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املحافظة على الرتاث العمراين  وفق التنمية العمرانية امل�ستدامة
حالة »ق�سر متا�سني«  اجلن�ب اجلزائري

اأ. اآ�سيا ليفة حرم نحال
اأ�ستاذة م�ساعدة مكلفة بالدرو�ض

املدر�سة العليا لالأ�ساتذة بق�سنطينة ،دائرة اجلغرافيا

ملخ�ص:         
تعد التنمية العمرانية امل�ستدامة االأداة الكفيلة بحل اإ�سكالية الت�سيري احل�سري، بعد تفاقم االأزمات واملخالفات العمرانية من 

جهة واملحافظة على الرتاث العمراين من جهة اأخرى.
فاإذا كانت اجلزائر متتاز برثواتها الطبيعية والب�سرية وبات�ساع جمالها  فهي متتاز كذلك مبعاملها التاريخية وتراثها العمراين 

املتباين من ال�سمال اإىل اجلن�ب. 
وانطالقا من معرفة مكامن امل�سكالت جاءت التدخالت ال�ستدراك ما ميكن ا�ستدراكه من مالمح املعامل االأثرية واملحافظة 
على الرتاث والبيئة احل�سرية وذلك باعتماد منهج التنمية امل�ستدامة يف تعبيد الدرب لبيئة اأف�سل واأجمل م�ستقبال، واملتمثلة 
يف املحافظة على املعامل الرتاثية برتميمها وفقا مل�اد بنائها وت�ساميمها وباقي الت��سعات العمرانية تك�ن باحرتام الت�ساميم 

التقليدية وم�اد البناء املحلية ..
يتبع البحث منهجا و�سفيا حتليليا –و�سفيا ي�ؤكد دور التنمية امل�ستدامة يف ميدان العمران وارتباط اال�ستدامة باحلفاظ على 
اأما التحليلي فخ�س�ض لدرا�سة ق�سر متا�سني، مك�ناته وتطبيق اال�ستدامة عند االإن�سان ال�سحراوي قدميا  االإن�سان وبيئته 

وتخليه عنها حديثا.  
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مقدمة: 
تعد التنمية العمرانية امل�س���تدامة االأداة الكفيلة بحل اإ�س���كالية الت�سيري احل�س���ري، بعد تفاقم االأزمات واملخالفات 

العمرانية من جهة واملحافظة على الرتاث العمراين من جهة اأخرى.
فاإذا كانت اجلزائر متتاز برثواتها الطبيعية والب�سرية وبات�ساع جمالها  فهي متتاز كذلك مبعاملها التاريخية وتراثها 

العمراين املتباين من ال�سمال اإىل اجلن�ب. 
يف هذه املداخلة ن�سخ�ض و�سعية الق�س�ر اجلزائرية يف اجلن�ب وتاأثرها بالت��سعات العمرانية احلديثة والتخطيط 
العم���راين واأدوات التهيئة والتعمري يف غياب خطة عمرانية م�س���تدامة ، الأنه بعد اال�س���تقالل ظه���رت معايري وتقنيات 
جديدة لتخطيط املجاالت اجنذابنا نح�ها، وتنا�س���ينا اخلربات امل�روثة  يف هذا املجال �س����اء تعلق االأمر بثقافتنا اأو 

بعاداتنا وظروفنا البيئية وم�ساكلها. 
ومب���رور الزمن الحظنا عي�ب تقنياتن���ا املتمثلة يف عدم ت�افق براجمنا العمرانية مع البيئات املحلية وذلك الفتقار 
معاي���ري التنمية امل�س���تدامة يف براجمن���ا التخطيطية العمرانية واملعماري���ة والتي كانت م�ج����دة يف العمارة والعمران 
التقليديني وبرز ذلك ب��س�ح يف اال�ستهالك املفرط للمجال وم�اد البناء غري املالئمة لبيئتنا ناهيك عن اأن�اع الطرقات 
والت�ساميم املعمارية الغريبة عن جمتمعنا ،فنجد الرجل ال�سحراوي بثقافته ا�ستطاع اأن ي�سيد لنف�سه جمال ح�سري 
بيئي واأح�سن مثال ق�سر متا�سني بتقرت  اجلزائرية ،تعترب متا�سني تاريخيا من اأقدم واأهم املدن املك�نة الإقليم وادي 
ريغ باملنطقة ال�سحراوية وح�سب معظم الدرا�سات فاإنه ال ميكن ف�سلها عن االإقليم اإذ ميثل اإقليم وادي ريغ  امتدادا 

طبيعيا يربط ال�سمال باجلن�ب باعتباره همزة و�سل جتارية بني ال�سمال و اجلن�ب.

اإ�سكالية البحث:
يعد الق�س���ر القدمي بتما�سني مبثابة قلعة �سيا�س���ية وثقافية بحيث روعي يف بنائه الطابع االإ�س���رتاتيجي العمراين 
ويرتب���ع الق�س���ر عل���ى رب�ة يبل���غ ارتفاعها ح����ايل 08م وط�لها ح�ايل 400م وعر�س���ها 300م وحماط بخندق و�س����ر 
حلمايت���ه من الهجمات اخلارجية تتخلله اأربعة مداخل رئي�س���ية مدعمة باأب�اب وحر�ض باالإ�س���افة اإىل اإحاطته بغابات 

النخيل كحاجز اأخ�سر حلمايته بيئيا. 
اأم���ا الهيكلة العامة لل�س���بكة العمراني���ة فتحكمها املداخل االأربعة لق�س���ر، فمدخل الزنقة �س���ماال يعد مبثابة ب�ابة 
للحاكم وحا�س���يته ومدخل ال�س����ق جن�با يعد ممر ي�ؤدي لل�س�ق لق�س���اء احلاجيات، ومدخل اخل�خة غربا يعترب املمر 
الرئي�س���ي للفالح���ني اإىل حق�لهم وعادة ما تك�ن هذه املداخل مغطاة باأق�ا�ض جم�س���دة بدق���ة متناهية ومب�اد تقليدية 
كما تتميز بنظام خطي تتفرع منها م�س���الك فرعية كما اأن العالقات االجتماعية ل�س���كان الق�س���ر كان لها دور كبري يف 
جت�سيد البنايات ، لكن الق�سر اأهمل والت��سعات العمرانية احلالية واقعة خارجه، تعتمد على خطط عمرانية جم�سدة 

يف �سمال البالد. 

اأهداف البحث:
انطالقا من معرفة مكامن امل�س���كالت جاءت التدخالت ال�س���تدراك ما ميكن ا�س���تدراكه من مالمح املعامل االأثرية 
واملحافظة على الرتاث والبيئة احل�س���رية وذلك باعتماد منهج التنمية امل�س���تدامة يف تعبيد الدرب لبيئة اأف�سل واأجمل 
م�ستقبال، واملتمثلة يف املحافظة على املعامل الرتاثية برتميمها وفقا مل�اد بنائها وت�ساميمها وباقي الت��سعات العمرانية 

تك�ن باحرتام الت�ساميم التقليدية وم�اد البناء املحلية .
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املنهج البحثي امل�ستخدم:
يتبع البحث منهجا و�س���فيا حتليليا –و�س���فيا ي�ؤكد دور التنمية امل�س���تدامة يف ميدان العمران وارتباط اال�س���تدامة 
باحلفاظ على االإن�سان وبيئته اأما التحليلي فخ�س�ض لدرا�سة ق�سر متا�سني، مك�ناته وتطبيق اال�ستدامة عند االإن�سان 

ال�سحراوي قدميا وتخليه عنها حديثا.  

اأهمية البحث: 
يكت�سب البحث اأهميته انطالقا من اأهمية التنمية امل�ستدامة يف الت�جهات التخطيطية  احلديثة على كل امل�ست�يات 

خلدمة االإن�سان اجلزائري  يف اجلن�ب خا�سة  اجتماعيا وح�ساريا حا�سرا وم�ستقبال.
البيئ���ة مرك���ب غاي���ة يف االأهمي���ة يف اأي عملية عمرانية مهم���ا كان حجمها الزمن���ي اأو املكاين، وال نق�س���د بالبيئة 
ارتباطه���ا بامل�س���اكل البيئية  ب���ل احلفاظ على قدراتنا الطبيعي���ة الكامنة ، فتتجاوز االن�س���غاالت االآنية خلف�ض التل�ث 
داخل املحيط احل�سري اإىل حمايته و تثمينه.  لذا فاإن الرهان االأ�سا�سي يجب اأن ن�سعه ن�سب اأعيينا ه� �سمان تنمية 
م�ستدمية تنطلق من اإدخال مبدا اال�ستدامة يف جميع مراحل العملية العمرانية بداء من التخطيط و انتهاء بالت�سيري. 

من اأجل ذلك؛ فاإن م�ساريعنا التخطيطية يجب اأن تاخد يف احل�سبان م�سطلح التنمية امل�ستدامة. 

1- ال�سع�ر املتنامي باأهمية احلفاظ البيئة: اأول خط�ة يف االجتاه ال�سحيح 
اهتدى اإ�سالفنا اإىل �سرورة احلفاظ على البيئة لتح�سني ظروف احلياة احل�سرية؛ فقد ظللنا لعق�د ن�سيد مدنا. 

• مريحة. 
• مزدهرة اقت�ساديا نظرا ملا ت�فره من فر�ض للتجارة واالإ�ستثمار باأقل تكاليف مثل الق�سبة يف اجلزائر.

• متالئمة مع خ�س��سيات ال�سكان االجتماعية واالقت�سادية واالأمنية ....الخ 
بعد ذلك �سرنا، ويف خ�سم تيار ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن املا�سي؛ والأن جل الدول العربية خرجت لت�ها 
من ا�س���تعمار مدمر، كان لزاما اإعادة بعث احلياة احل�س���رية من جديد . اإال اأن ذالك جاء يف خ�سم انبهار مفرط مبا 
يح�سل يف الغرب؛ حتى �سرنا ننادي كنظرائنا يف الغرب بالتنمية االقت�سادية ك�سبيل وحيد لتح�سني اإطار حياة االإن�سان 
احل�س���ري. مركزي���ن على اجل�انب املادي���ة ومغفلني حقيقتني مهمتني اأجمع عليها املخت�س����ن حديثا و قدميا هما اأن: 

• النظام احل�سري يعتمد يف ت�ازنه على ج�انب اأخرى ال تقل اأهمية عن اجلانب االقت�سادي.
• االبتعاد عن ثقافتنا العمرانية وا�سترياد ثقافات اأخرى دخيلة علينا.

لذل���ك ظهر مفه�م اال�س���تدامة ال���ذي عرفه العرب يف مدنهم القدمية لقرون عديدة من جديد ليطرح نف�س���ه حال 
و�س���طا بني منهجني مت�س���ادين )التنمية املادي���ة والتنمية غري املادية(، ويقرر اأن »تلبية احتياجات ال�س���كان �س���رورة 
لكنها ال ميكن اأن تك�ن على ح�ساب م�ستقبل االأجيال القادمة«. وقد اأولت معظم دول العامل يف العقد االأخري من القرن 
املن�سرم عناية خا�سة واهتمامًا وا�سعًا مب�ا�سيع حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة، ومل ي�لد هذا االهتمام من فراغ بل 
كان بعد اأن تراءى للعامل حمدودية امل�ارد زمنا ومكانا وما ميكن اأن ي�سري اإليه م�ستقبل االأجيال احلالية والقادمة اإذا 

وا�سلنا على نف�ض النهج يف ا�ستنزاف امل�ارد خا�سة غري املتجددة منها.
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2- البيئة احل�سرية واال�ستدامة:
البيئة احل�س���رية هي جمم�ع العنا�س���ر ذات العالقات املركبة ت�س���كل اإطار و و�سط و �سروط حياة االإن�سان . نتيجة 
للنم� العمراين املطرد تركز عدد هائل من ال�س���كان يف املدن وخا�س���ة يف التجمعات ال�س���كانية اجلماعية ذات الكثافة 
العالية يف جمال حمدود ه� املدينة؛ هذه االأخرية ت�اجه الي�م واأكرث من اأي وقت م�س���ى حتديات ج�س���ام فيما يخ�ض 
ن�عية  البيئة احل�س���رية )مياه، نفايات، �سجيج، م�ساحات خ�س���راء، ...الخ(. فاال�ستدامة ال يجب اأن تتم مبعزل عن 

ال�سرورات البيئية امللحة، الأن:
• املدن تعترب اأحد امل�ستهلكني الرئي�سيني للم�ارد الطبيعية كاالأر�ض وامل�اد واملياه والطاقة.

• عمليات التعمري الكثرية واملعقدة ينتج عنها كميات كبرية من ال�س���جيج والتل�ث واملخلفات ال�س���لبة و ا�س���تهالك 
للمجال الطبيعي الذي يعد رئة االأر�ض كلها.

ونتيجة لتنامي ال�عي العام جتاه االآثار البيئية امل�س���احبة لالأن�س���طة احل�س���رية يتبني لنا اأن التحدي الذي يجب على 
مدننا رفعه يتمثل يف:

• مقدرته���ا عل���ى االإيفاء بالتزاماتها التخطيطية  واأداء دورها التنم�ي جتاه حتقيق رفاهية احل�س���ر دون االإ�س���رار 
مب�ستقبل االأجيال القادمة. 

• القدرة على ت�سيري املجاالت احل�سرية لتك�ن منط حياة ح�سرية راقية و يقلل من ا�ستنزاف امل�ارد غري املتجددة.

2-1 العمران امل�ستدام يثمن ارتباط الإن�سان وبيئته:
العمران امل�س���تدام يتبنى فكرة اأن االإن�س���ان ه� حم�ر االرتباط بني البيئة )الأن تاأثريات االأن�س���طة االإن�س���انية على 
البيئة لها اأبعاد اقت�س���ادية واجتماعية وا�س���حة والعن�سر املتلقي لل�س���رر يف النهاية ه� االإن�سان(، فا�ستهالك الطاقة 
الذي يت�س���بب يف ارتفاع فات�رة الكهرباء له ارتباط وثيق بظاهرة املباين املري�س���ة )Sick Buildings( التي تن�س���اأ من 
االعتم���اد ب�س���كل اأكرب على اأجهزة التكييف اال�س���طناعية عك�ض ما كانت عليه مدننا القدمي���ة التي تعتمد على الته�ية 
الطبيعية والتكييف الطبيعي، وهذا الكالم ين�سحب على االعتماد ب�سكل اأوحد على االإ�ساءة اال�سطناعية الإنارة املبنى 
من الداخل مما يق�د اإىل زيادة فات�رة الكهرباء ويف نف�ض ال�قت يقلل من الف�ائد البيئية وال�سحية فيما ل� كانت اأ�سعة 
ال�س���م�ض تدخل يف بع�ض االأوقات اإىل داخل املبنى. وي�ؤدي يف النهاية اإىل اإ�س���ابة االإن�س���ان باأمرا�ض خمتلفة ع�س����ية و 
نف�س���ية) اأثبتت االأبحاث احلديثة اأن التعر�ض لالإ�ساءة اال�س���طناعية لفرتات ط�يلة يت�سبب يف حدوث اأ�سرار ج�سيمة 
على �سحة االإن�سان على امل�ست�يني النف�سي والبدين(من جهة ، و من جهة ثانية فاإن اال�ستخدام املفرط مل�اد البناء اأثناء 
تنفيذ امل�سروع يت�سبب يف تكاليف اإ�سافية ويق�د يف نف�ض ال�قت اإىل تل�يث البيئة بهذه املخلفات التي تنط�ي على ن�سب 
غري قليلة من امل�اد ال�سامة. وهكذا فاإن احلل�ل واملعاجلات البيئية التي يقدمها العمران امل�ستدام تق�د يف نف�ض ال�قت 
لتحقيق ف�ائد اقت�س���ادية ال ح�س���ر لها على م�ست�ى الفرد واملجتمع )ح�س���ب بع�ض التقديرات فاإن جمال العمارة على 
م�س���ت�ى العامل ي�س���تهلك ح�ايل )40%( من اإجمايل امل�اد االأولية  ويقدر هذا اال�ستهالك بح�ايل 3 مليار طن �سن�يا- 
ال�الي���ات املتحدة االأمريكية ت�س���تهلك املباين وحدها )65%( من اإجمايل اال�س���تهالك الكلي للطاق���ة بجميع اأن�اعها. 
 وكما ذكرنا �س���ابقا بان اأ�س���الفنا �س���ابق�ن  يف التخطيط العمراين واال�س���تدامة �سن��س���ح ذلك من خالل ق�س���ر 

متا�سني بجن�ب اجلزائر.
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اأوال: اخل�سائ�ـــض اجلغرافيـــة: يعترب ق�س���ر متا�سني القدمي من الق�س����ر العتيقة ال�س���اهدة على عبقرية اإن�س���ان 
املنطقة يف امليدان العمران وه� احد ق�س�ر ريغة القدمية ويف هذا ال�ساأن يق�ل امل�ؤرخ امل�سه�ر عبد الرحمن بن خلدون 
يف عتابه العرب  ) اأما بن� ريغة فكان�ا اأحياء متعدد ، فاختط�ا قرى متعدد يف غدوة ال�ادي وت�سمل امل�سر الكبري والقرية 
املت��س���طة واالأظم . واأكرب هذه االأمطار ت�س���مى تقرت وبعد تقرت بلدة متا�س���ني وهي دونها يف العمران. ويرجع تاريخ 
ت�اأ�سي�ض متا�سني اإىل ح�ايل 782 ميالدي اأي بعد ح�ايل 159 �سنة من هجرة الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم ح�سب الرواة.

تقع دائرة متا�س���ني يف والية ورقلة يف اجلن�ب ال�س���رقي لل�طن، وتبعد عن مقر ال�الية ب� 150كلم وعن دائرة تقرت 
ب� 10كلم وعن اجلزائر العا�سمة ب� 600 كلم.

املوقع الفلكي: تقع بني خطي ط�ل 05و6 درجة �س���رقا ودائرتي عر�ض 02و33 درجة �س���ماال، يحدها من ال�س���مال 
بلدية النزلة دائرة تقرت ومن اجلن�ب دائرة بلدة عمر ومن ال�سرق دائرة الطيبات ومن الغرب دائرة احلجرية، وترتبع 

على م�ساحة قدرها  300كلم مربع، م�زعة على اأربعة اأحياء رئي�سية: متا�سني، البح�ر، متالحت ، �سيدي عامر. 
املناخ: متتاز متا�س���ني مبناخها ال�س���حراوي البارد �ستاء واحلار �سيفا وباأمطار غري منتظمة ال تتجاوز 100ملم اأي 
مبعدل 20 ملم �س���ن�يا، كما تتعر�ض املنطقة لع�ا�س���ف رملية �س���رقية مت��س���طة احلرارة تكرث يف ف�سل الربيع واأخرى 

جن�بية حارة تهب يف ف�سل ال�سيف. 
الت�ساري�ض: وتنق�سم اإىل ثالث: 

• االأرا�سي املنب�سطة: وهي اأرا�سي خ�سبة ن�سبيا يكرث بها واحات النخيل.
• امل�ستنقعات املاحلة: وعادة ما تك�ن جماورة ل�احات النخيل.

• اله�ساب الطبيعية: وهي املناطق املرتفعة اأ�ستغلت كم�سدر للم�اد اأولية ل�سناعة الط�ب واالآجر واالأواين الفخارية.
الغطاء النباتي: 

ت�س�ده النباتات املقاومة للمل�حة ويتاألف اإقليم الدائرة من عدة واحات من النخيل واالأرا�سي اال�ست�سالحية 
تتخللها كثبان رملية وه�ساب و�سبخات كما اأن املنطقة غنية باملياه الباطنية ب�سبب مرور وادي ريغ بها.

ثانيا: احلياة القت�سادية: حميط متا�س���ني متميز باعتماد �س���كانه على منتجات النخيل وم�س���تقاته حيث كان لهم 
اقت�س���اد �س���به ذاتي فكان�ا يقتات�ن م���ن ثمارها ويقتادون من حطبه���ا ومن ليفها وجريدها ي�س���نع�ن ح�اجز تقيهم 
الرياح والتغريات املناخية ومنها اأي�س���ا ي�س���نع�ن بع�ض االأدوات التي ت�س���اعدهم على العي�ض وقد ا�ستهر اأهل املنطقة 
باجلد يف العمل وخدمة هده احلق�ل والب�س���اتني التي ت�س���م اأالف النخيل مند القدم ا�ست�سلح�ا اأرا�سيها ب�س�اعدهم 
وا�س���تخرج�ا املياه من باطن االأر�ض اعتمادا على اأنف�س���هم ورغم قلة االإمكانيات فهم يتاأقلم�ن مع الطبيعة مهما كانت 
قا�س���ية وي�سارع�ن ال�س���دائد وال�سعاب جدوا بحفر االآبار ب�ا�سطة خ�سب النخيل والطني حينا اأو االأجر حينا اآخر ويف 
كل االأح�ال كان االإن�س���ان يف منطقة متا�س���ني ي�ستغل النخيل ا�س���تغالال عقالنيا منقطع النظري حفا�سا على �سخ�سيته 

االجتماعية وعاداته وتقاليده وبدالك متا�سني رو�سة غناء بخ�سرة اأ�سجارها و�سفاء مياهها وبيا�ض رمالها. 
1: مو�سع الق�سر

اأقيم الق�سر القدمي بتما�سني على رب�ة)تله( ارتفاعها ح�ايل 8 امتار وط�لها ح�ايل 400 مرت وعر�سها ح�ايل300 
مرت ويطل هذا الق�سر على واحات النخيل.
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ومن هنا نح�سل على الداللة االأوىل يف ح�سن التخطيط التجمع ال�سكاين يحتل م��سع دفاعي  ميتاز باالرتفاع عن 
باقي االأرا�س���ي املحيطة به  وبالتايل �ست�سهل عمليات ال�سرف ال�سحي التي تعاين منها املدن ال�سحراوية اجلزائرية 

والتي اأدت اإىل ظه�ر م�سكل بيئي خطري ه� �سع�د  املياه. 

�سكل رقم )1(

�سكل رقم )2(

وكان يحيط به يف ال�سابق خندق وا�سع يبلغ عر�سه ايل 6امتار  الغر�ض منع االأعداء من الدخ�ل اإىل الق�سر اأثناء 
الهجمات)غر�ض دفاعي(،كما ي�ساهم يف ت�سريف مياه االأمطار  وتدعيما للدور االأمني الذي يلعبه اخلندق اأحيط  
الق�سر ب�س�ر  عايل بلغ ارتفاعه ح�ايل 12 مرت تخلله اأربعة مداخل:مدخل رئي�سي وثالثة منها ثان�ية خا�سة اأما املدخل 
الرئي�س���ي.كان اإىل اجلهة اجلن�بي ناحية ال�س�ق)مدخل ال�سوق(،اأما املداخل االأخرى فكان احدها من اجلهة الغربية 
)مدخل اخلوخة( وكان ي�ؤدي اإىل ب�س���اتني النخيل والثاين ي�ؤدي مبا�س���رة اإىل امل�س���جد )مدخل لعال اجنروة( حيث 
يتمك���ن الغريب عن البلدة الذهاب اإىل امل�س���جد دون اأن يزعج االأهايل ودون اأن يتعرف على اأ�س���رار الق�س���ر. املدخل 
االأخري ه� من جهة الق�سبة جهة دار ال�سلطان وحا�سيته )مدخل الزنقة(. كما دعمت هذه املداخل باأب�اب كانت ت�ؤدي 

وظيفتني اإحداهما كباب للغلق ليال اأو عند الط�ارئ وكج�سر الجتياز اخلندق نهارا.

2-امل�سالك واال�ستدامة:
هذا عن االأب�اب اأما عن نظام امل�سلك فقد اعتمدت داخل الق�سر تقنيات مميزة حيث ا�ستملت على ثالثة اأن�اع
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 وهي ال�س�ارع الرئي�سية وهي ذات اأ�سكال منحنية مغطاة بن�سبة الثلث )ال�سقايف( بينما تركت الن�سبة الباقية دون 
غطاء حتى ت�سمح مبرور ال�س�ء واله�اء داخل ال�سقايف ق�سد ت��سيح الروؤية والته�ية واالإ�ساءة ، ومن يتجلى وب��س�ح 
عبقرية الرجل ال�سحراوي فتفكريه ي�سمل ما ي�سملى حاليا باال�ستدامة بيئة �سحراوية حارة وجافة معر�سة للع�ا�سف 

الرملية ي�سعب على �سكان الق�سر مقاومة ق�ساوة الطبيعية لهذا ثلث ال�س�ارع الرئي�سية مغطاة )مناطق حممية(

       

 
ال�س�ارع الرئي�سية

              �سكل رقم )3(                               �سكل رقم )4(

 بينما الن�س���بة املتبقية فهي امل�س����ؤولة على ت�فري ال�س����ء والته�ية  وتت�اجد معظم م�س���اجد الق�سر على ط�ل هذه 
ال�س�ارع ، وتتميز مبقاعدها احلجرية ) الدكانة ( التي كانت تعترب جمال�ض للتالقي واإ�سدار القرارات وتلقي االأخبار

 وهذه ال�سقايف كانت مغطاة بخ�سب النخيل وع�سي اجلريد فك�ن هذا الغطاء الغالف ال�اقي من احلرارة الالفحة 
�سيفا ومن الربد القار�ض �ستاءا. واختري ال�سكل املنحني لل�س�ارع  لتفادي الزوابع الرملية والتيارات اله�ائية الباردة 

) امليقلي ( اأو احلارة ) ال�س���هيلي ( مع االإحتفاظ التام مبرور منتظم لله�اء داخل ال�س���ارع ) عر�ض هذه ال�س����ارع ال 
يف�ق 2.5 مرت( .

      
            �سكل رقم )5(                       �سكل رقم )6(                              �سكل رقم )7(

وما ن�ستخل�س���ه من هنا ك�ن التما�سيني ي�س���تعمل كل امل�اد املحلية يف عملية البناء وال�س�ارع الرئي�سية تعترب مكان 
للتالقي واجلل��ض �س�يا على مقاعد الدكانة  وه� نف�ض نظامنا احلايل ال�س�ارع الرئي�سية ب�ؤرة للتالقي عرب مقاهيها
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 النوع الثاين: من هذه امل�سالك ه� ال�س�يرع )ا�سم ت�سغري ل�سارع(: عبارة عن �سارع فرعي اعد خ�سي�سا  ل�سكان 
الق�سر كي ي�ستعمل�نه ا�ستعدادا لدخ�ل امل�ساحات �سبه اخلا�سة .

النوع الثالث: ه� املظيف وه� ذو اأهمية دنيا بالن�سبة لل�س�يرع  

 ال�ا�س���عة التي ت�س���مح بتنقل اأفراد العائالت فيما بينهم وهذه ميزة من مميزات الهند�س���ة املعمارية اال�س���المية.
وعر�سه ال يتجاوز 2 مرت وتتميز هذه امل�سايف باحلركية .

باالإ�س���افة اإىل دور امل�س���الك يف مقاومة الطبيعة ال�س���حراوية. فقد كانت ت�سكل متاهة للغريب للحيل�لة دون ت�غله 
داخل الق�س���ر واكت�س���اف اأ�سراره وهذا من �سمن دعائم النظام االأمني للق�س���ر وتعمقا يف ميدان العمران داخل هذا 

الق�سر نتناول بالدرا�سة اخللية ال�سكنية وكيفية تنظيمها

3-ال�سكن: 
حيث تنظيم املنزل يق�م انطالقا من الفناء ) احل��ض ( الذي ال يت��س���ط الدار حتما ويعد مركز الن�س���اط املنزيل 
ومن يتم ال�ل�ج اإىل جميع الغرف بينما ال�س���ع�د ‘اإىل ال�س���طح يتم دائما عن طريق ال�سلم ) الدروج ( املقام يف اإحدى 

زوايا املنزل ويعتلي ال�سطح عاده جمم�عة من الغرف

      
          �سكل رقم )8(                  �سكل رقم )9(                       �سكل رقم )10(

باب الدخ�ل يبقى اإىل الدار يبقى يف غالب االوقات مفت�حا ومع ذلك فاإن حرمة البيت تعترب م�سانة والف�سل يف ذلك 
راجع اإىل ال�سكل الهند�سي لل�سقيفة املميزة باالنك�سار اأو االنعراج اأما احلديث عن تقنيات هذه البي�ت وم�اد بناءها 
فه� حديث ط�يل نحاول اخت�ساره  : فقد اعتمد يف بناء املنازل على ا�ستعمال امل�اد املحلية من حجر كل�سي حملي 
النخيل  ا�ستغالل �سجر  يتم  التب�سمت(  ، اجلب�ض )  الرمل  الرتبة املحت�ية على الطني وكذلك  والط�ب امل�سن�ع من 
الكبري ال�سن ) جتاوز اأكرث من 100 �سنة ( حيث يتم ا�ستغالل اأجزائها من جذوع وخ�سب وجريد فاجلذوع واخل�سب 
ي�ستغالن يف االأ�سا�سات و�سناعة العار�سات الكبرية وكذلك �سناعة االأب�اب والن�افذ كما ا�ستعمل اإن�سانالق�سر بع�ض 
اإىل  تخ�سع  ما  بقدر  الباين   . البناء  عملية  واخل�خ  يف  والرمان  امل�سم�ض  كاأ�سجار   املثمرة  االأ�سجار  و�سيقان  جذوع 
الظروف املناخية والبيئة والطبيعة املختلفة وامل�ساكل التي  تطرح عند جت�سيد البناء املختلفة كما يتكفل االأن�سان بحل 

هذه امل�ساكل وفق معابر  طبيعية وحياته وثقافية تتالئم وعادات وتقاليد �سكان الق�سر . 
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4-امل�ساجد:
اأما احلديث عن م�س���اجد الق�س���ر فه� ذو �س���ج�ن حيث يحت�ى على ح�ايل خم�س���ة م�س���اجد اأهمه���ا اأربعة وهي : 
م�س���جد باعي�سى وم�س���جد �سيدي احلاج عبد اهلل وامل�سجد العتيق وم�سجد القبة اخل�سراء واأهم ما مييز هذه امل�ساجد 
وج�دها يف �س����ارع رئي�س���ية كذلك عدم انف�س���الها عن الكتلة ال�سكنية مما يج�س���د جليا فكرة اإلتحام املجتمع وغياب 
الفردية �سيء اآخر اأدوارها املتعددة فباالإ�سافة اإىل ال�سعائر الدينية التعبدية املح�سة ) �سالة – قراءة القراآن ( فهي 
عبارة عن مراكز اإ�س���عاع تعليمي وفكري وفيها يدر�ض القراآن لل�س���بية ) اإىل ي�منا هذا ( ومباديء الفقه كذلك اإحياء 
املنا�س���بات الدينية ) ليايل امل�لد ، عا�س����راء ، . . . (. وفيها يتالقى االأهايل ليتدار�س�ا �س�ؤون دنياهم وفك نزاعاتهم 
وم�س���اعدة بع�س���هم البع�ض . �س���يء اآخر مييز هذه امل�س���اجد اأن كل واحد منها يتميز مبيزة خا�س���ة متيزه عن غريه : 
فمثال م�س���جد باعي�س���ى يعترب من اأقدم م�ساجد الق�س���ر القدمي  بالرغم من اأن مظهره احلايل ال يدل على ذلك نظرا 
للرتميمات املتكررة التي �سهدها عرب احلقبات الزمنية املختلفة حيث يع�د التاريخ . يع�د تاأ�سي�سه اإىل عهد االبا�سيني 
وق���د كان يحت����ي على مئذنة بنيت على الطراز االإبا�س���ي مازال���ت اآثارها م�ج�دة اإىل ي�منا هذا اأما مامييز م�س���جد 

�سيدي احلاج بن عبد اهلل هي 
             

               
                            �سكل رقم ) 11( م�سجد باعي�سى                                     �سكل رقم )12(   م�سجد �سيدي احلاج عبد اهلل 

               
�سكل رقم )13(                                                                           �سكل رقم )14( م�سجد  القبة اخل�سراء

وما نالحظه اأالن على ق�س���ر متا�س���ني منطقة مهج�رة ماعدا امل�سجد املرمم م�س���جد با عي�سى  اأما �سكان الق�سر 
فه���م يقيم�ن خارج الق�س���ر مبنطقة ح�س���رية جديدة  كما ت��س���حه ال�س����رة الن مهام الفاعل�ن احلالي����ن يف اإنتاج 
املدن ه� ال��س����ل اإىل مدن ع�سرية ذات نف�ض الطابع املعماري لذلك والأجل اإعادة االعتبار ملعاملنا االأثرية والتاريخية 

والعمرانية يجب  االلتزام بالت��سيات التالية.
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الت��سيات
•  البحث عن كيفية التن�سيق والت�فيق بني خمتلف املتدخلني يف املدينة من �سيا�سيني، تقنيني، اإداريني، جماعات حملية
•   البحث عن كيفية التحكم يف ت�س���يري كل العنا�س���ر التي ترتكز عليها حياة �سكان املدينة مثل ت�سيري الف�ساءات 

العم�مية، النفايات، امل�ساحات اخل�سراء، املياه ال�ساحلة لل�سرب، املياه امل�ستعملة،...
فمثال عدم الرتكيز والت�جيه نح� الت�س����ر العمراين واملعماري الذي يحمل البعد الثقايف واالجتماعي يف امل�س���اريع 
العمرانية ي�س���اعد يف اإحداث حركة يف تعمري املدينة ب�س���كل يجعل االنقطاع اأو عدم التفاعل وا�س���حا بني الف�س���اءات 

العمرانية املنتجة وم�ستعمليها، مما يت�سبب يف وج�د تداعيات خمتلفة تنعك�ض يف عدة �س�ر منها:

�سكل رقم ) 15( م�سجد باعي�سى

• عدم متكن امل�اطن من التفاعل مع املجاالت امل�س���ممة خ�سي�س���ا له، ال�س���يء الذي اإىل عدم االندماج يف احلياة 
احل�سرية اجلماعية، فيرتتب عنه تراجعا يف القيم اجلماعية وا�ستفحال للنزعة الفردية . 

• االأدوات العمرانية واملعايري التقنية املطبقة على جمالنا احل�س���ري، والتي تهدف اإىل اإيجاد اال�س���تقرار وترفع من 
كفاءة املجال احل�سري، مل حتقق هذا الهدف ميدانيا العتبارات كثرية اإما ذاتية، اأي متعلقة باملقايي�ض العمرانية 
نف�س���ها )املقايي�ض العمرانية اخلا�سة بالت�س���يري التقني اأو املتعلقة بعمليات الربجمة للمجال احل�سري، على �سبيل 

املثال، ال تتما�سى مع احلقائق االجتماعية والثقافية واملناخية ب�سفة عامة، ومع منط احلياة. 
• ت�فر مدننا على مميزات غري متجان�س���ة، �س����اء على م�س���ت�ى التن�ع املعماري والب�سري، اأو على م�ست�ى االختالل 

العمراين احلا�سل نتيجة تزايد البنايات، خا�سة الف��س�ية منها.
• اإف���راغ الكثري من امل�س���اريع من قيمنا، وعدم اقتبا�ض يف امل�س���اريع العمرانية واملعمارية م���ن تراثنا العتيق هذا من 
جهة، وعدم قدرة م�س���ايرة هذه امل�ساريع  للديناميكية العمرانية احلالية )فمدننا تط�ر ب�ترية تف�ق تط�ر قدراتنا 

التقنية والب�سرية( من جهة اأخرى 
• حمدودية االإمكانيات املادية لدى العديد من البلديات، و�سعف م�سادر مت�يل م�ساريع االإجناز وال�سيانة.

• غياب التاأطري: قلة التاأطري كايف �س�اء على م�ست�ى الدوائر التقنية، اأو على م�ست�ى التك�ين.  
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Abstract
Sustainable urban development is the tool to solve the problem of urban management 
after the worsening of crises and violations of construction on one hand, and for the 
preservation of architectural heritage on the other. Algeria is a large country which 
enjoys a wealth of human and natural resources, and is characterized as well by its 
historical landmarks and architectural heritage of various forms, from the north to the 
south. 
Interventions, based on knowledge of the problems, is required to save as much as 
possible the monuments and conserve the heritage and urban environment through 
the adoption of a sustainable development approach in paving the path to a better 
future environment, through the preservation of heritage features and renovate them in 
accordance with the original design, construction and materials. New urban expansions 
should respect the traditional designs and local building materials.
The research adopts a descriptive analytical methodology: the descriptive emphasizes 
the role of sustainable development in the field of urban development and the link of 
sustainability to maintaining people and their environment. The analytical is devoted 
to the study of Temasin Palace, its components and the application of sustainability in 
the past by desert people, and now abandoned. 




