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 أتشرف بتقديم مذكرتي هذهدراستي حتى 



 
 اإلهداء:

 
 

 غابت الكلمات حين حاولت كتابة عبارات أهدي بها هذا العمل المتواضع.
لك السبق في  تإليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء وعلمتني الوفاء، إليك يا من كان 

أن  العظيم ركب العلم والتعليم وأوصيتني العمل بقلب سليم، أسأل هللا رب العرش
وما جإليك يا من كنت دائما في سمائي ن هذا العمل، أهديك ا اليوموها أن يحميك

ي توالد ا "عبد الرحمان لمياء"براقة أسعد بلمعاها في كل ساعة وأفتخر برفع اسمه
 .... ةالكريم
 

عندما تكتب األقدار وتحد األعمار وتبقى أخالقك تذكرنا بك ليل نهار، أسأل المولى 
هذا العمل المتواضع كصدقة  عز وجل أن يسكنك فسيح الجنات واألنهار، أهدي

 األب الكريمجارية لروح 
 ..." رحمه هللا.منتصر فتاح "

 
من أي أبواب الثناء سأدخل وبأي أبيات القصيد أعبر وفي كل لمسة من وجودكم 
وأكفكم للمكرمات أسطر، إليكم أهدي هذا العمل يا من کنتم شموعا تنير ظلماتي 

 وترسم البسمة في حياتي،
 " سفيان ولبنى " مثلكم...إخوتي وهل من 
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 مقدمة:

ف من من الوظائف األساسية التي يؤديها اإلعالم في وضيقة التعريف والتثقي

التي  فنيةومن القوالب ال خالل إيصال معلومات وحقائق للمتلقي قصد اإلستفادة منها،

ة ألخيرعرف تطورا في السنوات ا تهدف الى نقل الحقائق تجد الفيلم الوثائقي الذي

، متلقيواقعية تهدف التأثير على المن خالل استقاده على امكانيات تارية وشواهد 

حيث برز دوره في شتى مجاالت الحياة االقتصادية، االجتماعية، السياسية، 

ع من النو جعل الوسائل االعالمية وخاصة التلفزيون االهتمام بمثل هذاوالسياحية ما 

دية ت مااألفالم وعرضها وتكريس اإلهتمام الكافي الصناعته عن طريق توفير إمكانيا

مثل تخصيص الميزانية الكافية إلنتاجها، وكذلك عن طريق كادر تقني متمكن 

ي لوثائقافيلم يصنع منها الفيلم، واللتي باإلضافة إلى ذلك يجب أن توفر المادة الخام ا

 جزائرال كون معالم األثريةة في الجزائر، وخاصة منها الى إرتباطه بمناحي الحيادوم

ر وع الثقافات ويزخنمت مدينة عامة ومدينة تبسة خاصة التي هي موضوع الفيلم

 .منها أثريةبمقومات 

ثار آله من نظرا لما تحمتعتبر مدينة تبسة من أهم المدن األثرية في الجزائر، إذ 

 تشهد على أنها كانت قبلة لعديد من الحضارات المختلفة وذالك بفضل موقعها

د تشه اإلستراتيجي الذي جلب لها أقواما كثيرة منهم الرومان و البزنطنين ، حيث

وطنا مينة عليهم معالم و مواقع آثرية لهم بأنهم مكثو زمنا طويال إتخذومن هذه المد

ا شكل مها، ليل على ماتحمله هذه المدينة من ثراء تاريخي كبير منذ نشئتلهم ، وهذا د

لتماس وعليه في هذه الدراسة تحاول ا ،عن اآلثار فيلم وثائقي لي رغبة في انتاج

من  ،موذجاة انثرية بمدينة تبسوره في التعريف بالمناطق األود الوثائقي إمكانية الفيلم

كن م أتمالعديد من التعريفات والعناصر التي سنتتطرق اليها الحقا، ولألسف لخالل 

ام ترإلحهذه الدراسة نظرا للوباء المنتشر حاليا و خاللمن تصوير الفيلم المعتمد 

 الحجر الصحي.

I.  :اشكالية الدراسة 

 مناطقومن هذا المنطلق في الدور الذي يعتمده الفيلم الوثائقي للتعريف بال

 ، يمكن طرح اإلشكالية التالية:-مدينة تبسة أنموذجا  –األثرية 

 ؟األثريةالتعريف بمختلف المناطق  فيي ئقالفيلم الوثا ما مدى نجاح 
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 من خالل التساؤل الرئيسي للدراسة تركت لدينا عدة تساؤالت فرعية وهي

 كاآلتي : 

 م لفيلالدالالت والمعاني التي عبرت عنها الصورة المروج لها في ا ماهي

 ؛؟ األثريةالوثائقي حول التعريف بالمناطق 

 ثرية؟هل يساهم الفيلم الوثائقي في التعريف عن المناطق األ. 

II. الدراسة فرضيات: 

 :الفرضية الرئيسية 

 ل للمناطق األثرية واآلثار نظرا لنقص وسائ تبسة تعرف تهميش مدينة

 التعريف بها.

  :الفرضيات الفرعية 

  اطق لتعريف بالمنبصفة مباشرة أو غير مباشرة ل الفيلم الوثائقييؤثر

 األثرية؛

 مدن س المكانيات مدينة تبسة كبيرة وقادرة على جعلها مدينة سياحية تنافا

 ؛الرائدة في المجال السياحي

 تتلقى اهتمام بالمعالم األثرية مدينة تبسة. 

III. :أهمية الدراسة 

 ضية اول قضافات العلمية التي تقدمها ألنها تتناإل تستمد الدراسة أهميتها من

 ؛أال وهي دور الفيلم الوثائقي في التعريف بالمناطق األثرية

 يمثل الفيلم الوثائقي جزءا مهما للتعريف بالمناطق األثرية؛ 

 ؛أهمية الفيلم الوثائقي في جذب اإلهتمام للحضارات والمعالم األثرية 

 .تحسيس المنتجين بضرورة إنتاج أفالم وثائقية 

IV. :أهداف الدراسة 

 المعالم األثرية بمدينة تبسة؛ تسليط الضوء على 

 السعي إليجاد سبل للتعريف باآلثار المهملة؛ 

  بالمعالم األثرية؛توضيح مدى أهمية الفيلم الوثائقي في التعريف 

 .التعريف بمختلف الحضارات التي مرت على مدينة تبسة 

V. :الدراسات السابقة 
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 على الرغم من أهمية الموضوع إال أن ما كتب حوله جد ضئيل، لكن رغم

 ، وهيذلك تم التوصل إلى بعض الدراسات التي لها عالقة بالدراسة الحالية

 كالتالي:

 طقة بعنوان مجموعة الفسيفساء مناس، دراسة عريفي إلي :ولىلدراسة األا

 ؛، معهد اآلثار، جامعة الجزائرتبسة ) دراسة أثرية و جرد(

سة اءات هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة الفسيفساء في منطقة تبسة من خالل دراج

 رموزها و داللتها و عالقتها بالمعتقدات الرومانية

 امعة باتنةج -قسم العلوم القانونية   "دراسة "نعيمة بلفراق :ثانيةالدراسة ال- 

 .بعنوان اإلجراءات القانونية لحماية التراث الجزائري

تي للوقف على مدى تطبيق النصوص القانونية ال كمحاولةجاءت هذه الدراسة 

 .سنها المشرع الجزائري لمكافحة كل مظاهر التخريب و تسريب وتهريب اآلثار

VI. :دوافع الدراسة 

 هذا البحث من أجل عدة دوافع من بينها: إختيارتم 

  معالجة موضوع نادرا ما تطرقت إليه البحوث رغم آثاره؛محاولة 

  دينةمإثراء المكتبة الجامعية، وخاصة مكتبة الفنون، بموضوع يتعلق بحضارة 

 تبسة.

VII. :منهج الدراسة 

 رسائلكشف عن العديد من اليولوجي سيمعتماد على المنهج التحليلي الستم اإل

 ألثريةطق االمناللتعرف على  تدفعناتوظيفها في هذا الفيلم، والتي س منية التي تمضال

 بمدينة تبسة.

VIII. تبويب الدراسة 

 لي:يوذلك كما  فصول ثالثإلى  تم تبويب البحثمن أجل القيام بهذه الدراسة 

 م لألفالم: تضمن عدة مفاهي(- مفاهيمية مقاربة – الوثائقي الفيلم) الفصل األول 

 الوثائقية وكيفية تصنيعها من خالل العديد من العناصر؛

 ( التعريف بالمناطق األثرية بمدينة تبسةالفصل الثاني):  تضمن فهم اآلثار من خالل

ولقد ساعد في الفهم الدقيق لهذ الموروث  أهم العلوم التي تدرسها وهو علم اآلثار
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التعرف على المعالم األثرية التاريخي في ضوء عدت عناصر مختلفة ساهمت في 

 ؛ومختلف اآلثار بمدينة تبسة

 م للذي الفصل الثالث )حضارة تيفيست العتيقة(: تضمن على تحليل بسيط للفيلم ا

ر وتحويل الفكرة إلى نص مكتوب لتوضيح دو 19أتمكن من تصويره بسبب الكوفيد 

 الفيلم الوثائقي في التعريف بالمناطق األثرية.
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       تمهيد:

كثر ألبير، واتعلفة لتلزيونية مؤخرا، أنواعا وأساليب مخفللقد أخذت السينما الت   

 ا منهفم تعرييهي و إن تعددت مفاهية، فالوثائقاألفالم تفشيا وانتشارا، ما يعرف ب اهمن

كل قد ش هامضمونأن  إال ،م السمعي البصري سياقاالعاإلالمختصين في مجال  قبل

ا هي نرصدوالوقائع الحقيقية الت داثلألح: عرض هافي أن لقهيتمثل منط، اموحد قالبا

تحريف أو تزييف، و بشكل حيادي و موضوعي مرتكز عمى الوثائق موثوقة  دون

، الحاجة هالخيال، حسب ما تقتضيسجة لبصمات أي بعيدا عن لمسات النا المصدر،

 ا وهينكمقياس لمتمييز ب االعتبارذا ما يؤخذ بعين هة، والرؤية الشخصي إلى جانب

 األفالم. ا منهبين سابقات

 ية، كلادة الحهالتاريخ و الشتي تبين بالصورة وي الهالوثائقية إن األفالم  

 وماتلي تزيد من معهف اريخي الحقيقي لكل ما يحدث،التسجيل الت وتساعد في ماحدث

يره ى تنمية تفكلع راقاد لهيجعة واالجتماعية منها، مما ور خاصة السياسيهالجم

ذا ، من خالل هوالتاريخية ةالواقعي باألحداث تماماالهى الحوار، وعل راتهوقد

  سنتطرق في هذا الفصل على المباحث التالية:

 

 ؛–طلح واشكالية المصالمفهوم  –المبحث األول: ماهية الفيلم الوثائقي 

 ؛أهمية الفيلم الوثائقيالمبحث الثاني: مميزات و

 ؛الفيلم الوثائقيالمبحث الثالث:تصنيفات 

 .مراحل صناعتهالفيلم الوثائقي ووظائف المبحث الرابع: 
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 –طلح المفهوم واشكالية المص –لمبحث األول: ماهية الفيلم الوثائقي ا

 ده علىإعتمايعتبر الفيلم الوثائقي من األشكال المميزة في اإلنتاج السينمائي، ب

يق ى بتحقألولاالواقع في مادته وتنفيذه، وهو من الفنون السينمائية التي تهتم بالدرجة 

 فة مناإلعالمي بمخاطبة فئات وشرائح مستهد أهداف ترتبط بالمجال الثقافي، وكذا

 المشاهدين.

 لتاريخثيق اائقية من بين األفالم التي تبين الصورة وتساعد على توفاألفالم الوث

، تلقينصيب التفكير والذوق لدى الممنها قادرة على تن لكل ما يحدث، وهذا ما جعل

 سنتعرضفي هذا البحثعلى المطالب التالية:

  :؛وتطورها السينما الوثائقية نشأة المطلب األول 

 :؛إشكالية مصطلح الفيلم الوثائقي المطلب الثاني 

  :مفهوم الفيلم الوثائقي.المطلب الثالث 

 :وتطورها الوثائقية فيلمال نشأة  المطلب األول:

 سنتعرف من خالل هذا المطلب على:

 :الوثائقي فيلموالدة الأوال: 

 طواتهإلى أواخر القرن التاسع عشر حيث بدأت خ وثائقييعود تاريخ الفيلم ال

ام عداً األولى مع خطوات نشوء الفن السينمائي، فمنذ أكثر من قرن من الزمن وتحدي

 .«ييرلوي وأوغست لوم»على يد األخوين الفرنسيين  وثائقيةولدت السينما ال 1895

ً لمدة دقيقتين وبضع ثواٍن بعنوان  وج من الخر»كان األخوان قد قدما عرضا

وكان الفيلم يتحدث عن قطار « مصانع لوميير ووصول القطار إلى محطة السبوتات

يدخل المحطة وفي الوقت نفسه نرى عماالً يخرجون من المصنع بعد انتهاء عملهم، 

ُسجلت هذه اللحظات على شريط حساس وهو من األشرطة الحساسة واألولى في 

 1900الجانب اإلخباري وخاصةً قبل عام تاريخ السينما، كان يغلب على هذه األفالم 

من خالل ذلك استطاع مصورو األخوين لوميير أن يالحقوا األحداث وكل ما يثير 

 1وثائقي.الفضل في اختراع الفيلم الالفضول على سطح األرض؛ لذلك يعود لهم 

                                                             
 https://bmcemblog.files.wordpress.com/2017/04/lo15.pdf، االفالم الوثائقية، متاح على: د. لؤي الزعبي - 1
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 ظهور أول فيلم تسجيلي/وثائقي متكامل: ثانيا:

 وهو اكتشاف سكوت 1912اية عام متكامل نه وثائقي/ظهر أول فيلم تسجيلي

ون ، ويرى آخر«هوبرت بونج»للقطب الجنوبي، وكان الفيلم من إخراج اإلنكليزي 

روبرت »من إخراج الكندي  1915أن أول فيلم تسجيلي متكامل ظهر عام 

 بمعايشة أبطال« فالهرتي»حيث قام « نانوك رجل الشمال»وهو فيلم « فالهرتي

كما  أوروباوه، وحقق هذا الفيلم نجاحاً كبيراً في أمريكا وأفراد أسرت« نانوك»فيلمه 

 النقاد. كتب عنه الكثيرون وخاصةً 

لم بداية تأسيس مرحلة جديدة بالنسبة للفي« نانوك رجل الشمال»يعد فيلم 

ً بحت وثائقي/التسجيليال ً وليس تسجيليا ً دراميا ً تسجيليا م أن ع العلماً، رغم كونه فيلما

رامية دورة صعية من األفالم التي تقدم للمشاهد أحداثاً واقعية في الدوكودراما هي نو

 ترفون.أو ممثلون مح -وهو الغالب  -يقوم بأداء أدوارها إما أشخاصها الحقيقيون 

بشكٍل عام فإن تاريخ السينما يعود بالفضل إلى المملكة المتحدة أول دولة في 

تلتها الواليات المتحدة األمريكية، كما بلغ الفيلم  العالم ابتدعت هذا الفن من األفالم،

تحت الرعاية المباشرة للحكومة الوطنية وبلغ قمة  1930النضوج عام  وثائقيال

النضوج في فترة الحرب العالمية الثانية، وتعد روسيا من أوائل الدول التي تم فيها 

عت أثناء سعي التصوير السينمائي لتسجيل أكبر قدر ممكن من األحداث التي وق

البولشفيك السيطرة على السلطة في البالد، فقد استطاع الرواد التسجيليون الروس أن 

ً إلى الفيلم التسجيلي، وأهم  يحققوا نجاحات كبيرة ويضيفوا بأفالمهم رصيداً عظيما

 1«.دزيغا فيرتوف»لمخرجه « الرجل وكاميراه السينمائية»تلك األفالم 

 صطلح الفيلم الوثائقيم إشكالية: المطلب الثاني

أول مرة إلى الفرنسيين وذلك  documentaire film يرجع استخدام عبارة

التي كانت تتناول موضوعات عن  voyage de film الرحالت أفالملوصف 

 2.صالشخالمكان أو الحدث أو 

في   film Documentaryكان "جون جريرسون" أول من أطلق تعبير  

الروائية التي تعتمد على قصص  بين األفالم الماضي، تمييزامن القرن  الثالثينات
                                                             

 المرجع نفسه. - 1
ولغاية  01/04/2011دة من التسجيلية الوثائقية في قناة الجزيرة الوثائقية الفضائية للم ألفالمنهلة عبد الرزاق عبد الخالق: دراسة تحليل مضمون  - 2

 .413،العراق، ص. 98داب، العدد األمجلة كلية  ،30/04/2011
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خيالية، يلعب فيها الممثلون دورا أساسيا بتأدية شخصيات ليست شخصياتهم الحقيقية، 

، أما في أوروبا فقد أحدثوا 1تختلف تماما عن هذا النوع  األفالمعن نوع آخر من 

 الوثائقي مبعض التغييرات في استخدام المصطلح، فاستخدموا الفيل

 documentaire Film 3.اإلبداعيبعد أن شاع استخدام مصطلح الفيلم الوثائقي 

العربية، فقد كان "سعد نديم" أحد رواد السينما المصرية أول  األدبياتأما في 

ح "الفيلم التسجيلي" على المن ترجم هذا التعبير إلى اللغة العربية مستخدما اصط

دبيات العربية األالواقع، وانتشر هذا المصطلح في ااعتبار أنه يقوم على تسجيل 

التسجيلية والقصيرة، مهرجان  األفالموبخاصة المصرية، فنجد المركز القومي 

، األفالم التسجيليةالتسجيلية والقصيرة، المهرجان القومي  األفالمسماعيلية الدولي اإل

اعتبار أن ميزة  غير أن المشارقة يفضلون استخدام مصطلح الفيلم الوثائقي على

فقط، فحتى الفيلم الروائي يقوم عل  األفالمالتسجيل ال تقتصر على هذا النوع من 

بعد  الوثائقي خاصة تسجيل أحداث على شريط فيديو، وهكذا انتشر مصطلح الفيلم

 4.ةظهور قناة الجزيرة الوثائقي

حين بدأ رتباك، فاالدة صاحبها الولد هذا المصطلح من رحم الممارسة المبكرة و

حداث من ألم الول مرة في تسجيل أفألعمال في أواخر القرن التاسع عشر األرواد 

م وثائقية، بيد ان المصطلح ظل الواقع الحياة، أطلق البعض على ما كانوا يصنعونه أف

مهم "تعليمية" و" واقعية" و"تشويقية"، الغير ثابت لعقود، وأطلق آخرون على أف

فما الفيلم الوثائقي؟ إحدى   2الت.الفيلم، مثل فيلم الرحوربما أشاروا لموضوع 

قل ليس األجابات السهلة والتقليدية لهذا السؤال هي: ليس فيلما سينمائيا، أو على اإل

عندما يكون فيلما ذا  الينطبق على فيلم "حرب النجوم" إ فيلما سينمائيا بالمعنى الذي

جابات إلحدى اارقام األحطم جميع  ،الذي 9/11فهرنهايت صبغة درامية مثل فيلم " 

الهزل، فيلم  اوالوثائقية،  األفالمفيلم يخلو من القياسية  خرى السهلة والشائعة هياأل

التي على شاكلة فيلم"  األفالمجاد، يحاول أن يعلمك شيئا ما، ما لم يكن من نوعية 

الماء. فالعديد العمالقة الراكبون" الذي يأخذك في رحلة مثيرة عبر تاريخ التزلج على 

حظ أن معظم المتاع، والمإلئقية أعدت بدهاء بهدف واضح هو االوثا األفالممن 

                                                             
 :هاشم النحاس: ماهية الفيلم التسجيلي/الوثائقي، متاح على - 1

http://doc.aljazeera.net/DocGallery/Media/Documents/2012/12/30/2012123011205795734. pdf 

 .413سابق، ص. مرجع،التسجيلية الوثائقية في قناة الجزيرة الوثائقية الفضائية االفالم : دراسة تحليل مضمون نهلة عبد الرزاق عبد الخالق -3 
 هاشم النحاس: ماهية الفيلم التسجيلي/الوثائقي، مرجع سابق -4 
 11، ص 2013، 01ط  والثقافة، القاهرة، باتريشيا أوفدرهايدي: الفيلم الوثائقي، مقدمة قصيرة جدا، ترجمة شيما طه الريدي، هنداوي للتعليم - 2
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أن هذه  الرغم منب 1.نصحفيي الرون أنفسهم قاصين، لوثائقية يعتبم ااألفالصناع 

    .أنها تستحق أن يستشهد بها الالفقرة طويلة نوعا ما إ

العلمية أو التاريخية أو السياسية  فالفيلم التسجيلي يحتوي على كم من الحقائق  

 .2لطبيعية، حيث يعرض فيه المخرج موضوعه بحيادية تامة دون إبداء الرأيا أو

نما نجليز فلم يقتصر مفهومه على تسجيل الحقيقة الواقعية فحسب، واإلأما عند ا 

 .3يضاف اليها الرأي

الحديدي" هو وفي المدرسة العربية ظهر تعريف موسع للفيلم التسجيلي لمنى  

يهدف  النتاج السينمائي، يعتمد أساسا على الواقع في مادته و تنفيذه،اإلشكل مميز من 

مية العاإلولى بتحقيق أهداف ترتبط بالنواحي األإلى الربح المادي بل يهتم بالدرجة 

وعادة ما يتسم الفيلم التسجيلي بقصر  والتعليمية أو الثقافية أو حفظ التراث والتاريخ،

ل مشاهدته ومتابعته .وهو الإذ يتطلب درجة عالية من التركيز خ العرض،زمن 

يخاطب في الغالب فئة أو مجموعة مستهدفة من المشاهدين وعلى أساس خصائصها 

يكون أسلوب المعالجة وحجم المعلومات وكيفية تناولها وتقديمها والمستوى اللغوي 

للتعليق المصاحب للفيلم أو للحوار القائم بين شخصياته أو نوع الموسيقى، وتتسم 

 .4تسبق إعدادها  يلية عموما بالجدية وبعمق الدراسة التيالتسج األفالم

 يعتبر بل للترفيه، تصنع ال بأنها األفالم من غيرها عن الوثائقية األفالم تتميز  

 5.واألبحاث الدراسات بعض في إليها يرجع علمية مادة أنه على حياناأل من كثير في

 لوقائعا على إنما فقط، التسجيل على تقوم نهاأل ليس الوثائقية األفالم فتعرف

 .يطرحها التي القضية صدق على يقوم بها، والمعترف الموثقة

 المصطلحات تتعدد .األفالم من النوع لهذا أخرى حاتالاصط عدة نجد كما

" المعرفة مالأف" أنها على أيضا األفالم من النوع هذا عرف فقد النظر، زوايا بتعدد

 غير والترفيه التسلية مالبأف مقارنة المعرفة تقديم هو األساسي هدفها أن اعتبار على

                                                             
 .09المرجع نفسه، ص. - 1
2 -http://www.mu.edu.sa/sites/default/files/13256611652.pdf  
 .413سابق، ص. التسجيلية الوثائقية في قناة الجزيرة الوثائقية الفضائية، مرجع األفالمنهلة عبد الرزاق عبد الخالق: دراسة تحليل مضمون  - 3
رسالة ماجستير، جامعة الشرق  التسجيلية للصراعات السياسية، سلسلة "سري للغاية" في قناة الجزيرة أنموذجا، ألفالمعاصم علي الجرادات: معالجة ا - 4

 .32،ص.  2009للدراسات العليا، عمان،  األوسط
5 - http://www.mu.edu.sa/sites/default/files/13256611652.pdf 
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 إبداعية فكرية نظرة على تقوم روائية أفالم بظهور حالصطاال هذا تجاوز تم أنه

 .التقليدي التسلية مفهوم تجاوزت

 الذي للحدث نظيرة مالأف الواقع، مالبأف األفالم من النوع هذا على يصطلح كما

 تكون أن بالضرورة ليس لكن حقيقية، تكون أن منها يتوقع الواقع مالفأف إظهاره، تم

 .1به مساكإلا الصعب ومن الكاميرا أمام من يهرب ما غالبا الواقع نأل ذلك واقعية،

 هم،أعمال و حياتهم يمارسون وهم الناس تصوير على تقوم الواقعية األفالم 

 يرغ الواقعية أن غير عمال،األ أو الحياة هذه عن يتحدثون وهم تصويريهم وليس

 ةصور كل فتصوير حاسمة، قرارات اتخاذ يتطلب المطلوب الواقع شكل نأل كافية،

 مختلف بين الربط لالخ من مسبقا، تمحيصا و تمعنا تستدعي ضرورة لقطة أو

 .الفيلم من النهائية النسخة لتشكل والصور، اللقطات

 نادر، مرود الواقع:"  تالتصااال مجال في الباحث كاري جيمس أشار وكما 

"نتشاركه" معا مما هو قائم و لكن ما"نعرفه" و"نفهمه" وهو  "ما" ليس فالواقع

الوثائقية أساس في الحياة الواقعية، وتزعم بأنها تخبرنا  ألفالملقائم...فدائما ما يكون 

 .2بشيء يستحق المعرفة

واقعية، بل إنها الوثائقية تدور حول الحياة الواقعية، لكنها ليست حياة  األفالمف  

ليست نوافذ على الحياة الواقعية، إنها لوحات للحياة الواقعية تستخدم الواقع كمادة خام 

حصر لها، بشأن اختيار القصة ولمن  الفنانون و تقنيون يتخذون قرارات لها، ويعدها 

يعالجها،  الإذن هو فيلم يسعى حثيثا لعرض الحياة الواقعية و منهاستروى، والهدف 

 .3...توجد طريقة لصناعة فيلم دون معالجة المعلومات الذلك  على الرغم من ولكن

 إن الفيلم الوثائقي يروي قصة عن الحياة الواقعية، قصة تدعي المصداقية، والنقاش

 4.ينتهي أبدا في ظل وجود إجابات متعددة الن كيفية تحقيق ذلك بصدق ونزاهة شأب

على الثقافة العربية  األفالملم تقتصر إشكالية تحديد المصطلح لهذا النوع من  

 في تسمية راا نجدها أيضا في الثقافة الغربية، فهناك من يرون قصونماوحدها، 

                                                             
 .اعة األفالم الوثائقية من الفكرة إلى الشاشة، متاح علىناصر وناس: صن - 1

.http://doc.aljazeera.net/DocGallery/Media/Documents/2009/10/4/200910495815234734.pd 
 .13باتريشيا أوفدرهايدي: الفيلم الوثائقي، مقدمة قصيرة جدا ،مرجع سابق، ص. - 2
 10-09لمرجع نفسه، ص.ص. ا - 3
 .10، ص.مرجع نفسه - 4
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 film Documentary 1نوويفضل Non fiction film لذي يترجم بالفيلم غير ا

حات أيضا بهذا الخصوص كالفيلم غير القصصي، الالخيالي، ودرجت عدة اصط

. فكتابة األفالميستبعد الخيال نهائيا من هذا النوع من  الالفيلم غير الروائي، حتى 

التسجيلية ليس بالعمل السهل، على العكس تماما، إنها تتطلب قدرا كبيرا من  األفالم

فهي تتطلب إلى حد كبير  الروائية، األفالم بداع، وغالبا أكثر مما تتطلبهاإلالخيال و

  2.معرفة متخصصة أو بحث

لم يمتد بعد إلى الثقافة العربية  -أي الفيلم غير الخيالي –غير أن هذا المصطلح  

ن معظم ألأحد يعترف به أو يستوعبه، بل  الن ألوالنقد السينمائي العربي، ليس 

أو ربما لن يمكنه أن يوصل للقاري  ابا،أو مر اليجدونه مصطلحا ثقيالمشتغلين بالنقد 

 3.جنبيةاألتوصيله بدقة كما في اللغات  المعنى المراد

 مفهوم الفيلم الوثائقي: المطلب الثالث:

رين على تعريف موحد، حيث تعددت يتفق الوثائقيون من ممارسين ومنظال 

 :يالوثائق عدة للفيلم اهيم وتعاريفحوله، وهنا يمكننا تقديم مف ء ووجهات النظراآلرا

 أبو السينما الوثائقية وواضع - كان غريرسون: جون غريرسون  

للفيلم الوثائقي، فوصفه بأنه  من حاول وضع تعريفأول  -قواعدها ونظرياتها

الواقعية الجارية بأسلوب فيه خلق  األحداثللواقع" أو "معالجة  "المعالجة الخالقة

تسجيلي  نه كان يعتقد أن مصطلحألإبداعية، ذلك معالجة ل للواقع في فني"، أو تناو

 يعتمد ال معنى محدد وواضح، ومن هنا فإنه عطاءإليكون كافياً  الالذي استخدمه قد 

لهذا النوع من  اإلنكليزيفالمفهوم   على السينما كأداة فحسب بل كفن أيضاً، ولذلك

 نما يضيف إليهاا يكتفي بتسجيل الحقيقة ال  Film Documentaryم الوثائقيةالفاأل

ً الرأ  .4ي أيضا

 موجودة، حالة توثيق أنه على التسجيلي الفيلم" دينس دنتو" يعرف 

 الذي الفيلم بأنه التسجيلي للفيلم تعريفه في ذلك من أبعد إلى جون هيوارد ويذهب

أو  األرض على شيء كل مع يتعامل أن يمكن فهو تحديدها، الصعب المساحة يغطي

                                                             
 .هاشم النحاس: ماهية الفيلم التسجيلي/الوثائقي، مرجع سابق - 1
 05تقنية الكتابة للسينما، ترجمة . مصطفى محرم، ص. -دريان برونل: سيناريو الفيلم السينمائي - 2
: مير العمري: نقد الفيلم التسجيلي: أسس المعرفة والتناول، متاح على - 3

http://doc.aljazeera.net/DocGallery/Media/Documents/2011/10/12/20111012111317727580.pdf 
 ، االفالم الوثائقية، مرجع سابق.د. لؤي الزعبي - 4
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 معارف في التقدم مع تمتد الممكنة موضوعاته البحار، او أعماق أو في السماء في

 .1اإلنسان

 يضيفوا ل اجتهد عدد من مخرجي السينما الوثائقية ونقادها :بيير لورنتز

 يكون أكثر تحديدا وضوحاً، وفي تعريف قد إلى تعريف غريرسون بهدف وضع

إلى  Lorentz Pierre لورنتز يميل بيير والمحاوالت االجتهاداتمجال هذه 

أن هناك  دادرامي مؤكالوثائقي هو فيلم يتعامل مع الحقائق بشكل  بأن الفيلم االعتقاد

ليست وقفاً  - بالنسبة له -فالدراما مياً، راد استغاللهايمكن  عوامل كثيرة في الواقع

 ا عنتقل في حدته الوالحياة تحويان صراعات  ن الطبيعةألعلى السينما الروائية 

ئقي لوثاالصراع الدرامي المؤلف في القصة أو الرواية، لكن المهم هو رؤية المخرج ا

مهور واختياره الذكي المبدع والمبتكر للعناصر التي تهم الج للواقع المحيط به

المتحركة ومكونات عنصر الصوت  المستهدف، والتي تتوافق مع مفردات لغة

 .السينما وماً الصورة صناعةباعتبارهما الركيزتين اللتين تقوم عليهما عم

 ة لوثائقينما االدولي للسي االتحاد قدم :تحاد الدولي للسينما الوثائقيةاال

خدام شريط في است تعريفاً مرناً جاء فيه: إن الفيلم الوثائقي هو كل طريقة 1948عام 

 قةالحقي السليولويد لتسجيل أي عنصر من عناصر الواقع أو أي مظهر من مظاهر

 اءقة، سولدقيكان ذلك بطريقة التصوير المباشر للحقائق الواقعية أم بواسطة المحاكاة ا

 هدلمشامينة لهذا الواقع، أي بإعادة بنائه بصدق، بهدف مخاطبة عقل ووجدان ااألو

 نسانيين،اإلمداركه، وبغرض إثارة الرغبة في المعرفة والفهم  علحفزه وتوسي

ت الوضع حلول واقعية لها في كل مجاو ت بصدقالومحاولة مواجهة المشك

 .تصادية والثقافيةاالقنسانية واإلقات الالع

 فت الموسوعة البريطانية الجديدة: عرالموسوعة البريطانية الجديدة 

The new Encyclopaedia Britannica   الفيلم الوثائقي بأنه: نوع من

 نما يتخذ مادته  واالً  أو خيايتضمن قصةً  الالسينمائية غير الروائية، بمعنى أنه  األفالم

السينمائية من واقع الحياة، فيصور هذا الواقع ويفسر حقائقه المادية أو يعيد تكوين 

ً تحقيق غرض تعليمي أو  هذا الواقع وتعديل بشكل يعبـر عـن الحقيقة الواقعـة هادفا

 غرض ترفيهي.

   للفيلم  :معجم الفن السينمائي ً أما معجم الفن السينمائي فقدم تعريفا

يعتمد على القصة والخيال، بل  الغير الروائية  األفالمالوثائقي جاء فيه أنه: نوع من 
                                                             

 31مرجع سابق.  التسجيلية للصراعات السياسية، سلسلة "سري للغاية" في قناة الجزيرة أنموذجا، ألفالمادات: معالجة اعاصم علي الجر - 1
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في الواقع أم  مباشرة كما جرت األحداثيتخذ مادته من واقع الحياة سواء كان بنقل 

 .يقة الواقعيةعن طريق إعادة تكوين وتعديل هذا الواقع بشكل قريب من الحق

تم الّق يمل فني خالوثائقية يمكن التعبير عنها بأنها ع (السينما)إذا فكرة الخيالة   

ن ميعية التي بفن وبراعة للتعبير عن الحياة الطب (السينما)الخيالة  استخدام اللهمن خ

والواقع  وترتيب لمادة مستمدة من الطبيعة وابراز حولنا في صور واقعية حية معبرة،

ليات صة عمالفني معبر هو خ ذاتها وتقديمها بأسلوباإلنسانية ومن مظاهر الحياة 

ر الدرامي التأثي انتقاء وتنسيق وتهذيب لهذه المادة الطبيعية والواقعية بهدف إثارة

 لي.الجما واالنفعال

جودة المو لحياتية وعلى الظواهروالفيلم الوثائقي هو الذي يرتكز على المادة ا 

م ور مهلذلك يكون اللتقاء د ،من الفنان الوثائقيتستوعب وتدرك  موضوعياً، والتي

غتها لينقل الواقع حرفياً، فالفنون لها  الالمخرج  ر يخدم الموضوع، أي أنومعب

 زاءإق ل رؤية الفنان الخالالخ يميائية للتعبير عن الموضوع الذي تعالجه مننالس

دد  ّ زمن يها الر علما وجهةَ النظر تجاهه، فالوثيقة كلمالواقع الذي يريد مناقشته، والمح 

 واقعلعرضيا  فالفيلم الوثائقي ليس نقاًل مجردا أحداث ما مضى، لعرض تبقى شاهدا

 .هو استقصاء واستقراء لعملية تفسيرية للواقع الحياة بل

  وثائقييتضح أن الفيلم الاستعراض المفاهيم والتعاريف السابقة  خاللمن 

 أحداث واقعية حقيقية وعلى أشخاص حقيقيين يشكلون يعتمد على الحقيقة وعلى

 .بنيان الفيلم الوثائقي في األساسهو الركن إذا الحدث، فالواقع 

 المبحث الثاني: مميزات و أهمية الفيلم الوثائقي

 جاالت،ن الممالوثائقي العديد من المميزات كما له أهمية بالغة في العديد  للفيلم

 لذلك خصصنا هذا المبحث للتعرف عليها من خالل العناصر التالية: 

؛المطلب األول: مميزات الفيلم الوثائقي 

؛المطلب الثاني: أهمية الفيلم الوثائفي 

.المطلب الثالث: معايير الفيلم الوثائقي 
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 األول: مميزات الفيلم الوثائقي:المطلب 

 اعهلقد عرف الفيلم الوثائقي أكثر من مرة على مدار الزمن، من صن 

الجمع بين  اللشك أن المشاهدين يصوغون معنى أي فيلم من خ الومشاهديه، و

 1.وبين الشكل الذي يصور به المخرج هذا العالم لمهتمام بالعااالالمعرفة و

أنه من الصعب الوصول إلى تعريف جامع مانع للفيلم  الواقع 

فاته مقابلة مواص خاللأنه يمكن التوصل إلى تحديده من  التسجيلي/الوثائقي، غير

 :لتاليةالعناصر ا خالليعرف بضده كما يقال من  ومواصفات الفيلم الروائي، فالشيء

  :ؤلف من ميعتمد على قصة خيالية يكتبها  الالفيلم الوثائقي نوع القصة

 ؛أفكاره، على عكس الفيلم الروائي بنات

  :ألولىارجة الوثائقي على ممثلين بالد/يعتمد الفيلم التسجيلي الالممثلين ،

 ؛"ليةالعكس تماما من الفيلم الروائي الذي يعتمد على تمثيل شخصيات "خيا على

   :على التعليق، أما الحوار فيكون نادرا لوثائقي يعتمد الفيلم االتعليق

الوثائقية على األفالم تسجيله مباشرة بين شخصيات الواقع. حيث تستند  وتلقائيا، يتم

م السينمائية األفالالمنقولة بواسطة الصوت المنطوق، على عكس  منطق المعلومات

الوثائقية التاريخية. وتبقى مكانة التعليق  األفالميستخدم في  ، فالتعليق عادةاألخرى

  2؛موغير واضحة ترتبط بطبيعة الفيل محددة،في الفيلم الوثائقي غير 

  :ري لذي تجاهو المكان الواقعي  وثائقيالديكور في الفيلم النوع الديكور

ا، مصطنع ، على العكس تمام من الفيلم الروائي، الذي يكون فيه الديكوراألحداث فيه

  ؛يكون داخل أستوديو التصوير وغالبا ما

  :منع ي ال الذي األمرالمعرفة والتنوير،  وثائقيالهدف من الفيلم الالهدف

ة ثاراه ولترفي، أما الفيلم الروائي فيهدف في الغالب إلى التسلية واةمتعة فني من وجود

 الدرجةن كان يهدف ب، واينف وجود نوع من المعرفة الغير أن هذا ، نوع من المتعة

 ؛إلى الربح األولى

   :أما الفيلم الروائي غالبا ما يكون بحدود الساعتينالحجم الساعي ،

الساعات حسب طبيعة  دلف زمن عرضه من بضع دقائق إلى عدفيخت وثائقيال

 . الموضوع المعالج
                                                             

 .10باتريشيا أوفدرهايدي: الفيلم الوثائقي، مقدمة قصيرة جدا، مرجع سابق ص. - 1
2 - Nichols Bill:introduccion al documental, universidad nacional de mexico, Mexico, 2013, p.194. 
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 عمالاألجوهرية، غير أنه بتطور  ن كانت، وافاتالختالابالرغم من هذه 

، فالمألعين من ابين هذين النو االلتباساتظهرت العديد من  اإلبداعية السينمائية

 صداقيةمم الروائية لبعض اللقطات أو المشاهد التسجيلية لدعم األفال كاقتباس بعض

صيات في أماكنها الطبيعية أو استخدام شخمشاهد في الشوارع و الفيلم، أو تصوير

ثلين من غير المم –أو اختيار شخصيات عادية  الفيلم، لتقويم بدورها الحقيقي في

 لفيلم التسجيليكما يوجد تشابك بين التحقيق التلفزيوني وا .األدوارء داأل -االحترافيين

، فالفيلم هذان النوعينوبث  على واقع إنتاج  الوثائقي، وينعكس هذا الخلط

عادة صياغة التلفزيوني هو عملية إ الوثائقي هو نقل الوقائع بينما التحقيق/التسجيلي

 .الواقع

 نجد تطبيقا لها في العمل الميدان الالتنظير ولمفاهيم تبقى في حدود غير أن هذه ا

 1.من قبل الكثير من القائمين على هذه الفنون اإلدراكسبب الضبابية وعدم ب

لي ت الحاتؤدي إلى خلط في تحديد نوع الفيلم، وخاصة في الوق االلتباساتفهذه  

يقة اره وثبيقل أهمية في نظر بعض المؤرخين، باعت اليعتبر فيه الفيلم الروائي  الذي

يف و لنمط في التصنالتي أنجز فيها، لذلك تجاوز الفرنسيون هذا ا فنية للمرحلة

 .لقصيراحسب المدة الزمنية فقط بين الفيلم الطويل والفيلم  ف علىنياعتمدوا التص

 أهمية الفيلم الوثائقي: :الثانيالمطلب 

 اجتماعيةترتبط بفكرة الجمهور كظاهرة  فالماألن أهمية هذا النوع من ا  

إذا  األزماتالتجمع معا في  ألفرادههيكل غير رسمي يمكن  -الجمهور أي–باعتباره 

 ستدعيهمتالتي  والمشكالتوهناك جماهير بعدد المواقف  اقتضت الضرورة،

أي جمهور خاص، إذا كان لدينا وسيلة للتواصل  وبإمكاننا جميعا أن نصبح أعضاء

اصل هو روح ا، ومن ثم فإن التونواجهه يالمشتركة الت المشكالتمعا بشأن 

إلى إمتاع المشاهد، فإمتاع المشاهدين جانب من جوانب صناعة  باإلضافة الجمهور

 ،اإلرشاديةالتعليمية،  األخرى كانت وثائقية، و غيرها من الوظائف وان فالماأل

اهر، الوجه الخفي للظ تكشف : الوثائقية في أنها ماألفالالتثقيفية، كما تظهر أهمية 

تشكك في صحة  يمكن أن تقول الحقيقة، كما أنها األكاذيبتواجه الواقع، تعلمنا أن 

 2.فعل التصوير

                                                             
 .411سابق، ص. نهلة عبد الرزاق عبد الخالق: دراسة تحليل مضمون أللفالم التسجيلية الوثائقية في قناة الجزيرة الوثائقية الفضائية، مرجع - 1
 .12باتريشيا أوفدرهايدي: الفيلم الوثائقي، مقدمة قصيرة جدا، مرجع سابق، ص. - 2
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بداع إن الفيلم الوثائقي هو علم بالدرجة األولى قبل أن يكون مجرد فن و إ

ية العملويبرز ذلك جليا من خالل النفع الذي يعود به من الناحية الشخصية و فكري،

داة كونه وسيلة تأثير تربوي في الجمهور المستهدف، فهو يعتبر أ األفراد، على

ة على مختلف أجناسهم، ليلعب بذلك دور الشاش والتفاهم بين األشخاص لالتصال

 .وصورة العالمية صوتا

فالفيلم الوثائقي يملك قوة المثير واالنتشار الجماهيري، يرجع إلى ثرائه 

األفالم الوثائقية  1 "قي ألنه يعتمد على الواقعوسهولة إدراكه من قبل المتل التعبيري،

اإلعالم التي ال تساعدنا فقط على فهم عالمنا، و لكن على استيعاب  جزء من وسائل

 ".2تشكلنا بوصفها وسيلة اتصال جماهيرية دورنا فيه و التي

يحمل في جوهر مادته العامل  ثقافية، الفيلم الوثائقي عبارة عن سلسلة بمعنى

الوثائقية أداة تواصل مهمة في  المؤثر القادر على تغيير القيم الفكرية واألخالقية

  ".3تشكيل الواقع]...[ فهي تجذب و ترفه عن المشاهد

ر في وفي السياق نفسه، وزيادة على ذلك قام الدكتور أيمن عبد الحليم نصا 

م ألفالحديد رؤية أكثر دقة و وضوحا ألهمية اإعداد البرامج الوثائقية، بت كتابه

 الوثائقية،

بين أهم النقاط التي أدرجها فيه: هي المساهمة الفعالة لجنس العمل الوثائقي  فمن

وبناء  الذوق العام للمشاهد عن طريق تقديم المعلومة الجيدة والجديدة، في تحسين

األمة المعبر عن الهوية  ومتطلبات العصر، باإلضافة إلى إحياءه وعي ثقافة تتماشى

والثقافة و ذلك باستذكار محتوى التاريخ القديم و ربطه بالحديث  و القيم واألخالق

مختلف المستقبل قصد نشر العادات والتقاليد واألفكار بين  وإعطاءه نظرة على

 4الشعوب وتوعية المجتمعات. 

 ولمها يمكنه أن يقوم بتقديم صورة عن المجتمعات العربية وحضارتها ومعا كما

مية ة إعالإبداعاتها في الداخل و الخارج، و زيادة على هذا، فهو عبارة عن رسال نشر

 .شاهدل المتتميز بانفراد أسلوب تقديمها، و بذكائها في توصيل الرسالة إلى عق راقية

                                                             
  .12،المرجع السابق، صباتٌرشٌا أوفرهاٌدي - 1
 28،ص  2004، 1،دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر ، ط1977-1896ٌضاء مرًع، السٌنما التسٌجلٌة ًف مصر  - 2
 .باتٌرشٌا أوفرهاٌدي، المرجع السابق، نفسه - 3
 .67. ص2007،األردن أيمن عبد الحميم نصار ،إعداد البرامج الوثائقية دار المناهج لمنشر و التوزيع، دط، عمان ، - 4
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 أكثر يكون عليه، و جة الكتشاف الواقع و التعرفإن الفيلم الوثائقي ينبع من الحا

 وضوحا من الناحية الموضوعية أو الشكلية، فهو يهدف إلى الكشف عن المعاني

 .عليها به للتركيز الكامنة

 معايير الفيلم الوثائقيالمطلب الثالث:  

وي تح يخضع أي فيلم مسجل إلى جملة من المعايير لكي يصنف في الخانة التي

 تمدنوعه من جدول األفالم، و نقصد بذلك مجموعة المؤشرات و المقاييس التي يع

ما عد فيليئقي عليها كمعرفة مباشرة النتماء هوية الفيلم. وباعتبار أن جنس العمل الوثا

وع أيضا قابل لتطبيق تلك المعايير، و شروطها تتمثل في أن يتقيد بالموض فهو

 ووي على أفكار جديدة و متميزة ذات قيم فكرية جيد، و أن يحت الموثوق بشكل

 المستوى العلمي الراقي، مع إضفاء نوع من السرعة و حضارية، يطبعها أسلوب

 الموضوع والصورة و الصوت، وذلك الستحواذ اإلتقان على البحث فيما يخص

 .اهتمام المشاهد منذ البداية

من عنصر وعامل طول المدة يعتبر مضيعة للوقت كما أنه يقلل  ذلك بأن

  .المعروض التشويق في الفيلم

 الجذاب إلثارة االنتباه عن طريق القديم إضافة إلى وجوب اختيار النص

 بين الماضي و الحاضر وتحليالته، والحديث، وهذا ليصل المشاهد لعمل حلقة وصل

أنه يعمل على تحريك انفعاالت ومشاعر الناس عن طريق إضافة اللمسات  كما

المادة العلمية أو التاريخية، و كل ذلك يستلزم التدعيم بالحقائق و التي  علىاإلنسانية 

أو بالوثائق  حد ذاتها بالصور أو المقابلة مع الباحث المختص تكون مدعمة في

وللعلم فإن نجاح أي إنتاج مرئي بشكل عام يجب أن  .الموضوع المطلوبة لمعالجة

 1.قناع و اإلبداعالثالثة: اإلمتاع واإل يتوفر على المعايير

 

 

 

                                                             
 2، ص 2009الهالل ناتوت، التوثيق اإلعالمي، دار النهضة العربية، دط، بيروت،  - 1
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  ةالوثائقي فالماأل تصنيفاتالمبحث الثالث: 

مد سنعت هناك عدة تصنيفات وتقسيمات ألنواع الفيلم الوثائقي، وفي هذا المبحث

 على بعض منها من خالل ما يلي: 

 ؛المطلب األول: حسب مستويات اإلنتاج 

  :؛ تصنيف حسب أسلوب التناولالمطلب الثاني 

  :فات أخرى لألفالم الوثائقيةتصنيالمطلب الثالث. 

  تصنيفات حسب المستوى اإلنتاجي المطلب األول:

 : إلى مستويين وثائقياإلنتاج السينمائي ال "جريرسون" قسم

ية نمائالذي يشمل الجرائد والمجالت السي المستوى األدني أو األقل : .1

رها قع بدولوااالتي تعكس  وأفالم المعرفة واألفالم العلمية والتعليمية وأفالم الرحالت،

 .تحليل من دون تقديم رأي أو

هو الذي يرى أن يقتصر مصطلح األفالم التسجيلية  المستوى األعلى : .2

على األعمال التي تتضمن مغزی سياسيا واجتماعية، وتقدم معالجة خالقة 

 .1لموضوعاتها وتعكس وجهة نظر المخرج

 2:مستويات هيعدة  تقسم األفالم الوثائقية إلىو

 مستوى الوصف البسيط للمادة الطبيعية .أ

  يتمثل في:

 :األفالم الوثائقية اإلخبارية أو الجرائد السينمائية  .1

 ئية عنالمر الجرائد اإلخبارية أين يقوم مصور الجرائد السينمائية بجمع التقارير

 سباتوغالبا ما تكون هذه الموضوعات مؤلفة من االحتفاالت والمنا أخبار اليوم،

 .الوطنية واألحداث الجارية كما وقعت

 : اللقطات الوثائقية الخام .2

                                                             
 35في قناة الجزيرة أنموذجا، مرجع سابق، ص. "سري للغاية "عاصم على الجرادات: معالجة األفالم التسجيلية للصراعات السياسية، سلسلة - 1
 .419دراسة تحليل مضمون لألفالم التسجيلية الوثائقي في قناة الجزيرة الوثائقية الفضائية، مرجع سابق، ص. نهلة عبد الرزاق عبد الخالق: - 2
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نا تلك اللقطات التسجيلية الفردية التي ال يربط بعضها ببعض موضوع معي 

ر ويوفكرة موحدة، وال هدف لها إال تسجيل الواقع والحياة بشكل صادق. مثل تص

ات الناس في الشوارع األزقة واألسواق وفي بعض القنوات يسمى هذا النوع يومي

 .الناس، أين تسجل حركة الناس في تلك األماكن بدون أي نوع من التعليق

 :المجالت السينمائية .3

 موضوعات مختلفة حول القضايا التي تشغل أذهان الناس في وقت معين أو 

وض لمعراذا النوع من األفالم على خلفية الموضوع تثير اهتماما عاما بها، ويركز ه

 .و يبدأ بشكل تحليل مبسط تصدر عادة دورية أو شهرية أو موسمية

 :لمتقدم والمتطور للمادة الطبيعيةمستوى الوصف ا .ب

 :ويتمثل فيما يأتي

 : األفالم التعليمية .1

ت لهيئاتتنوع موضوعات األفالم التعليمية حيث يتم إنتاجها بغية عرضها على ا

لحة االجتماعية والمدارس والمعاهد والجامعات وتجمعات العاملين والقوات المس

ف ستهديوالهيئات الحرفية والدينية. يرتبط مضمون هذه األفالم بمنهج دراسي محدد 

تبط س الموجه إلى الفصل الدراسي ويرأفراد العملية التعليمية ويتخذ شكل الدر

ة ليميمحتواه بمناهج دراسية محددة، يقدم هذا النوع بالتعاون مع المؤسسات التع

ا منه اإلعالمية. هذا النوع من األفالم غير مخصص للعرض السينمائي وإنما الغرض

 .التعليم

 :األفالم العلمية .2

يم لى تقدعمل عاألفالم الوثائقية العلمية من األفالم التثقيفية الهامة التي ت تعد

علم د للالمادة العلمية المعقدة بأسلوب مبسط، واضح، بغية الرفع من إدراك المشاه

عب والتقنية وإثراء خبراته المعرفية وكفاءاته لجعله بعد ذلك في وضع المستو

 .لألحداث العلمية والتكنولوجية
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 : فالم التدريبيةاأل .3

ها توضيحويهدف هذا النوع من األفالم إلى تفسير البيانات والمعلومات الالزمة 

ة، توعيوشرحها الكتساب المهارات وزيادة المعرفة في حاالت التدريب المهني أو ال

فوف صونشر الثقافة الفنية بين جماعات العمال والزراع أو الجنود والسيما بين 

 مدربين من هؤالء ، ومن حيث األسلوب هي شبيهة باألفالمالمبتدئين وغير ال

 . التعليمية المدرسية، غير أن الفرق بينهما هو هدف إنتاج الفيلم و مهمتهه

 : األفالم الوثائقية السياحية .4

ة حيث هذا النوع من األفالم الوثائقية عرضا آلثار والمعالم السياحي يعرض 

فكير الت يقوم بوظيفة الكشف عن القيم االجتماعية والفكرية والجمالية، ويوسع آفاق

ي دة فعند المتلقي عبر تزويده بمعلومات حول الحضارات والمعالم األثرية الموجو

 .العالم

 : أفالم التوعية واإلرشاد .5

ب كتساا النوع من األفالم إلى توضيح المعلومات الالزمة وتفسيرها اليهدف هذ

م المهارات وإثراء معلومات المتلقي وتوسيع آفاق تفكيره من خالل عرض األفال

حين لفالوزيادة المعرفة، إذ يتم تقديم هذا النوع من األفالم الجماعات العمال وا

ت لوماال العمل وتزويدهم بالمعوالتجمعات المهنية والحرفية بهدف توعيتهم في مج

 .من أجل تطوير حرفهم المهنية

  الريبورتاج التلفزيوني: -التحقيق الصحفي الوثائقي  .6

عبارة عن عرض فعال لحدث آني له أهمية على الشاشة من خالل المشاهد 

 .المصورة وسرد من خلف الشاشة من قبل المشاركين في الحدث

 :أفالم الفن .7

 لفنيةنون التشكيلية وحياة الفنانين وترصد أعمالهم اتعرض هذه األفالم الف

نان الف كالنحت والرسم والموسيقى وغيرها من الفنون. تنقل الواقع الذي يعيش فيها

 .وفي بعض األحيان تقدم على شكل سيرة ذاتية
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 :أفالم الرحالت واالستكشاف .8

م تسجل هذه األفالم بعض المظاهر السياحية لمختلف مناطق العالم بحث يت

غالبا ة، والتعريف بتلك المناطق واألماكن السياحية وذلك بغرض نشر المعرفة والثقاف

 .ما تكون أفالما ترويجية للسياحة والتجارة

 مستوى الوصف العميق للمادة الطبيعية والتحليل والتفسير الدرامي: .ج

   1 .ا يأتي : أفالم المجتمع، وأفالم السيرة الذاتيةتتمثل فيم

 تصنيف حسب أسلوب التناول المطلب الثاني: 

ى هنالك ثالثة أساليب هي األكثر شعبية، وهي التي وجهت وطغت عل       

 :أساليب الفيلم الوثائقي حتى اليوم وهي

 األسلوب الكالسيكي .1

ل إنه القو هذا هو األسلوب األكثر شيوعا من بين أساليب الفيلم الوثائقي، ويمكن

أسلوب تقليدي، وفي هذا النوع تطغى أهمية قصوى للموضوع والسرد والصورة، 

في  والشخصيات هي التي تقود الحبكة، والمونتاج يجري معتمدا على االستمرارية

ام استخد على ع من األفالم الوثائقية يحرصتنمو الوقائع وتقديم التفاصيل. إن هذا النو

جون ل "البريد الليلي" السرد المفصل والواقعي، وهو ما يمكن أن نشاهده في فيلم

 ؤثرةجريرسون )الموقع ضمن التدريبات العملية(، الذي يقدم : من خالل تفاصيل م

ا ؛ بمةكيفية نقل البريد عبر القطارات في الليل. المقاطع كانت محكم -ومتصاعدة 

 بإحساسا بخصوص هذا الشكل أو األسلوب  منح

ج، إن العنصر األساس هنا هو العنصر الواقعي، الذي تداخل مع رؤية المخر

ي لفعلاوالذي يمكن من خالله إدراك المهارة في بناء اللقطات المصورة في الواقع 

وت؛ واألماكن الحقيقية في مقابل اللقطات المصورة في األستديو، مع توظيف الص

 .إلظهار األحداث الحقيقية، وجعلها أكثر قابلية ألن تجسد على الشاشة

 :أسلوب السينما المباشرة .2

هذا األسلوب ظهر في الخمسينيات، وبلغ مستويات رفيعة، وحصد شعبية في 

هذا  الستينيات .. إنه يشبه ويتماهى مع طبيعة الجيل في تلك الحقبة: الدافعية للتمرد ..

األسلوب تطور مع التطور التكنولوجي، بما في ذلك الكاميرا المحمولة، الكاميرا 

المدمجة بجهاز تسجيل الصوت المحمول، واسم السينما المباشرة يعود إلى المصطلح 

                                                             
1 - bill nichols:introduccion al documental, op.cit ,p.184. 
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، ومعناه )السينما الحقيقية(، فهي تهدف إلى الوصول إلى cinema verite الفرنسي

ام ممثلين غير محترفين، واستخدام تقنيات أقصى درجة من الطبيعية، واستخد

سينمائية النقل الصورة فحسب، والكاميرا تتحرك بحسب طبيعة الموضوع، وتكون 

محمولة ومهتزة، ونقل األحداث والبيئة واألماكن حقيقية .. األصوات ليست مسجلة 

في األستديو، واستخدام الصوت المباشر والطبيعي من دون تغيير أو تعديل في 

 (Voice Over) حل المونتاج األخيرة، وعدم استخدام الصوت الخارجيمرا

 لسينما الوثائقية ل ات أخرىتصنيفلمطلب الثالث: ا

 :على أساس هناك أيضا تقسيمات متعددة لألفالم الوثائقية، حيث تم تصنيفها      

 :القيمة المرجوة منهاعلى أساس أوال: 

 :األفالم ذات القيمة اإلعالمية .أ

و سيناريبة الهذا النوع من األفالم هو أصلح للتلفزيون منه إلى السينما، وتتم كتا

قا مسب له بشكل أقرب إلى الصيغة النهائية قبل المونتاج؛ ألن منفذه ومخرجه يعرف

لتي أماكن التصوير وطبيعتها، ويكاد يكون قد حدد مسبقا كل شيء، والمقابالت ا

ن لة التي يريد توجيهها لبعض الشخصيات ميجريها مع األشخاص، وأحيانا األسئ

 أن -ة يدانيوبناء على رؤية م -العمال والمزارعين واإلداريين ... إلخ. وهنا يستطيع 

لهدف حقق االلقطات، وحتى أحجامها أحيانا. ويقوم بكتابة وبناء الموضوع، بما ي يحدد

 .اإلعالمي المطلوب من تصوير هذا الفيلم

 :الثقافيةاألفالم ذات القيمة  .ب

يخيا حينما يتسنى لنا الرجوع إلى أنواع الفيلم التسجيلي، الذي يتصدر تار

لفيلم نس امصطلح الفيلم الثقافي، الذي تم تداوله في ألمانيا تحديدا، كجنس مواز لج

 1926الروائي، وكان يقصد به الفيلم التسجيلي، قبل أن يطلق تسميته في العام 

 لروبرت "موانا" ن غريرسون، بعد أن شاهد فيلمالمخرج والمنظر اإلنجليزي جو

 فالهرتي، وأعجب بشاعريته، وحبه للمشاهد الطبيعية، وصدقه في تبجيل العمل

وانتشرت  اليدوي .. ظهرت في تاريخ الفيلم الروائي أنواع مختلفة في مراحل مختلفة،

ي، ئقوتطورت أيضا في مراحل مختلفة أنواع عديدة، انتمت إلى جنس الفيلم الوثا

ي وخضعت لمنهجه وأساليبه المكتشفة، وساعدت التقنيات المكتشفة على قدرته ف

 بطبيعته -والمظاهر واألحداث االجتماعية، التي كان الفيلم  تسجيل الوقائع

 .يتابعها في كل مكان ويسجلها -الفوتوغرافية المتحركة 
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أو  جتماعيهذا النوع من األفالم هدفه کشف الواقع: الواقع السياسي أو اال

كرة الف االقتصادي، ويصعب في مثل هذه األفالم كتابة السيناريو مسبقا، إنما تكتب

يس ، ولويکتب تصور عام للبناء، فمخرج الفيلم الذي يكون عادة هو كاتب السيناريو

 عندما يذهب لتصوير واقع ما، فإنه ال -بالضرورة أن يكون هو صاحب الفكرة 

ذا هحمل فكرة ما وتصورا ما وهدا ما، ويتصرف ضمن يعرف ما سيدور أمامه. إنه ي

ادة مالهدف. وأحيانا يصور ما يدور أمامه، وربما يستهلك لذلك كميات كبيرة من 

 .حدةة واالفيلم الخام؛ من أجل أن يأخذ لقطة واحدة، أو بضع لقطات ال تستغرق دقيق

ال ة؛ فهوة خاصأهمي -أي ذي القيمة الثقافية  -وللفيلم الوثائقي غير اإلعالمي 

ه عرفتيستهدف التأثير على المشاهد بشكل يقرب من القسرية، إنما يستهدف زيادة م

في ع، وبحقيقة ما يدور؛ ليساعده في التوصل إلى إيجاد الحلول والتفاعل مع الواق

ح ، وفضالنضالية تأتي أهمية هذا النوع من األفالم، في كشف طبيعة العدو الفترات

 وعيةاالستغالل؛ ليسهم هذا الفيلم بقسط كبير في عملية التالتناقضات والقمع و

لقيمة اعكس السياسية. أما في فترات االستقرار والبناء، فإن هذا النوع من األفالم ي

 .تلك اإلنسانية، الثقافية ويكشف في ذات الوقت مواقع الخلل في هذه المسيرة أو

 :األفالم ذات القيمة اإلخبارية .ج

ي فناخية األساسية في تسجيل األحداث السياسية واالجتماعية والم قيمتهاتنحصر 

 كل مكان، وتسليط الضوء على أوجه الحياة االجتماعية غير المعروفة. وكانت

مصور  "جورنال" بداياتها مع جهود األخوان لوميير، اللذين أخذا يعدونها على شكل

يع أنحاء العالم، ، من خالل نشاط مصوريهم المنتشرين في جم1896في العام 

 .بالمشاهد التي يصورونها حتى من روسيا واليابان ودوهميزوالذين كانوا 

 : المضمونعلى أساس ثانيا: 

الفيلم   Spottiswood ودم سبوتزويقسفي كتابه "الفيلم وأصوله الفنية 

 :الوثائقي حسب مضمونه إلى

 لن قابلة أوهو الذي يطرح موضوعات مثيرة : الفيلم الجدلي أو النقاشي

 ؛تكون موضع نقاش وجدل بعد عرضها

   يدية لتفلاالفيلم المقالي التحريري: يستخدم غالبا في األفالم التعليمية

 ووقائع حول موضوع ما؛

 ؛الفيلم الموسيقي 

 ؛الفيلم التقليدي 
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 ؛أفالم الطليعة 

 أفالم الرسوم المتحركة؛ 

 ؛الفيلم التعليمي 

 ؛فيلم المعايشة 

  حداث.األ –مشکالت ال -ماكن األ -شخصيات تصنيفات حسب ال 

 الشكل الفني على أساسثالثا: 

 ى: قدم إلي المبدورها تقسم إيفالينا نور غليسكا األفالم الوثائقية حسب الشكل الفن

 :ر ما وهو ما نسميه اليوم بالتحقيق حول موضوع أو عن أم الريبورتاج

 .كلقاء مع فنان أو عالم

  :مجموعة من األخبار المصورة.وهي الجرائد السينمائية 

   :رائد.وتتناول الموضوعات بتفصيل أكبر من الجالمجالت السينمائية 

  :و ألمر أايشبه الريبورتاج لكنه يتعامل مع الحلول ويحلل فيلم المقالة

 الموضوع أكثر. 

 م ل الفيليعادوو الفيلم الذي يكون ذا معالجة فنية للواقع، الفيلم الخالص: ه

  .سبوتزوود التقليدي عند

 :يلها ويعد من أخطر األفالم وفيه إعادة ظاهرة أو تسج فيلم التحريض

  .يستخدم كثيرة في األزماتووبالطبع يكون مركبة 

 :بيعة المادة المستخدمةرابعا : على أساس ط

 .أفالم تعتمد على المواد األرشيفية 

 أفالم تعتمد على التسجيالت الحية. 

 تعتمد على التسجيالت الحية مع المواد األرشيفية.  أفالم 

 طويل - متوسط -طول الفيلم: قصيرخامسا: على أساس 

يعتقد بعضهم أحيانا أن الفيلم الوثائقي هو مجرد فيلم قصير فحسب أو أن القصر 

فيلم الوثائقي يمكن أن يكون هذا من خصائص الفيلم الوثائقي وحده، وهذا خطأ، فال

أو طويال شأنه في ذلك شأن األفالم الروائية، فهي من الممكن أن تكون  اقصير مافيل

أفالم قصيرة أو طويلة، والذي يحدد ذلك هو طبيعة الموضوع ذاته، فالموضوع 
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وطريقة المعالجة هما اللذان يفرضان طول الفيلم أو قصره وليس لكونه فيلما تسجيلية 

 ير هو فيلم تسجيلي أو العكس هو قولأو روائية، وبالتالي فإن القول إن كل فيلم قص

خاطئ ألن الفيلم الوثائقي يمكن أن يكون فيلم طويال أو قصيرة، والفيلم القصير يمكن 

 أن يكون روائية أو تسجيلية.

ئقية لوثاا: يمكن تقسيم األفالم مدة العرض أو زمن الفيلم سادسا: على أساس

 :ت هيمن حيث مدة العرض أو زمن الفيلم إلى ثالث مجموعا

  ؛دقائق أو أقل 10أفالم تصل مدتها إلى  

  ؛دقيقة أو أقل 30أفالم تصل مدتها إلى  

  ؛دقيقة 30أفالم تزيد مدتها عن 

 مراحل صناعتهالفيلم الوثائقي ووظائف المبحث الرابع: 

 ناإلعالويتسم الفيلم الوثائقي بالعديد من الوظائف المهمة في ميدان التعليم 

 ل: سنتعرف عليها من خال وذلك من أجل تحقيق أهداف معينة، والتسجيل التاريخي،

وظائف الفيلم الوثائقي؛لب األول: المط 

 :صناعة الفيلم الوثائقيالمطلب الثاني. 

 :وظائف الفيلم الوثائقيالمطلب األول: 

 :1تتمثل في

 :الوظيفة اإلعالمية أوال:

فهدفها شرح المعلومات  تعتبر من الوظائف المهمة في مجال اإلعالم، 

ومنح تعريف اإلنسان بالبيئة المحاطة به، كما أن هذه الوظيفة تزود الناس  وتفسيرها،

الجديدة تعود عليهم بالنفع في الحاضر والمستقبل، كما أنها تمنحهم فرصة  بالمعلومات

فاألفالم أسلوب " :يوافق المشاريع التي تقوم بها الدولة في جميع المجاالت إبداء رأي

                                                             
، الجامعة المستنصرية ، القاهرة، 98اآلداب، العدد نهلة عبد الرزاق، دراسة تحليل مضمون لألفالم التسجيلية الوثائقية في قناة الجزيرة، مجلة كلية  - 1

 .417ص 
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االتصال الجماهيري يقوم على تزويد الناس بالحقائق الثابتة واألخبار  من أساليب

 1..."والمعلومات السليمة الصحيحة

 :الوظيفة الدعائية ثانيا:

تعد األفالم الوثائقية من الوسائل المهمة في مجال الدعاية، حيث تستدعي هذه  

الوثائقي له إمكانيات كبيرة في إيصال الرسالة،  الوظيفة إلى ترويج المعلومات، فالفيلم

أنه يقوم بدور مهم في تجسيد دور الحكومة ومؤسسات الدولة وإبراز انجازاتهم  أي

 2العام المؤيد مع أهداف الحكومة. في مختلف المجاالت، لتكون الرأي

و السبب في ذلك كونه يعتمد  يمكن للفيلم الوثائقي أن يصل إلى أنحاء العالم،

بشكل أساسي على الصوت و الصورة و عرض الواقع، والصورة أصبحت لغة 

عالمية تعطي للفيلم الوثائقي مهمة إيصال تلك الرسالة، لهذا فالفيلم الوثائقي يستخدم 

 3السياسية و االقتصادية. في الدعاية

 :الوظيفة التعليميةثالثا: 

 فالتربية هي تنمية ":عال في مؤسسات التربية والتعليمهذه الوظيفة لها استخدام ف

الجانب الذي توجه إليه، فهي تهدف إلى تنمية القدرات العقلية والقوى الروحية 

  4...."وهكذا

إن هذه الوظيفة تزود الطلبة بكثير من المهارات و المعارف الجديدة و تساهم في 

   5.وإيضاحهاالمعلومات و تفسير المسائل المعقدة  إثراء

 ارسالمد كما أن الفيلم الوثائقي يستخدم كوسيلة إيضاح في الفصول الدراسية في

 ، فهواالتوالمعاهد و الجامعات، كما أنها تستخدم في تعليم المهارات في مختلف المج

ن أهم ون ميمتلك القدرة التعليمية هائلة، التي تساهم في تعليم المتلقي، و بذلك تك

 .قوم بنشر العلم و المعرفةالتي ت الرسائل

 

                                                             
 .103، 102، ص ص 1995وف کامل، مقدمة في علم اإلعالم و االتصال بالناس، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، دط، ؤمحمود عبد الر - 1
 
 .نهلة عبد الرزاق، المرجع السابق ، نفسه  - 2
 المرجع نفسه. - 3
 11، ص 2011، دمشق، 3بكار، حول التربية و التعليم، دار القلم، ط عبد الكريم  - 4
 .نهلة عبد الرزاق، المرجع السابق، نفسه - 5
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 :وظيفة التسجيل و التوثيقرابعا: 

 عتعد هذه الوظيفة مهمة جدا، فهي تساهم في نقل التجارب والخبرات، ووض

ا لهذ والتراث والمحافظة على التاريخ و توثيقه في الماضي، و نقله إلى الحاضر، 

ل إذ تستخدم في تسجي تعتبر جزءا من عملية التوثيق والتسجيل اإلعالمي، فهي

 ":ةوالوقائع و توثيقها من البيئة االجتماعية و السياسية و الثقافي األحداث

ذلك حتى تنال المعلومات و المعرفة المسجلة وتوفيرها عبارة عن جمع فالتوثيق

 1".االستخدام الوثائقية أكبر قدر من

2:وثائقيصناعة الفيلم ال: ثانيلالمطلب ا
 

الكثيرون يعتقدون أن صناعة األفالم الوثائقية تبدو في غاية السهولة، بل أسهل  

ما عليك إال أن تمضي إلى المكان الذي يدور فيه حدث مهم و  " شيء اقتداء بعبارة

 "3تشغل آلة التصوير و تسجله

يرجع هذا إلى المفهوم التقريبي الذي يحمله معظم الناس في عقولهم الماهية 

غالبا ما يعرف  -وليست هذه بالصورة الجميلة في رأي الكثيرين  -ثائقي الفيلم الو

الفيلم الوثائقي التقليدي بأنه فيلم يبرز سردا يروي بصوت جهوري عميق، ومناقشة 

تحليلية أكثر منها قصة ذات شخصيات، ولقطات لوجوه خبراء مدعمة ببعض 

ور المرخصة توضح اللقاءات مع أشخاص في الشارع، إلى جانب مجموعة من الث

 4. لمتحركة التعليمية وموسيقی فخمةوجهة نظر الراوي، وربما بعض الرسوم ا

غير أن صناعة فيلم وثائقي يتطلب أكثر من ذلك بكثير . فتصوير المشاهد ال 

يكون تلقائيا، فأهم شيء في صناعة الفيلم الوثائقي هو التخطيط المسبق، فاالفتقار إلى 

لة ما قبل اإلنتاج يترك المشروع دون تصور موحد، فدون التخطيط المسبق في مرح

 .التخطيط لن توجد إستراتيجية واضحة لتجميع الدليل البصري المتعلق بالموضوع

                                                             
 2ص  مرجع سابق،الهالل ناتوت، التوثيق اإلعالمي،  - 1
  :لالطالع أكثر - 2

Barry Hampe: Making Documentary Films and Reality Videos, a Practical guide to Planning, Filming, and 
Editing documentaries of Real Events. Owl Books. New York. First edition. 1997. 

 
 .ناصر وناس: صناعة األفالم الوثائقية من الفكرة إلى الشاشة، مرجع سابق - 3
 .17ص.باتريشيا أوفدرهايدي: الفيلم الوثائقي، مقدمة قصيرة جدا، مرجع سابق،  - 4
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فأوال يجب أن تصور مشاهد جميلة تكون بمثابة شاهد بصري يظهر قول الفيلم 

 قي،ثائالو الوثائقي بالمعنى البصري. كما يتوجب وجود فكرة تشرح وجهة نظر الفيلم

نها كر، لويمكن االستعانة بالمقابالت التي يمكن أن تساعد في تحديد وجهة النظ

ظهر شاقة إليصال فكرة الفيلم الوثائقي، فهي ال تعادة ما تكون وسيلة مزعجة و

 - إنما أناسا يتحدثون عن الموضوع، كما يتوجب أن تكون هناك بنيةالموضوع، و

قدم صوات التي تستحوذ على اهتمام المشاهد، وتظلك التعاقب المنظم للصور واأل

 .وجهة نظر الفيلم على اعتبار أنها مناقشة بصرية

ألول يكون الفيلم الوثائقي مسجال على شريط سينمائي أو على شريط فيديو، ا

يمنح وضوح أكثر للصورة، ويتيح إمكانية عرضه أمام الجمهور في قاعة عرض، 

 .عبء الميزانيةعلى العكس من الثاني الذي يخفف 

وعلى كل يمكن القول أن صناعة الفيلم الوثائقي ال تختلف كثيرا عن صناعة أي 

 :2، و تمر بالمراحل التالية1نوع آخر من األفالم

 مرحلة ما قبل اإلنتاج:أوال: 

 قي،لوثائاتعتبر مرحلة ما قبل اإلنتاج إحدى المراحل الحاسمة في نجاح الفيلم  

ته، عالجوتشمل تحضير فكرة الفيلم و اتخاذ القرار بشأن نوع الفيلم، السيناريو وم

م، لطاقاالميزانية، التخطيط لإلنتاج، تجميع الكادر، وضع جدول زمني، التعامل مع 

 .تجهيزات المعدات

وله بمثابة تصور عن الموضوع الذي سيدور ح فكرة الفيلم الوثائقي: .1

 ة.كلم 100لفيلم بما ال يتجاوز بة االفيلم، و هنا يجب كتا

يجب تقديم شرحا للفيلم، من خالل التركيز عملية تحضير السيناريو:   .2

يتلى أمام  "بيانا" على ما يجب تصويره ولماذا، و كيفية تنظيم الفيلم وترتيبه ليصبح

إذ  الجمهور، كما يفضل البعض عدم االعتماد على سيناريو معين قبل بداية التصوير،

 .3تكف الفكرة العامة للفيلم
                                                             

 :لالطالع أكثر - 1
Karel Reisz, Givani Millar the technique of film editing, Facal press, New yorkLondon, 2010 

 
 .ناصر وناس: صناعة األفالم الوثائقية من الفكرة إلى الشاشة، مرجع سابق  - 2
 :لالطالع أكثر - 3

Laetitia Mikles: le documentaire avec ou sans scénario, positif,n585, Novembre 
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التي  ساسيةتعتبر عملية معالجة السيناريو الوثيقة األالسيناريو:  ةمعالج .3

سبة بالنوتعتمد عليها عملية التصوير بالنسبة للكثير من صناع األفالم الوثائقية، 

 .للبعض يجب أن تكون هناك وثيقة مكتوبة

وير ذلك النص الذي يوسع فكرة الفيلم إلى خطة للتص النص المكتوب:  .4

 طاع،وإلى أقل ما يمكن نظرية في المونتاج، يجب أن يكون نصا مفصال بقدر المست

 .التصوير والمونتاج بغية سهولة

ونقصد بها تكاليف الفيلم الوثائقي، وعادة ما توضع الميزانية  :الميزانية  .5

رى تكون الميزانية عائقا أمام المعالجة، عندما أثناء معالجة السيناريو، و أحيانا أخ

يوضع مبلغا ماليا محددا مسبقا إلنتاج الفيلم، حيث يجب أن تكون المعالجة على قدر 

مقاس الميزانية. يجب أوال ضمان التمويل األساسي إلنجاز الفيلم، حيث تعرف األفالم 

 .1الوثائقية اقتصاديات هشة ال تدفع المؤلفين للكتابة

د من : قبل التصوير يجب االستعدار الممثلين وأماكن التصويراختيا .6

ن خالل االستطالع ، فيتوجب على المخرج والمصور معرفة األمكنة التي سيصورو

 ودقة فيها، شكلها، نوعية إضاعتها، نوع الديكور، كما يتوجب اختيار الممثلين ب

ير الفيلم من غ اختيار الناس من غير الممثلين .و يجب وضع خطة إلدارة أشخاص

 .بارالعتاالممثلين المحترفين، حيث يتم أخذ قيمهم ومحدوديتهم في الوقت ذاته بعين 

جدول زمني يراعي الوقت والمال و الممثلين وضع جدول زمني:  .7

 .والمعدات المخصصة إلنجاز الفيلم

 لفيلميكون الطاقم تبعا لطبيعة ا عدد أفراده:اختيار طاقم العمل و .8

فيلم ن الملم الذي يتناول سلوك األفراد طاقم عمله يكون أصغر بكثير ونوعيته، فالفي

 .الوثائقي التاريخي

من كاميرات وعدسات، معدات اإلضاءة،  اختيار المعدات الالزمة: .9

الصوت وغيرها، وبالرغم من أن الكاميرات ال تصنع أفالما وثائقية، إال أن نوعية 

أن عملية اإلضاءة تعتبر مهمة جدا إلى  الكاميرات مهمة جدا في العمل الوثائقي.كما

أن الفيلم الوثائقي مصنوع  Barry Hampe المسرحي والسينمائي درجة قول الناقد

                                                                                                                                                                                                       
2009. 

 
1 - Béatrice De Mondenard: écrire et accompagner le cinéma documentaire, Scam; SFR; Aciad, France, 

2016,p.05. 
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من اإلضاءة، دون أن ينسى الصوت قائال: إن الصوت جزء هام في الفيلم الوثائقي 

 .الحديث، خطط لتسجيل الصوت بالعناية التي تخطط فيها لعمل الكاميرا

 حلة اإلنتاج:مر -ثانيا:

ف يطبق كل ما تم التخطيط له في المرحلة األولى، من خالل استخدام مختل

 . جونتا. وبعد تصوير المشاهد تأتي عملية الممعدات والتحكم في اإلضاءة وغيرهاال

 مرحلة ما بعد اإلنتاج:  ثالثا:

 وبعد عملية بعد االنتهاء من التصوير، وأصبحت الشرائط المصورة جاهزة،

اج. لمونتاتبدأ عملية  -إذا كان نوع الفيلم يتطلب تعليقا  -تسجيل التعليق النهائي

 المونتاج هو الحصيلة النهائية لما يريد المخرج عرضه وكيفية هذا العرض

وقد شهدت صناعة األفالم الوثائقية تطورا كبيرا، ففي التسعينات شرعت األفالم 

 2004ال تجاري كبير في كل أنحاء العالم، وبحلول عام الوثائقية في التحول إلى مج

 4.5بلغ حجم النشاط التجاري العالمي في مجال األفالم الوثائقية التلفزيونية وحده 

حلقات  -مليار دوالر سنويا، ازدهر أيضا تلفزيون الواقع والمسلسالت الوثائقية 

ارس تعليم السياقة، مسلسلة تصور في أماكن قد تتميز بالدراما العالية، مثل مد

وفي مطلع القرن الحادي والعشرين  -والمطاعم، والمستشفيات، والمطارات 

وأنظمة  "تضاعفت اإليرادات السينمائية، وأصبحت مبيعات أسطوانات الدي في دي

الفيديو حسب الطلب، وتأجير األفالم الوثائقية مجاال تجاريا كبيرا، وسرعان ما 

يصا للهواتف الخلوية، وأفالم وثائقية تعاونية تنتج ظهرت أفالم وثائقية معدة خص

على شبكة االنترنت، وصار مسئولو التسويق الذين كانوا يحرصون على إخفاء حقيقة 

 1."وثائقية "أن أفالمهم وثائقية يفتخرون بتسمية مثل هذه األعمال
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 الفصل:  الصةخ

تطلب تائقي إليه في هذا الفصل تبين لنا أن صناعة الفيلم الوث من خالل ماتطرقنا

ئية، لسينماقواعد اللغة ا في كفاءة تعتمد على قدرة التحكم في إمكانيات فنية، تتمثل

طلب ما تتطريق توظيف شواهد واقعية، ك باإلضافة إلى كيفية التأثير على المتلقي عن

 لقيالمت قدرة على التأثير واقناعإمكانيات مادية تتمثل في كادر تقني يملك ال
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 :تمهيد

      

 يع أنتستط تعد اآلثار في مدينة تبسة جزء مهم من تاريخها وثقافتها التي ال

ي لحضارا هذه اآلثار لفهمها ومعرفة الدور تتقرب من ننكرها األمر الذي يستدعي أن

هم أطريق دراستها من خالل  والحفاظ عليها، وهذا عنالذي تلعبه داخل المجتمع 

 ثالعلوم التي تختص بها وهو علم اآلثار الذي يعطي تفسير علمي لهذا المورو

علمية ات الالتقنيعلى كافة الطرق و من أجل التعرفوكذا المعالم التاريخية  التاريخي،

 األثري. التي تساهم في الحفاظ على الموروث

ي خالل ما سبق يمكن معالجة هذا الموضوع من خالل العناصر المتبعة ف من

 هذا الفصل:

 ؛المبحث األول: ماهية علم اآلثار

 ؛المبحث الثاني: المعالم األثرية وأساليب الكشف عن اآلثار

 .المبحث الثالث: اآلثار بمدينة تبسة
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 المبحث األول: ماهية علم اآلثار

سة  بدراي تختصّ أحد العلوم اإلنسانيّة أو "اإلنثروبولوجيا"، والتيعتبر علم اآلثار 

قطع كوات آثار اإلنسان وما خلّف من مواٍد ملموسٍة مثل: المباني، والمساكن، واألد

 ة التيلفنيالفخار التي تناول فيها طعامه على سبيل المثال، باإلضافة إلى اللوحات ا

ويسّمى  لفرعونيّة والكنعانيّة وغيرهما،نتجت عن الحضارات السابقة مثل الحضارة ا

ذا هخالل  من سيتمعلم اآلثار أيضاً باسم "علم العاديات" نسبةً إلى قوم عاد الغابرة، و

 المبحث التعرف على علم اآلثار من خالل المطالب التالية:

 المطلب األول: نشأة ومفهوم علم اآلثار؛ 

 ؛المطلب الثاني: أهمية وأهداف علم اآلثار 

 لب الثالث: مجاالت علم اآلثار وفروعه.المط 

 علم اآلثارومفهوم المطلب األول: نشأة 

 :سيتم من خالل هذا المطلب التعرف على نشأة ومفهوم علم اآلثار

 أوال: نشأة علم اآلثار

لملك جمعها ظهور مصطلح أركيولوجيا، حيث يعد القد سبق االهتمام باآلثار و

عد التحف القديمة، كما يمن اهتم بجمع اآلثار و ق.م أول 6البابلي في القرن 

ق.م أب علم اآلثار وأول من ضمن كتاباته  5هوميروس الذي عاش خالل القرن 

 ين،مؤرخمعطيات ووصف جد هام لمعالم أثرية، ثم زاد االهتمام باآلثار خاصة عند ال

ترو ينفبليتوس في القرن األول ميالدي، وديدوز الصقلي، واستراكو ومثل الكاتب 

قد طرة وعلى الكتاب فقط بل حتى الملوك واألبا لم يقتصر االهتمام باآلثارو. فيوس

و ترابمنهم أيضا قيصر لوليوس الذي يقول فيه اسسبق وأن ذكرنا الملك نابونيد، و

 يعد بأنه كان مولعا بجمع التحف القديمة خاصة األحجار الكريمة المنقوشة، كما

 عماريةمآت ن منشتزييجديد ويذكر بأنه قام بتالقديمة، و من المهتمين باآلثار هادريان

 نأول مكبرى إغريقية، وبني في قصره مدرسة وأكاديمية ورواقا لحفظ الرسوم، و

 متحفا للنحت. أنشأ متحفا للهندسة المعمارية و

أما في العصر اإلسالمي فان االهتمام بقى مستمرا سواء عند الكتاب أو األمراء 

الجغرافيين، من جاءت نهم، خاصة الرحالة وما الكتاب فإن الكثير مأو السالطين، فأ
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و أوصاف دقيقة لمنشآت نصوصه مطعمة بأوصاف لمعالم أثرية و أطالل مدن قديمة 

معمارية، ومن أولئك الكتاب اإلدريسي والمقريزي والمقديسي وابن رستة و البكري، 

البغدادي،  عبد اللطيفدون وصيانتها کابن خلمن الكتاب من دعى إلى حفظ اآلثار وو

 باعتبارها من تراث األمة. 

إعادة استعمالها في جمع البقايا األثرية القديمة وأما الحكام فقد عمدوا إلى طلب و

احتفظوا بعمائد وأعادوا  أحياناالتيجان، وبناء منشآتهم الجديدة وتزيينها كاألعمدة و

سالمة من  لمعالم أثرية لتصل إلينا أحيانا أخرى لم يتعرضوااستعمالها دون تهديمها، و

  .1أي تخريب

 لية أواإلحساس الكبير بقيمة تلك اآلثار سواء الجما يدل هذا االهتمام علىو

تنقيب الار واالهتمام إلى دراسة هذه اآلثلم يرق ذلك  التاريخية عند القدماء غير أنه

م تماوا أن االهيبديقدموا سوى أوصاف لها ال غير، و عنها، حتى الكتاب آنذاك لم

 صتأن عندمام، و16و  15طاليا، خالل القرنين الصريح بدراسة اآلثار كان في اي

رات م اكتشاف حضام ت18الرومانية، وفي القرن األبحاث حول اآلثار اإلغريقية و

 خاصة الرومانية، و بدأ يتوسع مجال البحث األثريالحضارات اإلغريقية و أقدم من

ان ا من جدل حول أصل ظهور اإلنسما رافقهتاريخ وال بعد اكتشاف مراحل ما قيل

ة مثل ثريتم إجراء العديد من الحفريات في كبريات المدن األوالحيوانات المنقرضة، و

مل التنقيب بعدها ليش اتسعو POMPEIو بومبي  HERCULANUMهرقو النوم 

 مصر و غيرها.مناطق عديدة لبالد الرافدين و

التي كانت بمثابة الخطوات األساسية  لتنقيباتعلى الرغم من أهمية هذه او 

المواقع التي  التطور علم اآلثار، إال أنها لم تخلو من أخطاء كثيرة، فقد تعرضت

الثمينة  أجريت فيها الحفريات إلى تخريب جوانب كثيرة منها، بسبب االهتمام بالتحف

ات أهمية بالغة التي أصبحت تعد في علم اآلثار الحديث ذ 2غيرها من اللقي و إهمال

آلثار ال يفرق بين تحفة من طين وتحفة من ال تقل عن تلك التحف، حيث أصبح عالم ا

 بين بقايا حجرية وأخرى رخامية.ذهب، وبين بقايا عظمية وأخرى فضية، و

 

                                                             
 23، ص ، 1982، 3باريس، ط -جورج ضو، تاريخ علم اآلثار، ترجمة بهيج شعبان، بيروت - 1
 .24المرجع نفسه، ص   - 2



ية بمدينة تبسةالفصل الثاني:                                                 التعريف بالمناطق األثر  
 

 

33 

 مفهوم علم اآلثارثانيا: 

 يوجد عدة تعريفات لعلم اآلثار نختصره فيما يلي:

 عريف كلمة اآلثار )المادة( :ت .1

ة على تتمثل اآلثار في ما يتركه الكائن الحي من بصمات تدل عليه و تبقى شاهد

فإذا سرنا في الصحراء سواء راجلين أو على ظهور ما  ،المكانمروره عبر الزمان و

أثر بغالنا أو  ننا بدون شك سنتركسخره الخالق لنا من مواد وآالت أو حيوانات فإ

ا باإلضافة إلى أننا نترك أثر آخر يدل على حوافر دوابنا أو عالمات عجالت مراكبن

 1ما قمنا به أثناء الطريق كإيقادنا النار لطهي غدائنا.

أو  ألثارنا خاصة سيعرف كم رجال كان يمشي وهل كان ممتطيا دابة فالمتتبع

قونا ذين سبة للال؟ لذا فكلمة أثار تسوقنا إلى مخلفات القصور والمباني ثم اللقى األثري

 في هذه األرض، فشيدوا القالع الشامخة وتركوا ما يدل على تواجدهم.

اء من الناحية إن آثار كل هؤالء أصبحت اآلن محل اهتمام الدارسين سو

 2.الوسائل المستعملة آنذاك الهندسية والمعمارية أو من ناحية

 المفهوم اللغوي لعلم اآلثار : .2

ه بدراسة مسيرة اإلنسان من خالل مخلفات هو علم السجالت الصامتة ويختص

لى علتعرف علماء اآلثار من خالل أساليبهم الفنية با حيث يقوم، في المواقع القديمة

الل ة ثم انجازات الشعوب في الماضي وهذا يتطلب دقة متناهية من خعادات ومعيش

ن اال التصوير الجوي أو تحت سطح المياه و الحفر في التربة أو الفحص الكهربائي

 واعدالصلصال المحروق عندما يبرد يحتفظ بمغناطيسيته وقد تكون كذلك من خالل ق

عن  الن األثريين يفتشون لكذ ،معروفة كالكربون المشع )المادة( وطرق تحليلية

ال األحو أو ماآلثار أو العالمات الدالة عليها والتي يكون معظمها قد اندثر بسبب القد

، قديمةالاألشياء  غالبا ما يبحث األثري عم معلوماته في أقلالجوية أو التخريب و

 ريةألثقع اکشقق الفخار أو الزجاج أو المعدن أو من خالل المخلفات والتالل ثم الموا

  على مخلفات الحضارات اإلنسانية. الدالة

                                                             
 49, ص2009خير الدين شترة، آليات حفظ وصيانة التراث الحضاري مجلة اآلثار، العدد الرابع ، - 1
 .50المرجع نفسه، ص - 2
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لذلك يمكن القول أن علم اآلثار هو دراسة المواد واآلثار التي كان قد خلفها 

 1السابقون، كما يهتم باكتشاف ودراسة المواقع األثرية في كل أنحاء العالم..

 :المفهوم االصطالحي لعلم اآلثار .3

هو ينقسم من حيث و، دراسة الشيء القديمحية اللفظية يعني علم اآلثار من النا

 logosأما  ،و معناه قديم Archeالمصطلح في اللغة اليونانية إلى قسمين أولهما : 

فإن  ،تعني الكلمتين معا علم القديم رغم االتفاق الحاصل على هذا المعنىفمعناه علم و

أو حديث من معناها كلمة  logosمعناها البدء و  Archeهناك من يعرفه كالتالي : 

هو  Arche logosالمقصود بذلك و ،التعريف السابق يكون البدء بالكلمة أو الحديث

البدء بالكلمة أو الحديث عن دراسة الماضي البعيد لبداية اإلنسانية، وقد ورد أن احد 

الروماني يدعى )دنيس داليكارتس( الذي كتب في عهد اإلمبراطور لكتاب الرومان وا

و أطلق على تلك الدراسة التاريخية  ،حروبها مع قرطاجةوما و)أغسطس( تاريخا لر

 Roman Archeology –2 اسم األركيولوجيا الرومانية 

بخصوص  العلم الذي يدرس القديم أو حديث يعرف أيضا علم اآلثار أنه ذلكو

كانت تطلق ظهورها في القرن األول ميالدي، والقديم. أما كلمة اركيولوج فقد كان 

اليونان على فئة من ممثلي الدراما الذين يمثلون األساطير القديمة على المسرح، عند 

الغريب في األمر أن كلمة ختفى هذا المعنى بصورة نهائية، وغير أنه سرعان ما ا

معروفة ال في اللغة الالتينية وال في أي لغة أخرى،  أركيولوجيا أو أركيولوج غير

ى الظهور عند الرومان من بعد اليونان عادت الكلمة إلوإنما تم اقتباسها من اليونانية و

داليكارتس في  المؤرخ دنيس القرن األول ميالدي، عندما ألف كان ذلك خاللوجديد، 

تناول فيه  الذياألركيولوجيا الرومانية، و كتابا سماه: عهد اإلمبراطور أغسطس

 3حروب روما مع قرطاجة.

 17لم تعاود الظهور إال في القرن ا، والعهد انقطعت كلمة أركيولوجيمنذ ذلك و

 لكنه كان يخلط بينو JAQUE SPONجاك سبون  على يد الرحالة الفرنسي

                                                             
د محمد أحمد الشاعر، الحفظ في علم اآلثار مقدمة للحفظ األثري، المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة المكتبة العامة، المجل - 1

 3، ص2002، 22
 175، ص 2002، 1عالم خالد غنيم علم اآلثار وصيانة األدوات والمواقع األثرية وترميمها أبيسان للنشر والتوزيع واإل - 2
 10 -7ص  -، صمرجع سابقجورج ضو،  - 3
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كيولوجيا و انتشرت على أر أركيولوجيا و أركيوغرافيا، و في األخير استقر المعنى

 1.في كل اللغات

 الفقهي التعريف .4

ل نها كلقد أكدت بعض التعريفات على طبيعة وجوهر اآلثار، فمنهم من عرفها بأ

داول للت ما يخلفه الرجل الورثته من عقار ومنقول، ومن أشياء مادية ومعنوية قابلة

 والتملك ... الخ.

ميع جومنهم من رأى أن اآلثار بالمعنى الواسع ما هي إال نتاج الحضارة في 

ن من علم وفكر وأدب ومأثورات شعبية و آثار و عمرا ميادين النشاط اإلنساني

به كتا وتراث فلكلوري و اجتماعي وثقافي، وهذا الطرح أكده الدكتور محمد نجيب في

 المعقول والالمعقول في ثقافتنا.

أكد  وهناك جانب من الفقه لم يحصر اآلثار في قطعة حجر أو تحف فنية وإنما

ذا ظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة، وهعلى أن التاريخ دور هام باعتباره م

ث الطرح أكده المشرع الجزائري في قانون المجاهد والشهيدة عندما عرف الترا

ثر والمآ رموزالثقافي والتاريخي للثورة التحريرية على أنه يعد تراثا تاريخيا جميع ال

التي  اكنمالتي لها عالقة بالثورة وهو ملك لألمة المآثر التاريخية والمساحات واأل

 توجد بها معالم تذكارية".

ة ن مائكما تعرف بأنها المنشأ الذي له قيمة معمارية وتاريخية وعمره أكثر م

 ثريةاأل عام ومعنى ذلك أنه بمرور الوقت تدخل المباني ضمن دائرة اآلثار والمباني

وتعرف أيضا على أنها كل ما تركه اإلنسان القديم من أدوات أو كهوف وقصور 

فيها أو معابد أنشأها عليها، أو حلي أو قالئد تزين بها أو كتابات أو أسلحة  عاش

 2استخدمها أو رسوم و فنون خلدها.

 تعريف اآلثار في ضوء بعض التشريعات الوطنية: .5

ثمة تشريعات عرفت اآلثار بأنها العقارات أو المنقوالت التي تركتها األجيال 

تتصل بالفنون أو العلوم أو األخالق أو األديان  السابقة والتي يكون بها قيمة بحسبانها

                                                             
 .13خالد غنيم، المرجع السابق ، ص  - 1
 .9، ص 2011، جامعة المنصورة، العراق 4يحي ياسين سعود، الممتلكات الثقافية العراقية ووسائل حمايتها واستردادها دوليا، مجلة الحقوق، العدد - 2
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أو أي شيء تنتجه الحضارة. وقد اعتدت هذه التشريعات بقدم اآلثار باعتبارها من 

تراث األجيال السابقة كما عولت على قيمتها لكونها تتصل بالفنون أو العلوم أو 

 األخالق.

ن مصطلح وبخصوص المشرع الفرنسي، فقد استعمل لفظ التراث تعبيرا ع

 امة أوعكية األثار إذ عرف اآلثار على أنها األموال العقارية والمنقولة المملوكة مل

نى د تبخاصة والتي لها قيمة تاريخية أو فنية أو حضارية أو جمالية أو علمية، فق

راث المتعلق بحماية الت 98 - 04 المشرع الجزائري نفس االتجاه من خالل قانون

ذا هفهوم متضمنت المادة الثانية بعد ترائا ثقافيا لألمة في الثقافي الجزائري، إذ 

ة لموجودلة االقانون جميع الممتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخصيص، والمنقو

على أرض عقارات األمالك الوطنية، وفي داخلها المملوك ألشخاص طبيعيين 

ة لداخلياه اات الجوفية للميومعنويين تابعين للقانون الخاص، والموجود لذلك في الطبق

بل واإلقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما ق

ة غير ثقافيوتعد جزءا من تراث لألمة أيضا جميع الممتلكات ال التاريخ إلى يومنا هذا

لعصور بر اعالمادية الناتجة عن التفاعالت االجتماعية و إيرادات األفراد والجماعات 

آلثار اشمل توبالتالي  والتي تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة الغابرة إلى يومنا هذا.

 ما يلي:

 1التراث غير المادي -التراث العقاري . التراث المنقول.  -

 : أهمية وأهداف علم اآلثارانيالمطلب الث

هذا  لعلم اآلثار أهمية بالغة وله العديد من الهداف سنتعرف عليهامن خالل

 المطلب:

 أهمية اآلثار. أوال:

تعتبر اآلثار أهم مصدر من مصادر قراءة التاريخ القديم، كما أنها تعتبر المادة 

أهم أحداثه، والتفاصيل الدقيقة التي مرت لتي تستقي منها مفردات التاريخ والرئيسية ا

ات وفق تسلسل زمني دونه لنا األجداد، كما تستطيع من خاللها معرفة تكوين المجتمع

والعديد من الجوانب المتعلقة بالناحية العقائدية والفنية والسياسية والتجارية و غيرها. 

                                                             
، الصادر في 44يتعلق بحماية التراث الثقافي، ج رعند  1998يونيو  15الموافق ل  1419صفر  20المؤرخ في  04-98 من القانون رقم 02المادة - 1

 1998يونيو سنة  17
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ناهيك عن األهمية الكبيرة التي تثبتها اآلثار في تعريف العالم بهوية المجتمعات 

 المختلفة، حيث تنوعت صور االهتمام باآلثار من دينية إلى مادية إلى المعنوية.

 األهمية الدينية .1

د بة موابمثا بط االهتمام باآلثار في أول مراحله بالجانب الديني، فعدت اآلثارارت

ص مقدسة، تزخر بها المعابد لنشر الوعي الديني كونها أكثر تأثيرا من النصو

ي فآلثار ال االمكتوبة وقد أبرزت الكتابات القديمة المدونة على التماثيل أنها وال تز

في  مثالفية وروحية متميزة والسيما في الديانات بعض المجتمعات تعد ذات أهمية دين

 أللهةاسرق من أحد المقابر الهندية في كلكتا تمثال برونزي يعود ألحد  1965عام 

 هذه الهندوسية القديمة يعرف باسم تمثال بشنو مما أدى إلى إجراء تحقيقات حول

 السرقة.

ع في صن اسيا ثقافيا أسفاالهتمام الديني باألثار جعل العناصر الدينية تشكل عامال

عد ال بالحضارة وبلورتها، وهي معطيات تتمسك بها األجيال، وتنقلها إلى بعضها جي

 لناس.لاري جيل بل أن المعتقدات الدينية هي األكثر تعبيرا وداللة عن االنتماء الحض

ولألثار أهمية كبيرة في اإلسالم باعتبارها مادة للنظر والتدبر لقوله تعالى:  

َُهْمَأَوََ) ََكانُوا َِمنَقَْبِلِهْم ََكانُوا َالَِّذيَن ََعاقِبَةُ ََكاَن ََكْيَف َاْْلَْرِضَفَيَنُظُروا َفِي َيَِسيُروا لَْم

َِِمنََواقَ  َنََّللاَّ َُبِذُنُوبِِهْمََوَماََكاَنَلَُهمَم ِ ةًََوآثَاًراَفِيَاْْلَْرِضَفَأََخذَُهُمََّللاَّ َِمْنُهْمَقُوَّ  1(أََشدَّ

،  

َفَانُظُروا فِي فَِسيُروا ُسنَنَ  قَْبِلُكمَْ ِمن َخلَتَْ قَدَْ(هللا تعالى:  وقول َكاَنَ َكْيفََ اْْلَْرِض

  )2اْلُمَكِذ بِينََ َعاقِبَةَُ

وتعد المعابد من أول األماكن وخزنت فيها اآلثار واكتسبت صفة التقديس وهذا 

ما وفر لها الحماية ألنها جزء من المعابد المقدسة التي ال يجوز المساس بها أو 

َمْتََصَواِمُعَو(االعتداء عليها لقوله تعالى:  َلَُهد ِ َِالنَّاَسَبَْعَضُهْمَبِبَْعض  َلَْوََلََدْفُعََّللاَّ َوبِيَع 

َلَقَِويَ  َ ََّللاَّ َإِنَّ َ َيَْنُصُرهُ ََمْن ُ ََّللاَّ ََولَيَْنُصَرنَّ ََكثِيًرا ِ ََّللاَّ َاْسُم َفِيَها َيُْذَكُر ََوَمَساِجُد ََوَصلََوات 

  )3َعِزيزَ 

                                                             
 (9)سورة الروم، اآلية  - 1
 (374) سورة آل عمران، اآلية - 2
 (40سورة الحج، األية ) - 3
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 األهمية المادية لآلثار .2

ا ال إن حرص الدولة الشديد وسهرها الحثيث على حماية اآلثار بكافة أنواعه

 لعريقيتصور أو يتوهم البعض إلى اعتزازها وتفاخرها بماضيها ايعود فقط كما قد 

 ة عنوتاريخها المجيد وحضارتها، وإنما يرجع كذلك إلى عوامل أخرى ال تقل أهمي

 ذلك مثل العوامل المادية والمالية ونحوها.

فإن اآلثار بوجه عام تعد بمثابة ثروة وطنية تزداد أهميتها المادية خاصة في 

على المستوى الوطني لما تدره من ربح على مستوى الدخل القومي،  العصر الحديث

إذا ما أحسن استغاللها وخاصة في المجاالت السياحية، بحيث لم يعد خافيا على أحد 

والسيما في وقتنا الراهن، ما يمكن أن تدره التحف األثرية من موارد مالية وبالعملة 

وكذلك النهوض ببعض  عض حاجياتهاالصعبة التي ستعينها عن غير شك على تلبية ب

أعبائها الكثيرة المختلفة باإلضافة إلى تنمية اقتصاد ثقافي مرتبط بتثمين التراث 

 1الثقافي وتعزيز جاذبية وشهرة اإلقليم..

دول، ولالثار دور مهم وحيوي في تنشيط السياحة، وبالتالي تحسين اقتصاد ال

 المجتمعات والدول المختلفة خاصةفالسياحة تشكل مصدر دخل وحيوي وفعال في 

وذلك أن  في المناطق التي تحتوي على العديد من المعالم األثرية المهمة والحيوية،

ي فدقة الناس بمختلف أنواعهم وأصنافهم يتهافتون على رؤية العظمة في البناء وال

ر فث توالتصميم، مما يعمل تنشيط الحركة االقتصادية، في الدول التي يزورونها حي

 العديد من فرص العمل.

إضافة على ذلك فان اآلثار والمعالم التاريخية تستهوي أفواجا سياحية من جميع 

بلدان العالم كونها عنوان تراث وحضارة الشعوب، فاآلثار مصدر جذب السياح مما 

يجعل االهتمام بها ذا بعد اقتصادي كون السياحة في العصر الحديث تعد من أهم 

ي وتمثل أهم لميزانية الكثير من الدول التي تحظى بموروث حضار الموارد الداعمة

 2مصادر الدخل القومي.

وبما أن اآلثار تمثل الجانب المادي للحضارة كونها تعكس التجربة اإلنسانية في 

تكيف اإلنسان مع مختلف البيئات وفي مختلف األزمنة واألماكن، ومن جهة أخرى 

                                                             
 .13-12، ص2013الوطني، الطبعة األولى، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، النظام القانوني لحماية التراث موسی بودهان،  - 1
 .107، ص 1995محمود عبد الرزاق، علم اآلثار ومناهج البحث العلمي، الطبعة األولى، منشورات جامعة صنعاء، صنعاء،  - 2
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حديث تكون مصدرا للدخل القومي، وعلى األساس وكما سبق القول أنها في العصر ال

أولت لها الدول في العصر الحديث خاصة عناية حيث تمثلت هذه األخيرة في سن 

العديد من القوانين التي تحمي اآلثار من التهريب والعبث باإلضافة إلى تقريرها 

 لحماية جنائية لآلثار.

ل المهمة للتنمية ومن جهة أخرى تمثل اآلثار مدخال رئيسيا من المداخ

االقتصادية الشاملة ورافدا مهما من الروافد الرئيسية للعوائد االقتصادية كونها أحد 

الموارد المستديمة التي يمكن إعادة توظيفها واستثمارها بما يحقق عوائد مالية 

واقتصادية بصورة متوازنة، وتسهم تنمية اآلثار في زيادة الوعي لدى المجتمع 

ن دخل أفراده، كما تسهم في تحقيق التوازن اإلقليمي بين المناطق المحلي وتحسن م

ذلك خلق وظائف جديدة، كما تعد مادة مهمة للبحوث العلمية من أجل الوصول  من

 1إلى معرفة متكاملة عن الشعوب وحضارتها وثقافتها.

ألمة وتعد اآلثار شاهدا لما كان يعيشه اآلباء واألجداد، فهي تجسد هوية ا

ية و الحضارية وهي الشاهد على الحضارات القديمة ورمز التواصل التاريخ

قع الحضاري اإلنساني والدليل على إنجازات عبر التاريخ، وذلك من خالل الموا

 عاظمالتاريخية التي تشكل انعكاسا واقعيا لحضارة هي منبع الفخر واالعتزاز وت

 الشعور الوطني.

 األهمية المعنوية لآلثار .3

أثر  ا تفوقل أنهعنوية إلى جانب األهمية المادية و الدينية، إن لم نقلألثار أهمية م

 لثقافيور االماديات فاآلثار تمثل تراثا لإلنسانية جمعاء وتشكل حلقة من حلقات التط

 سارةخوالحضاري لهذا اإلنسان وما يؤكد هذه األهمية أن ضياع أي أثر أو فقدانه 

ء، بة األثر وحسب بل اإلنسانية جمعاكبرى ال تعوضها الماديات ال الدولة صاح

مم األ وعليه فإن األهمية المعنوية لالثار هي السبب الرئيسي الذي يجعل تشريعات

 على حماية اآلثار من كل اعتداء. تنص

وفي ذات السياق فقد أكدت دراسة ميدانية لألهمية المعنوية لآلثار، حيث أشار 

بالمائة لها أهمية  94ثار قيمة دينية، وذكر بالمائة من مجموع أفراد العينة بان لال 97

                                                             
، الرياض، سنة 34ث الثقافي و إدارته وتعزيزه، مجلة دوساتو، العدد ياسر هاشم عماد الهياجي، دور المنظمات الدولية واإلقليمية في حماية الترا - 1

 .90، ص 2016
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اقتصادية، أما بالنسبة للقيمة االقتصادية فقد اتفق جميع أفراد العينة أن لألثار قيمة 

 1حضارية.

 علم اآلثار أهداف ثانيا:

تخصصاتهم بان هنالك أربع أهداف رئيسية لعلم  يتفق اآلثاريون باختالف

 2اآلثار:

لسل اق تسفي صياغها الزمني والمكاني ثم اشتقدراسة المواقع ومحتوياتها  .1

 : اإلنسانية الثقافة

بل قوتعني بهذا إعادة بناء التاريخ الثقافي. وبفحص مجموعة من مواقع ما 

فات لثقالالتاريخ واألدوات الموجودة فيها يصبح باإلمكان وضع تسلسل محلي وإقليمي 

مثل  جوانب غير ملموسة لكاإلنسانية آلالف السنين. ويرى بعض اآلثاريون أن هنا

بعض الدين والتنظيم االجتماعي باإلضافة إلى مشكلة الحفظ الضعيف في التربة ل

 .مكتملة األدوات مما يقلل من إمكانية هذه العملية بصورة

 إعادة بناء طرز حياة الماضي:  .2

في  صنع بها اإلنسان معيشته وفي هذا المجال فقد تطورت دراسة الطرق التي

ء أصبحت هدف رئيسي منذ ثالثينات القرن العشرين، حيث أدرك العلماالماضي، و

قافة ثفكل  خلفيه معقده من المناخات المتغيرة في هذه الفترة أن اإلنسان قد عاشه في

 .إنسانية هي تكيف معقد ومتغير بظروف مناخيه معينه

 راسة عملية الثقافة وشرح أسباب التغير:د .3

ذه الم لهالثقافات اإلنسانية في كل أنحاء الع وهنا الهدف أن نشرح لماذا وصلت

 ابطةالمراحل المتنوعة. ينظر العلماء إلى األدوات كجزء من نظام ذو ظواهر متر

مة صرا والذي يضم الثقافة والبيئة الطبيعية وهنا يجب أن تكون مناهج البحث أكثر

مكن يالتي من قبل وان يخطط اآلثاريين العملهم البحثي ضمن إطار من االفتراضات 

 ات.لحفريوتعديلها أو رفضها عند مراجعة المعلومات المستقاة من ا اختبارها ودعمها

                                                             
 .25، ص 2007الحماية الجنائية لآلثار، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، داؤ النهضة العربية، مصر، أمين الحذيفي ،  - 1
 wlsyl_lnmwdhjy.pdf-http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_1_3أزهري مصطفى، نظريات في علم اآلثار متاح على:  - 2
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 االمنفهم السجل األثري بما فيه من مواقع وأدوات والتي هي جزء من ع .4

 المعاصر وندرسها كجزء منه

 فروعهمجاالت علم اآلثار و  :ثالثالمطلب ال

 مجاالت علم اآلثار وفروعه:سيتم من خالل هذا المطلب التعرف على أهم 

 أوال: مجاالت علم اآلثار

ائر و عمو عظمية المخلفات المادية لإلنسان، من هياكليدرس علم اآلثار البقايا و

يط صناعات على اختالف أنواعها، و فضال عن ذلك فهو يهتم أيضا بدراسة المح

كين لبرابه من ظواهر طبيعية، كالزالزل وا ما يرتبطالذي كان يعيش فيه اإلنسان، و

ن ا تأثير مباشر في حياة اإلنساالتضاريس، باعتبار لهوالفيضانات والمناخ و

تية الشيء بالنسبة للثروة النبانفس من الضروري دراستها و من ثمواستقراره، و

 ألفها اإلنسان. الحيوانية التيو

الفنية ثم ال يمكن حصر مجال علن اآلثار في دراسة البقايا الصناعية و منو 

البيئة التي د من توسيع أفقه ليشمل اإلنسان ومخلفاته ولإلنسان، بل ال ب العظميةو

ختلف جوانب حضاراته االقتصادية من كل ذلك مفي األخير، وعاش فيها، ليتعرف 

 1االجتماعية.السياسية و الثقافية وو

ترة ية أخرى، فإن المجال التاريخي لعلم اآلثار ال يمكن حصره بفمن ناحو 

داية ن باآلثار م زمنية محدودة، كما كان سائدا، إذ حسب بعض اآلراء يبدأ مجال علم

يمكن  من لكن في الحقيقة ال 18 صناعته أول أداة إلى غاية القرنظهور اإلنسان و

ث البح و كلما استمرت توسع مجالتحديده بفترة زمنية معينة، ألن الحياة متواصلة 

 فترة الشرائع ال تحددالقوانين و األثري حتى إذا أردنا أن نعرف األثر فإن بعض

ن وله إلنساانما هو كل ما خلفه أن يجتازها األثر ليصبح إثراء و إ زمنية معينة ينبغي

 فنية. اجتماعية وثقافية واقتصادية وقيمة تاريخية و سياسية و

  اختصاصات علم اآلثار:فروع و ثانيا: 

                                                             
 .32، ص 2004قادوس عزت زكي أحمد، علم الحفائر و فن المتاحف، مطبعة الحضري، االسكندرية،  - 1
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ن ميقسم علم اآلثار عادة إلى مجموعة من الفروع و األقسام، و هي تختلف 

 غالبمنطقة إلى أخرى حسب الفترات التاريخية و الحضارات التي عرفتها، و في ال

أن  ، كماالحضارة اإلسالمية ال نجد مجاال لآلثار اإلسالمية في الدول التي تشملها

أيضا  ي مصرفو الرومانية تعد فرعا قائما بذاته بالنسبة لمناطق، و اآلثار اإلغريقية 

ى عل ستعتبر اآلثار الفرعونية فرعا، بينما في الجزائر هناك فروع معتمدة و تدر

 مستقلة عن بعضها البعض، نذكر منها ما يلي: أساس أنها تخصصات

 آثار ما قبل التاريخ: .1

 ظهور ظهور اإلنسان و إلى غاية وهو يهتم بدراسة اآلثار العائدة إلى بداية

 الكتابة.

 اآلثار القديمة: .2

ية، فرعونفي هذا الفرع يتم دراسة آثار الحضارات القديمة بداية من الحضارة ال

قي لى باالساسانية، باإلضافة إلحضارة اإلغريقية ثم الرومانية واالرافدين و بالد

 أنحاء العالم. الحضارات األخرى في مختلف

 مية:اآلثار اإلسال .3

 مختلف اآلثار التي خلفها المسلمون منذ ظهور اإلسالم يدرس هذا االختصاص

إلى فترتين: فترة أحيانا تقسم هذه اآلثار ة الخالفة اإلسالمية العثمانية وإلى غاية نهاي

يقابل هذا في أوروبا العصر الوسيط ثم العصر الوسيط وفترة العصر الحديث، و

ينما تدرس ضمن ما قبل التاريخ أثار فجر عصر النهضة أو العصر الحديث. ب

التاريخ و الفترات التاريخية، و التي فيها بدأت تظهر البوادر األولى للكتابة، كما 

نضيف إلى الفروع السابقة الصيانة و الترميم، و الذي يدرس كتخصص مستقل هو 

حت اآلخر، إضافة إلى تخصص أثر حديث لم يدرس بعد في الجزائر، و هو أثار ما ت

التي تحت الماء بصفة ر الغارقة في البحار والمحيطات والماء و هو يهتم باآلثا

 1عامة.

                                                             
 ..43 عزت زکی أحمد، المرجع السابق، ص قادوس - 1

 



ية بمدينة تبسةالفصل الثاني:                                                 التعريف بالمناطق األثر  
 

 

43 

مسح  الهندسة المعمارية هي األخرى مطلوبة في المسح األثري، خاصة في حالة

ي موقع أثري كبير أو مسح منطقة صخرية تحتوي على معالم أثرية كبيرة، حيث ف

ضع من المهندسين، للقيام بو عددا كافيامثل هذه الحاالت يجب أن تضم البعثة 

 دسمخططات لكل المعالم و تحديد مقاساتها و أشكالها، وقد تكتفي البعثة بمهن

ن مفيهم  كان معماري واحد في المناطق التي ال تكون المعالم األثرية فيها كثيرة، وإذا

هندس الم عنن تستغني األثريين من يتقن عملية الرفع المعمار، فإنه بإمكان البعثة أ

للقى او کيميائی تسند اليه مهمة معالجة التحف يجب أن يرافق البعثةالمعماري، و

حديد تها والحمايتها وصيانت تنظيفها من الشوائبميلة المسح والمعثور عليها أثناء ع

 تاريخها.

ات و السيار وباإلضافة إلى ما سبق يجب أن تضم البعثة أفراد آخرين كسائقي 

لى إعثة يستبدل كلما انتقلت البون من أبناء المنطقة الممسوحة، وكدليل يفضل أن ي

 جديدة.  منطقة

 المبحث الثاني: المعالم األثرية وأساليب الكشف عن اآلثار

ودالَّة  ليها،عالحضارات الغابرة خلفها العديد من اآلثار؛ التي بقيت شاهدة  خلَّفت

ون، الفنعلى ما كان يتميّز به أبناؤها من عمق في التفكير، وإبداع في العمارة، و

خرى، ق األوفلسفة حياتيّة عظيمة. اآلثار إجماالً ليست حكراً على منطقة دون المناط

ام ري همورة، فال تكاد تخلو دولة ما من معلٍم أثفهي موجودة في كافة أصقاع المع

  ، وفي هذا المبحث سنتطرق إلى:استطاع أن يُخل ّد حضارة، وإبداعاً، وعظمة

 المطلب األول: مفهوم المعالم األثرية؛ 

 المطلب الثاني: المسح والتنقيب األثري؛ 

 المطلب الثالث: أساليب التعامل مع المكتشفات األثرية؛ 

 الرابع: المؤسسات الثقافية ونشر الوعي اآلثاريالمطلب. 

 

 

 

 طلب األول: مفهوم المعالم األثريةالم
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 للتعرف على مفهوم للمعالم األثرية سنتطرق إلى:

  عريف المعالم:أوال: ت

المعالم اسم جمع و مفردها معلم و هي تعني بناء أو رمز، و يمكن القول أن  :لغة .1

 Monumentumلها نفس معنی " نصب " و هذه الكلمة تأتي من الكلمة الالتينية 

 1لتي تعني نصب تذكاري.ا

فالمعالم األثرية هي عبارة عن المباني و المنشآت أو العناصر التي  اصطالحا:.2

ة او صروح منحوتة و مشيدات أثرية أو هندسية، باإلضافة تتكون من أشغال معماري

 2.إلى محيطها و ملحقاتها و لوازم تركيبها و تثبيتها وتجهيزها

 تعريف المباني أو المعالم األثريةثانيا: 

يعرف الميثاق العالمي للحفاظ و ترميم المعالم األثرية و يشير إليها أيضا  

' في المادة األولى مفهوم  Charter of Venice 1994 ag"  1964البندقية لعام 

المعالم التاريخية ال يشمل فقط المباني المعمارية المنفصلة، بل يشمل أيضا البيئية و 

معنی لحدث  الطبيعية التي تكون دليال على حضارة ما، أو تكون دليال على تطور

مل أيضا تاريخي، إن هذا المفهوم ال ينطبق فقط على المعالم الكبيرة بل إنه يش

 3.كانت قد اكتسبت بمرور الوقت معنی ثقافيا األعمال التي

يمكن تعريف الموقع األثري على أنّه ذلك الموقع الذي يتضّمن الدالئل كما 

األثريّة، والتي تتم دراستها، وفحصها من قبل المختصين في علم اآلثار، ليتم 

المختلفة، حيث تفيد المواقع  االستفادة منها الحقاً، وتوظيفها في العديد من المجاالت

األثريّة بشكل رئيسي في التعّرف على سلوكات األشخاص الذين تواجدوا يوماً ما في 

الموقع قيد البحث، والدراسة، أو أولئك الذين استفادوا منه في حياتهم اليوميّة، مّما 

 4.ًيساعد في التعّرف على طبيعة الحياة التي كانت سائدة قديما

 

 ني: المسح والتنقيب األثريالمطلب الثا

                                                             
 .118 ، ص1978عرفان، عمارة القرن العشرين، العدد الرابع، دار نافع للطباعة و النشر، القاهرة،  سامي  - 1
 .98، ص 1993د زيتون صالح، عمارة القرن العشرين، مطابع قليوب التجارية، القاهرة،  - 2
 .55 ، ص0520، الكويت، 322ليان جمال، الحفاظ على التراث الثقافي، سلسلة عالم المعرفة، العدد  - 3

4 https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%
D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9 - 
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 سنتعرف من خالل هذا المطلب على:

 1أوال: المسح األثري:

 تعريف المسح األثري : .1

قع صون في اآلثار، لتحديد الموايقصد به ذلك المجهود الذي يبذله المخت 

ة ماديبقاياها الاتها ووصف مخلفوجردها وحصر آفاقها وحيزها، والمعالم األثرية و

 طح األرض، كالعناصر المعمارية والجدران والمباني واللقىسالتي تظهر فوق 

 الستعانة بالخرائطغيرها، بااألثرية كالفخاريات والمعدنيات والزجاجيات و

ن شف عالطرق العلمية المستخدمة في الكالطبوغرافية والصور الجوية، و الوسائل و

 المواقع األثرية دون القيام بأسبار أو أعمال الحفر.

 المسح األثري: أهمية .2

كان المسح األثري في بداية األمر ال يعدو أن يكون مجرد إجراء أولي يسبق  

صبح المسح الحفرية، يحدد عن طريقة حيزها و إطارها، غير أنه مع مرور الزمن أ

التي يتضمنها  تخصصا قائما بذاته كغيره من التخصصاتاألثري هدفا مقصودا، و

فالمسح األثري فضال عن األثريين على الحفرية،  يفضلها الكثير منعلم اآلثار، و

ن طلبة في مختلف ذلك يجعل نظرة الباحث األثري واسعة و شاملة، و يسمح بتكوي

الحفرية التي تهتم بموقع  فترات تاريخية متعددة، عكسأنواع المعالم والبقايا األثرية و

أن الحفرية غير  هذا ال يعنياه المكتشفة معزولة عن محيطها، ودراسة بقايواحد و

يعكس للباحث األثري معلومات كافية في بعض  لكن المسحو ملتانكامتمهمة بل هما 

على ما جمعه من لقي،  األحيان عن مواقع كثيرة، و من خالل التحاليل التي يجريها

الخاصة  الجوانب على مختلف ربط العالقة بينها ومقارنتها ببعضها البعض، يتعرفو

انه التعرف على المراحل التاريخية التي عرفتها المنطقة بأصحابها، حيث بإمك

الحركة العمرانية المصاحبة له، الممسوحة، و تطور االستيطان البشري بها، و 

ظروف تطورها أو انحصارها، و توزيعها الجغرافي، والعوامل المتحكمة فيها، و

بين التجمعات وبإمكانه أيضا استجالء المظاهر االقتصاية و التجارية و العالقات 

 2السكانية داخل المنطقة الممسوحة و خارجها. 

                                                             
طقة باعزيز الصادق، المسح األثري و توضيح المفاهيم عن المسح األثري في الوطن العربي، المؤتمر الثاني عشر لآلثار في الوطن العربي، المن - 1

 .52، ص 1993العربية للتربية و الثقافة، تونس ،
 
 . 55المرجع نفسه، ص - 2
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المواقع األثرية، مساهمة فعالة في حماية المعالم وكما أن للمس األثري 

تتهدم ضع برامج التأهيلها و تنميتها، وقد تتدثر وفبتحديده و حصره لها يسهل عملية و

شاهدا عليها، و كم من أثر  بعض المعالم فتبقى بعض الصور الملتقطة أثناء المسح

 1تي أنجزت حوله.المخططات و الخرائط الم يبق مما يعرفنا به إال الصور ولزال و

 متطلبات المسح األثري .3

يتطلب المسح األثري تظافر جهود رجال من مختلف  بعثة المسح األثري:

التخصصات، على رأسهم عالم في اآلثار متخصص في المسح األثري، له خبرة في 

دراسات الميدانية و المسوحات األثرية و التحكم في األجهزة المستعملة في الكشف ال

عن اآلثار و تحديدها، و إليه توكل مسؤولية تسيير البعثة وتوجيه اعضائها كل حسب 

 اختصاصه، و مراقبة سير العملية من بدايتها إلى نهايتها، و إصدار النتائج والتقارير

كل المواقع والمعالم األثرية التي ترجع إلى فترات ومادام المسح األثري يشمل 

ات، أن تضم بعثة المسح باحثين أثريين في كل التخصص تاريخية مختلفة، فإنه يجب

الصيانة والترميم، واآلثار اإلسالمية و اآلثار القديمةكتخصص آثار ما قبل التاريخ و

وعلم المسكوكات  ديمةاللغات القخصصين في علم الكتابات األثرية وباإلضافة إلى مت

 غيرها، كما يجب أن يرافق هؤالء الباحثين األثريين علماء متخصصون في علومو

فيه بتحديد أماكن تواجد المعادن  مساعدة لعلم اآلثار كالجيولوجيا الذي يقوم المختص

التربة و األحجار و خصائصها و نفس الحال بالنسبة للطبوغرافيا  و طبيعتها و أنواع

ن يرافق البعثة متخصصون فيها، لتحديد المواقع األثرية على الخريطة و حيث يجب أ

رسم خرائط لها وفق مقاسات مختلفة صغيرة و كبيرة، فضال عن تفسيره للخرائط 

 2الطبوغرافية و الصور الجوية.

 ثانيا:التنقيب األثري 

 :مفهوم التنقيب األثري .1

يعتبر التنقيب في اآلثار أحد الوسائل الرئيسية و أبرزها في علم اآلثار، و الذي  

من خالله يتم جمع اللقى و التحف األثرية على اختالف أنواعها و موادها، من أبنية 

و فخار و نقود و حلي و غيرها، و لقد تطور مفهوم التنقيب األثري عبر مرحلتين 

ل بأن التنقيب هو عبارة عن مغامرة للبحث عن الكنوز األولى سار فيها المفهوم القائ

                                                             
 .57المرجع نفسه، ص  - 1
 .38بوترعة محمد، المرجع السابق، ص - 2
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الثمينة لالتجار بها أو لتزيين قصور الحكام و األثرياء، و من ثم كانت أعمال التنقيب 

ال تعبأ بإتالف البقايا غير الثمينة، و قد شهدت أغلب المواقع األثرية المنقب فيها 

يب و تدمير، غير أن هذا خالل هذه المرحلة أتعس أيامها لما لحق بها من تخر

المفهوم تغير خالل المرحلة الثانية، و بدأ التنقيب بأخذ الصيغة العلمية الصحيحة، 

فأصبح يبحث عن كل المخلفات المادية للحضارات السابقة، ال يفرق بين آثار من 

وآثار من الفضة أو الذهب، وال يتوقف الباحث األثري عند المصنوعات  طين،

 1يجمع حتى العظام. الطينية فحسب بل

 2أهداف التنقيب األثري: .1

 :ن معرضةتكو تهدف بعض األعمال التنقيبية إلى إنقاذ اآلثار التي إنقاذ اآلثار 

 لألخطار من جراء بعض المشاريع التي تبرمج في محيطها، كأن تشق الطرق

 ؛المساكن أو تشيد السدود و غيرهاأو تحفر القنوات أو تبني الدور و 

  :لتي اتهدف مختلف التنقيبات إلى حماية اآلثار، فاألخطار حماية اآلثار

لتي اال تقل عن تلك  األثرية المتواجدة في باطن األرض تتعرض لها البقايا

فلربما يمكن التحكم في ، ا اآلثار الموجودة فوق سطح األرضتتعرض له

سه نف اإلنسان يعدا تبقى األولى تموت موتا بطيئا وحماية هذه األخيرة، بينم

 إخراجها.ي تلك الحالة دون التنقيب عنها وعن حمايتها وهي ف عاجزا

 :ت و ضاراتعد المكتشفات األثرية مخلفات مادية لحضارة من الح دراسة اآلثار

و استعملها في مختلف األغراض،  نتاج مجتمع من المجتمعات صنعها

آة مر إلنسان، فهيبا عالقةواألثري لما ينقب عنها ويدرسها لما لها من صلة و

واه ذوقه الفني و مست منها يمكن التعرف على قدرته الصناعية وعاكسة له و

 معتقداته.الحضاري، واالقتصادي وأفكاره و

 :عاملة  ة يدتتألف العديد من فرق التنقيب من الطلبة، فهم من جه تكوين الطلبة

مراقب  يكون معها يكفي أنيخشى منها شيء على المكتشفات و متخصصة ال

لحفر لتدريبهم و تكوينهم على أعمال ا من جهة أخرىوموجه له خبرة مسبقة، و

ة في ستقلمتأهيلهم لقيادة أعمال تنقيب نفيذه إلكسابهم الخبرة الكافية وطرق تو

 مواقع أثرية مختلفة.

                                                             
 .56، ص 1998، 1رودريغو مارتن غاالن ، مناهج البحث األثري و مشكالته، تعريب و تقديم و إضافة خالد غنيم، معهد ترمانش، دمشق، ط - 1
 .57لمرجع نسه، ص  - 2
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 ألثريةأساليب التعامل مع المكتشفات ا المطلب الثالث:

 ن خالل:يتم التعامل مع المكتشفات األثرية م 

 التسجيل : أوال:

الضرورية التي يجب أن تصاحب أحد األعمال الرئيسية ويعد التسجيل من  

من أولها إلى آخرها، و يكون التسجيل يوميا في سجل يسمى دفتر اليوميات  الحفرية

تجل فيه الحالة التي كان عليها الموقع قبل الحفر و المراحل التي تمر بها الحفرية، 

رية يحدد تاريخ ومكان المكتشفات األثرية وصفا دقيقا، فالمكتشفات المعماووصف 

هويتها، إذا كانت ة للنقطة المرجعية، ومقاساتها وشکلها واحداثياتها بالنسباكتشافها و

الزخرفة إن وجدت، زل أو لغرفة أو مدخل أو برج... ونوع مواد البناء وجدار منع

مواضيعها، دون أن ننسى الطبقة التي ا وقنية البناء و للزخرفة عناصرهوصف لت

إلحالة على المخططات في السجل نفسه ينبغي اإليها هذه البقايا المعمارية، و تنتمي

ايا األثرية األخرى البق 1اسومات الزخرفية التي أنجزت حولهالرالمعمارية والطبقية و

 تحمل عدة غيرها، توضع لها بطاقات تقنيةكالفخاريات والمعدنيات و الزجاجيات و

الطبقة التي ينتمي إليها، مع منحها معطيات مثل تاريخ ومكان االكتشاف، نوع األثر و

 رمز المربع و الطبقة و رقمها ضمن المكتشفات األخر، يسجل رقما تسلسليا يحمل

حالة دائما على أرقام السجل القومي، مع اإل عليها هذا الرقم و على البطاقة و على

ي أخذت لها، التوضع الطبقي هو اآلخر بحاجة إلى الوصف الصور التالرسومات و

ما طبقة بما فيها لونها، طبيعتها و الدقيق في السجالت اليومية، حيث ينبغي وصف كل

الصور الخاصة بها، أن ننسى سمكها ورقم المخططات و تحتويه من مخلفات دون

المخططات و مختلف في السجل لفهارس الصور و كما ينغي أن نخصص

صورة أو رسم او مخطط و  سومات، توضع فيه أرقام مصحوبة بوصف لكلالر

 2تاريخ إنجازه.

 

  التصوير:ثانيا: 

                                                             
 .41، ص1995، 1الح، بيروت، طحيدر کامل، منهج البحث األثري و التاريخي، مكتبة الف - 1
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يعد التصوير من أهم الوسائل التسجيلية في الحفريات، فهو تسجيل صادق غير 

المخططات يعطي للبحث المنشور ، فوجود الصورة إلى جانب الوصف وللطعن قابل

تصبح للصورة ديا وصورة منسوخة آليا لألثر، وشاهدا ماأكثر مصداقية باعتبارها 

جزء منه أو يسرق، ففي الحالة  أهمية أكبر عندما يتعرض األثر إلى خطر فيتلف

الثانية  األولى يمكن ترميمه انطالقا من الصورة الملتقطة له قبل تكسره، وفي الحالة

يمكن أيضا من ول الصورة في مختلف مراحل البحث والتحريات السترجاعه، تستعم

تناء بالتصوير مجريات من ثم وجب االعنسخه، ولها إعادة صنع المادة وخال

ير الموقع بدايتها إلى نهايتها بل ينبغي تصو تفاصيلها لحظة بلحظة منالحفريات و

ية و صوتية بالكاميرا )فيديو(، صور مرئفوتوغرافية، و قبل بدء فتؤخذ عن صورة

 فيها مزايا تفتقدها األولى إال أنه ال يمكنأحسن ووإذا كانت هذه الوسيلة أحدث و

 1ية ألنها تمدنا بصور فوتوغرافية.االستغناء عن األولى، بل هي ضرور

و حتى تكون عملية التصوير ناجحة يستحسن أن يتكفل بها مصور محترف، فهو

 ثارتصوير اآلطرق تحميضها، واللتقاط الصور و األدرى بالوقت و الجهة المناسبة

لى عن تصوير المناظر الطبيعية، فاللقي األثرية تحتوي أحيانا كثيرة ع يختلف

 لحليلحفر على تحف صغيرة كالمسكوكات واقد يعثر أثناء اكتابات دقيقة وزخارف و

ا، أدوات حجرية و تتطلب هذه التخف تصوير تفاصيلها و جزئياتهوبقايا عظمية و

 الها.تعمالتحكم في است التصوير ووهذا يستلزم توفير الحلقات المكبرة المرفقة بآال

يجب أن تلتقط صور عديدة للمعثورات ومن زوايا مختلفة وفي جميع مراحلها، و

يجب أن تصور مع محيطها داخل عنها نهائيا، و الكشف من بداية ظهورها إلى

إليها و تلتقط صور تشمل الموقع  المربع و ما فيه من مخلفات و الطبقة التي تنتمي

مالئم يمثل هذه ال الوقتية اكتشاف تظهر على وجه األرض، وكل عملبعد وكامال، 

 2.المناظر العامة وهو وقت شروق الشمس أو غروبها

 

 

 الثقافي الوعي نشر و الثقافية المطلب الرابع: المؤسسات

                                                             
 .46حيدر کامل، المرجع نفسه، ص  - 1
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 بدءا األثري الوعي نشر مجال في كبيرة مسؤوليات الثقافية المؤسسات على تقع

 على الحفاظو منها القائم تنظيم إعادة المتاحف إقامة حتى األثرية بالكشوف العناية من

 فيالجغرا التغير و الطبيعية والعوامل الزمن عدوان و الناس عدوان من اآلثار

 الكثيرب المجال فيهذا مطالبة وهي اآلثار يهدد وعندها العمرانية المشروعات وزحف

 .ذلك من

 الحديثة العرض بوسائل تزويدها و للثقافة مراكز إلى المتاحف تحويل.1

 المتاحف أمناء إلعداد خاصة عناية توجيه مع ضرورة والبطاقات وبالنشرات

 الهام؛ التثقيفي بدورهم لالضطالع

نسيق الت تحقيق التقارب بين المؤسسات التربوية و المؤسسات الثقافية بما يكفل.2

 ؛الوعي الثقافي من أجل أهداف نشر

اآلثار وتصويرها وإصدار المؤلفات عنها وتشجيع االهتمام بحصر وتسجيل .3

 ؛ 1في مجال اآلثار... حركة النشر والتأليف

 ؛رثاإبراز قيم اآلالعناية باألفالم التسجيلية كأداة لنشر الوعي اآلثاري و.4

 تشجيع زيارة المتحف و المناطق األثرية ومراجعة رسوم الدخول بحيث ال.5

 ؛احفالتردد على المتمواقع اآلثار و تكون حائال بين المواطنين وبين زيارة

 عامةالثقافة ال االهتمام إلى جانب النشر العلمي بالنشر عن اآلثار ألغراض.6

 ؛يهافالعمل على مشاركة المواطنين واإلعالم باألحداث والمناسبات األثرية و

 ؛يةألثرالنشر عن اآلثار و البحوث تنمية الجهود المحلية و القومية في مجال ا.7

 تباتبالمكتبات المتخصصة كدعامة تعمق الوعي اآلثاري وتحويل المك العناية.8

ة لحديثاعلمي و ثقافي وتزويدها بالمراجع والمعدات المكتبية  إلى مراكز إشعاع

  ؛للنهوض بدورها في مجال النخصص والمعنيين بالثقافة األثرية

تعريب و نشر المؤلفات األجنبية القديمة في موضوع التراث الحضاري .9

  2؛ألمةل

ن مامة دعم جمعيات التاريخ و اآلثار في البالد العربية بصفتها وسيلة ه .10

 ؛بين مختلف الطبقات وسائل نشر الوعي اآلثاري

                                                             
آلثار سي لادونييه جيبومار، الحفظ على المدى الطويل للقطع األثرية، ترجمة: أحمد الشاعر، عن كتاب الحفظ في علم اآلثار، المعهد العلمي الفرن - 1

 .62الشرقية، القاهرة، ص 
 .64المرجع نفسه، ص  - 2
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ة دراسإعطاء التراث أهمية خاصة في الجامعات و المعاهد العربية كمقدمة ل .11

 .العلوم واآلداب والفنون

 المبحث الثالث: اآلثار بمدينة تبسة

بالنسبة للتقسيم اإلداري قبل األخير  12هي الوالية رقم  والية تبسة

عاصمة الوالية  .تونس تقع في شرق الجزائر وهي منطقة حدودية مع الجزائر في

شهدت منذ غابر العصور حضارات متعددة سجلت تاريخها ، قد تبسة هي مدينة

ل مهمة جعلت االنسـان كل هذا راجـــــع إلى ثالثة عوام  بالمنطقة وتركت شــواهدها

هذا ، لهذا سنتحدث في : الموقع االستراتيجي، وفرة المياه، األرض الخصبةتقر بـهايس

 المبحث عن:

  ومميزاتها؛المطلب األول: موقع مدينة تبسة 

  :تاريخ مدينة تبسة وأصل التسمية؛المطلب الثاني 

 .المطلب الثالث: المعالم األثرية بمدينة تبسة 

 مدينة تبسة ومميزاتهالمطلب األول: موقع 

 سيتم التعرف على موقع مدينة تبسة من خالل هذا المطلب:

 :الموقعأوال: 

 1:الموقع الجغرافي .1

عليا هي واحدة من مدن الهضاب المدينة تبسة في الشرق الجزائري و تقع

أنها  ، كماكلم 39رق طرق الحدود التونسية ب هي مدينة تتواجد على مفتالشرقية، و

تل الكذا هي منطقة انتقالية بين بالخارج وعبور مهمة تربط الداخل تشكل نقطة 

( مساحتها هي في حدود  01الصحراء من جهة أخرى. أنظر خريطة رقم و

 ، يحد الوالية من: 2كلم 13878

 ؛الشمال والية سوق أهراس 

 ؛من الجنوب والية واد سوف  

  من  لم من الحدود الجزائرية التونسيةك 300من الشرق تونس )بشريط طوله

 لبواقي و خنشلة.الغرب أم ا

                                                             
 .2009المخطط التوجيهي للتهيئة ولتعمير لمدينة تبسة  - 1
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 كما تمر بها عدة طرق وطنية:

  ة مرورا إلى الذي يصل مدينة قسنطينة بالمدين 10الطريق الوطني رقم

 ؛الجمهورية التونسية

  ة الرابط بين مدينة عنابة ومدينة تبسة إلى مدين 16رقم الطريق الوطني

 ؛الوادي

  نة يربطها بمديهو المدخل الشمالي الشرقي للمدينة  82الطريق الوطني رقم

 ؛نحو الحدود التونسية )مركز العبور رأس العيون.( الكويف ليتجه

 والذي يربط بين منجم جبل العنق ، خط السكة الحديدية المار بالمدينة 

كة ببئر العاتر ومدينة عنابة، كما يتفرع خط آخر للس للفوسفات المتواجد

 .ف.ا بمدينة الكويالحديدية من مدينة تبسة إلى الجمهورية التونسية مرور

 الموقع اإلداري: .2

 بلدية، يحدها: 28دائرة و  12تعتبر مدينة تبسة مقر والية ، إذ تضم 

 ؛من الشمال بلدية بولحاف الدير  

 ؛من الشمال الشرقي بلدية الكويف 

 ؛حماماتمن الشمال الغربي بلدية ال 

 ؛الماء األبيض و العقلة المالحة من الجنوب بلديتي 

 ؛بكاريةشرقا بلدية و 

 هكتار.18400وتتربع على مساحة تقدر ب  غربا بلدية بئر مقدمو 
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 (: الموقع الجغرافي لوالية تبسة01الخريطة رقم )

 

 encarta 2009المصدر: 

 (: مدينة تبسة من القمر الصناعي01الصورة رقم )

 

 google earthالمصدر: 
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 (: الموقع اإلداري لمدينة تبسة02خريطة رقم )ال

 
 .1995المصدر: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

، الذي يصل ارتفاعو رمدينة تبسة عمى مستوى جبل أوزمو تتواجد 1الموضع:  .3

م ، وتتربع عمى ىضبة رسوبية و تحتل معظم سيل المرجة، و ترتفع عن  1500إلى

 .م 900سطح البحر ب 

 

 

 

                                                             
 .2009المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، تبسة،  - 1
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 : تاريخ مدينة تبسة وأصل التسميةثانيالمطلب ال

 أصل تسمية مدينة تبسة أوال:

  : (بتيفيناغ) سةتب

، والية تبسة عاصمة جزائرية مدينة ، هيتيفست :باألمازيغية طلق عليه

، مةالجزائر العاص كلم من 700تبعد حوالي  1947 الوالية سنةأصبحت عاصمة 

ديودور  م عن مستوى سطح البحر، ذكرها المؤرخ الكبير900العاصمة وترتفع ب 

 (Héracles) هرقل لىالذي يرجح نشأتها إ (Diodorus Siculus) الصقلي

وقد عرفت هذه  المدينة ذات المائة باب أي (Hictampol) هيكتامبول أسم تحت

حيث كانت مركزا تجاريا نشطا في التجارة بينها  فينيقيون التسمية في العهد

 .ومطار وطني الجمهورية التونسية ، وتوجد بها القنصليةاجقرط وبين

يرجــع أصــل مدينــة تبســة إلــى األصــل البربــري األول الــذي أطلقــه 

عليهــا ســكانها البربريــون والــذي يعتقــد حســب الترجمة الليبية القديمة إلى اللبؤة، 

اإلغريقي" هـركيليس " شـبهها لكثـرة خيراتهـا بمدينـة تيبـيس الفرعونيـة ولما دخلها 

العريقـة والمعروفـة تاريخيـا بطيبـة أو طابـا الفرعونيـة ثـم حـرف الرومـان إسـمها 

تيفيستيس لسهولة نطقها ومنذ ذلك التاريخ  لمـا دخلوهـا عنـوة فصـارت تسـمى 

 1.ارت تسمى بتيفستأختصرت كل الزيادة اللفظية منها وص

ق م إعتمـدها  814وهناك من يرجعها إلى ما قبل العهد الفينيقـي وفـي 

التجارية ثم إستولى عليها القرطاجيون  الفينيقيـون مركـزا لمبـادالتهم ورحالتهـم 

 2.ق م 247حوالي 

 لقـرنوبعد الفتح اإلسالمي في حـدود بـدايات القـرن الثـامن المـيالدي وا

ع ة مـألول وبعـد تصـحيح الفـاتحين األوائل إلسمها كعاداتهم اللغويـالهجـري ا

 الباء كسـرواألسـماء األعجميـة األخـرى صـارت تعـرف بإسـم " تبسـة " بفـتح التـاء 

 . هذا ومنامع تشديدها وفتح السين مع تشديدها أيضا وضلت هذه التسمية مالزمة لها لي

                                                             
 24، ص2005والتوزيع، الجزائر، حمد عيساوي ، مدينة تبسة وأعالمها بوابة الشرق رؤية العروبة وأريج الحضارات، دار البالغ للنشر  - 1
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لمغرب ارومانية تجاورها أول مدينة إسالمية في وتعد مدينة تبسة أول مدينة  

د نس قاإلسالمي عامة والجزائر خاصتا فبعد إنشاء المسلمين لمدينة القيروان بتو

 .اليأنشئوا أول مدينة إسالمية مجاورة للمدينة الرومانية المحصنة بالسور الع

 : تاريخ مدينة تبسةثانيا

قبل الميالد  1200ا حوالي عرفت منطقة تبسة الحياة ووجود اإلنسان عليه

بالحضارتين القفصية والعاترية العابرتين وقد ذكر  وذالك فيما يعرف لذي المؤرخون

الشيخ عبد الرحمان في كتابه القيم ) تاريخ الجزائر العام ( مدينة تبسة في العصر 

الحجري األوسط فقال عرفت مدينة تبسة نوعا من التقدم البشري وذالك بإستعمال 

لحيونات فصنعت منها األوعية واإلبر والسكاكين وإنطلق السكان من عظام ا

اإلنسان بالمدافن فكانت القبور على شكل نى المغارات إلى األكواخ المستديرة وقد إعت

والعظمية  هرم بالحجارة، ولقد خلف اإلنسان العديد من األدوات الحجرية القديمة

إن  1.التي مرت بها منطقة تبسة والفخارية وغيرها عبر مختلف الحقب التاريخية

مدينة تبسة من المدن العريقة بتاريخها التي عرفت تطورا و توسعا عمرانيا عبر 

 :التاريخية التي مرت عليها الفترات مختلف

  2:من الفترة ما قبل التاريخ إلى الفترة الرومانية .1

في فترة  لقد وجدت في تبسة دالئل على أن هذه المدينة أو المنطقة كانت مأهولة

ما قبل التاريخ، حيث تعتبر مقابر الدولمان و المقابر الميغاليتية المتواجدة على سفوح 

الجبال وكذا اآلثار المنتمية إلى العصر الحجري خير دليل على ذلك، إضافة إلى 

حجر الصوان المنحوت الذي يتم نحته و يستعمل كرأس رمح. ففي الفترة النوميدية ، 

يغ األصليين الفالحة و الرعي و تربية الحيوانات و بناء األكواخ عرف السكان األماز

التي أصبحت مع مرور الوقت مساکن وقصور وأصبحوا يعيشون في نظام اقتصادي 

و اجتماعي وسياسي وثقافي كما عرفوا الدين وتقاليد الدفن والفنون و اخترعوا 

ذي اشتهروا به خارج العباءة و البرنس و أكل الرغيف والكسكس وصناعة الفخار وال

 1200حدود المملكة آن ذاك. كل هذا قبل قدوم الفينيقيون البونيقيون إلى الجزائر عام 

، بسط الفينيقيون قبل الميالد 146إلى  5من القرن  قبل الميالد. في العهد الفينيقي

نفوذهم على تبسة دون حروب تذکر و بدأت المبادالت التجارية تعرف ازدهارا و 

                                                             
 .24، ص 2005أحمد عيساوي ، مدينة تبسة وأعالمها بوابة الشرق رؤية العروبة وأريج الحضارات، دار البالغ للنشر والتوزيع، الجزائر،   - 1
 حلي لوالية تبسة.المتحف الم - 2



ية بمدينة تبسةالفصل الثاني:                                                 التعريف بالمناطق األثر  
 

 

57 

نا و مراكز تجارية عديدة أهما قرطاج على خليج تونس و بعد ثالثة قرون شيدوا مد

نجحوا في الفالحة والتجارة وازدهر اقتصادهم وكونوا أسطوال بحريا عظيما و 

ثم توغلوا داخل البالد بالجهة  ،استولوا على عدة جزر في البحر األبيض المتوسط

 أهراس ومادور وتبسة.الشرقية و بنوا ثالثة مدن كمراكز تجارية في سوق 

ابات شواهد قبور عليها كت، قبور محفورة في الصخر في جبل الزيتون آثارهم:

وعة و متن بونيقية عثر عليها في بئر العاتر، مصابيح زينية و فوانيس، أواني فخارية

 . كثيرة بالمتحف

 (: مدينة تبسة خالل العهد الروماني01المخطط رقم )

 

 لمدينة تبسةالمصدر: المتحف المحلي 

الفالحي وقد عرفت المدينة خالل فترة العهد الروماني تطورا في النشاط 

م(، بعده جاء  138) إلى  117العمراني بقيادة خاصة أدريان والصناعي و

Septime Severe ابنه وCARACALLA  هما من السكان األصليين األمازيغ أو

 من أحسن الفترات ازدهرا في كانت هذهم( و 217م إلى  193النوميديين ) اللبيبين

ار الرومان بناء من أثوالفنون. والثقافة والعمران الفالحة و التجارة و االقتصاد و

الجسور السبعة على وادي زعرور وقوس النصر السور القديم والمسرح المدرج و
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الرسوم والدار فساء الغنية باأللوان والحمامات المفروشة بالفسيومعبد مينارف و

 .تبسة العتيقةورة برزقان للزيوت معصة والروماني

 (: قوس النصر كركال02الصورة رقم )

 

 (: معبد مينارف03الصورة رقم )

 

 المصدر: المتحف المحلي بوالية تبسة

ادعى م ( كل السلطات بيده و305 -م  284احتكر اإلمبراطور دفليانوس )

و قسم  الضرائب الربوبية و كان شعاره )الشمس التي ال تغرب(، وقد أفرط في

الذين انتصروا  تزعم الصراع ضد المسيحيين،اإلمبراطورية إلى شرقية وغربية و

سنة  قاموا بجعل المسيحية ديانة رسمية لإلمبراطورية الرومانيةم و 313عليه سنة 

أهملت ثر الظلم و التنافس على السلطة وتعددت المذاهب الدينية وبعده كم(، و 385
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تمرد الجيش، مما أدى إلى استغالل الوضع من طرف الفالحية والمشاريع العمرانية و

 م. 429الوندال سنة 

 1فترة االحتالل الوندالي و البيزنطية: .2

 ية، وكما قلنا سابقا استغل الوندال الوضع و هاجموا اإلمبراطورية الرومان

م ( 533م  439بسطو سيطرتهم على جل أراضي هذه األخيرة في أوروبا و أفريقيا )

ن عة قروأرب تبسة قام الوندال عند دخولهم للمدينة بتهديم كل ما بناه عدوهم خالل ففي

 عكس. أرسللم تعرف المدينة تطورا بل بالمن جسور و دور و معابد و حصون( و)

يا فريقإمبراطور روما الشرقية أو بيزنطة جيوشه إلى شمال إاإلمبراطور جيستيان )

م و انتصر على  533عام تبسة حوالي بقيادة الجنرال بليزاريوس الذي وصل 

ت أصبحة لتصبح والية ثانية بعد قرطاج وحل محلهم ، رفع تبسالوندال وطردهم و

بهم يعج سكان األصليين لم. غير أن اليات السبعة البيزنطية في افريقياإحدى الوال

ة، غزا الوندالاعتبار أنهم مثلهم مثل الرومان وثاروا ضد البيزنطيين على الوضع و

لى إ يستهدفون نهب ثروات تبسة خاصة بعد وضع بليزاريوس بعض القوانين الهادفة

ع لرجواالمكونة من بالدهم، مما أجبر بليزاريوس على تموين القسطنطينية بالمال و

على قيادة الجيش، فتصدى له  SALOMONإلى بيزنطة، فخلفه البطريق سلومون 

ن، طنيين على الغزاة البيزنطييالو افدياس "ملك األوراس و اشتد ضغط الزعماء

جلب المهندسين من أسرى الحرب و المساجين و عامل 800فجمع البطريق حوالي 

ضل بناء األسوار لتحميه هو ، عوض أن يرمم ما هدمه الوندال فوالمعماريين

 .وجيشه

 ؛السور البيزنطي الذي يحيط بالمدينة العتيقة حاليا  

 ؛ر حول مبنى البازيليك الرومانيةسو 

  . سور حول تبسة القديمة الواقعة على سفح جبل الدكان الشمالي 

 ( برجا للمراقبة.50خمسين ) 

" أنطالس" قائد قبائل بين األميرأن جاءت المعركة الفاصلة بينه و هكذا إلىو 

ر )خارج الحصن(، فانهزم النمامشة على ضفة وادي زعروالفراشيش ولواتة و

وعادت السلطة إلى  األسوار التي بناها بنفسه،م تحت  546قتل عام سلومون وأسر و
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إلى أن جاء الفتح اإلسالمي  دخلت المنطقة كلها في فوضى و تدهورملوك البربر و

"الكاهنة داهية بنت ماتيا الزناتية" فقاومت المسلمون  و استلمت القيادة ،م 647سنة 

 .)هجري( 64م  701حتى قتلت على يد حسان بن النعمان جنوب تبسة عام 

 (: تبسة خالل الحكم البيزانطي02رقم ) مخططال

 

 المصدر: المتحف المحلي لوالية تبسة

 :الفتوحات اإلسالمية.3

تبسة من المدن التي وصلها اإلسالم قبل غيرها من المدن الجزائرية األخرى،  

م( قرب سبيطلة )بتونس( بين جرجير ملك 647هجري )29ألن المعركة األولى في 

، تروي المصادر انتصر الجيش اإلسالمي آنذاكالروم وعبد هللا بن أبي سرح، و

ارة تبسة في ذلك الوقت، غير أن التاريخية أن سبيطلة التونسية حاليا كانت تحت إد

م( بواسطة القائد عقبة 682هجري ) 62الدخول الفعلي للمسلمين إلى تيفست كان سنة 

 بن أبي سرح دون مقاومة تذكر، وتم تغيير اسم تيفست إلى تبسة ، عبد هللابن نافع و

بقي الحال كما هو عليه و تعاقب على حكم و انضمت تبسة إلى الخالفة اإلسالمية.و
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في ين بعد سقوط دولتهم استول البربرعلى الحكم، وتبسة األغالبة و الفاطميين و الذ

عرفت تبسة اجتياحا للهاللين الذي استولوا على الحكم و طردوا الرومان  1056سنة 

و في  .قرون من الزمن 4الشرقية تقريبا  المنطقةلمتبقيين من تبسة و حكموا تبسة وا

 م1846إلى أن دخلها الفرنسيين سنة  أصبحت تبسة عثمانية 1537عام 

 لعثمانيا(: تبسة خالل العهد 03المخطط رقم )      (: المسجد العتيق 04الصورة رقم )

 -تبسة–مصلحة التراث الثقافي لمديرية الثقافة المصدر:  

 1فترة االحتالل الفرنسي: .4

 والعقيد، بقيادة الجنرال روندون 1846رنسيون تبسة ألول مرة سنة دخل الف

 أن المحاولة األولى الحتالل تبسةسة بالمدافع، علما بستر نوت، مدمرين ت

ا م لكن لم يتمكنوا من الوصول إلى األهداف نظر1842اإلستراتيجية كانت سنة 

نة عوض أن يرمموا ما هدموه شيدوا الثكو 1856لصمود السكان، و في سنة 

عرفت نوعا  االحتالل الفرنسي مدينة تبسة. ففي فترة العسكرية جنوب القلعة الحالية

ات ذات طابع أوروبي في الجهة نمراني من خالل بناء المستعمر لسكمن التوسع الع

كز القديم، بإعادة رسم الممرات الغربية للمركز القديم لتبسة، كما تم إعادة تنظيم المر

 تعويضها بأخرى أوروبية.منازل وهدم بعض الو
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 م 1856بسة سنة (: مدينة ت04مخطط رقم )

 

 المصدر: مصلحة التراث الثقافي لمديرية الثقافة، تبسة

 

  :سة بعدة مراحل أهمهابمرت ت 1:فترة ما بعد االستقالل .5

تقالل لم تعرف المدينة توسعا كبيرا عقب االس :1972_ 1962ألولى من سنة ا .أ

ت كما ظهرت توسعا التي تركها المستعمرون بعد خروجهم ، حيث استغلت المساكن

 39.33جديدة للنازحين من األرياف بحثا عن عمل حيث بلغت المساحة المستهلكة ب 

 هكتار. 

عرفت تطورا سريعا في تعميرها، بسبب  :1988_ 1972الثانية من سنة   .ب

مما جعلها تستفيد من عدة مشاريع من أجل . 1974سنة  ترقيتها لتصبح مركز والئي

وشهدت أكبر تسارع في وتيرة توسعها المجالي  ،ا و تنميتهاديناميكية جديدة فيه بعث

نتيجة النجاز عدد كبير من المساكن بعضها أنجز من طرف الخواص دون ترخيص 

 ،ZHUNمن المصالح المختصة، والبعض األخر في إطار المناطق السكنية الجديدة 
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المنجزة في هذه هذه األخيرة تركزت في الجهة الغربية للمدينة وقد بلغ عدد المساكن 

 ،كما ظهرت عدت خدمات ومرافق جديدة كمقر الوالية، المطاسكن  8959الفترة 

فة إلى توطين المنطقة ، باإلضاالمعهد الوطني للتعليم العالي وغيرها من التجهيزات

 1472منطقة النشاطات. استهلك العمران في هذه الفترة مساحة تقدر ب الصناعية و

 كتار للسنة. ه 92ار بمعدل زيادة هكت

التوسع  عرفت مدينة تبسة استمرار في وتيرةإلى يومنا هذا: 1988لثالثة من ا .ج

قم ريق رللمدينة على طول الطالعمراني، اذ واصل العمران زحفه في االتجاه الغربي 

 ،مدينةبال التي تميز باقي الجهات االتجاه األنسب لتوسعها ( بسبب عوائق التوسع) 10

مها في تغطية النقص في وب الفارغة و التي استغلت معظكما حدث تكثيف للجي

ت أنجزف، أما منطقة التوسع فقد خضع العمران فيها إلى التخطيط المسبق التجهيزات

 السلطات على تزويدها ، وحرصتع سكنية طغى عليها السكن الجماعيفيها مشاري

 التجهيزات الضرورية للسكان.بالمرافق و

 وخططا مففي هذه المرحلة التوسع العمراني للمدينة في اتجاه الشمال و الغرب 

و  PUDمنظما، من خالل المخططات العمرانية مثل: مخطط التعمير الرئيسي 

فيما بعد، ففي هذه الفترة ظهرت  PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

ب ة في هذه الفترة اتسعت المدين(. وZHUN IMمجموعة من المناطق السكنية )

بالغة مالي المساحة المعمرة بالمدينة والمن إج 34.19هكتار ، أي بنسبة  850.62

 .2008هكتار في سنة  2488

 المطلب الثالث: المعالم األثرية بمدينة تبسة

بها  حتفاظااحسن ألثرية والتاريخية ااألهم المعالم ألتعرف تبسة اليوم باحتوائها 

ع المواقبنية قوس النصر، البازيليك والسور البيزنطي كما أنها غ في إفريقيا، كالمعبد،

 ينة منالمد ثار المدفونة، ويعتبر وسطاآلثرية وأرضيتها التحتية، تحوي العديد من ألا

 :اآلثارت التي تشمل أغلبية هذه الأهم المجا
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 (: المعالم األثرية لمدينة تبسة05المخطط رقم )

 

 الثقافي، مديرية الثقافة لوالية تبسةالمصدر: مصلحة التراث 
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 :لقلعة البيزنطيةا .1

 (05الصورة رقم )        

م على يد القائد 535يعود تاريخ تشييدها حوالي سنة 

جستنيان،  اإلمبراطورالروماني صولومون في عهد 

المدينة،  ية الجالية البيزنطية والدفاع عنوذلك لحما

أبواب رئيسية  3وبرجا للمراقبة  91تحمل القلعة 

 .الك، باب صولومون وباب كرباب شالة :هي

 

 

 google imagesلمصدر: ا

 :فمعبد مينار .2

هد في ع م(217-193)يعتبر من أشهر المباني الرومانية تبسة بني بين سنتي  

 لهةآلسبتيم سفار، تحت إشراف أنطونيوس وقد شيد هذا المعبد تكريما  اإلمبراطور

 كلها دحول هذا المعبد إلى متحف يتضمن قطع أثرية جد قيمة تعو  ، الحكمة مينارف

نينات لى قإ باإلضافةإلى الفترة الرومانية من جرار، فسيفساء، أطباق وأواني فخارية 

 .الجنائزي واألثاثالعطور 

تيم هد سبحكمة و الفن في عهو معبد وثني قيل أنه لمينارف شيد لعبادة آلهة الو

ل حجمه صغير لكن عظمته كبيرة فقا م(217-193) ركال سنةابنه موريس كاسفار و

تبر د يعهذا المعبمدن اآللهة، وعنه ستيفان غزال: " عند الرومان أجمل المباني في 

من حيث   NIMES غالبا ما يقارن بالمنزل المتواجد نيمسالمعابد المتبقية و من أجمل

لهة لآل لم يظهر الكابتول إال في وقت الحق حيث أهدىاألناقة والمقاسات الدقيقة و

 .يقدسهاو جونون و جوبتير الذي يمجدها والثالث مينارف 

م ( تحت إشراف 217 –م 193يعود بناؤه إلى عهد سمبتوس سفروس )  

م و هو يقع في القسم  3أنطونينوس المقرب من اإلمبراطور أدريانوس خالل القرن 

 .السور البيزنطي قرب قوس النصر كراكال الشمالي من المدينة داخل
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فهو بيت مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب كما هو الحال في هياكل المدن 

م على المستوى  5.2م أرضيته ترتفع بــ  75.6م و عرضه  8المغربية عامة طوله 

األرضي نصعد إليه بواسطة درج يأخذ شكال هرميا ويقع الناووس على بعد أربعة 

 1.القاعدة و الباب المؤدي إلى المدخل أمتار من

ي لونه بفعل العوامل إذا نظرنا إلى الخارج فهو بناء قديم أصفر مع تغير فو 

ديعة في شموخ تقف أربعة أعمدة كورنثية مقابلة بتيجانها األفقية البالطبيعية، و

الديني و هناك نقش يمثل  يزين اإلفريز صور مختلفة ال تخرج عن اإلطاروتكامل و

ما هو في حقيقة األمر إال اآللهة القرطاجية ) بعل حمون ( باإلضافة إلى الكبش و

صور تمثل مسوخ بشرية بأذرع عديدة و أفاعي ملتوية، ويزخر المعبد من الداخل 

آلهة مصنوع من الرخام  12بلوحات فسيفسائية والحلي وتبوت حجري مرسوم عليه 

 .2ورؤوس التماثيليح الزيتية المصابالفاخر إلى جانب األواني الفخارية و

 (: معبد مينارف06الصورة رقم )

 

 المصدر: من عدسة الطالب

 
                                                             

 .87 لمرجع نفسه، صا - 1
 .156المرجع السابق، ص - 2
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 :معصرة الزيتون برزقان .3

 كم عن مدينة تبسة على الطريق 35تقع هذه المعصرة الرومانية على بعد  

 التلعائلالمؤدي إلى بئر العاتر، تعتبر أكبر معصرة زيتون في كل إفريقيا وهي ملك 

 3ن مم تتألف 78ترجان طولها حوالي  اإلمبراطورالرومانية الثرية، شيدت في عهد 

 .الكبيرة باألقواسطوابق، كما تتميز 

 (: معصرة الزيتون برزقان07الصورة رقم )

 

 المصدر: من عدسة الطالب

  (:الكنيسة الفرنسية)متحف تيفاست  .4

 15كنيسة بنيت في العهد الفرنسي وقد حولت إلى متحف في  األصلهو في 

ا م، يعرض هذا المتحف مجموعة أثرية تعود إلى فترات مختلفة منه1971أكتوبر 

 فةباإلضار، مزهريات، القدوأواني فخارية، الصحون، المصاب الزيتية،  ،رلجراا

 .إلى تماثيل مصنوعة من الرخام ولوحات فسيفسائية
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 (الكنيسة الفرنسية)متحف تيفاست (: 08الصورة رقم )

 

  المصدر: من عدسة الطالب

 د:مسجد وضريح سيدي بن سعي .5

 م داخل السور البيزنطي تكريما1842شيد ضريح ومسجد سيدي بن سعيد سنة  

 من رياألثيتكون هذا المبنى  والصالحلهذا الولي الصالح الذي عرف بالزهد الورع 

سجد غرفة الضريح التي تعلوها قبة دائرية ومسجد تقام فيه الصلوات، يتميز الم

 .ميةالسإلبأعمدته الرخامية ولمساته الهندسية العربية ا

 دمسجد وضريح سيدي بن سعي (:صورة من09الصورة رقم )

 

 google imagesالمصدر:
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 :المسجد العتيق .6

وقد  م قبل أن تحتل فرنسا تبسة،1842يعود تاريخ بناء هذا المسجد إلى سنة  

 لمحضمي االساإلشيد في العهد العثماني وسط المدينة، يتميز هذا المسجد بطابعه 

نقو ببحيث تزينه أعمدة رخامية وتيجان مصنوعة من الحجر، أما منارته فقد زينت 

 ثريةاألغاية في الروعة، يعتبر هذا المسجد اليوم من المعالم  إسالميةش وزخارف 

 .التي تفتخر بها مدينة تبسة ميةالاإلس

 (: المسجد العتيق10الصورة رقم )

 

 google images   : المصدر

  :الكنيسة المسيحية .7

م 500بعد  الكنيسة المسيحية أو البازيليك تقع هذه البناية الدينية الضخمة على

نتي سأنينوس جليانوس بين  اإلفريقيعن القلعة البيزنطية، بنيت في عهد القنصل 

ى على شرف السيدة كرسبين النوميدية، حيث تحتوي هذه الكنيسة عل م(320-385)

م ثكبرى، ة الفالكنيس األولىباب الدخول الكبير بعدها يستقبلك المدرج الكبير، الكنيسة 

مل الصحن، طاولة القرابين المقدسة وأج ،ل، حوض الغسالنبالءيأتي حوض تعميد 

ين ، كانت تزاألحصنة اسطبالت األمتعةالحدائق وأحواض السباحة، مخزن مكان هو 

 .أرضية البازيليك فسيفساء غاية في الروعة نقلت إلى متحف تبسة
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 بعد عنلتي تتعد البازيليك المسيحية من أهم و أبرز المعالم األثرية بتبسة، و او

 ازيليك سنةم، تعتبر البداية األولى لبناء و تشييد الب500قوس النصر كراكال بحوالي 

م من طرف والي روما 322م في عهد القنصل اإلفريقي. و أيضا خالل سنة 310

 لذي عرف بعطفه علىا " JULIANOS ANYNOUS" أنينوس جليانوس

 المسيحيين. 

م من 385م إلى 313أما المرحلة األخيرة في تشييدها خالل الفترة الممتدة من 

قسطنتين عند انتدابه لعائلة السفريين واألفارقة والسماح للطبقة الغنية  قبل اإلمبراطور

 1.بالمشاركة والمنافسة في بناء البازيليك

ا النوميدية التي كانت من كما يذكر غزال أنها شيدت على اسم القديسة كريسبين 

تمسكها بآرائها أغنى المسيحيات في تلك الفترة، حكم عليها باإلعدام لعدم أعظم و

 2.هناك م و دفنت بالمعبد الّسري304-12-05بساحة تبسة بتاريخ 

و من أشهر من درس هذا المجمع الكنيسي العظيم " دوبري " " بالو " و " 

كرستين " و يتفقون على أنها بنيت خالل فترات تاريخية كانت في أوج غناها و 

الرومان في  من طرف  بأنها أقيمت" DUPRAT" " رفعتها، و يعتقد " دوبري

م وهي مهداة إلى القديسة " 212 –م 211الوقت الذي أقيم فيه قوس النصر خالل 

 3". لوليادو منا

عبارة عن مقبرة كانت  وأن البازيليك ه" GUII" في حين يرى المؤرخ 

جيل ى تبمركزا للحج له تم العثور على نقيشة في القاعة النفلية الشكل المخصصة إل

  ا.كريما لروح القديسة كريسبينء و تالشهدا

وم مرس "لقد تم تشييد أول فوق الرواق " السراديب " بعدها جاء مرسوم يطلق عليه و

، عدهاثيودوسيوس" الذي يقر بتهديمهما نظرا لصغرها و تشييد كنيسة أخرى على قوا

 "ه يعتبر ابقا أو خالل السنوات التي تليها، و عليسم المذكورة  385و ذلك كان سنة 

دوبري " أن البازيليك شيدت خالل فترة عرفت صراعات مذهبية و اشتهرت 

 بالمجمع الكنسي

                                                             
، ص ص 1999تبسة، انجاز وطبع مؤسسة الطبع ووراقة )الجديدة(، تبسة، الجزائر، د.ط،  علي سلطاني ، مرشد عام للمتحف و المعالم االثرية - 1

103-104. 
 .103المرجع السابق، ص  - 2

3 - GUII, « Basilique chrétienne d’Afrique du nord », Invention de l’Algérie, 1 texte 2 Illustration, Paris, 1992, p : 311. 
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 (: الكنيسة المسيحية11)الصورة رقم

 

 من عدسة الطالبالمصدر: 

 ال:قوس النصر كر ك .8

بني هذا القوس بأمر من القائد كورنا ليوس على شرف إمبراطور روما،  

مل وهو إحدى روائع تبسة، يحم( 217-211)كراكال بين سنتي  اإلمبراطوروأنجزه 

م وهو يعطي منظرا متميزا للقلعة 10.93ب  األرضركائز ويرتفع عن  4القوس 

 .البيزنطية العظيمة

 ة و هوة تبسمن أهم اآلثار العمرانية التي تميزت بها المدينة و يقع في قلب مدين

انت كم حيث 212سنة معلم أثري جميل خلّفه الوجود الروماني و يعود تاريخه إلى 

 األسرة السويسرية ) الســــيفيرية ( الحاكمة آنذاك و عندما

سي يز جنقدم اإلمبراطور كراكال حق المواطنة لكل أهالي شمال إفريقيا دون تمي

 .فرح األهالي التيفستيون به وأقاموا له قوس نصر كعرفان له بحريتهم
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  WERALIANIUS سقد بني بأمر القائد المدعو " كورنليوس أقريانوو

CORNELIUS  ست تيف إلفريقيين األغنياء سكانقائد الفرقة الراعة عشر المكونة من ا

 .ك الوقتسارس تساوي اآلن الفرنكات الذهبية بتقدير ذل 250لقد بلغت تكلفة بناءه و

صوص الكتابية باللغة الالتينية نه غني بالنألتصميمه مربع األقواس و 

بعض الطيور الموجودة الحيوانية والنباتية ومنها اآلدمية وبالرسومات المتنوعة و

 1.المدينة من كل مكروه على القوس يقال كانت تحمل تمثاال لآللهة أقست التي تحمي 

م وفي كل واجهة يوجد قوس بفتحة يقدر 11يرتفع ضلعه عن األرض بــ  

الحجارة متكون من  م وتجتمع الواجهات األربعة تحت سقف واحد4.0عرضها بــ 

البركانية الضخمة و تزين كل واجهة بعمودين كورنثيين، وفي أعلى األقواس أنواط 

نحوت بشكل بارز الم )ميداليات( تحمل صورا مختلفة انمحت معظمها فيما عدا النوط

ل الوجهة الشمالية خابنة كاهن حمص وفي دا 2(جوليا دومنا)تمثل والدة كراكال و

 ا.ة الحقة من بناء القوس وغير محددة تاريخيحلي مرللقوس توجد كتابات التينية ف

 وقد استطاع بعض المهتمين من الضباط العسكريين االستعماريين فك رموز 

 (.جيمينا)النص و يتضمن وصية قائد الفرقة الرابعة عشر المسماة  

 القوس النصر كراك (:12)الصورة رقم

 

 من عدسة الطالب المصدر: 

 
                                                             

 .83د عام للمتاحف، المرجع السابق، ص علي سلطاني، مرش - 1
 .84المرجع نفسه، ص  - 2
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 :تبسة الخالية .9

عن  كم2تعرف أيضا بتبسة العتيقة تعود إلى العهد الروماني، وتبعد بمسافة 

 16ى وسط المدينة تقع في السفح الغربي لجبل الدكان، كانت تضم معبدا يرتكز عل

عمود وتتضمن تماثيل، كانت تزين الفوروم مسابح، أحواض، حمامات معدنية، 

  .انمطاحن للزيتون وسواقي للمياه كان مصدرها جبل الدك

 ةتبسة الخالي(:13)الصورة رقم

 

 assotebessa.wordpress.com :المصدر

 :المقبرة المسيحية .10

عبد القادر،  األميرم عن المدينة العتيقة قرب شارع 300تتواجد على بعد  

يحتوي على التحف الفسيفسائية القيمة والرائعة الجمال وألواح من النصوص الكتابية 

م، اثر أعمال عمرانية، يعود 1976 جانفي 26االلتينية، اكتشفت هذه المقبرة في 

، ميالديإلى القرن الرابع والخامس  األثرية األبحاثتاريخ هذه المقبرة حسب نتائج 

ترة المسيحية ويدل على ذلك رسومات الصليب وأشكال دائرية وهي تعود إلى الف

تتضمن هذه المقبرة شواهد نذريه وفسيفساء، وقد  السالمترمز إلى اسم المسيح عليه 
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م كمعلم أثري وهي أيضا من شواهد الفترة الوندالية في مدينة 1980صنفت سنة 

 .تبسة

 المقبرة المسيحية(14)الصورة رقم

 

 google images المصدر:

 :السور البيزنطي .11

ن بي صبة، شيديعرف السور البيزنطي أيضا تحت تسمية القلعة البيزنطية و الق 

يدها في عهد جستنيان يعد من مجمل التعزيزات الدفاعية التي ش م(538-535)سنتي 

صالومون لردع الثورات المحلية وضمان السيطرة على المنطقة، هو من أضخم 

لحفاظ اتطاع ة وهذا ما يلفت انتباه كل من يزور المنطقة إذ اسفي تبس األثريةالمعالم 

على خصوصياته المعمارية بالرغم من مرور سنين طويلة على تشييده، يتميز 

ة عشرة وشكله المستطيل الذي يحتوي على مدينة تبسة القديم األربعةبأبراجه 

ون الومة، باب صمن الجهة الشمالي الباب كر كوالفوروم، به ثالث أبواب رئيسية هي 

من  نسبة للقائد البيزنطي الذي مات على مشارفه من الجهة الشرقية، وباب شالة

  .الجهة الجنوبية، في الفترة الفرنسية أضيف له باب رابع يسمى باب قسنطينة
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 السور البيزنطي(:15)الصورة رقم

 

 من عدسة الطالب المصدر:

  :القصر القديم .12

اريخ يتواجد القصر القديم جنوب شرق السور البيزنطي بحي الزاوية، ويعود ت

صورا عالتاريخية،تشمل  الدالئلحسب  ميالديتشييده بين القرنين الخامس والسادس 

ليها عبور ق، إسالميةمختلفة إذ عثر به على قطعة نقدية تعود للفترة البونيقية، أثار 

ت وابيت به أيضا تالفترة، إلى جانب هذا اكتشفكتابات، هياكل عظمية وحلي من نفس 

يتا بية، مصابيح زيتية وكؤوس زجاجية، يتضمن القصر اثنتا عشرة بها أواني فخار

 .مفروشا بفسيفساء جميلة التصميم تعود إلى الفترة الرومانية

 القصر القديم(:16)الصورة رقم 

 

 من عدسة الطالب المصدر: 
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 :باب سولومون .13

و أيقع على واجهة السور البيزنطي ، بني في الوقت نفسه من طرف الجنرال 

، وصنف كذلك ضمن م538-535البطريق سولومون عند بنائه للسور مابين عامي 

  .نفس التصنيف للسور البيزنطي

 باب سولومون(: 17)الصورة رقم 

 

 من عدسة الطالب المصدر: 

 :باب عين شالة .14

زنطي، بني في الوقت نفسه من طرف الجنرال يقع على واجهة السور البي

، كما صنف كذلك ضمن  م538-535سولومون عند بنائه للسور ما بين عامي 

التصنيف للسور البيزنطي، لكن باب عين شالة تم هدمه من طرف السلطات 

ن ب عيالفرنسية لكي تتمكن شاحناتها العسكرية من المرور "حاليا با االستعمارية

 .شالة هو ممر مستقيم
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 باب عين شالة(: 18)الصورة رقم 

 

 من عدسة الطالب المصدر: 

 :باب قسنطينة .15

م اب عاهو فتحة في السور أقامها المستعمر الفرنسي به، ومن بعد بني هذا الب

فعل ب) شكل عائقا أمام الحركة الميكانيكية نهألم تم هدمه 1856م وفي سنة 1856

 (.أبعاده الكبيرة وكذا تموقعه

 باب قسنطينة(:19)الصورة رقم 

 

 من عدسة الطالب المصدر: 
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 (:مستشفى بن جدة مهنية) الحي العسكري القصبة .16

لى عحوي تبسة، محاط بجدران وي يقع في الجهة الجنوبية الغربية للمركز القديم 

ل مخرج عند الواجهة الشمالية بمحاذاة باب قسنطينة، وساحة أوثة مخارج، الث

تشفى كمس نوفمبر، ومخرجين عند الواجهة الشرقية والغربية حاليا هذه الثكنة تستعمل

ى ج إلتعاني مبانيه من التدهور نظرا لقدمها وتحتا (مستشفى بن جدة مهنية) مدني

  .ت مستعجلةالتدخ

 مهنيةمستشفى بن جدة (: 20)الصورة رقم 

 

 google images  : المصدر 

 :متحف الهواء الطلق .17

حوي ييقع وسط المدينة وهو عبارة عن حديقة خاصة بعلم الكتابات المنقوشة،  

 ء، تمكأعمدة، تيجان ،نصب تذكاري، وأجزاء فسيفسا األثريةالعديد من المقتنيات 

  .االستعماريةجمعها من مختلف مناطق مدينة تبسة أثناء الحقبة 
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 متحف الهواء الطلق(:21)الصورة رقم 

 

 google images المصدر: 

 : المسرح المدرج .18

م، على شرف القنصل 77شيد في عهد اإلمبراطور " فسبيانوس" حوالي 

الخامس بعد عودة االستقرار إلى المنطقة و نجاح الفالحة و الزراعة و انتعاش 

توسيع المشاريع  1االقتصاد، و تطور القوانين و النظم االجتماعية و السياسية إجانب 

رح المدرج للرياضة و التمثيل و و األعمال و الفنون و التي من أبرزها بناء المس

 1.المصارعة

باالتجاه نحو الجنوب  " وللوصول إلى المدرج يجب المرور بحي " سولومون 

الشرقي وهذا األخير قد أنشأ على الجانب األيسر من الوادي الصغير ففي دراسة 

من طرف القائد " مول " تتحدث عن المدرج كتب : " أنه عبارة  1859أجريت سنة 

صف  146بــ  -داخليا –م محاطة ببناء يتنهي  50م إلى  45بة دائرية من عن حل

مدرج المنحوتة و المتقابلة في االتجاه، أما خارجيا فهناك عدد معين من األدراج التي 

                                                             
 .09 ،ص  1996عبد السالم بوشارب، تبسة معالم و مآثر، طبع المؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و اإلشهار، الرويبة، الجزائر،  - 1
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تؤدي إلى أماكن الجلوس و كذلك تم اكتشاف مدخلين يقودان إلى الحلبة متقابالن و 

 ". للمصارعين و للحيوانات المفترسةلهما نفس القطر األول اللذين بال شك 

إلقامة مثل هذا النوع كان مدرج تبسة في حالته األولى ذا طراز عيكرس و 

الطراز من المدرجات يتطلب تكون ردوم وهي أشغال تعود عليها الجنود الرومان. و

 1.تسلية الحامياتفالمدرج يكون بجانب معسكر و يتبع إليه، من أجل تدريبات و

مكانة، تحجز أماكنها في رابع كانت هناك عائالت ذات غنى وفخالل القرن ال 

كان المدرج يتسع لــــ ائالت كانت تسير نجاح األلعاب، والدرجات األولى و هذه الع

الكبير يدل على مدى أهمية المدينة و طريقة  من المتفرجين و هذا العدد  7000

 2.إنشائها وتقدمها

المسرح مع  –أكثر البد من اإلشارة إلى أبعاده للتعرف على المدرج و 

 :ليم عرضا و أبوابه كالتا 80 –م  50م طوال و  86 –م  50و هي :  –المدرجات 

 ؛باب يتجه نحو الشرق 

   ؛ن"باب الشرف " يتجه نحو باب سولوموباب يتجه نحو الغرب أطلق عليه 

 ؛باب يتجه نحو الجنوب 

  سة السيرك و هو مدخل الحيوانات المفترباب يتجه نحو الشمال يسمى باب

 .في اتجاه قواس النصر كاراكاال

وهذه األبواب هي األصلية باإلضافة إلى بابين آخرين يتم العبور منهما إلى  

فالباب األول تمر منه الحيوانات المفترسة نحو بيوت ، ساحة بيضاوية الشكل مرملة

ونوعه بالالتينية و ال تزال  مخصصة لها مكتوب على واجهة كل بيت اسم الحيوان

 .3محفورة في الحجر، أما الباب الثاني فيمر منه المقاتلون

 :لمسرح المدرج الصغيرا .19

يقع هذا المدرج حاليا بين دار البلدية و السور البيزنطي في اتجاه الدار  

يذكر ستيفان غزال أشياء عجيبة عنه، أمتار، و 05الرومانية على باب شالة بحوالي 

منه وجود سبعة قواعد كانت تحمل األعمدة التي تكون العقود و البوانك تشبه تماما 

                                                             
1 - Robert Equement, Fouilliez a l'Amphithéâtre de Tébessa, 1968, p12 

 .12-11ص  -السالم بوشارب، المرجع السابق، ص عبد - 2
 .32،ص  1979هانيريتش فون مالتاس، ثالث سنوات في شمال إفريقيا، ترجمة: أبو العيد دودو، الجزائر،  - 3
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 ANTONINUS " " بنايات تيمقاد، حيث يعود تاريخه بنائها إلى عهد " أنطونينوس

 1.م180حوالي   " "ADRIANUS  "من اإلمبراطور " أدريانوس المقرب "

ق أعمدة من الرخام مربعة الشكل الجهة األمامية من الطري كما توجد على

ى كامل طوله إضافة إلى أعمدة أخرى أسطوانية، إلى جانب األقواس المتصلة علو

ابقا التي تنتصب على المداخل مشابهة لقوس ساألعمدة المذكورة الساللم والحلبة، و

ندثارها حسب قول بني جدار قصد المحافظة عليها و منع ا 1886النصر و في سنة 

: أن هذه األعمدة الداشرية منقولة من البازيليك، أما التبليط غزال واألستاذ ليشي القائل

 " " فكان بالحجارة الغليظة الخشنة على طول حائط الجدار يعود إلى عهد " نارتاكس

NARTEX ،" غير النافذة ( أقيم ممر على هذه )و يقابل مجموعة األقواس العمياء

من  مع مرور الوقت تم غلقهاكن كلها ممرات تؤدي إلى المسرح وو لم تاألقواس 

طرف البيزنطيين خالل القرن السادس ميالدي حماية ألنفسهم من خطر البرابرة 

 2.وأعدائهم الوندال

و في الجنوب حيث الحديقة وجدت خشبة المسرح و مجموعة من المدرجات  

ه هر أنالعمق انحدار أرضي لكن لم يظالمتراصة في شكل رائع من البناء و يوجد في 

ة ريبيبعيد نوعا ما في الوقت الحالي يكون من المستحيل أخذ فكرة واضحة و لو تق

ي فعنه ألن معظم الحجارة قد اختفت و استعملت في بناء السور و ما بقي يوجد 

 .الثكنات العسكرية في العهد الفرنسي

لوجو د مسرح غير المسرح  و ستيفان غزال ال يرى بأن هذه ىاألدلة كافية

فحديثة البلدية خارج السور و " APHROT " " المدرج في مكان ساحة " أفرت

بها " الموت  1األقواس السبعة عبارة عن مدخل إلى المسرح و التقنيات التي قام 

 .3في الموقع التي أثبتت وجوده و أهميته 1903كبرون " سنة 

 

 

 

 
                                                             

1 - Gsell.S, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, T.IV , Paris , 1920, PP. 143-156. 
2 - IBID.p158. 

 .76، مرجع سابق صعلي سلطاني - 3
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 المسرح المدرج(:22)الصورة رقم 

 

 من عدسة الطالب المصدر:
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 الفصل: الصةخ

من خالل عناصر الفصل والمعلومات التي تحويها نستخلص بأن اآلثار هي 

هنا و، به  ال يتلقى اإلهتمام الكافي، وأن هذا الموروث مدينة تبسةجزء ال يتجزء من 

 بشتىيجب إستخدام العلم في الكشف عنه )التنقيب( وفي الحفاظ عليه وحمايته 

ي شكل جدها بالوسائل و التقنيات العلمية التي ساهم علماء اآلثار في إبتكارها وتطبيق

ى كما يجب التعريف به من خالل أفالم وثائقية ليتلق و فعال على أرض الواقع

 اإلهتمام الكافي.
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 تمهيد: 
وضةو  نظرا للوباء المنتشر هذه الفترة لم أتمكن من تصوير الفيلم لدراسة  الم

 ولكن خصصت جزء من هذا الفصل إلبراز الفكرة النظري  لهذا الفيلم 
 
 

 أوال: البطاقة التقنية للفيلم:

 الفيلم: حضارة تيفاست العتيق عنوان 
 المخرج: فتاح أحمد ياسين
 سيناريو: فتاح أحمد ياسين

 موسيقى: /
 المنتج المنفذ: /
 اإلنتاج الفني: /

 الراوي: /
 

 بطاق  تقني  عن مخرج الفيلم: 

  1998 جةةةةةةةانفي 18طالةةةةةةةي جزادةةةةةةةري  ولةةةةةةةد فةةةةةةةي 

شةةةةةةةةةهادة ليسةةةةةةةةةان  سةةةةةةةةةينماتوقورافي متحصةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةى 

 .2018سن  بكلي  االدي العربي 
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 ثالثا: خطوات قبل الفيلم
 

تةةةم البةةةدء فةةةي الدراسةةة    19قبةةةل ظهةةةور الكوفيةةةد  25/02/2020فةةةي تةةةاري  

االستطالعي  بصةف  جدية  حيةا كانةت الوجهة  اإولةى طلةى وسةط مدينة  تبسة  التةي 
ن تتةةوفر علةةى العديةةد مةةن المنةةاطا اإثريةة  دالتةةراا المةةاديك وذالةة  مةةن أجةةل تكةةوي

داة ك فبةدأت باسةتخدام أول أحضارة تبس  العتيق د الفيلمصورة أولي  حول موضو  
هةةذه اإداة علةةى مالحظةة  بعةة  أشةةكل و صةةور  وهةةي المالحظةة  حيةةا سةةاعدت

ل جةدار اكم  حوالمتراإلهمال المنتشرة حول المناطا اإثري  المتمثل  في دالنفيات 
 يةةةات متمثلةةة  فةةةي الحاجيةةةاتاوهةةةذه النف  ينةةة  اإثريةةة  سةةةواء خارجةةة  او داخلةةة المد

 المستعمل  اليومي  إفةراد المجتمةو وقةارورات الزجةاج وخاصة  قةارورات الخمةر 
   كات الالحضري  و الالأخالقي  كةالتبول تحةت الجةدران اإثريةأيضا بع  السلوو

و ممةةا يعطينةةا صةةورة واضةةح  علةةى الثقافةة  السةةاددة والمتعامةةل بهةةا مةةن قبةةل المجتمةة
  و لفهةةم هةةذا اإمةةر أيضةةا اقتضةةت الضةةرورة بالتوجةة  طلةةى المسةة لين عةةن المةةدني

مختصةة  وهةةذه الم سسةةات المنةاطا اإثريةة  حيةةا كانةةت وجهتةةي طلةى الم سسةةات ال
جةةل قصةةر الثقافةة  و المعبةةد او المتحةةج المتواجةةد داخةةل المدينةة ك مةةن أدمتمثلةة  فةةي 

ي التعما أكثر في الموضو  وتوجي  االسدل  التي تخدم  مةن أجةل االحاطة  بجوانة
ر وهيدالتصةويالظاهرة  وخالل البحا في الدراس  االسةتطالعي  تةم اسةتعمال أداة 

 غرافيك الفوتو
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 الخاتمة:
ن تبيل   موضوع دورالفيلم  الواياي ف  يف التعرليل بالم ياثر ا ارلية بعد دراسة 

 يي ا ال ا يي     اآلاييار ل ييا  لميية فبلييرر  ييف دضيياراج المدل يية ول يي  ا  تمييا أن 
م  الفيل، دلي  بل يج الدراسية أن بفل الوسايل وخاصية ا المملية م  يا والتعرلل به

ن الوايياي ف لييه دور فبليير  ييف  يي ا ليي  ل يي  المييا الم ت ييلن ا  تمييا  ب يي ا ال ييوع ميي
 :الدر  تايج من أ م ا   ه الدراسة ترت  الن دل ، ا  م 

 ة المسؤوللن الما ديد سيوال ليلد ليدل   واليف أايرق أو ا ا ين الم تمع المد ف وا
 ة ا الا ااـرلة  ف التعامل مع مختمل اآلاار المو ودر داخل المدل ة و   ا را ع إلأ

ليا  غالس ايدر  ف الم تمع التبسيف التيف بيدور ا تر يع إليا اليدر أسيبا  ئ الت  يية، 
ف بميا دور المؤسساج الا ا لة، وفا ة ال  اج المسؤولة الن اآلاار(،  إن الد  اليوال

ر دضيارق و ا يا ف  يف الم تميع للسيج مو يودر تمامه د ل ة   ا المورو  من دو
  . ف  فر الم تمع ا مر ال ق إ  ر ال ه أ فال مختمفة من ا  مال

 إن توالليية الم تمييع بة مليية اآلاييار تمخصييج  ييف بعييث التةييا راج الا ا ليية التييف 
فياج المخمدول الترا  الا ا ف و الدضارق و فا ج غلر فا لة لتواللة الفرد التبسف

 ها الد  اِدترا    ا المورو  و ت مل مما أدى به إل
  إختمفيييج اآلرال و ا  فييييار دييييول رم لييية اآلاييييار و  يييي ا را يييع إلييييا إخييييتمل

ا االتبار يالمستولاج الا ا لة    اك من لؤفد أن اآلايار ل يا دةلية  يف  ي ا الم تميع ب
مخمفيياج أسييم ه التييف تضيير   ييف أالمييال اليي من و تييتمخ   يي ه ال ييرلدة  ييف 

ة  ا خرى غلر المتعممة ترى أن اآلاار م رد د يارر صيامتة المتعمملن. ال رلدة
لي  مع ا ل ا، أق للد ل ا  ايدر  ن أغمبلة   ه ال رلدة تبد  الن مورد ر ل، د

لل لرلييد تييو لر أن الفييرد الرليير مييتعم  أو اليي ق لييه خاتميية   مسييتوى تعملمييف ضييع
ن ن  تسيالل اليمين   يا لمفين أمستم ماج الدلار و  ا ما لي  ل يده  يف  ي ه اآلايار و

 .مةالمتعم تمام ا لآلاار م ار ة بال رلدة الرلرلدة المتعممة و  ه ال دللة بلن ال ر
   أن  ل  تعرل الم ث ة ا ارلة  ف مدل ة تبسة أق  فل من أ يفال ال ةا ية، دلي

فالياج   ه المعال  ا ارلة بما تدممه من صورر تارلخلة  ماللية  يو ت ا مختميل ال 
 يد ال ق سا    ف وضيع السيتار الميا  ي ه الصيورر ال ماللية،  مالم ت رر  ف ا مر 

د و ييد ا ال فاليياج أ ييواع و أ ييفال، سييوال فا ييج  فاليياج اةسييتعمال اللييومف   ييرا
ن الييالم تمييع أو  فاليياج  ات يية اليين ا المييال اللومليية فا سييوال، أو  فاليياج  ات يية 

 ال فالاجأ رال الموملة، و من   ا   د أضدج   ه اآلاار مصبا لمختمل   ه 
   ا لمممارسيياج ال ام ييلة   ييراد الم ا و وفييرا تمييع أصييبدج المعييال  ا ارليية مم يية

تمييارد لوملييا دليي  ل ت ييك المييورو  التييارلخف بفييل أ ييفال اة دييرال ف يير  

 .تلا الخمور و تعاثف المخدراج، با ضا ة إلا  لك أصبح   ا المفان دالاررا بِام
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  ادق تإن أق معم  أارق ل   أن لتو ر الما الدمالة و ا من الم ددلن و   ا ما 
 ا ع، أقبه معة  المؤسساج الا ا لة، لفن تب ا   ه الصورر مااللة ل    د ا  ف الو
ا  لادلاا سيالد  تو ر الدراسية  يف المعيال  ا ارلية التبسيلة و إن و يد ا ة   يد مر يدا

ا أة و  يف وا يالار اا بتارلخ اآلاار، و   ا م دة ع السيلاا لدخم ا إلا   ثة م مية  يد 
ا، إ اا لمف  يا   ل يول أنا ف الم تمع التبسف بدف  تو ر ا الما معال  أارلية م مية  يد 

الدراسيية و الدماليية غليير مو ييودر  ييف الم يياثر ا ارليية الم ميية ماييال المييا  لييك 

ن اليد  اليج المترتبية و ا خلرر تفد  ر ل ا أ ه من أخثر ال تياي خاتمة ج  .البا لملك

تو ـر ا من  ف تخرل  و سير ة اآلايار،  ي ا ا مير الي ق سيا   ب يفل  ثعيف  يف 
امن بيضلاع   ل تارلخف من مدل ة تبسة لألبد، و خاصة م  ا اآلاار التيف ة ت يدر 
ايار مال لودة بدالة الدلار و   الت ا  ف العصر الروميا ف، دلي  أصيبح ت رلي  اآل

ا ل دد الم ا خثلـرا  ورو  الا ا فأمرا
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 المراجع باللغة العربية:أوال: 

 القوانين والتشريعات: .أ

الموافق   1419صفر  20المؤرخ في  04-98من القانون رقم  02 المادة .1

 17الصادر في  ،44يتعل  بحماية التراث الثقافي، ج رعند  1998يونيو  15ل 

 1998 يونيو سنة

 الكتب: .ب

 ادونييققج بيبومققار، الحفققا علققا المققدل ال ويققل للق ققة اأثريققة، تربمققة   حمققد .1

الشققاعر، عققن  تققاظ الحفققا فققي علققم ا ثققار، المعنققد العلمققي الفرنسققي ل ثققار 

 الشرقية، القاهرة

اؤ ا، د مقين الحققييفي ، الحمايققة البناآليققة ل ثقار، دراسققة مقارنققة، ال بعققة اأولقق .2

 2007الننضة العربية، مصر، 

 يمقققن عبقققد الحمقققيم نصقققار ،جعقققداد البقققرامم الوثاآلقيقققة دار المنقققاهم لمنشقققر و  .3

 .2007اأردن، التوزية، د ، عمان ،

ج  ققباتريشقيا  وفدرهايقد   الفقيلم الوثققاآلقي، مقدمقة قصقيرة بققدا، تربمقة شقيما  .4

  2013 ،، القاهرة01  ، الريد ، هنداو  للتعليم والثقافة

، 3باريس،   -ضو، تاريخ علم ا ثار، تربمة بنيم شعبان، بيروتبورج  .5

1982 

حمققد عيسققاو  ، مدينققة تبسققة و عبمنققا بوابققة الشققر  رؤيققة العروبققة و ريققم  .6

 2005الحضارات، دار الببغ للنشر والتوزية، البزاآلر، 

، 1حيقدر اامقل، مقننم البحقث اأثققر  و التقاريبي، م تبقة الفقب ، بيققروت،   .7

1995 

ان يم علققم ا ثققار وصققيانة اأدوات والمواقققة اأثريققة وترميمنققا  بيسققبالققد  نقق .8

 2002، 1للنشر والتوزية واإلعبم 

بمققة . تقنيققة ال تابققة للسققينما، تر -دريققان برونققل  سققيناريو الفققيلم السققينماآلي .9

 .مص فا محرم
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م رودريغو مارتن  االن ، مناهم البحث اأثر  و مش بتج، تعريظ و تققدي .10

 1998، 1نيم، معند ترمانش، دمش ،  و جضافة بالد  

 زيتون صب ، عمارة القرن العشرين، م ابة قليوظ التبارية، القاهرة،  .11

،دار الوفقققار لقققدنٌا 1977-1896ٌضقققار مقققرٌس، الٌسقققنما التسقققٌبلٌة ٌ  مصقققر  .12

 2004، 1ال باعة و النشر ،  

ل عبد السبم بوشارظ، تبسة معالم و مآثر،  بقة المؤسسقة الو نيقة لبتصقا .13

 1996النشر و اإلشنار، الرويبة، البزاآلر، و 

 ، دمش 3عبد ال ريم ب ار، حول التربية و التعليم، دار القلم،    .14

علقي سقل اني ، مرشققد عقام للمتحقق  و المعقالم االثريقة تبسققة، انبقاز و بققة  .15

 1999مؤسسة ال بة ووراقة )البديدة(، تبسة، البزاآلر، د. ، 

علم الحفقاآلر و فقن المتقاح ، م بعقة الحضقر ،  قادوس عزت ز ي  حمد، .16

 2004االس ندرية، 

 لبزاآلرلقبة عبد القادر، علم االبتماس و المبتمة في البزاآلر، دار القبة، ا .17

، 322ليان بمال، الحفاا علا التراث الثقافي، سلسلة عالم المعرفة، العقدد  .18

 1993-2005ال ويت، 

 الحفقا فقي علقم ا ثقار مقدمقة للحفقا اأثقر ، المعنقد محمقد  حمقد الشقاعر، .19

 2002، 22العلمي الفرنسي ل ثار الشرقية بالقاهرة الم تبة العامة، المبلد 

 محمققود عبققد الققرزا ، علققم ا ثققار ومنققاهم البحققث العلمققي، ال بعققة اأولققا، .20

 1995منشورات بامعة صنعار، صنعار، 

عققبم و االتصققال بالنققاس، محمققود عبققد الققرؤو  اامققل، مقدمققة فققي علققم اإل .21

 1995م تبة ننضة الشر ، بامعة القاهرة، د ، 

دار  موسی بودهان، الناام القانوني لحماية التراث القو ني، ال بعقة اأولقا، .22

 .الندل للنشر والتوزية، البزاآلر

 هانيريتش فون مالتقاس، ثقبث سقنوات فقي شقمال جفريقيقا، تربمقة   بقو العيقد .23

 1979دودو، البزاآلر، 

ل نقققاتوت، التوثيققق  اإلعبمقققي، دار الننضقققة العربيقققة، د ، بيقققروت، النقققب .24

2009 
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 المجالت العلمية: .ج

 بير الدين شترة، آليات حفقا وصقيانة التقراث الحضقار  مبلقة ا ثقار، العقدد .1

 2009الرابة ،

سققامي عرفققان، عمققارة القققرن العشققرين، العققدد الرابققة، دار نققافة لل باعققة و  .2

  1978النشر، القاهرة، 

لة عاصم علي البرادات  معالبة اأفبم التسبيلية للصراعات السياسية، سلسق .3

وسق  رسالة مابستير، بامعة الشر  اأ "سر  للغاية" في قناة البزيرة  نمويبا،
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