واإلاالحتفاظ بإمكانية دعوة أّي خبري
لس،  . متابعتها ميدانياو ، واإلشراف على تنفيذها، "اسرتاتيجية الوقاية"املكّلف برسم الّدورية هلذا ا

املذكور أعاله، " جملس أمن املتحف"من اقرتاح " باشرللّتدخل املحمكمة خطّة "مرورا بإعداد 
والطّبيعية، املهّددة ألمن املتحف الوطين، بشرية جلميع األخطار الوافًياحتليالً على وجه اخلصوص تتضمن 

البشرية احملرتفةالطُّقمالّتجهيز الّالزم، و كطريقة الّتصدي لكّل خطر منها على حذا،  تصّورا دقيقا لو 
املشرفة على الّتدخل املباشر، وموضع االحتشاد " مركز القيادة"ضع حتديد موْ ، و هاعاؤ استدالواجب 

ينمبحث العنصر موضعه من على الّنسق املبّني يف "رق الّتدخلفِ "واالنتظام لبْدء الّتدخل، وضبط 
م يف االنقاذ واالسذا الفصلنيالّسابق عاف، وتقنيات تطويق املكان ، وحتديد أولويات تدخال

وطريقة إعداد تقرير املنكوب، وعزل األقسام املتضّررة منه عن غريها حّىت ال تنتشر العدوة، ويزداد الّضرر، 
، ، أو الكارثة امللمة باملتحفدثاالّتحقيق األمين يف عقب انتهاء الّتدخل املباشر لتحديد مصدر احل
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، وتقدير حجم األضرار الّنامجة عن أو كان سببا يف وقوعهاملن تقاعس، املسؤوليات اجلزائيةضبطو 
.قبل الّتفرّغ إيل صياغة خطّة إلصالح ما تلف، وأخذ تدابري جديدة ملنع تكرار احلادث1دثااحل

،  وانتهاًء بالربجمة املكثّفة للّتمارين احملاكية للطّبيعة بالّنظر للفوائد اجلّمة الّيت ميكن أن ُتستقى منها
فردا، فردا؛ والّصعوبات، أو العوائق امليدانية الّيت قد " وحدة الّتدخل"على مستوى استعداد أفراد كالّتعرف 

يسببها األثاث الّداخلي ألقسام املتحف، أو أجنحته املعمارية ساعة الّتدخل؛ وجناعة الّتجهيز األمين 
م اخلاطاملعتمد من عدمه ئة، وكسب الثّقة يف ؛ ناهيك عن إمكانية تصويب املتدخلني طرق تدخال

، "وحدة الّتدخل"ستحسن احملافظة على تركيبة ، ولذلك يُ ارين إىل درجة حذقهاالّنفس بفعل تكرار الّتم
تكتسيه روح الفريق مها، إّال يف احلاالت القاهرة، كالوفاة، واإلحالة على الّتقاعد ملا قُ وجتّنب تغيري أفراد طُ 

. من أمهيةالّصعبةسانية والطّبيعيةاملتآزر يف مواجهة مثل هذه اخلطوب اإلن

:أضرارها على المتاحف الوطنيةَوْقعإجراءات تسيير األخطار والّتقليل من حّدة. )5
ما ميكن اإلشارة إليه مرّة أخرى يف مستهّل هذا العنصر، هو استحالة منع وقوع مثل هذه 

، أيوقوع الكثري منها خارج املتحف: رزها، أبعّدةألسباباملتكّررة والكوارث الطّبيعية بشريةاحلوادث ال
ا؛ قّلة االستثمار  فوق إرادة إدارته؛ طبيعة مباين متاحفنا الوطنية، وصعوبة تأثيثها والعرض أو الّتخزين 

كّوين الطّاقم البشري الّساهر على تأّمني املتحف، وما قد ينجّر عليه من أخطاء مهنية، وال مباالة تيف 
واملبيدات املستخدمة يف صيانة وترميم املقتنيات، ،الكيماويةواحملاليل د بعض املواد حبقيقة األخطار؛ وجو 

القابلة لاللتهاب، أو االنفجار يف وتعقيم الفضاءات الّداخلية، ومكافحة احلشرات والقوارض الّضارة، 
ز أمين مقّلد، أو بعض احلاالت الّنادرة، أو إثارة االختناق واحلساسية بوصفها مواد ساّمة؛ استخدام جتهي

، وإثرائها باقرتاحات جديدة يف ضوء ما تسفر عليه نتائج تقييم "خطّة الّتدخل"ميكن اإلشارة يف هذا الّنسق العام إىل استمرار مراجعة 1
.الّتمارين احملاكية للواقع
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، وما قد ينجّر عليه من أخطار الّتكهرب، وتلف بل تقنيني هّواةتنصيبه بشكل عشوائي غري مدروس من قِ 
. املعّدات األمنية نفسها، أو تشغيلها بشكل غري آمن

الّتدابري الوقائية تتويج هذا الفصل جبملة، وجب بشكل موجزومناقشتهوكتتمة ملا سبق عرضه
:اآلتية

دعم أساسات املتاحف الوطنية بأنظمة مقاومة : الخاّصة بعمارة المتحفالوقائية الّتدابير ).أ
للهزّات األرضية واحلركات الزّلزالية، مادامت تقنيات البناء املعاصر تسمح بذلك، حّىت يف وضعيات مباين 

تحف طوكيو، حيث متكنوا متاحفنا الوطنية بوصفها معامل تارخيية، مثل ما فعل املهندسون اليابانيون مع م
؛ ناهيك عن 1يري، دون أن يطرأ على مظهره العام أدىن تغودعمهاأسفل أساساتهوحدات عازلة من مترير

. دعم جوانبها الّسفلى جبدران من اخلرسانة املسلحة ملقاومة املتفجرات الّتقليدية الّصنع، وتسّرب املياه
، وتعاهدها بالّصيانة الّدورية، املهرتئةلّصرف الّصحيجتديد قنوات صرف مياه األمطار والثّلوج، وا

ااكموالغبار املرت وبقايا اجلرذان والعصافري املّيتة بداخلها، فقد أدى انسدادها بفضالت الطّيور كاحلمام، 
على مّر شهور طويلة، بل لسنوات عديدة إىل وقوع تسرّبات يف أسقف وجدران بعض قاعات العرض 

ضعية ببعض األفنية الّداخلية والقاعات املفتوحة عليها بأكثر من متحف فيضانات موْ والّتخزين، ووقوع
.وطين

على حنو أسلم على اعتبار أّن جّل احلضريشبكة الّتزّود بالطّاقة الكهربائية والغازإعادة مراجعة 
ملتحفي احلديث، أنواع املصابيح املعتمدة يف املتاحف الوطنية تقليدية، وال تتمشى مع تقنيات العرض ا

ناهيك عن استهالكها املفرط للطّاقة الكهربائية؛ أضف إىل ذلك شبكة تزويد وسائل الرّقابة والّسالمة 

-04-02شبكة تراثيات الثقافية،،ثارة اآلمجلّ : يف، "دارة الكوارث باملتاحف العربيةإمنهج "عصام الدين عثمان اهلادي، 1
.سا03:23م،2011
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من شأنه تشويه مجالية املكان، وزيادة رفع أخطار الّتكهرب، ، الّذيبالطّاقة، املنّصبة بشكل عشوائي
.وإثارة احلرائق، والسيما يف الفصول احلارّة من الّسنة

بغرض االستخدام يف حاالت نشوب احلرائق حفر خزّانات كبرية للمياه يف أفنية تلك املتاحف
وجتنب وضع خزانات بالستيكية أو معدنية على ؛ااملهولة، وعجز قارورات اإلطفاء على إمخاده

لّتعطل لالستخدامات اليومية، ألّن االّسطوح، أو بداخل بعض األقسام امللحقة جبناحْي العرض والّتخزين
املفاجئ، أو انكسار قفلها اآليل نتيجة الّصدأ والّتآكل من شأنه إثارة فيضان يف ساعات متأخرة من 

.يف الوقت املناسبنو إليها احلرّاس املداوم، إذ مل يتفطنالّليل، أو يف ساعات مبكرّة من الّصباح
اه املتجّول بني أقسام املتاحف أّول ما يشّد انتب: المتحفتأثيثالخاّصة بالوقائية الّتدابير ). بـ

ظه، حيث يعود الكثري منه إىل فرتة االحتالل؛ وهو ا، وكثرة اكتظينز الوطنية هو ِقَدم أثاث العرض والّتخ
يف ظّل االحتالل الفرنسي، ة بواكريهايف حقيقة األمر تقليد راسخ يف إدارة املتاحف الوطنية منذ نشأ

ة من أجل حبسها يف يّدي للمجتمع اجلزائري وثرواته الطّبيعذها كمراكز حلفظ األرشيف املاختاحيث
يئته لتقبل  تمع اجلزائري، وفهم كنهه، و مكان واحد، ووضعها يف متناول باحثيه من أجل دراسة ا

.حتاللاال
تمع اجلزائري، واملسامهة يف ترقيته ثقافيا  بينما حتّولت املتاحف الوطنية اليوم إىل خدمة ا

م وحضاريا، إالّ  هذه اجلزئية الفارقة، ومل يبادروا إىل تغيري أسلوب أمر أن القائمني على تلك املتاحف، فا
تمع اجلزائري قتضيه أعراف وقواعد العرض ، كما تالعرض وتقنياته على حنو جديد يصّب يف خدمة ا

.املعاصرياملتحف
رض وختزين املقتنيات املتحفية، أي مبعىن أوضح، جّل األثاث املعتمد اليوم باملتاحف الوطنية لع

ا نتيجة هوائه هو عاجز عن تأّمني مكنوزاته من خمتلف األخطار الّداخلية واخلارجية، بل أصبح مضرّ  ا 
غري املتجدد، وما قد يسبّبه هلا من أمراض معدية، كالّتسوس الّذي ينخر العديد من خزائنه وواجهاته 
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جلمهور الفتقاده إىل اإلضاءة، والّتصميم اجلّذاب؛ أضف اخلشبية؛ كما هو عاجز على تلبية حاجات ا
ممّا جيعل . إىل ذلك عرقلته حلركات فرق الّتدخل ساعة الّطوارئ، واحلّد من خيارات تدخلهم الّناجع

بأثاث جديد يستجيب ملتطلبات العرض تدرجييامسألة الّتخلي عن هذا األثاث القدمي، وتعويضه
.على املدى القريب يف منتهى األمهيةيفااملتحفي االحرت والّتخزين 
مثّة رتابة واكتظاظ كبريين : بعرض وتخزين المقتنيات المتحفيةالخاّصة الوقائية الّتدابير ). ـج

، وجب خفض عددها حّىت يستطيع الزّائر االنتباه إليها، وجتّنب باملتاحف الوطنيةللمعروضات املتحفية
حترير فضاءات جديدة، وتعويض عرض املقتنيات الّثمينة بنسخ، تكرار عرض األغراض املتماثلة يف سبيل

حّىت ، وإيداع الّتحفة األصلية يف موضع آمنمستنسخة عليها بتقنية مناسبة من تقنيات الّنسخ املعروفة، 
.، أو الطّبيعي العارض هلابشريال تتضّرر من مناخ العرض غري املالئم، أو بفعل احلادث ال

ضاءات الّتخزين، وترتيب املقتنيات به على حنو يضمن هلا ظروف احلفظ أضف إىل ذلك توسيع ف
،خرالوقائي املالئم، وتسهيل عملية الوصول إليها يف احلاالت الطّارئة إن لزم األمر حتويلها إىل مكان آ

مع ضرورة مراعاة طريقة تنظيمها على حنو يسمح بتنفيذ أولويات اإلخالء بشكل سليم يف احلاالت 
.ن املقاوم ملختلف األخطارّشحة؛ وكذا ختصيصها مبتطلبات الّتعليب والالطّارئ

، فحصوجب : بصيانة معّدات الّسالمة األمنية بالمتحفالخاّصة الوقائية الّتدابير ). د
بداخل املتحف، وحميطه اخلارجي، والّتأّكد من تشغيلها الّسليمعتمدةّمني املأورقابة، خمتلف أجهزة التّ 

وأجهزة اإلنذار، وكامريات وأجهزة استشعار احلرائق، عن بعد، احلركة كأجهزة استشعار ،  بشكل دوري
، وغريها، وقارورات اإلطفاءملداخل ومنافذ الّنجدة، باالرّقابة، واملصابيح الكاشفة ليال، واألقفال اآللية 

.1وضرورة تعاهدها بأشغال الّصيانة املستمرّة

1 Ministère de la culture et de l’environnement, Direction des musées de France, Prévention et
sécurité dans les musées, Op.cit, p 32; UNESCO, Manipulation des collections en réserve,
Op.cit, p 16.
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از احلضري، والّتأّكد من بقاء قّوة املصدر أعلى من كّمية والغالكهربائية مصادر الطّاقة فحص
خفض االستهالك م األمر استلز إن و ،اواملقهى وغريمه،املكاتباملتحف، كاالستهالك مبختلف مصاحل

أو تدعيمها بعّدادات أخرى،من سابقتها،طاقة أخرى أكثر بالعّداداتاستبدال و أملنع نشوب احلرائق، 
كارتفاع كلفة فواتري الّتزّود بالطّاقة على ميزانية املتحف، ،ّذر األمر لسبب من األسبابتعإذا ويف حالة ما 

غاز، أو املياه واستخدام مدافئ تعمل بال،بالكهرباءشّغلةهي املوالطّ ،دفئةمنع استخدام أجهزة التّ وجب 
.2حمتملأي حريق أو انفجاروقوع تفاديا ل1الّساخنةاجلوفية

ما جيب القيام به من : باالستنفار في الحاالت الطّارئةالخاّصة الوقائية الّتدابير). هـ
ضرورة احرتام قاعدة استقبال اجلمهور بداخل املتحف املقّدرة مبعدل احتياطات يف هذا الّنسق، هو

شخص يف كّل مخسة أمتار مربّعة يف احلاالت العادية، وإمكانية تقليصها إىل ثالثة أمتار لكّل شخص يف 
.االت االستثنائية، وحتاشي جتاوزها مهما كانت املربّراتاحل

تبليغ لبشكل مباشر، حبيث يكفي الّضغط على زّر يف األمن مع شركائه املتحف الوطين ربط
، وتفادي وقوع الّتدخل يف الوقت املناسب، حّىت يتسّىن هلؤالءساعة وقوع أّي طارئاالستغاثة إنذار 

.الّضحايا، واألضرار اجلسيمة
واإلقامة املؤقتة ساعة قضاء فرتة العطل الّسنوية،،اإلقامة الّدائمةعناوين،مساءاأل- بيانات تقييد 

، "األمن باملتحف"مجيع األشخاص املعنيني بإدارة مصلحة -أرقام اهلواتف، واحلسابات اإللكرتونيةو 
لالجتماع ن أجل استدعائهممووضعها يف متناول املناوبني يف الئحة خاصة" وحدة الّتدخل املشرتك"و

حديثة غري مكلفة، وغري مّضرة بالبيئة، تعتمدها البلدان املتطّورة اليوم يف تدفئة أحياء الفقراء، وتزويدهم باملاء الّساخن على مثّة تقنية 1
ا يف باطن األرضومفادها البح" تقنية اجليوتارمي"مدار الّساعة، تعرف باسم  ، فيضخ هلا ث عن جيوب هوائية ساخنة منغلقة عن ذا

مئوية، ّمث يعاد ضّخه للمستهلك ساخنا، وهو ) 80(بالوسع بلوغه درجة الّثمانني تركه للّتدفئة الطّبيعية، حيثاء من الّسطح، امل
الطّبيعي، وعزوف الّدولة اجلزائرية يف الوقت الرّاهن قة الغاز املقصود يف املنت، علما أّن هذه الّتقنية مل تعتمد ببالدنا بعد بسبب وفرة طا

.فيما يبدوالبحث عن طاقات طبيعية متجّددة 
2 LUNSINGH-SCHEURLEER, Op.cit, p 1.
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من غري جرب أضرارهو ، والّشروع يف تسيريه،اخلطرعاينة مل"مركز قيادة"، أو "خّلية أزمة"الفوري، وتشّكيل 
.ترّدد أو تأّخري

عن نوع احلادث، وحجمه ومكان ّدقيق اس واملوظّفني املناوبني على طريقة التّبليغ التدريب احلرّ 
يئة أنفسهمالّدعم واإلسناد ركاء شحّىت يتمكن ،برصانة ورباطة جأشوقوعه  وإحضار املعّدات ،من 

قيامهم باألعمال الّتمهيدية لموازاة ؛املناسبة للحادث، وتصّور طريقة الّتدخل أثناء الّسري إىل املتحف
هدوء ومرافقة اجلمهور إلخالء املتحف بكّل واإلجالء املؤقت، للّتدخل املباشر، كتهيئة مكان االحتشاد، 

، وحتديد موضع املواد واحملاليل الكيميائية احلضريوسكينة، وقطع مصادر الّتزّود بالطّاقة الكهربائية والغاز
دث، وحماولة اوتطويق موضع احلالواجب الغلق عليها يف مكان آمن،القابلة لالشتعال، أو االنفجار،

الفاصلة الّنوافذو املمرّات،وغلق،الّداخليةسّد األبواب ك،  ملنع انتشار خطرهعزله عن بقية أقسام املتحف
أحدهم باملراحيض مثال، أو ويف حالة بقاء خروج مجيع الزّائرين ساملني،من الّتأّكد و ؛بني أقسام املتحف

ومل يسعفهم احلظ للّنجاة بأنفسهم، ، 1أو املكاتبالّرتميم،ورشاتبعالقا موظفي املتحف بعض بقاء 
وحدة الّتدخل "حلال، ملنحهم أولوية اإلنقاذ ساعة الّتدخل املباشر من قبل فرق وجب الّتبليغ عليهم يف ا

."املشرتك

1BIASIOTTI (A) & BECCARO (B), La sécurité dans les musées, UNESCO, Paris, 2006, pp 2 - 41.
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:خالصة الفصل
أصبح أكثر من ضرورة؛ حلماية املتاحف الوطنية، " املخطط الوقائي"وصفوة القول، فإّن وضع 

كعقد اتفاقيات رمسيةه من متطّلبات خاّصة،إليرصد كّل ما حيتاجوجب على مسؤويل تلك املتاحف و 
الّدعم واإلسناد مبحيط املتحف، وضمان الّتكّوين االحرتايف ألفرد هيئاتمع ثنائية، ومتعّددة األطراف

بوصفهطاقم محايته، ودعمهم بوسائل الوقاية والّسالمة من خمتلف األخطار الطّبيعية، واحلوادث البشرية
.للّدولةاألمن القوميركائزاستثمار يف أحد 

ولذلك وجب انتقاء الّشركاء، واختيار أفراد طاقم أمن املتحف، وفق معيار الكفاءة املهنية، 
يف خمتلفخرين اآلجندةواألمانة، والّتحّلي بروح املسؤولية، وااللتزام بالسّر املهين، واالستعداد ملؤازرة و 

.الظّروف



ةــمــــــــاتـخ
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:خاتمة
املتعّمدة مرّة، بشريةالاحلوادثبيعية و طّ اللعديد من الكوارثعرضة للت اوالز كانت املتاحف 

بناية املتحف بكاملها مثل ت عليها نتائج وخيمة، كفقدان ، سرعان ما ترتبعرب العاملمرّة ثانيةالَعَرضية و 
م، حيث غمره طمي، )1878(سنة العربية مصر مهورية أقدم متحف جبثاين ، "البوالق"ما وقع ملتحف 

إّال بعد مرور ،وتشّغيله، ومل تتمكن إدارته من إعادة فتحهومياه الفيضان املومسي لنهر الّنيل عن آخره
.الفاجعةن تاريخ وقوع مكاملة ثالث سنوات  

ب مقتنياته وإعادة بيْ  ها يف األسواق الّسوداء بتواطؤ عّدة أطراف داخلية وخارجية، شأن عأو 
، )2003(الثّاين سنة يف عقب االجتياح األمريكياملفتقدة اقية املتاحف العر مقتنيات العديد من لمآ

" الرّبيع العريب"يف خضم أحداث ما ُعِرف باسم الّسورية، واملصرية، والّليبية على وجه اخلصوصواملتاحف
لرّمبا و ، اهلغري مسبوقبا ، واملنظمات احلقوقية"اليونسكو"حيث سّجلت منظمة ،م)2011–2010(

ب موصوف ما أقدمت عليه احلركة النّازية حّدته، حّدة تقد جتاوز  متاحف مقتنيات يف حق من 
.البلدان األوروبية أثناء احلرب العاملية الثّانية

الّتعصب ، و ياإليديولوجوالّتعارضمن الّتحّجر الفكري،بعأو الّتخريب من أجل الّتخريب الّنا
، م)2012(عام املالية" طمبكتو"مدينةتحف املخطوطات يفمل، مثلما وقع الّديين غري احملسوب العواقب

تحف الفّن م"قتنيات حيث ّمت حرق خمطوطات علمية عربية نادرة؛ واألضرار البليغة الّيت حلقت مب
جرّاء الّتفجري ،أكرب متحف للفّن اإلسالمي يف العامل من حيث ثراء مقتنياته،يف القاهرة"اإلسالمي

.بقلب مدينة القاهرةم)2014(اهلمجي املستهدف ملخفر الّشرطة املقابل له على شارع بور سعيد يف سنة 
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جمزرة ، مثل ما وقع يف ، وتنفريه منهترهيبهحماولة أو االعتداء على اجلمهور املرتّدد على املتحف، و 
على سبيل الذّكر ال م)2015(سنةتونسيف مدينة " الباردو"متحف االعتداء اإلرهايب على مقّر 

. الّتخصيص واحلصر

واالحتجاجات "، "العنف الّسياسي"وإذا كانت املتاحف املذكورة أعاله ضحّية أحداث 
فاألمر سيان بالّنسبة للبلدان املتقدمة مع اختالف يف بلدان غري مستقرّة سياسيا واقتصاديا،" االجتماعية

بسيط يف مصدر اخلطر، حيث انتقل هذا اخلطر عندها من العامل البشري املباشر إىل العامل الطّبيعي 
باالحتاد الّسوفيايت سابقا؛ وزلزال احلادي عشر مارس )1986(عام " تشرينوبيل"والّصناعي، ككارثة 

" فوكوشيما"قبه من مدٍّ حبريٍّ هائٍل، أسفر على عطب تقّين جسيم يف مفاعل يف اليابان وما أعم)2011(
. الّنووي، كاد أن يؤّدي إىل وقوع كارثة صناعية وبيئية ال تقّل أثرا عن سابقتها الّسوفياتية يف القرن املاضي

ر  م، حيث أجرب حمافظي )2016(بباريس عام )SEINE(" الّسان"أضف إىل ذلك فيضان 
م إىل غلق أبوابه أمام الّزوار، )2016(احملاذي له يف اخلامس جوان سنة )LOUVRE(" الّلوفرمتحف "

وحتّويل مقتنيات خمازنه املودوعة بالطّابق الّسفلي إىل مكان آخر خوفا من غمرها مبياه وطمي فيضان هذا 
ا  .سنتمرتا)6.20(سّتة أمتار وعشرين الّنهر، بعدما وصل منسو

ّدد أمنيؤّكد وجود أخطار كّل ذلك ا الّثمينة، وجب إدراجها حقيقية  املتاحف وكنوز مقتنيا
أي مبعىن أوضح، أّن مجيع متاحف العامل اليوم .الوطنيةعلى الئحة االنشغاالت املتعّلقة بأمن املتاحف 

يف جمال األرضيةمهّددة مبثل هذه األخطار نتيجة الّتغريات املناخية، وتطّور األحداث على سطح الكرة 
إعادة تقسيم اخلارطة الّسياسية الّدولية على حنو جديد، حيث اختفت بلدان، وظهرت أخرى يف ملح 

اية القرن املاضي، وتعويضها جبمهوريات " يوغسالفية"، كاختفاء مجهورية البصر يف عقب حرب البلقان 
.مع مستهّل هذه القرن اجلديدرّة اإلفريقية اجديدة، وظهور مجهورية الّسودان اجلنويب يف الق
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ة، قد مدى استعداد املتاحف الوطنية اجلزائرية للوقاية من وهو ما يتطلب معرفة  أخطار مشا
تنجم عن أحداث شغب تعقب مقابلة رياضية يف كرة القدم، أو االنفالت األمين ساعة احتجاج 

؛ واالعتداء م)1988(كتوبر اجتماعي غري مؤطّر بإحكام، كذلك الّذي وقع ذات يوم يف اخلامس أ
ما قد وم؛ أ)1995(ببوسعادة سنة " املتحف العمومي الوطين ناصر الّدين ديين"ي استهدف اإلرهايب الذّ 

"خّط النّار"ُتسفر عليه نتائج اهلزّات واحلركات الزّلزالية املتكّررة على اعتبار أن ما يُعرف جيولوجيا باسم 
يقطع مشال البالد من أقصى الّشرق إىل أقصى الغرب، وجيعل مشال البالد غري مستقّر، وعرضة للحركات 
ذه املنطقة اخلطرة، شأن زلزال  الزّلزالية واملّد البحري باستمرار، السيما وأّن جّل املتاحف الوطنية تتمركز 

م؛ )2003(عام " بومرداس"ايل له، وزلزال يف العقد املو " متوشنتعني "، وزلزال م)1980(سنة يف " الّشلف"
ية ناجعئاوقمحاية خمطط على ها توّفر الّتأكد من ضرورة و م؛)2001(خريف سنة " باب الواد"وفيضانات 

.، إن لزم األمر ذلكيف أقرب اآلجالبديالاصياغة هلا خمططإعادة ، أو ملواجهة تلك األخطار

بإبراز مكانة املتحف ضمن بقية بدءً ،ّمتت معاجلة املوضوع،العاّمةانطالقا من هذه احليثيات
مؤسسة حضارية يف غاية األمهية حلفظ كاملؤسسات الّتثقيفية، والّرتفيهية، والّتعليمية املعاصرة، حيث بدا  

ذيب الّنفس،  تمعات اإلنسانية، و الّرتاث اإلنساين والطّبيعي وتثمينه من جهة؛ واملسامهة يف ترقية ا
نة يف ذاته العميقة من جهة ثانية،م الفاضلة، ومساعدة الفرد على اكتشاف مواهبه الكاملها على القيّ وجب

.ينه من خمتلف األخطار اإلنسانية والطّبيعية احملتملةتأمّ الّسهر على العناية، و كّل هذه ختصيصه بسبب

تضح حيث ا، العظمىنية يف مواجهة تلك األخطار ّمث الوقوف على مدى استعداد متاحفنا الوط
 ّ تفتقد للّتهيئة املعمارية املناسبة ألداء املهام املنوطة باملتحف بوصفها معامل تارخيية يف جمملها؛  اجليا بأ

على مستوى الّتجهيز بوسائل الوقاية ممّا انعكس سلبا كما يفتقد مسؤولوها للثّقافة األمنية املتخّصصة، 
اوالّسالمة  ، ونوعية الّتدريبات املوجهة اوأعوان األمن ،عايري انتقاء إطاراتمبساطة ، وكذا األمنية 

.الكربىملقارعة مثل هذه الّتحّدياتغري كافية متاما بدتإليهم بعد الّتوظيف، حيث 
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دقة باملتاحف الوطنية يف حميطها البيئي فاالنتقال إىل تشخيص األخطار الّداخلية واخلارجية احملْ 
أخطار حقيقية نابعة من احمليط الطّبيعي اتضح جليا وجودقد ، و "حالةدراسة "القريب بوصفها 

ا،  دد على مرّة واحدة أمن عمائرها، ومقتنيا واالجتماعي القريبني من مقرّات املتاحف الوطنية، 
وموظّفيها، واجلمهور املرتّدد عليها؛ قد تضافرت مع أخطار ذاتية أخرى تتعّلق إّما باملوروث الّتارخيي 

، أو بسبب تقاعس اهليئة الوصية على )طّريقة االستعمارية الّسابقة يف إدارة واستغالل املتاحف اجلزائريةال(
متكاملة حول الّدور الرّيادي الّذي ميكن أن يؤّديه املتحف يف محاية الّرتاث الوطين، اسرتاتيجيةصياغة 

تمع احملّلي وتعبئته؛  ، شريطة توّفر اإلرادة مستقبالّتذليل والّرتويضأخطار يف جمملها قابلة للوهي وترقية ا
.الّسياسية على اعتبار أّن تأّمني املتاحف الوطنية، هو جزء ال يتجزأ من األمن القومي للّدولة

خطار يف مواجهة الكوارث الطّبيعية واأل" املخطط الوقائي"مرورا بعرض وحتليل عوامل جناح
تأّمني مصدر مايل كاٍف لتغطية نفقات جتّهيز : يفحصرهامتّ ، حيث البشرية املستهدفة للمتاحف

ين عايل اجلودة ألفراد الطّاقم البشري الّساهر على وقاية والّسالمة، وضمان تكوين مهاملتحف بوسائل ال
محايته؛ اقتناء الّتجهيز الفّعال حبسب ما حيتاجه تأّمني املتحف؛ واالستثمار يف الّتكوين االحرتايف للموارد 

تضافر جهود إدارته مع جهود بقية املؤسسات كذا و رية، املؤمتنة على محاية املتحف، مقتنياته، وزّواره؛البش
عقد اتفاقيات رمسية ثنائية، ومتعّددة األطراف مع هيئات من خاللوالّصحية، الواقعة جبواره،األمنية

، وتدّخلهتهاملتحف يف حيا؛ أضف إىل ذلك مدى وعي املواطن بأمهية الّدعم واإلسناد مبحيط املتحف
حتّليه والتزامه بالّسلوك احلضاري يف العملية األمنية بشكل مباشر من خالل هو اآلخر كطرف معين 

.هجتاه

ليست بشأن داخلي مقتصر الّتنفيذ على طاقمهاليوم ني املتحف مسألة تأمّ ، أنّ أي مبعىن أوضح
مبا فيها ذلك ووجب حشد جهود عّدة أطراف، وإّمنا هو أبعد من ذلك،فحسباإلداري والبشري

ذه العملية .املواطن البسيط، الّذي قد يتصّور بأنّه غري معٍن متاما 
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ساعة مواجهة األخطار البشرية " خطّة تدخل"عرض مفصل لتطبيقات ّمت تقدمي يف اخلتام و 
ا، وأثاثهاالّتدابري الوقائية املرافقة هلبرزأوتذيّلها ب، والطّبيعية الّداخلي، اعلى مستوى عمارة املتحف ذا

، واحتياطات اصيانة وسائل الوقاية والّسالمة األمنيةرقابة و املتحفية، و اعرض وختزين مقتنياتدابري و 
معيار الكفاءة توّفر كانتقاء الّشركاء، واختيار أفراد طاقم أمن املتحف،  ، ومعايري األّويلواإلسعافاالنقاذ 

يف خرين ين، واالستعداد ملؤازرة وجندة اآلنية، واألمانة، والّتحّلي بروح املسؤولية، وااللتزام بالسّر املهامله
.الظّروفخمتلف
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 :استبيان خاص بإعداد أطروحة دكتوراه حول موضوع

 "والكوارث الطبيعية بشريةالتدابير الوقائية بالمتاحف الوطنية لمواجهة المخاطر ال"

 .بقدور مريم :الدارسة إعداد/ قسم علم اآلثار، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان

 ................................................................................................................: اسم المتحف

I .)ووقايتها ةالطّاقم البشري الّساهر على أمن المقتنيات المتحفي: 

: في المتحفوالوقاية شكل هيكلة مصلحة األمن  -

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

: والوقاية المناوبة بين أفراد طاقم مصلحة األمن نظام -

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 ة بكيفية مدروسة           عشوائي  : توظيف أعوان وموظفي مصلحة األمن وضبط عددهم -

: والوقاية وموظفي مصلحة األمن أعوانمعايير انتقاء  -

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 (    مؤقت) تعاقديتوظيف دائم       توظيف   : ف أعوان وموظفي مصلحة األمنطبيعة توظي -

 : ...............................معدل عدد أعوان األمن المشتغلين في الل يل مقارنة بنظرائهم في الن هار -

 ..........: ..............................الن هارالمشتغلين في أعوان األمن من معدل عدد عونات األمن  -

 الكسب           حب  المهنة            :   موقع المهنة من نفسية الموظ ف -

ية       متوسطة       ضعيفة     : روح العمل المشترك بين أفراد طاقم المصلحة -        منعدمة  قو 

 نعم            ال     :      ميداناللموظفين الجدد في با ةخاصمهنية  اتتربص -

ة      زمالء قدماء في المهنة       رجال الحماية واألمن       :ير الت دريبتأط -  شركة أمن خاص 

ة الت دريب -   ............................... :إجراء الت دريب كانم: ...........................              مد 

 نعم            ال       :مصلحةوجود برنامج تدريب دوري لكافة طاقم ال -

    ال     نوعا ما  بإتقان       :المة من طرف أعوان األمنحسن استخدام تجهيزات الوقاية والس   -

 ال      نعم           :إشراك رجال األمن والحماية في تنشيط وتأطير برنامج الت دريب الد وري -

ار من جناح العرض -  نعم            ال      :القيام بمناورات محاكية للواقع في سبيل إخالء الزو 

يلالقيام بمناورات محاكية للواقع في مجال  -  نعم            ال      :المقتنيات تحو 

 نعم            ال                 :والوقاية الخبرة المهنية الس ابقة لطاقم مصلحة األمن -

ابقةمكان ممارسة الوظيفة  - منية مد  ...................................      : الس   ......................تها الز 

 .............سنة حدوثها .................... نوعها : حدوث كوارث طبيعية فيما مضى مست  المتحف -

 .................................................................................................نتائج أضرارها ... 

 ...............................................  نوعها : حدوث اعتداءات بشرية فيما مضى مست  المتحف -

 ...........................................................................نتائج أضرارها ......... سنة حدوثها 

 .ال يرغب في اإلجابة عنهاي يمكن للمستجوب أن يجيب بصدق على أن يترك األسئلة الت  : هام جّدا
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 :استبيان خاص بإعداد أطروحة دكتوراه حول موضوع

 "ةّ مفاجئوالكوارث الطّبيعية ال بشريةة في مواجهة األخطار الجزائرياستعدادات المتاحف ال"

 .بقدور مريم :الدارسة إعداد/ قسم علم اآلثار، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان

 .......................: .........................................................................................اسم المتحف

II .) مواصفات العمارة المتحفيةتطابق البناية مع: 

       ههيئتمعلم تاريخي تمت عملية ت             أصيلة عمارة متحفية         :   طبيعة البناية -

 .............................: .............مواد البناء    ..........................: .............تاريخ تشييدها -

 عض األضرارالت دخل بعد ظهور ب       بشكل دوري منتظم        :  ىرقابة حالة المبن -

 ثالثة أجنحة جناح واحد            جناحان                : المبنى عدد األجنحة المعمارية في -

 أكثر من طابقينطابق واحد        طابقان       :  عدد الط وابق المعمارية في الجناح الواحد -

 مدخل أو مداخل مشتركة        مدخل أو مداخل منفصلة:  مداخل الجمهور وموظفي المتحف -

  : .............................عدد مداخل الموظفين      : ............................عدد مداخل الجمهور -

 : ..................................عددها إن وجدت        وجودها      نعم              ال  : منافذ الن جدة -

عود إلى الط   -  المدارج           المصاعد اآللية       المدارج والمصاعد:  وابق العلويةالص 

 ال        نعم     :    المسالك االنسيابية ألصحاب الكراسي المتحركة في حالة غياب المصاعد -

 ال                    نعم                     :    بناية المتحف على سطح علوي توف ر -

ين الس طح العلوي لبناية المتحف -  نعم                    ال               :         تحص 

 نعم                     ال     :         ي إن وجدتوف ر بناية المتحف على فناء مركز -

      مغط ى                    غير مغط ى  :            وضعية الفناء المركزي ببناية المتحف -

 العرض            الت هوية                    اإلضاءةالعبور             :      وظيفة الفناء المركزي -

   :  الخ...، جاجات الحارقةوالز   ،وفتحات الت هوية من الخارج من ر مي الحجارةتحصين المداخل  -

 ال                                نعم                                      

 نعم               ال     :        تحيط ببناية المتحف من كل  الجهات( ساحة)وجود فضاء مفتوح  -

 نعم               ال     :                                   بنايات أخرى تلتصق ببناية المتحفوجود  -

 الجنوب               الغرب                 الش رق                الش مال    : جهات االلتصاق -

 متساويتان      أعلى       أقل  : ارتفاع المباني المجاورة بالمقارنة مع ارتفاع بناية المتحف -

 الغرب     الش رق     الجنوبلش مال      ا:كنيجمع الس  المتحف على شوارع الت   ةانفتاح واجه -

  بعيدة             متوسطة         قريبة جدا:    ياضية الكبرىموقع المتحف من المنشآت الر   -

  قريبة جدا         متوسطة             بعيدة:    ناعية الكبرىموقع المتحف من المنشآت الص   -

  قريبة جدا         متوسطة             بعيدة:    موقع المتحف من الس احات المركزية الكبرى -

ي -   قريبة جدا         متوسطة             بعيدة:            موقع المتحف من محط ات الن قل البر 

  قريبة جدا         متوسطة             بعيدة: موقع المتحف من المطارات المدنية والعسكرية -

  قريبة جدا         متوسطة             بعيدة: موقع المتحف من مركز األمن والحماية المدنية -

  بعيدة            قريبة جدا         متوسطة :          موقع المتحف من المنخفضات والوديان -

  قريبة جدا         متوسطة             بعيدة:          موقع المتحف من الجروف والمنحدرات -

 .هاناإلجابة ع رغب فيال ييمكن للمستجوب أن يجيب بصدق على أن يترك األسئلة التي : هام جّدا
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 :استبيان خاص بإعداد أطروحة دكتوراه حول موضوع

 "ةّ مفاجئوالكوارث الطّبيعية ال بشريةة في مواجهة األخطار الجزائريالمتاحف الاستعدادات "

 .بقدور مريم: الدارسة إعداد / قسم علم اآلثار، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان

 .......................: .........................................................................................اسم المتحف

III .)تجهيزات الوقاية والّسالمة األمنية: 

الزل والحركات األرضية في بناية المتحف -        ال               نعم    :توظيف تقنية مقاومة الز 

 ال  نعم                :     بكيفية مدروسةمياه األمطار رف صتزويد بناية المتحف بقنوات  -

رف  - يانة والت نظيف قبل الفصول الممطرةتعاهد قنوات الص   ال       نعم       : بأشغال الص 

ين -  نعم                          ال:          محيط المتحف تأم 

قابة           وضع المتارس               الت سييج:  آليات تأمين محيط المتحف -  كاميرات الر 

ين -  ال نعم                          :          مداخل ومنافذ الن جدة بالمتحف تأم 

 أخرى األقفال اآللية       الكواشف           :  آليات تأمين مداخل ومنافذ الن جدة بالمتحف -

ين -  نعم                          ال:          نوافذ وفتحات الت هوية بالمتحف تأم 

 األقفال اآللية       الكواشف           أخرى:  بالمتحف نوافذ وفتحات الت هويةآليات تأمين  -

 ........: .............................نسبة الت غطية في مجال تأمين نوافذ وفتحات الت هوية بالمتحف -

 عاٍد                    مصف ح:                نوعية زجاج نوافذ بناية المتحف -

ين جناح العرض ومخازن المتحف -  نعم            ال     : من الس رقة واالقتحام المسل ح تأم 

 الكاميرات      الكواشف     أخرى: تأمين جناح العرض ومخازن المتحف من الس رقةآليات  -

 : ..........................نسبة الت غطية في مجال تأمين جناح العرض ومخازن المتحف من الس رقة -

ين -  نعم                   ال:      جناح العرض ومخازن المتحف من الحرائق تأم 

 آلي     (قارورات االطفاء)يدوي : حرائقآليات تأمين جناح العرض ومخازن المتحف من ال -

 مسحوق  سائل          غاز             :أنواعها..........   ها ت  ع  س  : في حالة قارورات اإلطفاء -

 كاشف الد خان            كاشف الحرارة: في حالة النظ ام اآللي، نوع كاشف الحرائق المعتمد -

 ال      نعم            : بكواشف ارتفاع نسبة الت لوث في الجو  مخازن الجناح العرض و تجهيز -

 ال    نعم              :                     تجهيز جناح العرض بالفتات توجيه وإرشاد الجمهور -

      لوحات مضاءة              بطاقات ورقية:                                   أشكالها -

      عشوائية                   مدروسة:                                   تقنيات وضعها -

 نعم        ال: وقوع حوادث للزائرين أو الموظفين بسبب غيابها، أو لقل تها، أو لعدم وضوحها -

 (التيه)معنوي   (                 تلف المقتنيات)جسماني               ماد ي :       نوع الحادث -

قابة بالط اقة الكهربائية نسبة استخدام الط اقات البديلة -   : .................في تزويد أجهزة األمن والر 

 نعم       ال      : شغيل في فترات انقطاع الكهراء العموميةد كهرباء جاهز للت  تجهيز المتحف بمول   -

ة أيام المظاهرات والمهرج -  نعم       ال   :فنات القريبة من مقر  المتحااتخاذ احتياطات خاص 

ية - ة في األيام الت ي تسوء فيها األحوال الجو   نعم       ال         : اتخاذ احتياطات وتدابير خاص 

ل الن  التأه ب  -  نعم       ال                    :(ال قد ر هللا)اجع في حالة وقوع كارثة صناعية للتدخ 

 ال نعم                    :        هابية، والت هديدات الكاذبةاالستعداد للتعامل مع االعتداءات اإلر -

 .ال يرغب في اإلجابة عنهايمكن للمستجوب أن يجيب بصدق على أن يترك األسئلة التي : هام جّدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ملــحـــــق المخططات المعمارية



 المعمارية للمتاحف الوطنيةاني                                                         المخططات ملحق الث  ال
 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

: نقال عن  املتحف الوطين لالثار القدمية والفنون االسالمية بالعاصمة)األثار القدمية خمطط قاعات العرض بقسم (:10)المخطط 
 .6ص ،1122املتحف الوطين لالثار القدمية، مطبعة العويسايت،  آخرون،و أمحد رفاعي 

 .6ص ،نفسه: اإلسالمية  نقال عنخمطط قاعات العرض بقسم الفنون (:10)المخطط 

 مسار الزيارة

 منفذ نجدة
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 فضاءات ختزين   
 مكاتب         
 فضاء عرض 

 مكان عبور
 االستقبال        

 (ادارة املتحف: املصدر. )باملتحف الوطين الفنون والتقاليد الشعبية سفليالطابق ال:(10)المخطط

 مخزن السجاد      

 فضاء عرض      

 مخبر التصوير      

 مكان عبور      

 مكتبة      

 مخزن المنشورات      

 مخزن الجلد      

 حمامات      

 

 (ادارة املتحف: املصدر. )الوطين الفنون والتقاليد الشعبية باملتحف األولالطابق :(10)المخطط
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 فضاء عرض     

 مكتب األمن     

 مخزن النحاسيات     

 مكان عبور     

 مخزن الفخاريات     

 حمام     

 (ادارة املتحف: املصدر. )باملتحف الوطين الفنون والتقاليد الشعبية الثاين الطابق :(10)المخطط

 مستودع التجهيزات    

 ورشة ترميم    

 مخزن المنسوجات       

 مكاتب    

 مكان عبور    

 (ادارة املتحف :املصدر. )املتحف الوطين الفنون والتقاليد الشعبيةسطح :(10)المخطط
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 (ادارة املتحف: املصدر. )مستوى احلمام املتحف الوطين الباردو :(10)المخطط

 (ادارة املتحف: املصدر)جناح املرمر املتحف الوطين الباردو :(10)المخطط
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 (املتحف إدارة: املصدر)جناح ماقبل التاريخ  املتحف الوطين الباردو    : (10)المخطط

 فضاء تخزين

 (املتحف إدارة: املصدر)فضاءات التخزين والسطح، املتحف الوطين الباردو    : (01)المخطط
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 (املتحف إدارة: املصدر)اجلميلة     األرضي واألول، املتحف الوطين  الفنون الطابق: (00) المخطط

 (املتحف إدارة: املصدر)الطابق الثالث متحف الوطين  الفنون اجلميلة    :(00) المخطط

 

 قاعات عرض
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 المدخل

10 10 10 

14 

10 
10 

10 

 (ادارة املتحف:املصدر)صر الدين دين بوسعادةاالطابق األرضي  باملتحف العمومي الوطين ن: (00)مخطط 
 :مفتاح املخطط

 مكتب: 10قاعة العرض        :10                              رواق االستقبال  : 12
 مكتبة                 : 10                    مكتب املراقبة واالستقبال: 11
 خمزن:  16                 منزل الفنان ناصر الدين ديين: 10
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صر الدين ديين االطابق األول املتحف العمومي الوطين نيبني : (00)المخطط 
 (ادارة املتحف:املصدر)ببوسعادة

 مكتب املدير: 22  ةمكتب االمان:21قاعة عرض  : 10
 مكاتب ادارية: 20،20،21                       قاعة عرض: 10
 

00 04 

00 

00 

01 

10 

10 
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املصدر ادارة ) ين ببوسعادةيصر الدين دايبني الطابق السفلي ببناية املتحف العمومي الوطين ن: (00)المخطط 
 (املتحف

 مكتبة: 20مكتب                  : 20
 مراحيض: 20،11خمزن                 : 26
 فناء: 12خمزن                 : 20

02 

91 

00 
 مخرج

00 

00 

00 

00 
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 (ادارة املتحف: املصدر) املتحف الوطين ناصر الدين ديين بوسعادة السطح العلوي ،: (00)المخطط
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قاعة  قاعة الحضارة النوميديةالبونيقية
المعتقدات 
 الرومانية

 

 للفسيفساء واللوحاتالقاعة الكبرى 

قاعة 
خزف 
 تيديس

قاعة 
ماقبل 
 التاريخ

قاعة  فجر 
 التاريخ

 قاعة الحياة اليومية بتيديس

قاعة البرونز 
 والمسكوكات

 بني حماد قلعة قاعة

 الحديقة
 أو فناء وسط

 قاعة االثنوغرافيا

 

 (الدليل املتحفي: ) الطابق األرضي متحف سريتا بقسنطينة   نقال عن: (00 )المخطط المدخل

 

 االثنوغرافياقاعة 

 الطابق األرضي
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 الجميلةقاعة الفنون 

 

قاعة 
المعتقدات 

 بتيديس

 

 ثارال قاعة 
المسيحية 
 والنوميدية

 رواق السيراميك

 
 قاعة اثار قسنطينة

 (الدليل املتحفي) :سريتا نقال عن –يبني الطابق األول لبناية املتحف العمومي الوطين سريتا : (00)مخطط 

 الطابق األول



 المعمارية للمتاحف الوطنيةاني                                                         المخططات ملحق الث  ال
 

138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 (إدارة املتحف :املصدر  )    سطيف  الوطين تحفامل،  األرضي الطابق: (01)المخطط .

 (إدارة املتحف: املصدر )    متحف الوطين سطيف  الطابق السفلي: (00)المخطط

 

 فضاء تخزين

 فضاء ختزين

 مكتبة قاعة عرض

قاعة 
 عرض

 قاعة عرض قاعة عرض
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 (إدارة املتحف :املصدر  )    سطيف  الوطين تحفاملالطابق األول ،:(00)المخطط.

 (إدارة املتحف: املصدر  )    السطح العلوي متحف الوطين سطيف : (00)المخطط 

 

 قاعة عرض

 قاعة عرض قاعة عرض

قاعة 
 عرض

 مكتب
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 مكتبة

 (املتحف إدارة:املصدر )بوهران  املتحف الوطين أمحد زبانة ولاألالطابق  :(00)المخطط

 

 فضاء مقترح للتخزين

2 

 3 1 

4 

 

 

 

 قاعة اجملاهد 1رواق االستقبال         2
 مكتبة   0قاعة الفنون اجلميلة     0

9  

 

0 1 

3 

 1قاعة الطبيعة  1قاعة االثنوغرافيا      2
 تاريخ وهران  0           قاعة افرقيا 0

 (املتحف إدارة:املصدر )بوهران  املتحف الوطين أمحد زبانة األرضيالطابق   :(00)المخطط

4 
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 (املتحف إدارة: املصدر)الطابق السفلي متحف أمحد زبانة وهران : (00)المخطط

 (دارة املتحفإ: املصدر)لوطين أمحد زبانة وهرانسطح البناية املتحف ا :(00)المخطط

 

 

فضاء تخزين 

 التحف

0  

 

 

0 

 

0 0 

 

 

 

 منفذ نجدة

      اإلسالميةالفترة  قاعة   0   قاعة ما قبل التاريخ: 0
 قاعة االثار القديمة  0          0قاعة الطبيعة  0
 



يــةوّ الّصـــور الجحق ـــمل
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لبعض واملتحف الوطين الباردة بالنسبة  اإلسالميةالقدمية والفنون  اآلثارقعي املتحف الوطين مو  :(10)يةّورةّالجوّ الصّ 
 (قوقل ارث)نقال عن  .املقرات احلساسة

 باجلزائر العاصمة.موقع املتحف الوطين الفنون اجلميلة يف املنحدر وبالقرب من بعض املقرات احلساسة :(12)يةّورةّالجوّ الصّ 
 (قوقل ارث)نقال عن 
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 (قوقل ارث)نقال عن  بوهران موقع املتحف الوطين أمحد زبانة :(10)يةّورةّالجوّ الصّ 

 

 (قوقل ارث)نقال عن  ناصر الدين ديين ببوسعادةموقع املتحف الوطين :(10)يةّورةّالجوّ الصّ 
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موقعي املتحف الوطين الفنون والتقاليد الشعبية واملتحف الوطين للزخرفة واملنمنمات وفن اخلط  :(10)يةّورةّالجوّ الصّ 

 (قوقل ارث)نقال عن  .العريب بالنسبة لساحة الشهداء

 

 (قوقل ارث)نقال عن  بسطيف موقع املتحف الوطين سطيف بالقرب من مقر الوالية  :(10)يةّورةّالجوّ الصّ 
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 (قوقل ارث)نقال عن  .سريتا بقسنطينةموقع املتحف الوطين  :(10)يةّورةّالجوّ الصّ 

 

موقع متحف سكيكدة  بالقرب من حمطة تكرير البرتول وبالقرب من البحر مما يعرضه لكارثة صناعية وطبيعية  :(10)يةّالصورةّالجوّ 
 (قوقل ارث)نقال عن  (املد البحري)

 



ّشمســـيةالّصـــور الحق ـــمل
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 قبل أن يغلق هنائيا سنوات من بعد؛املتحف  –الّنهائي للمكتبة  قرامل (:1)الّصورة 
 .مصدر الصورة األرشيف الرقمي للمكتبة القومية الفرنسية
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 م،(91)بعد هتيئته الحتضان مقّر املتحف األثري منتصف القرن " الربوطزريوم"مبىن : (2)الّصورة 
 .م9111، (SIROT GEORGES) "سريو جورج: "ورةمصدر الصّ 

 

 ، كما يبدو يف مستهل"تبسة"املهيأ الحتضان مقّر متحف " مينريفا"معبد : (3)الّصورة 
 ".كزيل، ستيفان: "، حيث مل يطرأ عليه أي تغيري حّّت اآلن، نقال عن(01)القرن املاضي 
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 (من تصوير الدارسة)مية مبتحف االثار القدمية والفنون اإلسالمية  جناح االثار القدواجهة : (4 )ورةالصّ 

 (من تصوير الدارسة)المية  جناح الفنون اإلسالمية مبتحف االثار القدمية والفنون اإلسواجهة : (5)ورةالصّ 
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الواجهة الرئيسية مبتحف الفنون اجلميلة، كما تبدو من الناحية اجلنوبية املقابلة (:6)ورة الصّ 
 (.تصوير الدارسة )حلديقة التجارب 

 

 (تصوير الدارسة)الواجهة الرئيسية مبتحف سريتا، : (7)ورة الصّ 
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 (تصوير الدارسة)الواجهة الرئيسية مبتحف أمحد زبانة نالحظ جتديد املدارج والسياج باحمليط اخلاجي: (8)ورة الصّ 

 (تصوير الدارسة)حد قاعات العرض مبتحف الفنون والتقاليد الشعبية أ: (9) ورةالصّ 
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 (تصوير الدارسة) بعد الرتميم  متحف الباردو كما يبدو يف اجلهة املطلة على الفناء املركزي: (11)ورة الصّ 

 

   بعد الرتميم بوسعادة طابق العلوي ملنزل ناصر الدين ديين متحف ناصر الديينلقاعة العرض با:  (11)ورة الصّ 
 (تصوير الدارسة)
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 (تصوير الدارسة) (املدخل الرئيسي)بناية متحف سطيف : (12)ورة الصّ 

 

 .(دارسةتصوير ال) ،مبحاذاة حديقة احلرية املتحف الوطين لآلثار القدميةحميط توضح (: 13)ورة الصّ 
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 وطين لالثار القدمية تصوير الدارسةفتات االرشادية بباحة املتحف الالال: (14)ورة الصّ 

 (تصوير الدارسة )النوافذ مبتحف سطيف، أحدزجاج  (:15) ورةالصّ 
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 (تصوير الدارسة)، باحمليط اخلارجي ملتحف امحد زبانة واإلنارةالتسييج (: 16)ورة الصّ 

 (.تصوير الدارسة) السور احمليط بفناء متحف الباردو(: 17)ورة الصّ 
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 (.تصوير الدارسة)، تأمني مدخل متحف الفنون والتقاليد الشعبية(: 19)ورة الصّ 

 

 (.تصوير الدارسة) الباب املشغل الكرتونيا مبتحف الفنون اجلميلة: (18)ورة الصّ 
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خ متحف يمطار من قاعة االثار القدمية إىل قاعة ماقباللتار تسرب مياه األ توضح : (21)ةور الصّ 
 .انةأمحد زب

 .(تصوير الدارسة)، خراطيم اإلطفاء مبتحف األثار القدمية (:21)ورة الصّ 
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 .(تصوير الدارسة)، تبني الالفتة الورقية سهلة التلف ومفتقدة للنظرة اجلمالية  مبتحف سريتا(: 22)ورة الصّ    

 

 (تصوير الدارسة. )مبتحف زبانة قاعة الفنون اجلميلةمستوى الزلزال على توضح الصدع الذي سببه :  (23)ةور الصّ 



 مسيةالـّصور الشّ                                                                             الرابع  ملـحـــقال
 

160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبناح عرض الفنون االسالمية مبتحف الوطين  10تبني االنشقاق الذي احدثه الزلزال بقاعة العرض رقم  :(25) ورةالصّ 
 (تصوير الدارسة)ة والفنون اإلسالمية لقدميالآلثار 

 

 (تصوير الدارسة. )مبتحف زبانة قاعة اجملاهد مستوىتوضح الصدع الذي سببه الزلزال على :  (24)ةور الصّ 
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 رانبوه توضح انسداد جماري الصرف باملتحف الوطين أمحد زبانة : (26)ة ور الصّ 

 

  مبياه األمطار محد زبانةأالوطين  تحف رضية املأتوضح غمر : (27)ة ور الصّ 
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 (.تصوير الدارسة. )تبني الواجهات غري مالئمة للجمهور املعاصر متحف االثار القدمية :(29)ورةالصّ 

 

 (تصوير الدارسة)تبني نظام التسقيف مبتحف الفنون اجلميلة : (28)ورةالصّ 
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 د زبانةأمحتبني الواجهات العرض القدمية مبتحف  :(31)ورةالصّ 

تصوير )العرض  العشوائي غري آمن مبتحف الوطين سريتا يث و التأث تبني : (31)ورة الصّ 
 (الدارسة
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عبية فنون والتقاليد الشّ تبني اختبار زيادة التشقق اثر اهلزّات األرضية املتكررة باملتحف الوطين لل:(32)ورة الصّ 
 (تصوير الدارسة)

 

تبني اختبار زيادة التشقق اثر اهلزّات األرضية املتكررة باملتحف الوطين االثار القدمية  :(33)ورة الصّ 
 (تصوير الدارسة)
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 (تصوير الدارسة)باملتحف الوطين االثار القدمية  الزخرفية  صسقيف مبربعات اجلتالتبني  :(34)ورة الصّ 

 

 )ير الدارسةتصو ((خمطط التأمني يفتقد للجمالية والنجاعة)مواضع كمريات الرقابة متحف ناصر الدين ديين  :(35)ورة الصّ 
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 ةالقدمية والفنون االسالمي لآلثارتحف الوطين جبناح االثار القدمية باملالتنصيب العشوائي للكواشف : (36)ورةلصّ ا
 (تصوير الدراسة)

  مبتحف االثار القدمية والفنون االسالمية السجادحامل تنصيب وتركيب عشوائي غري مسؤول للكاشف و  :(37)ورة الصّ 
 (تصوير الدارسة)
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 (ا غري مؤمنةألهنّ  واإلتالفسهلة الوصول )، موضع كامريات املراقبة متحف الفنون اجلميلة (:38)ورة الصّ 

 .(تصوير الدارسة)

 

 (تصوير الدراسة)ىل صيانة متحف سريتا إسالك كمريات حتتاج أ :(39)ورة الصّ 
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 (تصوير الدارسة)نظام تركيب وتغطية أسالك األجهزة مبتحف ناصر الدين ديين  (:41) ورةالصّ 

 (دارة املتحفعن إ)فضاء التخزين مبتحف االثار القدمية  :(41 )ورةالصّ 



ثبـــت المصـــادر والمـراجـــع
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   غة العربيةالمراجع بالل: 
  مطبوعات جامعة وسائل وأساليب ترميم وصيانة اآلثار ومقتنيات المتاحف الفن ية، (حسن)إبراهيم عبد القادر ،

 .م9191الرّياض، 
 األوىل،  ، دار الفجر، القاهرة، الطبعةراث األثريحماية وصيانة الت  ، عبد احلميد الكفايف، (أمحد )إبراهيم عطية

 .م3002

  ّاألخطار البشرية والطّبيعية احمْلدقة  الوقاية من الكوارث، (افال)ويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات االحتاد الد
 .م3092، (أعلم)ت واملعلومات باكمال بوكرزازة، االحتاد العريب للمكت  مجة تر  ،والخطط االستعجالية به

 م 3002نشر هيئة النّيل العربية للّنشر والّتوزيع، القاهرة،  ،المتاحف عمارة وفن وإدارة، (إبراهيم )العطار. 
 الّشاعر حممد، نشر املعهد الفرنسي لآلثار الّشرقية، القاهرة، حممد ، ترمجة الحفظ في علم اآلثار، (ماري)كو يبرد

 .م3003
 ر اجمللس الوطين للثقافة ، نش300، سلسلة عامل املعرفة الّشهرية، رقم الز الزل حقيقتها وآثارها، (شاهر )مجال آغا

 .م9111والفنون واآلداب، الكويت، أغسطس 
 م3002، مطبعة احلضرية، اإلسكندرية، علم الحفائر وفن المتاحف، (عزت ) زكي حامد قادوس. 
  م9111قافة، دمشق، ، منشورات وزارة الثّ المتاحف ،(بشري)زهدي 
  اآلثار، نشر ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون ذكر ، سلسلة حماضرات يف علم علم المتاحف، (عليّ )محالوي

 .تاريخ الطّبع
 دار األمل، تيزي وزو، اجلزائرالزالزل، (فتحي )حسني دردار ، 
 م3003، نشر الّدار املصرية اللّبنانية، القاهرة، الطّبعة األوىل، مدخل إلى فن  المتاحف، ( رفعت)حممد موسى. 
 (دون ذكر مكان، وتاريخ الطّبع) ،تمكين الجزائر من مواجهة الكوارث ،من الكوارث مم املتحدة للحدّ مكتب األ 
 م9191، اهليئة العامة العربية للكتاب، طرق صيانة وترميم اآلثار والمقتنيات المتحفية، (شاهني)عّز عبد امل.  
  ّم3093ياض، سعود، الرّ ، جامعة امللك راث العمرانيإدارة الت  ، (عبد الرمحن )اصر بن الزهراينعبد الن. 
  م3000، دار احلكمة، اجلزائر، قصور مدينة الجزائر في أواخر العهد العثماني، (حممد الطيب)عقاب. 
  املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، (بحوث ودراسات أثرية)اآلثار اإلسالمية بتلمسان ، (الرزقي)شرقي،

 .م3092
  م3092وزيع، قسنطينة، شر والتّ ، دار األملعية للنّ حففصول في علم المتا، (الّرزقي)شرقي 

  ،ماري عوض، املعهد الكندي مجة ، تر قافيراث الث  لت  ادارة مخاطر إدليل خوسيه لويزبيدرو سويل جونيور وآخرون
 .م3092، (كرومإ)باالشتاك مع املركز الّدويل للحفظ بروما اث، حلفظ التّ 
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 الرسائل الجامعية: 
 مذكرة بتقزيرت ضريح تاقصبت :األثار والزالزل إجراءات الطوارئ وطرق الوقاية دراسة حالة، (باية) ويبن النّ ا ،

معهد األثار، جامعة اجلزائر،  إشراف فيالح حممد املصطفى،خترج لنيل شهادة املاجستري ختصص صيانة وترميم، 
 م3002/3009

 فطية ين البشري والتقني في حماية المنشآت الن  متطلبات التكامل األمني بين العنصر ، (علي )بن عبد اهلل الشاري
راسات ية الدّ رطية، كلّ ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القيادة األمنية، قسم العلوم الشّ من العمليات اإلرهابية

 م3090 ياض،العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرّ 

 
 المقاالت: 
  ترمجة حممد حمسن عبد الّرمحن، (إرشادات عملية)دليل تنظيم المتاحف : ، يف"ومهامهاملتحف "، (آالن. أ)دوجالس ،

 م9112نشر اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  تأليف مشتك بإشراف أدامز ، (إرشادات عملية)دليل تنظيم المتاحف : ، يف"عمارة املتحف"، (برونو)موال غويل

 م9112الرمحن، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، فيليب، تعريب حممد حسن عبد 

 الموسوعات والمعاجم: 
 دار ناشري للنشر االلكتوين، بدون ذكر  ،(عربي -انجليزي)معجم المصطلحات االثارية المصور،(زياد )السالمني

 3092الطبعة، مارس 
  ،مصباح الصمد، املؤسسة اجلامعية للدراسات .تربيار بونت وميشال ايزار وآخرون، معجم االثنولوجياواالنتوبولوجيا

 .3099، بريوت ،لبنان، الطبعة الثانية، (اجملد)والنشر والتوزيع 
  فتحي حسن ملكاوي، إدهام حممد : ، إشرافموسوعة الفن اإلسالمي: ، يف"متحف الفن اإلسالمي"، (الرزقي)شرقي

 (.قيد الطّبع) حنش، رائد مجيل عكاشة، نشر املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

 الدوريات والمجالت: 
  تصدر عن املتحف الوطين دورية سنوية، ، حوليات المتحف الوطني لآلثار: ، يف"سياسة االقتناء"، (حنان)دوبايب

 م9119، الّسنة 02لآلثار القدمية مبدينة اجلزائر، العدد 

 د ابع، اجمللّ الث والرّ الثّ  :ان، العددمجلة جامعة دمشق، "ثار هويتها تطورها وواقعها املعاصرمتاحف اآل"، (سعيد )حجي
 م3092ثالثون، 

 والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان  اآلداب، جملة "االتجاهات المعاصرة في التربية الفنية" ،(حممد )محود العامري
 .م3091-02-91قابوس، 

 كلية   ، 3سلسلة املعرفة احلضارية  ،تعليميةالمتاحف والمعارض والقصور وسائل ، (عبد الفتاح )مصطفى غنيمة
 .م9110 جامعة املنوفية، مصر،  داب،اآل
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 03شبكة تراثيات الثقافية، ،ثارة اآلمجل  : يف، "دارة الكوارث باملتاحف العربيةإمنهج "، (عصام الدين )عثمان اهلادي-
 .سا02:32م،02-3099

  دورية تصدر عن نشرة الن شاط االجتماعي: ، يف"املتحف احلديث وأمهيته يف حياة اجملتمع املعاصر" ،(الرزقي)شرقي ،
 .3009، الّسنة األوىل، 02املصلحة املركزية للّنشاط االجتماعي والرّياضات، املديرية العامة لآلمن الوطين، العدد 

 الجرائد الرسمية: 
 حيّدد القانون " :م(9111)نوفمرب سنة  93هـ، املوافق (9202)صفر  31ادر يف ، الصّ (399 – 11)رسوم رقم امل

، 9202صفر عام  20، األربعاء الجريدة الر سمية للجمهورية الجزائرية :يف ،"األساسي الّنموذجي للمتاحف الوطنية
 .م9111نوفمرب  92املوافق 

  حيّدد ( 3009)مايو سنة  39هـ املوافق (9231)مجادى األوىل  90مؤرخ يف  920 – 09مرسوم تنفيذي رقم
 99، 22: ، العددالجريدة الر سمية للجمهورية الجزائرية: يف شروط إنشاء املتاحف ومهامها وتنظيمها وسريها

 .3عمود  92 – 3عمود  1، ص م3009يونيو  02، املوافق 9231مجادى األوىل عام 
  ّم (3099)أكتوبر سنة  01هـ، املوافق (9223)ذي القعدة  09ادر يف الصّ ، (213 – 99)نفيذي رقم املرسوم الت

الجريدة الر سمية : يف ،"ابع املتحفيفسري ذات الطّ موذجي للمتاحف ومراكز التّ القانون األساسي النّ "املتضمن أحكام :
 م3099أكتوبر  92، املوافق 9223ذو القعدة عام  91، 12، العدد للجمهورية الجزائرية

 المقابالت: 
 يف مقّر املتحف املذكور،   )عيسى(بن زيان  :ول األمن مبتحف ناصر الدين ديين الّسيدؤ مس شهادة شفوية أدىل لنا هبا

 حبضور اآلنسة بوعلي صليحة، ملحق باحلفظ يف متحف أمحد زبانة بوهران م3093جوان  92يوم 
 يف مقابلة خاّصة معه مبقّر املتحف  املتحف الوطين أمحد زبانةبول األمن ؤ ، مس(حممد)لطفي  :تصريح أدىل لنا به الّسيد

 م3093أوت  32بتاريخ املذكور 
 األيام الدراسية: 
  مداخلة ألقيت ضمن أشغال اليوم الّدراسي املنظم من "املتحف بني حداثة املفهوم وهتميش اجملتمع"، (مراد)خبوش ،

 .بكتاب الت ظاهرة، منشورة م9119نوفمرب  32يوم  طرف املتحف الوطين لآلثار مبدينة سطيف،
  مداخلة ألقيت ضمن "العرض املتحفي املتنقل بني املدارس ودوره يف تنمية امللكة املعرفية لدى الطّفل"، (الرزقي)شرقي ،

تاب بك، منشورة م9119نوفمرب  32أشغال اليوم الّدراسي املنظم من طرف املتحف الوطين لآلثار مبدينة سطيف، يوم 
 الت ظاهرة
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 001 .........................باملتحف الوطين الفنو  والتقاليد الشعبية الثاينالطابق  :10املخطط
 001 ........................املتحف الوطين الفنو  والتقاليد الشعبيةالعلوي بسطح  :17املخطط
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 130..........................الباردو املتحف الوطين بفضاءات التخزين والسطح   :01املخطط
 131................................تحف الوطين  الفنو  امجميلةباملالطابق األول : 00املخطط
 131...............................تحف الوطين  الفنو  امجميلةباملالطابق الثالث  :00املخطط

 132....................صر الدين دين بوسعادةانباملتحف الوطين الطابق األرضي : 00خطط امل
 133.....................صر الدين ديين ببوسعادةااملتحف الوطين نبالطابق األول  :04املخطط 
 134...................ين ببوسعادةيصر الدين دااملتحف الوطين نبالطابق السفلي : 00املخطط 
 135....................املتحف الوطين ناصر الدين ديين بوسعادةبالسطح العلوي : 07املخطط 
 136...........................سريتا بقسنطينة   الوطين تحفباملالطابق األرضي : 06املخطط 

 137........................................املتحف الوطين سريتابالطابق األول  :01خطط امل
 138.....................................تحف الوطين سطيفبامل السفليالطابق : 01املخطط
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 138.........................................سطيف الوطين تحفاملبالطابق األرضي : 01املخطط 
 139...........................................سطيف  الوطين تحفاملب الطابق األول:00املخطط 
 139........................................ تحف الوطين سطيفباملالسطح العلوي  :00املخطط 
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 األشكال
 11.............شكل توضيحي لتثبيت املقتنيات املتحفية جبنا  العرض يف مواجهة اهلز ات األرضية :(10)الّشكل 
 10.............شكل توضيحي لتثبيت املقتنيات املتحفية مبخاز  املتحف يف مواجهة اهلز ات األرضية: (12)الّشكل 
 10.......................ني أجنحة املتحفشكل توضيحي للعربات املستخدمة يف نقل املقتنيات ب: (13)الّشكل 
 10.......................شكل توضيحي للعربات املستخدمة يف نقل املقتنيات بني أجنحة املتحف: (14)الّشكل 

 

 فهرس الجداول                         
 10................................يوضح أصناف احلريق واملواد وأنواع املطافئ املمائمة :10امجدول 
 16............................................يوضح املواد املطافئ املمائمة لكل نوع: 10 امجدول

 11...................................يوضح اقسام البناية وما يناسبها من نظام اطفاء :10امجدول 
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 يةالجو   ورص  ــهرس الــف

 

ّاجلوّ الصّ  ّ(01)يةورة ّاملقراتّ: ّلبعض ّبالنسبة ّالباردة ّالوطين ّواملتحف ّاإلسالمية ّوالفنون ّالقدمية ّاآلثار ّالوطين ّاملتحف موقعي
 143.......................................................................................................احلساسة

ّاجلوّ الصّ  ّورة ّاحلساسة:(02)ية ّاملقرات ّبعض ّمن ّوبالقرب ّاملنحدر ّيف ّاجلميلة ّالفنون ّالوطين ّاملتحف باجلزائرّ.موقع
143ّ.......................................................................................................العاصمة

144ّ........................................................بوهران موقعّاملتحفّالوطينّأمحدّزبانةّ:)30ّ(يةورةّاجلوّ الصّ 

144ّ................................................موقعّاملتحفّالوطينّناصرّالدينّديينّببوسعادة:(04)يةّورةّاجلوّ الصّ 

145ّ..................................سطيفّبالقربّمنّمقرّالواليةّّبسطيفموقعّاملتحفّالوطينّ:ّ(05)يةّورةّاجلوّ الصّ 

تّوفنّاخلطّالعريبّبالنسبةّموقعيّاملتحفّالوطينّالفنونّوالتقاليدّالشعبيةّواملتحفّالوطينّللزخرفةّواملنمنما:ّ(06)ّيةورةّاجلوّ الصّ 
 145................................................................................................الشهداءحةّلسا

146ّ.........................................................موقعّاملتحفّالوطينّسريتاّبقسنطينة:ّ(07)ّيةورةّاجلوّ الصّ 

ّاجلوّ الصّ  ّورة ّ(09)ية ّسكيكدة: ّمتحف ّموقع ّصناعيةّّ ّلكارثة ّيعرضه ّمما ّالبحر ّوبالقربّمن ّالبرتول ّتكرير ّحمطة ّمن بالقرب
146ّ.........................................................................................(املدّالبحري)وطبيعيةّ

ّ
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 الشمسية ورفهرس الص  
148ّ...................................قبلّأنّيغلقّهنائياّسنواتّمنّبعداملتحفّّ–الن هائيّللمكتبةّّقرامل(:1ّ)الص ورةّ
ّاملتحفّاألثريّمنتصفّالقرنّ"ّالربوطزريوم"مبىنّ(:2ّ)الص ورةّ 149ّ......................م(11)بعدّهتيئتهّالحتضانّمقر 

ّمتحفّ"ّمينريفا"معبدّ(:0ّ)الص ورةّ ،ّحيثّملّيطرأّعليهّ(23)القرنّاملاضيّّكماّيبدوّيفّمستهلّّ،"تبسة"املهيأّالحتضانّمقر 
ّاآلن 149ّ...........................................................................................أيّتغيريّحّت 

150ّ...................اإلسالميةجناحّاالثارّالقدميةّوالفنونّاإلسالميةّمبتحفّاالثارّالقدميةّوالفنونّواجهةّ:ّ(4ّ)ورةالصّ 
150ّ.................................الفنونّاإلسالميةّمبتحفّاالثارّالقدميةّوالفنونّاإلسالميةواجهةّجناحّ:ّ(5)الصورة

ّكماّتبدوّمنّالناحيةّاجلنوبيةّاملقابلةّحلديقةّالتجارب(:6)ورةّالصّ  151ّ............الواجهةّالرئيسيةّمبتحفّالفنونّاجلميلة،

151ّّ....................................................................الواجهةّالرئيسيةّمبتحفّسريتا:ّ(7)ورةّالصّ 

152ّ......................الواجهةّالرئيسيةّمبتحفّأمحدّزبانةّنالحظّجتديدّاملدارجّوالسياجّباحمليطّاخلاجي:ّ(8)ورةّالصّ 

152ّ.................................................عبيةقاعاتّالعرضّمبتحفّالفنونّوالتقاليدّالشّ حدّأ:ّ(1)ورةّالصّ 

153ّ..............................بعدّالرتميمّمتحفّالباردوّكماّيبدوّيفّاجلهةّاملطلةّعلىّالفناءّاملركزي:ّ(13)ورةّالصّ 

153ّ........ّّبعدّالرتميمّطابقّالعلويّملنزلّناصرّالدينّديينّمتحفّناصرّالديينّبوسعادةلقاعةّالعرضّبا:ّّ(11)ورةّالصّ 

154ّ..........................................................(املدخلّالرئيسي)بنايةّمتحفّسطيفّ:ّ(12)ورةّالصّ 

154ّ....................................مبحاذاةّحديقةّاحلريةّاملتحفّالوطينّلآلثارّالقدميةحميطّتوضحّ(:10ّ)ورةّالصّ 

155ّ............................................القدميةّلآلثارفتاتّاالرشاديةّبباحةّاملتحفّالوطينّالال:ّ(14)ورةّالصّ 

155ّ.......................................................النوافذّمبتحفّسطيفّألحدزجاجّمكسرّّ(:15)ّورةالصّ 

156ّ................................................باحمليطّاخلارجيّملتحفّامحدّزبانةّواإلنارةالتسييجّ(:16ّ)ورةّالصّ 

156ّ...............................................................السورّاحمليطّبفناءّمتحفّالباردو(:17ّ)ورةّالصّ 

157ّ...............................................................السورّاحمليطّبفناءّمتحفّالباردو(:18ّ)ورةّالصّ 

157ّ.....................................................عبيةتأمنيّمدخلّمتحفّالفنونّوالتقاليدّالشّ (:11ّ)ورةّالصّ 

158ّ...........................................................خراطيمّاإلطفاءّمبتحفّاألثارّالقدميةّ(:23)ورةّالصّ 

158ّ..........خّمتحفّأمحدّزبانةيالتاّرّقبلّمطارّمنّقاعةّاالثارّالقدميةّإىلّقاعةّماتسربّمياهّاألتوضحّّ:ّ(21)ةوّرالصّ 

159ّ..............................تبنيّالالفتةّالورقيةّسهلةّالتلفّومفتقدةّللنظرةّاجلماليةّّمبتحفّسريتاّ(:22)ورةّالصّ 

159ّ...................زبانةّأمحدّمبتحفّقاعةّالفنونّاجلميلةمستوىّتوضحّالصدعّالذيّسببهّالزلزالّعلىّ:(20)ةوّرالصّ 

160ّ........................زبانةّأمحدّمبتحفّقاعةّاجملاهدّمستوىّعلىتوضحّالصدعّالذيّسببهّالزلزالّّ:(24)ةوّرالصّ 
ّ
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ّلآلثارسالميةّمبتحفّالوطينّجبناحّعرضّالفنونّاال32ّتبنيّاالنشقاقّالذيّاحدثهّالزلزالّبقاعةّالعرضّرقمّ:ّّ(25)ّورةالصّ 
160ّ.......................................................................................ةّوالفنونّاإلسالميةالقدمي
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  :ملـــخــص
ية العظمى بشكل ُمتعّمد البشر واحلوادث الكربى، الكوارث الطّبيعية أخطار لت عرضة للعديد من اكانت املتاحف والز 

، حيث  (12القرن )مرّة، أو َعَرضيا مرّة ثانية عرب العامل، سرعان ما ترتبت عليها نتائج وخيمة، خصوصا يف مستهّل القرن اجلاري 
الّتدابري الوقائية باملتاحف : "هذه الّرسالة املوسومة بـ جاءت ولذلك جّدا؛ مظاهر تلك األخطار على حنّو مقلق تكثرت وتعّدد

السرتاتيجية األمنية املعتمدة يف مثانية متاحف عمومية اتقييم و دراسة ل" والكــوارث الطّبيعيــة نسانيةاملخاطــر اإل مواجهةيف الوطنية 
األخطار يف ضوء ما وقع لبعض متاحف البلدان العربية، كتونس، تلك واجهة ملوطنية جزائرية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع 

، فّعال صياغة هلا خمطط وقائيولة حما؛ و وحنوها ومصر، وسورية، والعراق، ومتاحف بقية بلدان العامل مثل املايل، وفرنسا، والربازيل
 .الّذاتية، وخصوصيات حميطها البيئي يتمشى مع خصوصيتها

 .، املخطط األميناحلفظ الوقائي، األمن املتحفي، اخلطر املقبول، املقتنيات املتحفية، املتحف، اآلثار واحمليط: الكلمات الّدالة

*     *     *     *     * 

Résumé 

    Les musées étaient encore Vulnérable à de nombreux dangers de catastrophes naturelles 

majeures et des accidents humains graves, Délibérément une fois, Ou encore accidentelle À 

travers le monde entier, ont eu des conséquences désastreuses, en particulier au début du 

XXIe siècle Où les manifestations de ces menaces étaient très nombreuses et inquiétantes. 

Pour cela  cette thèse de  doctorat  intitulé "Mesures de prévention dans les musées nationaux 

face aux risques humains et aux catastrophes naturelles", a pour objectif d’étudier et d’évaluer 

la stratégie de sécurité adoptée dans huit musées publics nationaux algériens et les 

mécanismes de leur mise en œuvre sur le terrain pour faire face à ces menaces à la lumière de 

ce qui a été fait. Les musées des pays arabes, tels que la Tunisie, l’Égypte, la Syrie, l’Iraq et le 

reste du monde, tels que le Mali, la France et le Brésil , et  faire en sorte  de formuler un plan 

préventif efficace qui soit conforme à sa propre vie privée et aux spécificités de son 

environnement 

Mots clés: L’archéologie et l’environnement; Musée; Collections muséales; Risque accepté; 

Sécurité des musées; Conservation préventive; Plan de sécurité.  

*     *     *     *     * 

Abstract 

   Museums were still exposed to many dangers of major natural disasters, and major human 

accidents, deliberately or once again across the world, have had disastrous consequences, 

especially in the early 21st. Where it has multiplied and multiplied The manifestations of 

those dangers in a very disturbing manner ; For that This Doctoral thesis, entitled: "Preventive 

Measures in National Museums in front of  Human Risks and Natural Disasters", is intended 

to study and evaluate the security strategy adopted in eight Algerian national public museums 

and the mechanisms of their implementation on the ground to confront these threats in the 

light of what The museums of the Arab countries, such as Tunisia, Egypt, Syria, Iraq and 

museums of the rest of the world, such as Mali, France and Brazil, And try to formulate an 

effective preventive plan that is in line with its own privacy and the specificities of its 

environmental environment. 

Key words: Archeology and the environment; Museum; Museum collections; Risk accepted; 

Museum security; Preventive conservation; security plan. 


