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ملخ�ص:         
اإن الرتاث العمراين يزخر بالعديد من التح�الت الفيزيائية واالجتماعية، واالقت�سادية، واحل�سارية، التي حدثت للمدن عرب 
الزمن. و ميكن مالحظة ور�سد ذلك يف  الفراغات، املباين، ويف املعامل التاريخية، وت�سكل البنية االجتماعية والقيم احل�سارية 
والثقافية والن�ساطات الدينية واالقت�سادية جزءًا من الرتاث العمراين اأي�سًا، ت�ؤدي املراكز التاريخية للمدن وظائف هامة يف 
التط�ير العمراين املعا�سر .اإن احلفاظ والتط�ير العمراين لي�ض مهمة تخطيطية و ح�سب، و �سمن زمن معني، بل ه� م�سار 
ط�يل االأمد ومتعدد االأمناط، وي�سم خليطا من املتدخلني وامل�سالح، ويتطلب روؤية ثاقبة، وم�ؤ�س�سات تنظيمية، وقدرات اإدارية، 

ومهارات فنية ومهنية، وم�ارد مالية.
اإن احلفاظ والتط�ير العمراين امل�سح�ب باال�ستدامة ي�ستدعي روؤيًة اإىل املركز التاريخي للمدينة، بغية متكني االأجيال القادمة 
من العي�ض يف م�قع تاريخي ب�سفاته ومعامله و�سخ�سيته املميزة، وقد تكّيف وفق متطلبات الع�سر. من هنا تربز احلاجة اإىل اأدوات 
تخطيطية فّعالة وم�سجعة مبينة على �سيا�سات نهجية �ساملة تق�د اإىل احلفاظ على مدن الرتاث اقت�ساديا واجتماعيًا وبيئيًا 
وح�ساريًا وثقافيًا.ومن اأهم هذه االأدوات )البنية االإدارية ، اآلية التم�يل ،الهيكل التخطيطي والتنظيمي ، التنمية االقت�سادية 
وال�سياحية ، التنمية االجتماعية ، احلفاظ على البيئة املبنية وتط�يرها ، املرور واالإدارة البيئية( ، حيث ت�سمن هذه  االأدوات ذات 
االأبعاد املتعددة،  حتقيق التنمية العمرانية ويهدف البحث للتعرف على هذه االأدوات وكيفية تطبيقها يف احلفاظ على الرتاث 
العمراين ويف التنمية العمرانية امل�ستدامة  للمدن القدمية ،واهم التجارب الدولية  التي ط�رت هذه االأدوات وا�ستخدمتها، 
. ب��سعادة  ق�سر  درا�سة  خالل  من  باجلزائر،  القدمية  للق�س�ر  امل�ستدام  والتط�ير  احلفاظ  يف  منها  اال�ستفادة  وكيفية 
وي�ستخل�ض البحث جم�عة من االأدوات الفّعالة  التي تتاأقلم وتتكيف وفق احلاجات، وتتجاوب مع النهج االإ�سرتاتيجية التي 

ُت�ستعمل يف جمال احلفاظ وتط�ير الرتاث العمراين ، ويك�ن ذلك وفق خطة تنمية عمرانية متكاملة ونهج تط�يري �سامل.
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املقدمة:
ت�س���كل الق�س����ر القدمية يف اجلزائر عم�ما نظما عمرانية كاملة، تتفاعل فيها الروابط االقت�س���ادية وال�س���كانية 
واالجتماعية واحل�سارية. لكن  نظرا  للنم� ال�سكاين ال�سريع والهجرة ، و التبدالت االقت�سادية و االجتماعية . �سببت  
تبدال هيكليا �س���ريعا مل ت�ستطع هذه الق�س����ر التاأقلم والتكيف معه ب�سرعة . وغالبا ما ت�سبب هذه التبدالت والتغريات 
اأمناطا مت�سابهة من التداعي ، كالبنية التحتية املهملة اجتماعيا وفيزيائيا والتي عفى عنها الزمن ، واملباين املتداعية، 
واالقت�ساد املحلي الكا�سد ، وال�سروط املعي�سية املرتدية مما يدع� ال�سكان اإىل الهجرة ، وينتج عن ذلك اإ�ساءة ا�ستعمال 
املباين لغري غاياتها اأو تهدميها . وغالبا ما تلجاأ االإدارات املحلية اإىل اأعمال الهدم ل�سبب اال�ستيعاب املروري ، معطية 

االأول�ية حلركة التمدن على ح�ساب ت�س�رات اجتماعية �ساملة وروؤية بيئية م�ستدامة.
ل���ذا يج���ب املحافظة على ال���رتاث العمراين للق�س����ر القدمية، وخلق مناخ جاذب للتنمية االقت�س���ادية وحت�س���ني 
ال�س���روط املعي�سية املعا�سرة بدون اإ�س���اعة اله�ية العمرانية، وذلك باإجراء حت�سينات فيزيائية حم�س��سة ذات غايات 
�سكانية، مع اإر�ساء احلي�ية االقت�سادية لتح�سني االأداء العمراين،  مما يح�سن �س�رة الق�س�ر القدمية ويحفز ال�سكان 

على البقاء والتجار على اال�ستثمار والزوار على ال�سياحة.
من هذا املنطلق نحن بحاجة اإىل جمم�عة اأدوات متعارف عليها ومبنية على �سيا�س���ات �س���املة ومتكاملة ت�س���تعمل 
للمحافظة وتط�ير الرتاث العمراين اقت�ساديا واجتماعيا وبيئيا وح�ساريا، بغية ت�ريثها لالأجيال القادمة، اإن احلفاظ 

وتط�ير الرتاث العمراين على املدى الط�يل، نهج وا�سع االأفق ويتعامل مع:
- احلفاظ التاريخي واالأثري

- التنمية العمرانية، باإبعادها االجتماعية واحل�سارية والبيئية والثقافية واالقت�سادية.
- املتدخل�ن من اأ�سحاب امل�سالح وامل�ساركني .

- نطاق وا�سع من امل�سالح.
ي�ستعر�ض البحث اأدوات احلفاظ وتنمية مدن الرتاث العمراين، التي مت تط�يرها للحفاظ على مدينة حلب القدمية 

مب�ساعدة العديد من الهيئات الدولية املعنية بتط�ير الرتاث.
 وكيفية اال�س���تفادة من هذه االأدوات  يف تنمية وتط�ير ق�س���ر مدينة ب��سعادة من خالل حتليل ال��سع الراهن لهذا 
الرتاث. وواقع التنمية العمرانية وال�س���ياحية و�س�ال اإىل كيفية اال�ستفادة من هذه االأدوات يف احلفاظ وتط�ير الق�سر  

باالعتماد على املنهج التحليلي – اال�ستقرائي. 
1. اأهمية احلفاظ على الرتاث العمراين:  الرتاث العمراين من اأهم امل�س���ادر املادية التي تعرب عن الن�س���اطات 
االإن�س���انية االجتماعي���ة والثقافي���ة ، وه� م�س���در للمعل�مات فه� يعطينا القدرة على ا�س���رتجاع الفاق���د من املعل�مات 
واإيجاد حل�ل واإجابات للم�س���اكل اجلديدة، وه� امل�س���در ال�حيد للمعل�مات عن اأنا�ض عا�س����ا ومار�س�ا الن�ساطات يف 
عه�د �سابقة وذلك من خالل تتبع احلياة االإن�سانية و االجتماعية وتط�راتها، والرتاث العمراين ه� م�سدر غري متجدد 
مم���ا يدع�نا اإىل احلفاظ على هذه العنا�س���ر الثمين���ة والتاأكد من اأنها تدار بطريقة تظه���ر التقدير واالحرتام له�ؤالء 

الذين عا�س�ا قبلنا وتظهر احلر�ض واالعتبار للذين �سياأت�ن من بعدنا..) ماأم�ن خليل ،2009(.
2.1. امل�ســـاكل الرئي�ســـة التـــي تواجـــه احلفاظ على الرتاث العمراين :  احلف���اظ املعماري ت�جه جديد يف العامل 
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وخا�س���ة يف ال���دول العربي���ة وه���� يف مراحله االأولي���ة ، وي�اجه احلفاظ املعم���اري جمم�عة من امل�س���اكل ، ميكن اإيعاز 
اأ�س���بابها اإىل التط����ر االجتماعي واالقت�س���ادي وغياب ال�ع���ي باأهمية الرتاث العمراين، وعدم وج����د التم�يل الالزم 
لتحقيق احلفاظ وغياب احلماية القان�نية وغياب م�ساركة املجتمع املحلي والقطاع اخلا�ض وعدم و�سع اآليات مالئمة 
ت�س���اهم يف زيادة م�س���اركة املجتم���ع املحلي والقطاع اخلا�ض يف عملي���ة احلفاظ. وميكننا اإجمال امل�س���اكل التي ت�اجه 

االأبنية الرتاثية امل�سكلة للرتاث العمراين مبا يلي :
· هدم العديد من االأبنية الرتاثية مل�س���لحة التط�ير واال�ستثمار االقت�سادي والتخطيط احل�سري وبالتايل تفكيك 

الن�سيج احل�سري املمثل لثقافة االأمة وح�سارتها.
· عدم وج�د ح�سر للمباين الرتاثية يف العديد من الدول وخا�سة الدول العربية.

· غياب ال�عي باأهمية هذا الرتاث.
· الرتميم الع�س����ائي غري املدرو�ض لالأبنية من قبل اأ�سحابها اأو امل�ستثمرين لعدم وج�د ق�اعد اأ�سا�سية للرتميم.( 

الن�سيج العمراين وحتديث املدن ، 2005(.

3.1. اأدوات احلفاظ والتطوير وتنمية الرتاث العمراين:
�س����ف نحاول ا�س���تعرا�ض جمم�عة م���ن االأدوات متعارف عليها كتقنيات ُت�س���تعمل  للحف���اظ وتط�ير مدن الرتاث 
العم���راين ،  ه���ذه االأدوات تتاأقل���م وتتكيف وف���ق احلاجات ، وتتجاوب مع النهج االإ�س���رتاجتية التي ت�س���تعمل يف جمال 
ق وم�جه  احلفاظ والتط�ير ، حيث  ُتظهر هذه االأدوات، كيف اأن ت�ظيف وا�ستخدام العدة املنا�سبة ب�سكل منهجي ومن�َسّ

باإتقان؛ يق�د اإىل نهايات م�ستدامة.
1.3.1. البنية الإدارية:

يتم اإدارة احلفاظ على الرتاث العمراين وتنميته، بهيئات ومديريات وا�س���حة املعامل والهيكل. لتق�د نهجًا �س���اماًل 
يط���ال عدة قطاع���ات، اإن احلفاظ على الرتاث وتنميته يتطلب امل�س���اركة يدًا بيد، لت�س���هيل اتخ���اذ القرار والتخطيط 
والتنفي���ذ والتن�س���يق، اإىل جانب املراقب���ة والتقييم. لتتعاطى مع مهام متباينة وخمتلفة، فتك�ن مثااًل لرتابط وت�س���ابك 

اأم�ر احلفاظ والتط�ير امل�ستدام .
 اإن اإدارة اأو هيئة واحدة مرنة، تق�م بكل املهام االإدارية والفنية، ت�س���من معاجلة �س���املة ومتكاملة، كما اأنها تن�سق 

بني هيئات وجتمعات اأ�سحاب امل�سالح ، املهتمني باملحافظة والتط�ير.  
و عملية املحافظة والتط�ير تتطلب نهجًا متكاماًل وتعاونيًا واإدارة حكيمة ، من خالل االأدوات التالية:

- يتطلب تعدد اأ�سحاب امل�سالح واملنافع وامل�ساريع الط�يلة االأمد تخطيطًا )يتطلع اإىل نتائج حمددة( ورقابة وتقييمًا 
من اأهل اخلربة، بغية ر�سد امل�ارد بكفاءة )اخلربة، العنا�سر، املال، ال�قت(. 

- تتطلب امل�ساريع املتعددة االخت�سا�سات اأن ي�ستند القرار على معطيات و اإح�سائيات. 
- مبا اأن املحافظة والتط�ير العمراين ميتد على �سن�ات وحتى على عق�د، يفد اخلرباء اإليها ويرحل�ن؛ يجب ت�ساطر 
اخلربة املكت�سبة، وجعلها يف متناول االأجيال القادمة من اأ�سحاب امل�سالح واملنافع وامل�ساهمني، عرب نظم ا�ستثمار 

واإدارة املعرفة. 
- عالوة على ذلك، فاإن العالقات العامة والت�ا�سل مهمة جدًا يف ت��سيل االأم�ر لل�سلطات املحلية، بغية ك�سب االلتزام 
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واالإ�سهام من القطاعني العام واخلا�ض. 
- ي�س���اعد تاأ�س���ي�ض �سبكات ات�س���ال مع مدن اأخرى. وهيئات دولية يف تق�ية اجله�د املحلية، وا�ستخال�ض املنفعة من 

.)www.gtz-oldaleppo.org،2009(.خربات  يف اأمكنة اأخرى. فيما يخ�ض الن�سائح الفنية وامل�ساهمة يف التم�يل مثاًل
- تطويـــر القـــدرات:  تط�ير مهارات  واإمكانات هيئة ما، مثل القي���ادة واالإدارة والتم�يل والربامج والتقييم والتثمني 
والتقدي���ر، بق�س���د تنمية فعالي���ة الهيئة ودمي�متها. و هي م�س���اعدة فرد اأو جمم�عة للتعرف عل���ى االأم�ر وتناولها 
وك�سب املعرفة واخلربة الالزمة حلل امل�ساكل وتطبيق التغيري. من خالل ت�فري ن�ساطات دعم فنية مبا فيها التدريب 
www.unchs.org/chs18/in-session/18-cw-L-01-Add-1a.doc .وامل�ساعدة الفنية وتاأمني �سبكة م�ارد

- اجلمعيـــات:  اإنه���ا هيئ���ات مركزها وعمله���ا يف جتمع حملي اأو اأك���رث، كاحلارات واالأحياء. تك�ن ع���ادة من القطاع 
اخلا�ض، وتعمل بدون ربح ويديرها اأهل احلي، اأو االأحياء، وتعمل ل�س���احلهم. مت اإحداث هذه اجلمعيات ا�ستجابة 
حلاجة اأو لظرف معني ، حيث تدعم اأعمال حت�سينات حملية وحمددة  والتي يق�م بها ال�سكان املحلي�ن. ت�سم هذه 
اجلمعيات اأهل م�س���الح و منافع ، ويجب متثيلهم يف جمم�عات العمل يف االأم�ر التي تهمهم وتخ�س���هم، كما يجب 

اأن ي�سارك�ا بفعالية يف خمتلف ن�ساطات مراحل اتخاذ القرار امل�سرتك. 
2.3.1. اآليـة التمويل:

اإن امل����ارد املالي���ة حلف���ظ وتنمي���ة ال���رتاث العم���راين، اأمر حي����ي يف جناح عملي���ة التنمي���ة ط�يلة االأم���د، حيث 
تعج���ز ميزاني���ات معظم ال���دول  عن تغطي���ة النفق���ات  الكبرية والالزم���ة،  لتنمي���ة وتط�ير مدن ال���رتاث العمراين، 
لذل���ك يج���ب ال�س���عي لتاأم���ني م����ارد مالية م���ن هيئ���ات ووكاالت دولية، ومن م�س���ادر وطني���ة وحملية، وم���ن القطاع 
 الع���ام، ومن ال�س���كان اأنف�س���هم، م���ع تط�ير �سيا�س���ات مبدعة باإطار حمل���ي، وتطبيق اآلية تنا�س���ب الظ���روف املحلية.

ويعترب تاأمني التم�يل ور�س���د االإعتمادات الالزمة للمحافظة وتط�ير الرتاث العمراين،  اأمر �س���عب الأ�س���حاب القرار 
يف ال�سلطات املحلية، و يتم عادًة مت�يل اخلدمات العامة، كالُبنية التحتية، وال�ساحات، واملباين العامة، من اعتمادات 
وميزاني���ات حك�مي���ة اإم���ا ترميم اأو حتديث امل�س���اكن، والدكاك���ني، اأو اأي مب���ان للقطاع اخلا�ض؛ فيجب و�س���ع برامج 
خا�س���ة خللق مناخ مالئم وم�سجع لتحريك ا�ستثمارات القطاع اخلا�ض، مع دعم الفقراء الذين ال يتمكن�ن من ترميم 

.)www.gtz-oldaleppo.org،2009( .م�ساكنهم
3.3.1. الهيكل التخطيطي التنظيمي: 

اإن مهمة احلفاظ العمراين امل�س���ح�ب بالتنمية العمرانية ه� املحافظة على املعامل االأثرية والتاريخية، اإىل جانب 
متكني االأجيال القادمة من العي�ض يف م�قع تاريخي ب�سفاته ومعامله و�سخ�سيته املميزة، وقد تكّيف وفق متطلبات الع�سر.

من هنا تربز احلاجة اإىل اأدوات تخطيطية فّعالة وم�س���جعة ع��س���ًا عن اأنظمة وق�انني مّقيدة متنع التغيري، ومتنع 
الت�ظيف احلديث لالأماكن وامل�اقع التاريخية ، من خالل نهج تخطيطي وق�انني مالئمة لتخطي ال�سع�بات والتحديات 

، وفق االأدوات االآتية :
- خط���ة تنمي���ة عمراني���ة متكاملة ونهج تط�يري �س���امل )الذي ه� طريقة �س���املة للتعامل مع عدة اأم�ر اأو م�ا�س���يع 
م�ستقلة عن بع�سها البع�ض(. اإن هذه و�سائل مالئمة لت�جيه التط�ير امل�ستقبلي ليتناول عدة قطاعات معًا؛ كما اأن 
هذه االأدوات ت�س���من ا�سرتاك القاطنني، وانخراط اأهل امل�سلحة. اإ�سافة لهذا، فاإن هذه ال��سائل منا�سبة لتحقيق 

التنمية امل�ستدامة ذات  االأبعاد املتعددة. 
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- يج���ب اأن يراف���ق اإر�س���اء التخطي���ط واالأول�ي���ات تعليم���ات واأم����ر تنظيمي���ة ترع���ى اأهداف���ًا حم���ددة يف احلفاظ 
والتط�ير. ويجب اإن تك�ن اإر�س���ادات الرتميم واملحافظة حملية ، تلتزم بها االإدارات وال�س���لطات املحلية وال�سكان. 

)Bouadjadja،2008(
اإ�س���افة اإىل ان���ه مت تط�ير ق�اعد معيارية دولية، و�س���رائع ومعاهدات وت��س���يات، من قبل منظم���ة االأمم املتحدة 
للتعلي���م والعل����م والثقافة، ومن قبل املجل�ض الدويل للم�اقع واملعامل التاريخي���ة. تهدف هذه الق�اعد اإىل حماية ما ه� 
ملم��ض وحم�س�����ض من الرتاث، اإىل جانب ماال يظهر للعيان مبا�س���رة وما ي�سعب مل�س���ه وحت�س�سه مبا�سرة. ) 2009، 

.) www.udp-oldaleppo.org

4.3.1. التنمية القت�سادية والتطوير ال�سياحي
مت���ر اأغلب امل���دن الرتاث العم���راين مبرحلة تده�ر اقت�س���ادي.و يعتمد م�س���تقبل هذه املدن، اإىل ح���د كبري، على 
اقت�سادياتها احلي�ية القابلة للبقاء. وفق هذا املنظ�ر، فاإن على م�ساريع التنمية اأن ت�ساهم بفعالية يف حت�سني الظروف 

االقت�سادية املحلية.
اإن نهج �سامل لتنمية االقت�ساد املحلي �سريكز بال�سرورة على حت�سني الظروف االقت�سادية املحلية لالإبقاء على اأو 
خلق فر�ض عمل ودخل، وبغية املحافظة على احلي�ية االقت�سادية للمدينة القدمية وقدرتها التناف�سية، مقارنة باأماكن 
اأخ���رى يف اجل����ار، ولكن تنفيذ ذلك يف حيز ال�اقع ينجح فقط عند وج�د الت���زام ق�ي من املجتمع التجاري املحلي.) 

لفاح ،2004(.
كما متنح ال�س���ياحة الثقافية واحل�سارية اإمكانيات اقت�س���ادية ق�ية اإىل مدن الرتاث العمراين . اإن على ال�سلطات 
والهيئات تط�ير اأفكار لل�س���ياحة ذات م�س���م�ن اجتماعي، اإىل جانب احلفاظ على اله�ية الثقافية واحل�س���ارية.وذلك 
بخلق ظروف معي�س���ية معا�س���رة، يف بيئة ن�سيج عمراين ن�س���اأ عرب التاريخ والتقاليد احلّية، يظهر بعد التفكري والنظر 
واإدراك ال�اقع يف املدى القريب والبعيد؛ ع��سًا عن جتميد الن�سيج التاريخي كمتحف.  على م�ساريع ال�سياحة دعم راأي 
عام يت�جه حلماية ه�ية واأ�سالة املدينة. اإن تط�ير �سياحة م�ستدامة  يركز على حفظ االأ�سالة املحلية، وجعلها عن�سرًا 

متكاماًل يف خطة اإ�سرتاتيجية �ساملة للحفاظ والتنمية. ) لفاح ،2004(.
5.3.1. التنمية الجتماعية:

ت�س���كل مدن الرتاث املاأه�لة، جزءا من الكيان االقت�س���ادي واالجتماعي لكل جتمع عمراين. و يجب على ال�س���كان 
اأن يدرك�ا دورهم املميز، على ال�سعيد الفردي وال�سخ�سي وعلى امل�ست�ى اجلماعي وعلى نطاق الهيئات و اجلمعيات، 

فت�سب كل هذه امل�ارد الب�سرية جه�دها يف امل�ساركة يف كامل مراحل احلفاظ والتط�ير من خالل:
العام���ة اخلدم���ات  عل���ى  والتنمي���ة  احلف���اظ  م�س���روع  يرك���ز  اأن  يج���ب  االجتماعي���ة:  التحتي���ة  البني���ة   - 

 )التعليم، الرتفيه، ال�سحة، الثقافة....(.  وي�فرها بطريقة منا�سبة. 
- امل�س���اركة : ينطلق النهج ب�س���كل عام، من اإ�س���راك املجتمع املحلي يف اتخاذ القرار ويف حتمل امل�س����ؤوليات وي�سمن 
ذلك اأن خمتلف امل�سالح   مت التفاو�ض عليها  اأثناء اتخاذ القرار، واأن املجتمعات املحلية ت�سهم بفعالية يف احلفاظ 

والتط�ير. 
- الت�عية: ميكن مل�س���اريع احلفاظ والتنمية اأن ت�س���هم يف ن�س���ر ال�عي العام جتاه م�س�ؤولية ال�سكان يف املحافظة على 

مناطقهم وحت�سينها.
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- الفعاليات الثقافية: وذلك بت�سجيع مبادرات املجتمع املحلي وزيادة االإدراك باأهمية املحافظة التط�ير.
6.3.1. التطوير و احلفاظ على البيئة املبنية:

اإن البني���ة التحتي���ة املهملة، والبي����ت املتداعية ، وانعدام ال�س���احات العام���ة اجلذابة، هي اأو�س���ح معامل التداعي 
العمراين. تعترب مظاهر التداعي من االأ�س���باب الرئي�س���ة لنزوح ال�س���كان عن املدينة القدمية. و�س���يانة وحفظ وتنمية 

البيئة املبنية له اأثر اإيجابي جتاه م�سروع احلفاظ وت�سمل ما يلي:
 - جتديد و�سيانة البنية التحتية :

�سبكات مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي والكهرباء واله�اتف، باالإ�سافة اإىل الطرق واالأزقة. 
- �سيانة وتط�ير امل�ساحات العامة: جتميل وحت�سني امليادين واحلدائق العامة وم�سالك امل�ساة. 

- �سيانة وترميم امل�ساكن: خلق بيئة مالئمة متكن من ترميم امل�ساكن. 
- ت�ظيف املباين التاريخية: ت�سنيف املعامل التاريخية وامل�ساجد. 

ي�س���هم تط�ير و احلفاظ على البيئة املبنية ب�س���كل جدي بتجميل املدينة، ويح�س���نان الظروف وال�س���روط املعي�سية. 
كم���ا تق����ي البيئة االقت�س���ادية ارتب���اط القاطن���ني بحارتهم وجريانهم، ويح�س���ن اإدراك ال�س���كان للمدين���ة القدمية.

)حريتاين،2009(.
7.3.1. املرور و الإدارة البيئية:

اإن �س���ق طرق ت�س���هل االنتقال الفردي وت��سيل الب�سائع، والتي بدورها تدعم تنمية االقت�ساد املحلي، غري ممكنة، 
وغ���ري مرغ�ب���ة يف منظ�ر احلف���اظ. وال تفيد ه���ذه الظروف ال�س���كان واملجتمع���ات التجارية يف مدن الرتاث، وت�س���ر 
ب��س���عهم، قيا�س���ًا على و�س���ع غريهم يف املناطق احلديثة. اإذن على م�س���روع احلفاظ والتنمية اأن يجد حل�اًل مالئمة 
ومنا�س���بة ت�سم املحافظة على الرتاث، مع حت�سني الظروف املعي�سية واالقت�سادية، فتك�ن هذه احلل�ل ن�اة نهج ط�يل 

االأمد وبعيد النظر لتنمية عمرانية متكاملة من خالل :
- اإدارة املرور وال�س���ري:  تقلي�ض حركة مرور ال�س���يارات الفردية وذلك بتمريرها خ���ارج املدينة القدمية. عن طريق 
حت�س���ني  منظ�مة املرور وال�س���ري ، وبتف�سيل امل�ساة، وبتاأمني اأماكن وق�ف لل�سيارات، وت�سهيل حركة الب�سائع؛ مما 

ي�ساهم يف تنمية االقت�ساد املحلي. 
- جمع القمامة: ت�س���م هذه ال��س���ائل نظام جمع القمامة، وتنظيف ال�س����ارع واالأزقة مبا يتالءم واالأح�ال املعي�س���ية 

االجتماعية والفيزيائية. .)ال�سالح ،2004(.
ه���ذه  االأدوات تختل���ف بطبيعته���ا ) تنظيمي���ة ، معياري���ة ، تط�يرية ، مغرية لل�س���ل�ك ( فعالة تتاأقل���م وتتكيف وفق 
احلاج���ات وتتج���اوب مع النهج االإ�س���رتاجتية التي ت�س���تعمل يف جمال املحافظ���ة وتط�ير الرتاث العم���راين وهي قابلة 

ال�ستيعاب اأدوات جديدة .

2. ال�اقع الراهن للرتاث العمراين لق�سر ب��سعادة :

1.2. التعريف بق�سر بو�سعادة :
املدينة القدمية لب��س���عادة كما حددتها املخططات ترتبع على م�س���احة 71.55  هكتار. مبا فيها ال�احة التي تقدر 
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م�ساحتها  24  هكتار،  ي�سكنها ح�ايل 10800 ن�سمة ، وجتدر االإ�سارة اإىل اأن االأحياء املحيطة بالق�سر واملتمركزة ح�ل 
الطرق املحيطة به معظم �سكناتها جديدة لكن تتبع نف�ض تخطيط الق�سر يف ال�س�ارع والطرقات .

اأما الق�س���ر القدمي لب��سعادة ) احلارات القدمية ( فتقدر م�ساحتها ب�27.14 هكتار، وعدد �سكانها  5739  ن�سمة  
ي�سكن�ن 1187 م�سكنا. مت بناءه  يف نهاية القرن 15م .على غرار كل املدن العتيقة فان اأول ما بني  يف ق�سر ب��سعادة، 
من طرف �سيدي ثامر ه� اجلامع امل�سمى جامع النخلة.  و�سمي كذلك الأنه بناءه  اعتمد على النخيل ب�سكل كبري ، بنى 
�سيدي ثامر م�سكنه بجانب امل�سجد وبنيت ح�له �سكنات لعائلته واأ�سبح يعرف »بحارة اأوالد عتيق« ثم مت اقتطاع اأرا�سى 

مبحاذاة حي اأوالد عتيق ل�سالح تالميذ واأتباع �سيدي ثامر واأ�سبح يعرف »بحارة الع�سا�سة«.
 اإذ تعترب احلارتني »اأوالد عتيق و الع�سا�س���ة« اأول هيكلة للن�س���يج العمراين للق�س���ر حيث انه بعد ع�سرة �سن�ات من 
اال�س���تقرار يف الق�س���ر اأ�سبح عدد �سكانه 100ن�س���مة، و عند ازدياد ال�س���كان ظهرت حارات »الزقم ، حارة ال�سرفة ، 

املامني  « 
كما اأن الق�سر كان حماط ب�س�ر مرتا�ض خا�سة يف اجلهة اجلن�بية واجلن�بية الغربية ، وكان للق�سر ثالث اأب�اب هي :

- باب ب�عبد اهلل الذي تت�سرك فيه احلارات االأوىل )اأوالد عتيق ، الع�سا�سة ،حارة ال�سرفة( .
- باب مرابط حلارة املامني .

- باب جمعة للحارة الزقم .
» ويف 1849 بلغ عدد �س���كان ق�س���ر ب��سعادة ح�ايل 4500 ن�سمة ي�سكن�ن 600 م�س���كن، ويحت�ي على 10000 نخلة 
و500 ب�ستان وكان حماط ب�س�ر به ب�ابات م�سن�عة من �سعف النخيل كل ال�سكان ي�سغل�ن الطابق العل�ي من امل�سكن ، 

اأما الطابق االأر�سي فه� ي�ستخدم لتخزين اأو ور�سات كما اأن الب�ساتني كانت حماطة ب�س�ر«.
- اأما يف �سنة 1902 ميالدي فقد كان ي�جد يف الق�سر 600 م�سكن و 6000 �ساكن، كما ي�جد يف املدينة 430 جزء 

مزروع بالنخيل ح�ل املنازل ،  وت�سغل املدينة والب�ساتني ح�ايل 272ه�كتار.
-  ويف �سنة 1920 كان عدد امل�ساكن يف ب��سعادة ح�ايل 323 م�سكن بها �سط�ح يف الق�سر حت�ي 5800 �ساكن،  اأي 
اأن ق�سر ب��سعادة خ�سر ح�ايل 200م�سكن رغم الزيادة ال�سكانية  ،  كما جتدر االإ�سارة باأن الق�سر ت��سع بعد االحتالل 
الفرن�س���ي ومت بن���اء احلارت���ني اأوالد اأحميدة يف اجلهة ال�س���رقية للق�س���ر والزقم اجلديد يف اجلهة اجلن�بية للق�س���ر 
ويعتربان من اكرب احلارات يف الق�س���ر. ميثل ق�س���ر ب��سعادة �س���بعة حارات )اأحياء ( لكل حارة م�سجدها و رحبتها و 
عينها و خ�سائ�س���ها و مميزاتها االجتماعية و هي :حارة اأوالد احميدة ، الع�سا�س���ة  ، حارة ال�سرفة ، الزقم، املامني ، 

اأوالد عتيق ، الديار اجلدد.)�سع�دي ،2007(.ال�سكل )1(.
و جت���در االإ�س���ارة اإىل انه يف ال�س���بعينات من القرن املا�س���ي هدم حيى املام���ني الغربي بالكام���ل و بناء مكانه حي 

)الديار اجلدد ( ،  و رغم حماولة املخطط اأن يك�ن هذا احلي من�سجما مع خمطط الق�سر اإال انه ف�سل يف ذلك.

2.2. اإ�سكاليات الرتاث العمراين لق�سر بو�سعادة :
من اأهم االإ�سكاليات التي يعاين منها ق�سر ب��سعادة ما يلي:

-  اأهم امل�س���اكل التي ت�ؤثر على الق�س���ر هي قدم امل�ساكن و و�س���عيتها التقنية املتدنية فبع�سها منهار و البع�ض االآخر 
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مهدد باالنهيار و االآخر مهج�ر متاما .   و يف معاينة ميدانية تبني اأن البنايات التي يف حالة جيدة ال تختلف متاما عن 
باقي التجزئات الرتابية ملدينة ب��س���عادة من حيث م�اد البناء )اخلر�سانة (، و عدد الط�ابق و ت�سميم ال�اجهات 
بطريقة غريبة عن بنايات الق�س���ر ، مما زاد يف ت�س����يه املنظر العام للق�س���ر ، و نرجع ذلك اإىل الالمباالة و عدم 

االهتمام للقيمة التاريخية و ال�سياحية لهذه املنطقة �س�اء من ال�سلطات املحلية اأو ال�سكان.ال�سكل )4.3(.
حيث انه من جمم�ع 1448 م�سكن هناك ح�ايل 400 م�سكن مهدد باالنهيار ومهج�ر وذلك ب�سبب االإهمال املتعمد 
اأحيانا، متثل ح�ايل 26% من جمم�ع امل�ساكن و هي ن�سبة معترب ة ، تعرب عن التده�ر الذي ي�سهده ، اأما امل�ساكن الغري 

الئقة و التي حالتها مرتدية متثل 66.66%من ن�سبة امل�ساكن امل�سغ�لة .)م�سغل ترميم الق�سر، 2008(.
- هجرة العديد من �سكان الق�سر نتيجة تردي ظروف املعي�سة وعدم ت�افر اخلدمات االأ�سا�سية، لقد كانت �سبكات 
املياه يف حالة �سيئة. و مل يح�سل ال�سكان على اخلدمات والت�سهيالت الي�مية التي كان�ا بحاجة اإليها مل�اكبة املتطلبات 
االجتماعية والثقافية للحياة احلديثة.اإ�س���افة اإىل تركهم م�س���اكنهم �س���اغرة وه� مما اأدى اإىل عدم �سيانتها وتركها 

تتهاوى بفعل الزمن.

ال�سكل )1( حارات ق�سر ب��سعادة        امل�سدر : من اجناز الباحث . 2006

ال�سكل )2(  الرتاث العمراين لق�سر ب��سعادة.       امل�سدر : من اجناز الباحث . 2006
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-  ت�س�يه النمط املعماري التقليدي يف العديد من االأبنية ب�سبب عدم ن�سج اأعمال الرتميم والتجديد اإ�سافة اإىل عدم 
التجان�ض بني االأبنية القدمية واحلديثة املتاخمة لها من حيث املالمح املعمارية وامل�اد واالرتفاع، نتيجة التدخالت 

الع�س�ائية غري املدرو�سة .ال�سكل )6.5(.
- تردي اأو�ساع الرحبات والطرق واملمرات و ال�سقائف التي معظمها مهدد باالنهيار.ال�س�رة )7، 8(

- التعديات احلا�س���لة على االأبنية  التاريخية واالأثرية باإ�س���افة عنا�س���ر وملحقات. واإجراء تعديالت يف خمططاتها 
وواجهاتها ، مع م�ساهمة ال�سلطات املحلية يف تده�ر الق�سر بت�ساهلها والمباالتها ، اإ�سافة اإىل غياب التن�سيق بني 

اجلهات املعنية يف ر�سم �سيا�سة م�حدة ومتكاملة للحفاظ على الرتاث العمراين. 

                       
          ال�سكل)3(- احلالة الفيزيائية املتده�رة لالإطار املبني                    ال�سكل)4(- تده�ر الظروف املعي�سية لل�سكان نتيجة  قدم االإطار املبني.

                                                                                                           امل�سدر : من اجناز الباحث . 2006

                             

                                                 
ال�سكل )6(- تناق�ض الطابع املعماري بني 

االأبنيةالقدمية واحلديثة  .                                 
ال�سكل )5(- عمليات البناء والتجديد داخل الق�سر 

تتم بطرق غري مدرو�سة ودون رخ�ض بناء                          
                                                                                                                                                        امل�سدر : من اجناز الباحث . 2006

- مل يحظى ق�س���ر ب��س���عادة باالهتمام الكامل من طرف اأدوات  التهيئة و التعمري مثل )املخطط الت�جيهي للتهيئة 
والتعمري- خمطط �س���غل االأرا�س���ي ( رغم اأن املخطط الت�جيهي املعد �س���نة 1996 )متت مراجعته يف عام2005( 
حث على �س���رورة ترميم الق�س���ر و اإعادة االعتبار له.والذي يغطيه خمطط �س���غل االأرا�س���ي   اإال انه مل ينجز وقد 
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ن�ض  على مقرتحات نظرية دون اآليات للتطبيق  على ما يلي: 
     - اإعادة التنظيم و االعتبار لكل البنايات و املعامل االأثرية.

     - حل م�سكلة احلركة امليكانيكية و الطرقات ال�سيقة بالن�سبة للراجلني و �سق طرق جديدة .
- اإدماج الن�س���اطات التجارية و احلرفية داخل الق�س���ر، و اإدماجه اأكرث مع مركز املدينة مع اإ�سافة جتهيزات ثقافية 

و �سياحية و اإدارية ح�سب ت�فر االأر�سية.)خمطط التهيئة والتعمري،2005(.

          
 ال�سكل )7(- تردي او�ساع املمرات والطرق .                                      ال�سكل )8(- تده�ر و�سعية ال�سقائف وجميعها مهددة  باالنهيار.        

                                                                                                        امل�سدر : من اجناز الباحث . 2006

3.2. واقع التنمية احلالية لق�سر بو�سعادة :
جتري التنمية احلالية يف ق�س���ر مدينة ب��سعادة عرب م�س���روعات دون اإ�سرتاجتية وا�سحة و�ساملة حتدد االأهداف 
املرج�ة . وطبيعة االأدوات التنفيذية الالزمة : وتت�سف مبحدودية التاأثري من خالل قراءة النتائج الناجمة عن تطبيق 

هذه امل�سروعات :
1.3.2. التنمية العمرانية:

حتدث هذه التنمية على نطاق �سيق بحيث تقت�سر على بع�ض املرافق العامة. وتهيئة الطرق وتاأهيل ال�سبكات دون 
اأي تدخل من اأي ن�ع على االإطار املبني ) امل�ساكن( املتداعي و�سملت ما يلي: 

- ترمي���م بع����ض املباين العامة وامل�س���اجد) م�س���جد النخلة ، متحف ن�س���ر الدين دينيه الذي مت تفجريه يف ع�س���رية 
الالأم���ن التي �س���هدتها الب���الد ..( واإعادة ت�ظيفها منف�س���لة دون تعميم التنمية العمراني���ة على حميطها ومن ثم 

تعميمها على الن�سيج العمراين باأكمله .
- اإعادة تهيئة الطرق املمرات بن�سبة تقارب 80%  لكن التهيئة اقت�سرت على االأر�سيات مع جتاهل ال�اجهات املطلة 

عليها ، اإ�سافة اإىل ا�ستعمال م�اد غري متنا�سبة مع طبيعة الن�سيج العمراين.
- تاأهيل البنى التحتية من �سبكات مياه ال�سرب و�سبكات ال�سرف ال�سحي واالإنارة حيث بلغت ن�سبة التغطية ح�ايل 

80 % . .)م�سغل ترميم الق�سر،2008(.
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2.3.2. التنمية ال�سياحية:
رغم اأهمية ق�س���ر ب��س���عادة يف عملية تن�س���يط ال�س���ياحة وتنميتها على اعتب���ار انه يقع  يف واحة ه���ي االأقرب اإىل 
العا�س���مة اجلزائرية. وكانت فيما م�س���ى من اأهم املناطق ال�س���ياحية يف اجلزائر . اإال اإن هذه التنمية تبدو على قدر 

حمدود جدا من التاأثري ويع�د الأ�سباب التالية :
- غياب خطة متكاملة للتنمية ال�سياحية، وغالبا ما يتم الت�ظيف ال�سياحي والثقايف املنف�سل لبع�ض املباين التاريخية 

بعد ترميمها ) م�سجد النخلة، متحف ن�سر الدين دينيه...(.
- اخلطة غري �سم�لية ، مبعنى اأنها تركز على املباين العامة دون العنا�سر االأخرى املك�نة للرتاث العمراين. والقابلة 
للت�ظي���ف ال�س���ياحي كالفراغ���ات العمراني���ة ) الرحبات ، املمرات ، ال�س���قائف ( وال�احة التي تعت���رب  اإحدى اأهم 

املك�نات ال�سياحية االأ�سا�سية غري امل�ستغلة.
- حمدودي���ة اخلدم���ات التي ت�فرها التنمية ال�س���ياحية احلالية، �س����اء من حيث االإطعام اأو املبيت �س���من الن�س���يج 
العمراين الرتاثي. وبالتايل ال ت�ؤمن التنمية ال�سياحية احلالية اإمكانية اإثراء املعاي�سة لل�سائح مع هذا الرتاث ، اأما 
االأ�س���كال االأخرى ال�س���تعمال الرتاث العمراين يف جمال ال�س���ياحة مثل اإقامة املهرجانات واملعار�ض للتعريف بهذا 

الرتاث فهي حمدودة جدا  اإن مل نقل منعدمة . 

3. ا�ستخدام اأدوات التنمية امل�ستدامة للحفاظ وتط�ير ق�سر ب��سعادة :
 لك���ي يتمكن الرتاث العمراين لق�س���ر ب��س���عادة ، من تاأدية دوره الفاعل يف تك�ين ذاك���رة املدينة ويف تفعيل البعد 
ال�سياحي والثقايف واالقت�سادي ، ويف اإبرازه كعن�سر هام يف  التخطيط احل�سري ملدينة ب��سعادة ، البد من و�سع نهج 

�سامل للتنمية من خالل ا�ستخدام االأدوات التالية:

1.3. الإدارة:
اإن البلدية هي املعنية ب�سكل اأ�سا�سي يف اإدارة ق�سر ب��سعادة ، وتعاين البلديات ب�سكل عام من افتقارها اإىل الك�ادر 
امل�ؤهلة فنيا واإداريا، �س�اء يف جمال التط�ير اأو ت�سجيع اال�ستثمار اأويف ابتكار االأ�ساليب امل�سجعة على احلفاظ والتط�ير 
وك�س���ب املجتمع املحلي وم�س���اركته يف عملية التط�ير، كما تفتقر البلديات اإىل التفكري اال�س���رتاتيجي وو�س���ع اخلطط 

والدرا�سات، وحتديد االأول�يات يف التنفيذ اإ�سافة اإىل �سعف قدرتها املالية �س�اء على تنفيذ امل�ساريع اأو التملك.
 وتعت���رب اأول عملي���ة جدية تهتم بالق�س���ر من الناحية االإدارية ، هي اإن�س���اء« م�س���غل الرتميم واإع���ادة بناء املدينة 
القدمية لب��سعادة ّ يف عام 1992 . و هي م�سلحة تقنية تابعة لق�سم البناء و التعمري لدائرة ب��سعادة ، و تهتم بالن�احي 
االجتماعي���ة و املعماري���ة و التاريخية للمنطقة. وتهدف اإىل اإعادة بناء املدين���ة العتيقة واحلفاظ على طابعها املعماري 

والعمراين و من مهامه :
 - التمركز داخل املدينة القدمية ، لتك�ن يف ح�ار مبا�سر مع القاطنني من اجل معاينة امل�ساكل و لتك�ين بنك للمعل�مات .

- االت�س���ال و التن�س���يق ب���ني خمتل���ف الهيئ���ات املتدخل���ة يف املدين���ة القدمي���ة) مديري���ة التعم���ري والبن���اء، دائ���رة 
ب��سعادة،البلدية، ال�كالة العقارية (.   

وتتمثل �سالحياته :
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- القيام باالإجراءات اخلا�سة با�ستخراج رخ�سة البناء داخل املدينة القدمية بالتن�سيق مع امل�سالح البلدية.
- مراقبة  ومتابعة االأ�س���غال واإجبار امل�اطنني امل�س���تفيدين من رخ�سة البناء، على تنفيذ املخططات امل�سادق عليها 

وكذا م�اد البناء.
- ال ي�سمح الأي مكتب درا�سات القيام باأية درا�سة بهذه املنطقة اإال اإذا كان معتمد لدرا�سة للمدينة القدمية. 

- ميكن للم�سغل ا�ستدعاء باحثني خمت�سني من معماريني وعمرانيني واأثريني وعلماء اجتماع.
اإذن كان من املفرو�ض اأن تق�م الهيئة باقرتاح ا�س���رتاجتيات وخطط لتنمية املدينة القدمية. وكذا مراقبة خمتلف 
امل�س���اريع املعني���ة بتاأهيله���ا ، وتقييم نتائجها ، وحماولة  حل امل�س���اكل التي تعرت�س���ها . اإال اأن نق����ض االإمكانيات وكذا 
الطاق���م االإداري امل�ؤه���ل، مع غي���اب اخلربة والكفاءة حال دون حتقي���ق هذه الهيئة الأهدافها لدرج���ة اأن مقرها داخل 

الق�سر مهدد باالنهيار.) القرار602،1992 (.

2.3. اآلية التمويل:
تتاأثر عملية تط�ير وتاأهيل ق�س���ر ب��سعادة بالن�احي املالية ب�سكل رئي�سي �س�اء يف قدرة البلدية على القيام بت�فري 
اخلدمات ومت�يل امل�ساريع اأو تاأهيل الك�ادر وو�سع اال�سرتاتيجيات او يف التن�سيق والتعاون مع اجلهات املعنية  . وتعتمد 
البلدية يف ر�سيدها املايل على الدولة وعلى ما ياأتيها من ع�ائد ترخي�ض االأبنية والتح�سني وتقدمي اخلدمات للم�اطنني 
اإال اأننا جند اأن اغل تعاين من عجز مادي باالإ�سافة اإىل عدم قدرة البلدية عن احل�س�ل على املنح اأو امل�ساعدات من 

الدول املانحة لعجز العاملني يف البلدية عن تقدمي مقرتحات مقنعة للم�ساريع املعرو�سة على الدول املانحة.
اإن عملي���ة تاأهيل ق�س���ر ب��س���عادة  واملحافظة عليه  تت���م بتم�يل من الدولة ، وقدرت ميزاني���ة تاأهيل البنى التحتية 
ح�س���ب تقديرات م�س���غل ترميم املدينة القدمية ، بح�ايل 180ملي�ن دينار لذا فان امل�سغل مطالب بالبحث عن م�سادر 

مت�يل جديدة .
- ت�فري م�سادر مت�يل م�ستمرة ) منح، قرو�ض( لتنفيذ امل�ساريع التنم�ية والتقليل من االعتماد على البلدية.

- البحث عن م�س���ادر مت�يل دويل للم�س���اريع من خالل االت�س���ال بالهيئات الدولية املعنية باملحافظة على الرتاث 
العمراين.

- التاأكيد على مبداأ ال�س���راكة من خالل اإحداث �س���ركة تك�ن مهمتها الرتميم والتجهيز واال�س���تثمار مع م�س���اركة 
املجتمع املحلي .

3.3. الهيكل التخطيطي والتنظيمي: 
وت�س���مل ملكيات االأرا�سي يف الق�سر  وكذلك ملكية املباين الرتاثية، فغالبية هذه االأرا�سي والعقارات ملك للقطاع 
اخلا����ض وبالت���ايل فان اأية ق���رارات يتم اتخاذها لتط�ير  الق�س���ر يرتتب عليها حق�ق لل�س���كان فاأم���ا اأن تق�م الدولة 
بامتالك هذه العقارات بر�س���ى امل�اطنني اأو اأن جتد و�س���يله اأخرى لتع�ي�ض املالكني، باالإ�س���افة اإىل عجز املالكني من 
القيام مب�س���اريع تط�يرية على م�س���ت�ى عال نتيجة ل�س���غر حجم ملكياتهم وتعدد اأ�س���حابها وبالتايل لن تك�ن هنالك 
م�س���اريع تط�يرية اإذا مل تاأخذ الدولة دور املبادرة يف و�س���ع اآلية مل�س���اركة اأ�س���حاب القرار يف اتخاذ قرارات التط�ير 

واال�ستثمار.)حريتاين،2009(.
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من املهم جدا اإدراك اأهمية احلفاظ عل الرتاث العمراين لق�س���ر ب��س���عادة ك�نه م�س���در غري متجدد ، مما ي�ؤكد 
حتمية اإدارة عنا�سره بطريقة تظهر التقدير واالحرتام للذين عا�س�ا قبلنا واحلر�ض واالعتبار للذين

�سياأت�ن بعدنا ويك�ن احلفاظ على الق�سر بت�فر العنا�سر التالية :
- ت�س���نيف الق�س���ر كرتاث وطني ميكنه من ا�س���تفادة من م�س���ادر مت�يل جديدة. وكذا يخ�س���ع لق�اعد و�س���روط 

املحافظة على الرتاث ال�طني .
- و�سع خمطط ت�جيهي ينظم اأعمال   وم�ساريع التاأهيل واحلفاظ والت�ظيف املنا�سب لها. 

- حت�س���ني م�س���ت�ى تنفيذ اأعمال الرتميم والتجديد من خالل رفع كفاءة العاملني فيها وتط�ير تقنيات تلك االأعمال.
- و�سع االأحكام التنظيمية املنا�سبة حلماية الطابع العمراين للق�سر،  وان�سجام البيئة املبنية وذلك من خالل حتديد 

ارتفاعات االأبنية واأ�ساليب الرتميم واإعادة البناء .
- �سياغة قاعدة قان�نية حلماية املباين الرتاثية من قرارات ومعايري واأ�س�ض تنظم عمليات البناء.

-   تط�ير ا�س���تعماالت االأرا�س���ي من خالل تط�ير ال�ظائف التجارية وخا�س���ة على حميط الق�س���ر مع تامني اأماكن 
جديدة لتلبية االحتياجات ال�س���ياحية وحت�س���ني ال�ظائف الرتفيهية، اإ�س���افة اإىل ا�س���تكمال تط�ير البنى التحتية 

)ال�سبكات املختلفة(.
- مناط���ق العم���ل، حيث يتم تركي���ز اجله�د يف مناطق حمددة امل�س���احة، ومن ثم يجري حتديد م�س���اكلها على كافة 
االأ�سعدة، وكذلك االإجراءات املتخذة حللها، وذلك بغية اإحداث تغري اإيجابي لدى ال�سكان وامل�ستثمرين عن جدوى 

التنمية ب�سكل عام.

4.3. احلفاظ على البيئة املبنية :
تعترب البيئة املبنية يف الق�س���ر ) امل�س���اكن( من اأكرث عنا�س���ر ال���رتاث العمراين تده�را ومل يح���دث اأي ترميم اأو 

جتديد لها لذلك فال�سلطات املحلية ملدينة ب��سعادة مطالبة ب:
- �سيانة امل�ساكن: من خالل اإ�سالح وجتديد امل�ساكن املهددة باالنهيار، ترميم امل�ساكن التي حالتها مت��سطة.

- تاأمني دعم مايل وتقني لل�س���كان يف عملية ال�س���يانة وحماولة اال�س���تفادة من مبالغ ال�سندوق ال�طني لل�سكن وكذا 
منح ال�سكن االجتماعي والتي يقدرها امل�سغل بح�ايل 2 مليار دينار .

- اإعط���اء االأول�ية املطلقة الإ�س���الح البناء االأ�س���لي ب�س���كل دقيق، واإعادة ا�س���تخدام م�اد البناء االأ�س���لية ما اأمكن، 
وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التدعيم، وت�سجيع الت�ظيف االأ�سلي للعقارات، اأو اإعطائها وظائف جديدة تن�سجم 
مع خمططاتها املعمارية، مع حمافظة  التغريات واالإ�سافات ال�اجب اإدخالها على املبنى لتاأدية وظيفته اجلديدة، 

على اأن تن�سجم مع البناء ذاته ومع املحيط املجاور، من حيث احلجم واملقيا�ض واملادة والطابع العام للمنطقة.
- حت�سني و�سع احلارات ال�سكنية من خالل تاأمني اخلدمات العامة ال�سرورية.

5.3. التنمية الجتماعية:. 
اإن تغري النمط االجتماعي  �س���اعد على هجرة ال�س���كان االأ�س���ليني اإىل خارج مركز املدينة بحثا عن بيئة اجتماعيه 
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اأف�سل، وان اأي تفكري لتط�ير الق�سر يجب اأن ياأخذ باالعتبار قدرة املقيمني الق�سر  على البقاء �س�اء كحرف ب�سيطة 
قد تتناف�ض مع احلرف اجلديدة وامل�س���اريع واإمكانيات امل�س���تثمرين العالية ، اأو كمالكني لي�ض لديهم القدرة على اإيجاد 
التم�يل الكاف للحاق بعملية التط�ير مما ي�سطرهم اإىل الرحيل . اإن مراعاة النمط االجتماعي و رفع م�ست�ى الت�عية 
ل�س���كان الق�س���ر  واإدراكهم للدور الذي ميكن اأن يق�م�ا به يف زيادة اجلذب ال�س���ياحي من خالل تعاملهم مع ال�س���ائح 

واإيجاد حرف ومهن اأ�سيلة ومتميزة تعك�ض اله�ية الثقافية لهذه املجتمعات وتزيد من ع�امل اجلذب.
- حت�سني اخلدمات املختلفة ال�سرورية للمجتمع املحلي )�سحة، تعليم، ترفيه...( 

- ت�فري احل�افز االقت�سادية لت�سجيع ال�سكان على القيام بامل�ساريع التنم�ية والتط�يرية.
- ا�س���تدامة م�س���اركة املجتمع من خالل اإ�س���راك كل املتدخلني ) ال�س���كان، اأ�س���حاب العمل، اجلمعيات    املحلية، 

روؤ�ساء االأحياء....( يف عمليات التخطيط والتنفيذ ومتابعة النتائج يف ال�قت احلا�سر ويف امل�ستقبل.
- م�س���اركة اجلمعيات املحلية ) جمعية حماية االآثار لق�س���ر ب��س���عادة( يف جمال ن�س���ر الت�عية ال�س���كانية مب�سالة 

احلفاظ على الرتاث العمراين للق�سر.
اإن ا�ستدامة م�ساركة املجتمع املحلي  بكافة فئاته يف عملية احلفاظ على الرتاث العمراين. مره�ن بالت�فر الدائم 
للح�اف���ز االقت�س���ادية ، ولربامج الت�عية وبت�س���كيل جلان للت�جيه كي يق����م اأفراد املجتمع بدور اأ�سا�س���ي يف تخطيط 

وتنفيذ ومت�يل امل�ساريع �سمانا ال�ستمرارية التنمية .)اب� القا�سم،2002(.

6.3. التنمية القت�سادية والتطوير ال�سياحي: 
البد من و�س����ح الهدف م���ن عملية تط�ير وتاأهيل الق�س���ر وميكننا الق�ل اإن الهدف الرئي�س���ي من عملية التاأهيل 
والتط�ي���ر ه���� االرتقاء بالبيئة العمرانية واالجتماعية واالقت�س���ادية للق�س���ر، وبالتايل حتديد امل�س���اريع القادرة على 

حتقيق هذا الهدف من خالل م�ساركة املجتمع املحلي والقطاع اخلا�ض، و ت�سمل االإ�سرتاجتية االقت�سادية:
- دعم االأن�سطة واالأعمال التي ت�ساهم ايجابيا يف تط�ير الق�سر وحت�سني و�سعه املايل .

- و�سع خمطط تف�سيلي لالقت�ساد العمراين قادر على تقدير اجلدوى االقت�سادية للم�سروعات التنم�ية .
- حتديد القطاعات املنا�سبة للن�ساطات التجارية داخل الق�سر.

بالن�س���بة للتط�ير ال�س���ياحي ونظرا لتعاظم دور الرتاث العمراين يف ال�س���ياحة الثقافية. فقد متت الدع�ة اإىل تبني 
جمم�عة من املبادئ اجلديدة �سدرت عن االتفاقية العاملية ل�سياحة الثقافية :

- ال�سياحة من اأهم اأدوات التبادل الثقايف فيجب اأن ي�فر احلفاظ فر�ض االإدارة الفعالة للمجتمعات املحلية وان ي�فر 
للزائرين جتربة فهم تراث وثقافات هذه املجتمعات .

- العالقة بني امل�اقع الرتاثية وال�سياحية هي عالقة ديناميكية ويجب اأن تدار هذه امل�اقع بطريقة م�ستدامة لالأجيال 
املعا�سرة والقادمة.

- يجب اأن ت�ؤكد عمليات تخطيط احلفاظ على امل�اقع الرتاثية، وتخطيط ا�س���تثمارها ال�س���ياحي على ح�س�ل الزائر 
على جتربة مفيدة وممتعة من زيارته لهذا امل�قع.)ح�ب�ض،2003(.
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7.3. املرور و الإدارة البيئية:
تتمثل االإ�سرتاجتية البيئية يف :

- تط�ير معايري حلماية البيئة عن طريق مديرية البيئة، مع تقييم االأثر البيئي.
- زيادة فاعلية اإدارة النفايات ال�سلبة.

- تنفيذ برناجما لزيادة امل�ساحات اخل�سراء واالهتمام بال�احة.
- تط�ير منظ�مة املرور والنقل من خالل) تنظيم �س���بكة النقل، تنظيم �س���بكة �س���ري امل�س���اة، تاأمني م�اقف كافية 

لل�سيارات(. 

النتائج والت��سيات:
اإن اأدوات التنمية امل�س���تدامة للحفاظ وتط�ير الرتاث العمراين، تهدف اإىل املحافظة على هذا الرتاث اقت�س���اديا 

واجتماعيا وبيئيا وح�ساريا بغية ت�ريثه لالأجيال الالحقة.
وعملية احلفاظ والتط�ير والتنمية ، لي�ض عمال نتائجه مت�قعة وميكن اجنازه يف زمن حمدد ، انه عمل ط�يل االأمد 
ي�ستدعي اخت�سا�سات متن�عة ، وينخرط فيه متدخلني ذوي م�سالح متعددة ويتطلب اإقرار �سيا�سات واإجراء ات�ساالت 
ومفاو�سات بني خمتلف امل�سالح،  وبناء وتنفيذ و�سائل ومناهج ، ور�سد ومراقبة وتقييم االآثار االجتماعية واحل�سارية 

والثقافية واالقت�سادية .
ويخل�ض البحث اإىل الت��سيات التالية :

- من اجلانب التخطيطي: اإعالن الق�سر كمنطقه تط�ير ودعم م�سغل ترميم املدينة القدمية لب��سعادة  ماديا ومعن�يا 
كهيئة خمت�س���ة ت�س���م كاف���ة اجلهات التي لها عالقة بتط�ير الق�س���ر ، وتك�ن مهامها باإع���ادة النظر باملخططات 
التنظيمي���ة وو�س���ع اأحكام البن���اء والهدم والرتميم وا�س���تعماالت االأرا�س���ي، وهي املعنية برتخي����ض االأبنية داخل 
الق�س���ر واأن تعمل الهيئة على و�س���ع اخلط�ط االإر�س���ادية التي ت�س���اعد على جتان�ض بيئة الق�سر  ومنطه العمراين 
وو�س���ع اأحكام الرتميم والبناء وان ت�سعى اإىل نقل احلرف ال�سارة خارج منطقة التط�ير من خالل ت�فري البديل ، 
وت�سع احلل�ل املرورية املالئمة بالتعاون مع اجلهات املخت�سة ح�سب ما ي�ستجد من متطلبات، وان تعمل على تفعيل 

الق�انني لتحقيق امل�سلحة العامة.
- من اجلانب االإداري: و�س���ع خطه تدريبية لتاأهيل الك�ادر العاملة يف البلدية وت�عية البلدية ب�س���الحياتها ودورها 
يف التط�ير ال�سياحي واإدخال التكن�ل�جيا احلديثة يف اإدارة البلدية، وان تك�ن البلدية هي االأداة الرئي�سية للتعاون 
مع م�س���غل ترميم املدينة القدمية لب��س���عادة واأن تعتمد خطة االإدارة على ت�عية املجتمع املحلي وال�س���كان باأهمية 

التط�ير والبدء بامل�ساريع ال�سغرية .
- م���ن الناحي���ة املالي���ة، اأن تعمل البلدي���ة والهيئة املعنية بالق�س���ر  على ت�ف���ري القرو�ض واملنح والتم�يل للم�س���اريع 

التط�يرية من خالل اإيجاد و�سائل وطرق ،عن طريق اال�ستثمار واالإح�سا�ض بامل�س�ؤولية . 
- من احل�افز االقت�س���ادية : ت�فري قرو�ض مي�س���رة وت�فري اإعفاءات للب�س���ائع املتداولة يف مناطق التط�ير وت�سجيع 
امل�اطنني للم�ساهمة بعمليات الرتميم مقابل احل�س�ل على االإعفاءات ال�سريبية، مما يدفع امل�اطن للم�ساركة يف 
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التط�ير، وكذلك اإمكانية املقاي�سة باأرا�سي الدولة ما بني مناطق التط�ير ومناطق خارج حدود التط�ير للتخفيف 
عن كاهل البلدية .

- اأم���ا م���ن الناحية القان�نية ، فعلى الدولة اأن ت�س���عى اإىل تط�ير الق�انني اخلا�س���ة باال�س���تثمار واحلماية والرتميم 
وت�س���جيع املجتم���ع املحلي على امل�س���اركة وتقييم االأثر البيئي وو�س���ع قان�ن اأو نظام خا����ض مبناطق التط�ير يدعم 

تط�يرها، مع ت�سنيف الق�سر كرتاث وطني حتى ي�ستفيد من الدعم والتم�يل .
- اإن م�س���اركة املجتمع املحلي والقطاع اخلا�ض لها اكرب االأثر يف دعم تط�ير وتاأهيل الق�س���ر وبالتايل البد من ن�س���ر 
املعل�مات واإيجاد �سيا�س���ات وا�س���حة لالت�س���ال ما بني املجتمع املحلي وهيئة التط�ير وو�سع خطط ت�س�يقية �س�اء 

على امل�ست�ى املحلي اأو العاملي وت�فري اخلدمات التي ت�ساعد على اجلذب ال�سياحي بج�انبه املختلفة. 
- التعاون ما بني  الدول لالطالع على التجارب التي متت واالأخطاء والف�ائد الخت�سار املدة الزمنية الالزمة لل��س�ل 
اإىل الط���رق املثل���ى للتط�ير ، حيث اأن الزمن قد ال يك�ن يف م�س���لحة مدن الرتاث  نتيج���ة لعمليات الهدم التي تتم 

للمباين التقليدية القائمة.
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Abstract
The rich architectural heritage of the many physical changes, social, economic, and 
cultural, of the cities that have occurred over time. And monitoring can be observed in 
the blanks, buildings, and historic monuments. The socialstructure and cultural values, 
cultural and religious activities and the economic part of the architectural heritage as 
well. Leading historical centers of cities and important functions in the contemporary 
urban development. And believe in these centers and strengthen the identity and image 
in the city, as well as sites important to the local economy and regional levels. The 
preservation and development, urban planning and is not as important, and within 
a certain time, but the path is a long-term and multi-patterns, and includes a mix of 
actors and interests, requires a vision, and regulatory institutions, and administrative 
capabilities, and technical and professional skills, and financial resources.
The preservation and development, combined with urban sustainability requires a vi-
sion to the historic center of the city, in order to enable future generations to live 
in the historic qualities and features, and personality characteristics, have adapted to 
the requirements of the times. This highlights the need for effective planning tools 
and encouraging systemic policy set out a comprehensive lead to the preservation of 
heritage cities, economically, socially and culturally, environmentally and culturally. 
One of the most important of these tools (the administrative structure, funding mecha-
nism, organizational structure and planning, economic development, tourism, social 
development, to preserve the the built environment and development, traffic and envi-
ronmental management), where these tools to ensure multi-dimensional, physical de-
velopment and research aimed to identify how these tools and their application in the 
preservation of architectural heritage in the sustainable urban development of ancient 
cities, and the most important international experience that have developed and used 
these tools, and how used in conservation and sustainable development for the palaces 
of old in Algeria, through the study of ksar BOU SAADA.
It follows a group of research tools that effectively adapt and adjust according to needs, 
and respond to the strategic approaches That are used in the field of heritage conserva-
tion and urban development, and according to an integrated urban development plan 
and a comprehensive developmental approach.




