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ملخ�ص:         
هذه ال�رقة البحثية تعتمد اأ�سا�سا على تقدمي ال�سياحة كمحرك اأ�سا�سي اإىل جانب عدة ع�امل اأخرى، للحفاظ على النظام 
اأهم  البحث  من  االأول  نتناول يف اجلزء  الزيبان خا�سة، حيث  ومنطقة  عامة  بال�سحراء اجلزائرية  املت�اجد  اله�ض  البيئي 
املفاهيم النظرية لل�سياحة البيئية ال�سحراوية، ثم نقدم خ�سائ�ض ومق�مات ال�سياحة البيئية ، ونقدم بعد ذلك خ�سائ�ض 
منطقة الزيبان واأهم التجمعات العمرانية املت�اجدة بها ونتناول بالتحليل واالإ�ستقراء العنا�سر التي �سكلت العمران امل�ستدام 

لهذه املنطقة، ثم نقدم يف النهاية ال�سياحة ك��سيلة الإحياء العمارة املحلية يف الزيبان.
اأخريا نتبعها بت��سيات نظرية واأخرى عملية تعتمد على نتائج املفتاحية.
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املقدمة: 
  اإن التن����ع البيئ���ي يتميز بالدور املهم يف ت�س���كيل جمم�ع ال�احات ذوات النظام البيئي احل�س���ا�ض وهذا راجع اإىل 

طبيعة املناخ ال�سحراوي، يربز هذا الدور يف تن�ع وت�سكيل املحيط املبني اأي العمارة والعمران. 
رغ���م هذه االأهمية اإال اأن اأدوات التهيئة والتدخ���ل العمراين كانت دائما حمدودة املردودية يف املحافظة عليه، مما 
اأدى اإىل وق����ع الرتاث املعماري، العمراين والثقايف يف اأزمات وبالتايل العديد من الق�س����ر واالأن�ية العمرانية العتيقة 

اآلت اإىل االإنحطاط واالإختفاء.
ق�سد حتقيق م�ست�ى معني من التط�ر واالإدماج يف االإقت�ساد ال�طني قرر عدد كبري من الدول ا�ستعمال الرتاث املعماري 
والعمراين كمادة اأولية �سياحية ، وبالتايل تبني ا�سرتاتيجيات للتنمية امل�ستدامة تعتمد على امل�ارد املتاحة حمليا واإقليميا 
وهذا للعمل على تط�ير االإقت�ساد ال�طني من الداخل نح� اخلارج، مينح االإقت�ساد ال�طني ميزة داخل االأ�س�اق الدولية .

ل���ذا يج���ب التفكري يف و�س���ع مقارب���ات مت�افقة  من ال�س���ياحة تخدم امل����ارد املت�فرة حمليا وتاأخذ بع���ني االإعتبار 
م�س���اركة اجلماعات املحلية واحلركات االإجتماعية للمنطقة ، وعلى �س����ء هذا ت�س���جع املنظمة العاملية لل�س���ياحة على 
اقرتاح برامج للتهيئة ال�س���ياحية امل�س���تدامة للنظم البيئي���ة ال�احية من اأجل املحافظة على ال���رتاث العمراين واإعادة 

اإدماج الق�س�ر يف النظام التعمريي احلديث.
وعليه ميكن طرح االإ�سكالية التالية: كيف ميكن لل�سياحة امل�ستدامة يف املناطق ال�سحراوية اأن حتافظ وتعيد اإدماج 

الق�س�ر االأن�ية القدمية يف خدمة االإقت�ساد ال�طني ؟
نفرت����ض اأن اإعادة اإحياء وتهيئة امل�س���ارات ال�س���ياحية يف منطقة الزيبان- التي تعتمد اأ�سا�س���ا عل���ى ت�زيع االأن�ية 
العمرانية العتيقة مبحاذاة االأودية وال�احات- وي�سمح لنا ب��سع  ا�سرتاتيجية جديدة للمحافظة على الرتاث العمراين 

وخلق ال مركزية عمرانية.

1.1. ال�سياحة ال�سحراوية اأو ال�سياحة يف ال�سحراء: 
اإن ال�سياحة اخلا�سة باملناطق ال�سحراوية على عالقة وطيدة مع اإ�سكاليات هذه املناطق ، كالظروف املناخية القا�سية     
)حارة جدا �س���يفا اأو باردة جدًا �س���تاء( و كاملتغري الف�سلي املت�اجد بق�ة يف هاته املناطق وكذلك ظروف ال�ل�ج اإليها 
التي لي�ست �سهلة دائما . و بالتايل فن�عية ال�سياحة التي ميكن اإن متار�ض تبقى جد خا�سة وال ت�ستطيع اأن تر�سي الكل.
اإن اأ�س���كال ال�س���ياحة املت�افقة ب�سكل جيد واملتكيفة مع احتياجات ال�س���ع�ب املحلية ومع ح�سا�سية و�سعف االأو�ساط 

املعنية هي كالتايل:
ال�سياحة البيئية، ال�سياحة املت�سامنة اأو املت�ازنة، ال�سياحة الثقافية وال�سياحة الفالحية. هذه االأ�سكال هي االأقرب 

.)Nadia BENYAHIA, Karim ZEIN, 2003( ب�سل�كها و لكنها تختلف يف العرو�ض

2.1. ال�سياحة البيئية: 
اإن ت�س���ريح كيبيك ح�ل ال�سياحة البيئية ين�ض على اأن : “ال�سياحة البيئية حتت�ى على مبادئ ال�سياحة امل�ستدمية 
فيما يخ�ض تاأثريها على االقت�س���اد املحلي ال�طني للمجتمعات و حميطها كما ت�س���م ال�س���ياحة البيئية مبادئ خا�سة 
)DÉCLARATION DE QUÉBEC, le 1er novembre 2003( .متيزها عن املفه�م العام لل�سياحة امل�ستدمية
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متثل اأحد اأندر اأ�س���كال ال�س���ياحة التي يف خ�س���م بع�ض ال�سروط ت�ستطيع اإن ت�س���اعد على حماية املناطق الطبيعية 
والثقافية بف�سل برامج الثقافة التي حتدثها و مت�لها. كما يت�جب عليها احرتام مبادئ التنمية امل�ستدمية فيما يخ�ض 
).Nadia BENYAHIA, Karim ZEIN, 2003( .املحافظة على: املحيط، املجتمعات، الثقافات و االقت�ساد املحلي

وبالتايل ال�سياحة امل�ستدمية البيئية هي طريقة عمل �سياحة م�ؤ�س�سة على الرغبة يف ا�ستك�ساف الطبيعة واحرتام و 
حماية وتثمني امل�ازنات الطبيعية و الثقافية وال�سع�ب املحلية حيث متار�ض. وت�سمى اأي�سا ال�سياحة اخل�سراء وال�سياحة 
االإيك�ل�جية التي تهدف مبدئيا اإىل حماية الطبيعة والنظم البيئية كما تهدف اإىل مقاربة التن�ع البيئي بكل ما يحمله 

من حياة و عمارة و عمران و ثقافة. 
هذا الن�ع من ال�ساحة يجب اأن ياأخذ على عاتقه تربية و تغيري املجتمعات امل�سيفة و امل�ست�سافة كما يجب اأن ي�ساعد 
على االأخذ بعني االعتبار امل�روثات الطبيعية والثقافية كراأ�ض مال للمجتمعات املحلية ويحفزهم على �سرورة املحافظة 

)Organisation mondiale du tourisme, 2002( .عليها و حمايتها
1.2.1 خ�سائ�ض و مقومات ال�سياحة البيئية: 

جتمع ال�سياحة البيئية كل اأن�اع ال�سياحة املتمح�رة ح�ل الطبيعة و التي حتت�ي على اأهم حمفزات ال�سائح . وتتمثل 
ه���ذه املحف���زات يف مراقبة وتقدير الطبيع���ة والثقافات املحلية كطريق���ة العي�ض وجماالت احلي���اة كالعمارة والعمران 

)  Site & 2003 ,ZEIN Karim ,BENYAHIA Nadia http://fr.wikipedia.org( اخلا�سة بهذه املناطق
• يتم تنظيمها عم�ما ب�ا�س���طة م�ؤ�س�سات حملية �س���غرية ملجم�عة حمدودة من ال�سياح و امل�سريين . كما ن�ستطيع 
اإن جند اأي�س���ا عمالء اأجانب على م�س���ت�يات متغرية ينظم�ن و ي�سريون وي�س����ق�ن للم�سارات ال�سياحية البيئية و دائما 
ملجم�عات ذات عدد حمدود. وهذا ي�سجع على خلق تنمية م�ستدامة بخلق منا�سب العمل واإدماج املجتمعات املحلية يف 

حماية مناطقها وجهلها م�سدر رزق.
• ي�فر حماية للمناطق الطبيعية بت�فري حما�سن اقت�سادية ملناطق اال�ستقبال و املنظمات و االإدارات التي ت�سهر على 
حماية هذه املناطق بالقيام ب�سفة مت�ا�سلة بت�عية ال�سكان و ال�سياح على حد ال�س�اء باأهمية امل�روث الطبيعي والثقايف.

• تق�سيم الف�ائد واالأرباح االجتماعية واالقت�سادية مع ال�سع�ب املحلية باحل�س�ل على م�افقتهم و م�ساركتهم يف 
ت�سيري هذا الن�ساط.

و بالتايل �سرتفق ال�سياحة البيئية بنتائج وخملفات �سلبية حمدودة جدًا على املحيط الطبيعي واالجتماعي الثقايف.
2.2.1 مبادئ ال�سياحة البيئية: 

تعترب جزء رئي�سي لل�سياحة يف املناطق اله�سة  مثل ال�احات و ال�سحاري، فهي ت�سم املحا�سن التي ظهرت ب��س�ح 
خالل القمة العاملية املنعقدة يف كيبيك 2002 التي تثبت اأن ال�س���ياحة البيئية تلم مببادئ ال�س���ياحة امل�س���تدمية ب�س���م 

املبادئ التالية التي متيزها عن ال�سياحة امل�ستدمية :
• على م�ستوى املحيط الطبيعي تقلل من التاأثريات ال�سلبية والثقافة امل�سرة مب�سريها كما ت�ساهم بفعالية يف حماية 
الرتاث الطبيعي و الثقايف و املعماري. ت�ؤدى جيدا خالل ال�سفر الفردي و اأي�سا خالل ال�سفر املنظم يف املناطق اله�سة .

على امل�ستوى القت�سادي .

• ت�س���جيع ا�س���تعمال البنية الف�قية املط�رة بت�افق مع املحيط حتى يقلل ا�س���تعمال الطاقة املحافظة على النبات و 
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احلي�ان املحليني و التاأثر باملحيط الطبيعي و الثقايف.
• ياأطر اأهمية االأعمال امل�س����ؤولة عن طريق العمل امل�س���رتك مع ال�س���لطات وال�س���ع�ب املحلي���ة لتلبية االحتياجات 

املحلية و ت�فري تخفي�سات للم�ساعدة على عملية املحافظة .
• ت�ظيف العائدات املتح�سل عليها من ال�سياحة للحفاظ على ت�سيري املناطق الطبيعية و حمايتها.

على امل�ستوى الجتماعي.
• تلزم ال�س���ياحة البيئية �س���فريات جلماعات �س���غرية وهي عبارة ع���ن تعهدات واتفاقيات م���ع املجتمعات املحلية 

بامل�ساهمة يف برنامج املحافظة و التط�ر املحلي.
• تزي���د من الف�ائد االقت�س���ادية و التجارية املحلية و باخل�س�����ض ال�س���ع�ب التي تعي�ض داخ���ل اأو بج�ار املناطق 

الطبيعية اأو املحميات.
على امل�ستوى ال�سياحي.

• يثقف ال�سياح باأهمية املحافظة.
• يقرتح على الزوار تف�سري الرتاث الطبيعي و الثقايف و املعماري.

• ي�س���ر على اأهمية القطاعات ال�س���ياحية و اجله�ية لكل منطقة اأو قطاع طبيعي معروف وقابل الأن ي�س���بح وجهة 
�سياحية بيئية مع ت�سميم خمططات ت�سيريية للزوار.

على م�ستوى الربجمة و التقييم:
• يحفز على و�سع درا�سات حميطية و اجتماعية و اأي�سا برامج مراقبة ط�يلة املدى لتقييم و تقليل امل�ؤثرات.

• ت�ؤم���ن على اأن تط�ر ال�س���ياحة ال يتع���دى احلدود املقب�لة للتغريات االجتماعية واملحيطية مثلما ف�س���ره الباحثني 
امل�سرتكني مع املقيمني املحليني.

3.1. و�سع برنامج ال�سياحة البيئية  يف ال�سحراء :
اأهم املنتجات التجارية ال�سياحية يف ال�سحاري تعتمد ب�سفة كبرية على زيارة و تاأمل املناظر الطبيعية و ا�ستك�ساف 
امل�اق���ع التاريخي���ة و الثقافية و املعمارية.ال�س���ياحة يف ال�س���حاري م�جهة لباحث���ني عن االأ�س���الة.  اإذ اأنه قبل تطبيق 

ال�سياحة البيئية ، ظهرت �سياحة متعددة الرهانات داخل ال�احات  لها عالقة بجغرافيا عدة بلدان �سحراوية. 

هناك ن�عان من اإن ال�س���ياحة داخل ال�احات تق�س���م بذاتها اإىل ن�عني  متعلقني اأ�سا�س���ا بال�احة وال�سحراء وهما  
)Organisation mondiale du tourisme, 2006( .امل�سارات  ال�سياحية و ال�سياحة يف  ال�سحراء

�س���ياحة امل�س���ار تتميز مبدة اإقامة ق�س���رية لل�س���ياح يف ال�احة الذين يعتربونها كتحفة فهي ال تهتم باال�ستك�ساف و 
عرفة وظائف ال�احة .) Aboubacar Issa, 2006( امل�س���ار ال�س���ياحي بك�نه منظم جيدا فال�س���ائح لي�ض له اأي �سلة 
بالرتاث االجتماعي و الثقايف للمنطقة مما يقلل من االإ�سقاطات ال�سلبية على اجلماعات املحلية للمنطقة. و امل�سارات 

املقرتحة ت�ساهم عم�ما يف ا�ستك�ساف املناظر الطبيعية ذات الفائدة الثقافية.
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4.1  اأ�س�ض ال�سياحة البيئية يف ال�سحراء:
مما �س���بق كخال�س���ة للدرا�س���ة النظرية ن�س���تطيع اأن ن�ستنتج اأن ال�س���ياحة البيئية ال�س���حراوية تعتمد و تتحقق يف 

احلاالت التالية:
1- ت�اجد نظام بيئي �سحراوي.

2-  يعك�ض هذا االأخري ثقافات حملية خا�سة مبجتمع.                             يجمع بينهم

3-  جمتمع يف عمارة و عمران خا�سة 

                                                         
 لكن ما نالحظه عن التجمعات االإن�سانية يف ال�سحراء حتت ظاهرة الت�سحر و النزوح الريفي يحدث اإخالء لهذه 
التجمعات ال�سكانية من  ملكتها ال�سياحة تعترب عامل ن�سيط لل�سكان يف تلك املنطق مثال على ذلك رحالت منظمة يف 

ال�سحراء على ال�سيارات 4x4 و يف املغرب التجمع بال�سحراء و كذلك رحالت �سياحية على اجلمال يف اجلزائر
تهيئة بع�ض املنازل ال�ست�سافة ال�سياح وتك�ن هذه التهيئة تعك�ض اله�ية  الثقافية للمنطقة ) ب�سار ( زيارات ميدانية 
وباجلزائر مناطق �سحراوية ذات بعد تاريخي �سياحي حيث اأن منطقة الزيبان األهمت الكثري من امل�ؤلفني و الكتاب مثل ...اإلخ 

و كذلك متيزت بطابع و مناخ منا�سب للحركة ال�سياحية خا�سة خالل و بعد الفرتة اال�ستعمارية.

1.2. درا�سة احلالة: 
اإن الت�س���مية االأ�س���لية لعرو�ض الزيبان التي تعرف االآن بب�س���كرة ما تزال حمل خالف امل�ؤرخني �س�اء كان�ا عرب اأو 
اأجانب فمنهم من ي�ؤكد اأن ا�س���مها م�س���تق من كلمة “ ف�س���رية )VESCERA( “ الروماين االأ�سل والذي يعني امل�قع 
التجاري نظرا لتقاطع طرق العب�ر ومنهم من يرى اأن الت�س���مية االأوىل هي  )AD PISCINAME ( اأو “بي�س���ينام “ 
وهي كذلك رومانية وتعني املنبع املعدين ن�س���بة اىل حمام ال�س���احلني اإال اأن “جيزل “ يبدى اأق�س���ى التحفظ فيما اإذا 
كانت “ف�سرية “ قد اأخذت ت�سميتها من بي�سينام. ويرى زهري الزاهري اأن كلمة ب�سكرة ترمز اإىل حالوة مترها ) دقلة 

ن�ر ( تلك الثمرة التي تزخر بها املنطقة.
1.1.2 املوقع اجلغرايف للمناطق امل�سغرة “الزيبان”:

تقع منطقة الزيبان يف الناحية اجلن�بية ال�س���رقية للجزائر؛ حتت �س���ف�ح �سل�س���لة جبال االأورا�ض، التي متثل احلد 
الطبيعي بينها وبني ال�س���مال. بحكم م�قعها االإ�س���رتاتيجي  تعترب همزة و�س���ل بني ال�س���مال واجلن�ب و  بني ال�س���رق 
والغرب.  هذا امل�قع اأعطاها داللة “ ب�ابة ال�س���حراء “ �س���مح خالل خمتلف الع�س�ر ت�اجدها دور جمال التقاء اأثناء 
م��س���م احلج و جمال للتبادل التجاري )Léon l’africain, 1977 (. ت�س���كل املنطقة ج�س���ر انتقال بني �سمال مهيكل 
و جمهز و جن�ب حمروم و من�س���ي و بالرغم من هذا فتبقى من اأجمل املناطق و اأكرثها ه�سا�س���ة مبناظرها الطبيعية و 

البان�رامية و بب�ساطة تركيبتها ال�سحراوية.
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ت�س���اري�ض املنطقة تنق�س���م اإىل اأربعة جمم�عات ال�سال�سل اجلبلية و اله�س���اب العليا يف ال�سمال واله�ساب الكربى 
التي متتد حتى اجلن�ب الغربي ثم ال�س���ه�ل التي متتد اإىل ال�س���رق واأخريا املنخف�س���ات التي تقع يف اجلن�ب ال�س���رقي 
للزيبان  )م�ن�غرافية والية ب�سكرة 2007( وهذا التن�ع اجلغرايف اأثر اإيجابا يف التن�ع البيئي مما اأك�سب املنطقة اإرث 
ثق���ايف متمث���ل يف خمتلف اأن�اع االأن�ية القدمية باخت���الف عمارتها و عمرانها و كذل���ك االإرث الطبيعي الذي يتمثل يف 

املناظر املت�ساربة بني املناطق اجلبلية اإىل املناطق ال�سحراوية ال�احية. )�سكل 1 (

ال�سكل )1(  اخلريطة اجلغرافية ل�الية ب�سكرة  
Health Mapper-:امل�سدر 

2.1.2 التجمعات العمرانية للزيبان اأو الوحدات العمرانية امل�ستدمية امل�سغرة:
واحات النخيل متثل عن�سر الت�زيع العمراين للزيبان ، حيث اأنها �ساهمت يف خلق وحدات عمرانية �سغرية م�ستقلة 
بذاتها اقت�س���اديا و اجتماعيا و خا�س���ة �س���ديقة مع الطبيعة و ذات طابع اأيكل�جي. كل جمم�عة من الزيبان ترتاأ�سها 
وحدات عمرانية اأكرث منها م�س���احة و حجما و كل جتمع �س���كني يعي�ض على واحته و فالحته اخلا�سة به )علقمة جمال، 
2005 (. وه���ذا م���ا يجعل من الزيبان اأج�د مثال على االأ�س���كال العمرانية امل�س���تدمية يف املناطق ال�احية ذات النظام 
البيئ���ي اله����ض و ذل���ك باحرتامه ملحيطه الطبيعي و باح���رتام  التبادالت املنفعية االإيك�ل�جية مع هذا املحيط )�س���مية 

ب�زاهر، 2008( 
انق�سمت منطقة الزيبان فيما م�سى اإىل 4 زيبان و هي : زاب ب�سكرة ، الزاب ال�سرقي ، الزاب القبلي) يلقب اأي�سا 
 )Colonel Niox  pp 38-39 , 1890( .)الغرب���ي( )جن����ب( و الزاب الظهراوي) يلقب اأي�س���ا الغربي( ) �س���ماال

)ال�سكل2(
الزاب ال�س���رقي ميتد حتت �س���ف�ح جبال االأورا�ض و �س���ط ملغيغ اإىل وادي ب�سكرة ويتميز بطبيعة اأكرث منها فالحيه 

ك�احية يرتاأ�سه زاب �سيدي عقبة و زاب زريبة ال�ادي و زاب خنقة �سيدي ناجي، يحت�ي على ح�ايل 25 زاب. 
ث���م الزاب القبلي ) جن����ب( يحت�ي على جمم�عة من ال�احات تقع على ه�س���اب واد جدي حيث جند حتت رمال 
هذا الزاب جماري مائية جيدة مما يعك�ض طابعه ال�احي و احت�ائه على النخيل اأكرث من الزاب ال�سرقي ويرتاأ�ض هذا 

الزاب كل من زاب اأوالد جالل و زاب �سيدي خالد و يحت�ي على ح�ايل 11 زاب .
و اأخ���ريا الزاب الظهراوي ) ال�س���مال ( يف�س���ل بينه و بني ال���زاب القبلي كثبان رملية و جمم�عة من ال�س���بخات. 
يحت�ي بدوره على جمم�عة من ال�احات التي ت�س���قى من املياه املنحدرة من اجلبال التلية و يرتاأ�ض هذا الزاب ، زاب 
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ط�لقة ويحت�ي على ح�ايل 18 زاب.
اأما التجمعات االإن�س���انية املت�اجدة يف ال�س���ف�ح اجلن�بية ل�سل�س���لة جب���ال االأورا�ض مثل جم�رة، قديلة، بن �س����يك 

والقنطرة. فتمتاز باالإ�سافة اإىل ن�سبة قليلة من النخيلة باالأ�سجار املثمرة مثل  احل�ام�ض.
بحكم ت��س���ع و االختالف يف جغرافية هذه الزيبان فاإن هذا االأخري اإنعك�ض اأي�س���ا يف عمارة وعمران كل زاب من 

حيث اأمناط البناء  و التجمعات باالإ�سافة اإىل م�اد البناء. – و حتى �سخ�سية �ساكنها – )ال�سكل 2(.
3.1.2 النخيل املن�سئ الأ�سا�سي ملناطق الزيبان و العن�سر الرئي�سي للعمران  امل�ستدمي:

الزيب���ان جم���ع مفرد الزاب يعني باالأمازيغية واحة، اأما ابن خلدون فيعرف ال�احة باأنها  “ وطن كبري ي�س���مل قرى 
متعددة متجاورة جمعا اأوالها زاب الدو�سن ثم زاب مليلي ثم زاب ب�سكرة زاب ته�دة وزاب باد�ض  اأما زاب ب�سكرة اأهم 
هذه القرى كلها “. وقد خ�س���عت املنطقة لالحتالل الروماين فال�ندايل ثم البرينطي وترك�ا اآثار ما تزال ت�س���هد على 

االأهمية االإ�سرتاتيجية للمدينة وطابعها العمراين املتميز.

ال�سكل )2( خريطة تبني ت�زع الزيبان.  امل�سدر: الدكت�ر علقمة جمال، 2005 

بحكم م�قع الزيبان فقد ح�س���لت التجارة على ح�س���ة االأ�سد فيها فقد ربطت بني الزيبان مع بع�سها البع�ض و بني 
بقية املناطق ال�س���حراوية و التلية هذا راجع اإىل خ�س�بة االأرا�س���ي باملنطقة وغناها بامل�سادر املائية كذلك االنت�سار 
الكبري للب�س���اتني و واحات النخيل.  هذه االأخرية متثل اخلا�س���ية الفالحية للحياة االجتماعية و االقت�سادية  املعمارية 

يف الزاب فهي العن�سر البيئي ال�احي و يلعب كل االأدوار ال�سرورية لقيام جتمع �سكني يف ال�سحراء: 
• يخلق مناخ م�س���غر �س���روري لتط�ر فالحة  حتتية ت�س���ل اإىل ثالث ط�ابق من النباتات ) نخيل اأ�س���جار مثمرة 

وفالحة بدائية(.
• مينع زحف رمال ال�سحراء.

•  يح�سن العائدات على ال�سكان بف�سل التمر و اجلريد و اجلذوع.
ال�سكل التايل ميثل ن�سبة ت�زيع النخيل يف الزيبان حيث نالحظ بعد اأن كانت ب�سكرة عرو�ض الزيبان بغناها بالنخيل 

فاأ�سبحت حتت�ي على اأقل ن�سبة.
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ال�سكل )3(: ن�سبة ت�زيع النخيل يف الزيبان.  امل�سدر: �سمية ب�زاهر ح�سب اإح�ساء م�ن�غرافية ال�الية �سنة 2007

بف�س���ل نخيلها الزيبان و عمارتها تعترب درو�ض يف العمارة امل�س���تدمية وذلك باحرتامها ملحيطها املناخي والطبيعي 
Gabriel Wackermann et Gérard-( التي تعترب عن�سر اإيك�ل�جي �سحي ) وبا�ستعمالها للمادة املحلية ) النخلة

François Dumont 2005, p.195( على م�ست�ى خمطط الكتلة فاإن النخيل يك�س� م�ساحات كبرية مما يجعل منه 
غطاء اأو �سقف اأر�سي ، وكا�سرات �سم�ض ي�سل اإرتفاعها اإىل 30 مرت تنك�سر اأ�سعة ال�سم�ض و تخلق اأج�اء معي�سية جميلة 
حتت النخيل مما يحمي االأر�سية ويقلل الك�سب احلراري، اأما النتح و التبخر ي�فرا مناخ ملطف ومرطب باالإ�سافة اإىل 

ذلك فالنخيل يعترب مادة بناء اأ�سا�سية للمنطقة من جذوعه اإىل جريده )�س�رة 1(. 

          
�س�رة 1 اأ، ب  ا�ستعمال النخيل كعنا�سر حاملة لل�سقف، �س�رة 1ج  ا�ستعمال النخيل كعن�سر ف�سل

�ل اإىل متحف. �س�رة  1د  ا�ستعمال النخيل كعن�سر جتميل. امل�سدر: �سمية ب�زاهر منزل ال�سهيد �سي احل�ا�ض َحًَ

4.1.2 الو�سعية احلالية ملنطقة الزيبان:
التق�سيم االإداري ل�سنة 1984 يلقب الزيبان ب�الية ب�سكرة .

على مر ال�س���نني الن�س���اط االإن�ساين ا�ستغل و ا�ستعمل و �س���كل املنطقة تاركا وراءه معامل و مراجع تط�ره التاريخي; 
الزاب، االن�ية العمرانية العتيقة، الق�س����ر، الد�س���رة ب��س���عياتها و فظاءاتها و تنظيماتها املختلفة هي اأمناط ال�سكن 

امل�ظفة من طرف �ساكن هذه البيئة و املناطق. 
و هي عبارة عن “ م�ساكن تقليدية تتجاوب مع متطلبات مناخية با�ستعمال اأمناط �سكنية بارعة، تربز ب�سفة ذكية 
عمارة بيئية مناخية تعك�ض تنظيم وظيفي اجتماعي. )Organisation mondiale du tourisme, 2006 p.9 (. و 
الف�س���اء الريفي يعد املجال االأكرث ح�سا�س���ية فيما يتعلق بت�اجد العمارة املحلية الزابية حيث نالحظ ظ�اهر التخلي و 
التح�يل التع�س���في الناجت عن النم� العمراين، النزوح الريفي، التخلي عن التجمعات الريفية وعن نخيلها واالنقالبات 

الثقافية واالقت�سادية املرتبطة بالع�ملة.
و بالتايل الزيبان عمارة ونخيل يت�اجد يف خط�رة كبرية ب�س���بب تدخل امل�اد ال�س���ناعية احلديثة امل�س���رة بالبيئة 
والغريبة عن البنايات املحلية و ب�س���بب ح�س���� اأن�اع معمارية غري متجان�س���ة و البيئة لتلبية الطلبات اخلا�سة بال�سكن و 
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اأخريا ب�س���بب التقلبات و التده�رات االقت�س���ادية االإنتاجية يف ال��س���ط الريفي ثم التخلي ع���ن التقنيات التقليدية يف 
البناء وحقيقة االأمر اأن هذا ال�س���بب نتيجة ذاك ال�س���بب. ورغم كل هذه املعطيات اإال اأن الزيبان ا�ستطاعت اأن حتافظ 
عل���ى بع����ض من ه�ياتها املعماري���ة العمرانية واأن حتافظ كذل���ك على طابعها الفالحي. بالتايل يج���ب اإنعا�ض الزيبان 

)1995 ,politique écologie In(.وذلك ب��سع حد للثالثية التالية : املدينة، النظام البيئي، و الرتاث
ال�سكل التايل ميثل مدى غنى الزيبان باالأرا�سي الفالحية وامل�ساحة القليلة جدا امل�ستعملة يف الفالحة نتيجة نزوح 

�سكان الزيبان اإىل العمل يف املدينة.

1.3. ال�سياحة كو�سيلة حلماية و اإحياء العمارة املحلية يف الزيبان:
الن�س���اط ال�س���ياحي و اال�س���تعماالت الناجتة عنه ميكن اأن ت�ظف بذكاء لرتبية و ت�س���يري و دعم اإع���ادة اإحياء هذه 

العمارة لتجنب م�ساوئ التح�الت البيئية و االجتماعية الثقافية للجماعات املحلية.

ال�سكل )4( ن�سبة ا�ستغالل االأرا�سي الفالحية يف الزيبان 
امل�سدر: �سمية ب�زاهر ح�سب اإح�ساء م�ن�غرافية ال�الية �سنة 2007

بع����ض من ال���دول ت�جهت نح� جتارب اإحي���اء العمارة املحلية مثلما فعل ح�س���ن فتحي يف م�س���ر )1977( ويف ني� 
مك�سيك� ) QUILLIEN Jenny, 2008 ( وعدة حاالت اأخرى يف املغرب وت�ن�ض واإ�سبانيا حيث ح�لت عمارات حملية 
ريفية اإىل طابع �س���ياحي. والعمارة ال�س���ياحة الريفية ت�ستطيع اأن ت�س���كل طابعها املعماري و العمراين اخلا�ض و تخدم 
ال�جهة ال�س���ياحية واملحلية يف اآن واحد.اإدماجها يف برامج تنمية م�ستدمية حترتم البيئة و املحيط هي املفتاح للتعرف 
وحتديد �س���عة االإ�س���تعاب البيئية واالجتماعية يف كل منطقة، الهدف ه� املحافظة على الت�ازن بني ال�س���ائح وال�س���كان 

املحليني مع االأخذ بعني االعتبار ه�سا�سة م�سادرها.
يجب اأن يك�ن الن�ساط ال�سياحي عامل اإيجابي و اإ�سايف يف الن�ساطات االقت�سادية املحلية بدون اأن يتح�ل اإىل ن�ع 

من الثقافة النمطية كما ي�ستطيع اأن يك�ن مق�م ومن�سط للمناطق اخلاملة.
اجلدول 1: اأهم املعامل االأثرية وت�زيعها عرب الزيبان امل�سدر: مديرية الثقافة 2007

تاريخ الت�سنيفتاريخها�سم املعلمالبلدية

1900عه�د قدميةبقايا حماماتب�سك��رة
18� 07� 1952عه�د قدميةاأطالل جيمال

18� 07� 1952عه�د رومانيةاأثار جميلةامليلي
30�01�1928اأثر طبيعياخاديد ام�س�ن�ضام�س�ن�ض

26�09�1937ع�س�ر قدميةخمط�طاتال�طاية
1900ع�س�ر قدميةاآثار ملدرج  م�سرح
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�سيدي عقبة

1900القرون ال��سطىباب م�سجد عقبة بن نافع
1996القرون ال��سطىم�سجد عقبة بن نافع

1996العهد الروماين�سد فم الغرزة
1996العهد الروماينمدينة ته�دة االثرية

30�01�1928اأثر طبيعياخاديد �سيدي م�سم�ديامزيرعة
30�01�1928اأثر طبيعيقرية اكبا�ض

30�01�1928اأثر طبيعياخاديد خنقة �سيدي ناجيخنقة �سيدي ناجي
30�01�1928اأثر طبيعيالقرية

القنطرة

26�09�1933عه�د قدميةن�سب ال�سبع مقاطع
1900عه�د قدميةاجل�سر الروماين
23�01�1923اأثر طبيعياخاديد القنطرة
1900ع�س�ر قدميةت�سكيالت حجرية

1999ع�س�ر و�سطىم�سجد �سيدي خالد�سيدي خالد

1.1.3. امل�سارات ال�سياحية و�سيلة ربط يف الزيبان:
اخلريطة التالية متثل الت�زيع اجلغرايف اخلا�ض باملنطقة تت��س���ع عليه �سبكة الطرقات، هذه ال�ثيقة ت�سمح ب��سع 
اخلط�ط االأولية للم�س���ارات ال�س���ياحية و تقدم مبدئيا اأهم احلقبات امل�سهدية للمناظر الطبيعية يف الزيبان )خريطة 

.)Health mapper ( رقم 00 تق�سيم منطقة الزيبان بامل�سارات ال�سياحية امل�سدر �سمية ب�زاهر برنامج
اعتمادا على تق�س���يم الزيبان اإىل اأربع ثم املحاور ال�س���الفة الذكر تق�س���م املنطقة اإىل اأربع جهات اأي�سا ن�ستطيع اأن 
تتح�س���ل على ثمان مناطق حيث كل منطقة لها مميزاتها اجلغرافية الفالحية و خا�س���ة املعمارية و العمرانية، ترتبط 

هذه املناطق مع بع�سها و ميكن اأن تتقاطع يف مناطق �سغرية م�سرتكة.
 امل�س���ارات ال�س���ياحية يف الزيبان تك�ن هي االأ�س���ا�ض يف هذا التق�س���يم حيث لها قيمة تاريخية ت�سكل اأ�سا�ض االإرث 
الطبيعي والفالحي، حيث تكت�سب قيمتها التاريخية من االرتكاز على خط�ط �سري الق�افل والتجار. وعليه يت�جب علينا 
املحاولة يف احلفاظ على ترابط االن�ية العمرانية العتيقة من اأجل اأن تك�ن امل�س���ارات االأخرى عنا�سر متف�سل وربط.

ال�سكل )5( خريطة تبني ت�زع امل�سارات ال�سياحية يف الزيبان.
 امل�سدر:Health -Mapper  حتليل واقرتاح �سمية ب�زاهر    
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2.1.3. حتويل الأنوية العمرانية العتيقة اإىل وحدات الالمركزية العمرانية:
التهيئ���ة ال�س���ياحية باإعادة اإحياء العمارة املحلية ت�س���تطيع اأن تتيح عدة فر�ض  مثل ا�س���تعمال م����اد البناء املحلية 
والتقنيات التقليدية التي ت�س���كل يف حد ذاتها م�رد اقت�س���ادي حملي مهم. اإجراءات ا�س���رتجاع و اإحياء هاته العمارة 
ت�س���اهم يف اإحياء و ا�سرتجاع دور احلرفيني املحليني )كل اأمناط الن�ساط احلريف(. حيث ي�سكل احلرفي�ن نظام م�لد 
لليد العاملة احلرفية املتخ�س�سة، م�سكلني بذلك منحة عمل يف هاته املناطق حيث ال ي�جد بديل اآخر للعمل ال�سناعي 
كم���ا ه� احلال يف واحات الزيبان.ي�س���تطيع اأي�س���ا احلرفي�ن اإي�س���ال طرق عملهم اإىل االأجي���ال اجلديدة و ذلك عن 
طريق جتارب حقيقية يف اإعادة اإحياء االأن�ية العمرانية العتيقة. و بهذا ن�ستطيع ان ن�سرتجع العمل احلريف و الفالحي 
و خا�سة اأن ن�سرتجع النخيل كغطاء نباتي للتجمعات ال�سكانية و كل هذا يبجل الالتبعية و اال�ستقاللية االقت�سادية لكل 
زاب و ي�س���اهم بالتايل اإىل اإعمار االأن�ية العمرانية العتيقة كما يقلل من هجر �س���كانها لها و يك�ن حمفز للبقاء و رمبا 

يك�ن حمفز لع�دة ال�سكان االأ�سليني النازحني غلى املدينة.

�س�رة 2 اأ د�سرة بني �س�يك ، �س�رة 2 ب د�سرة قديلة. 
امل�سدر: �سمية ب�زاهرخالل خرجات علمية مع الطلبة.

ال�سكل )6( خريطة تبني حت�يل االأن�ية العمرانية العتيقة اإىل وحدات الالمركزية العمرانية بامل�سارات ال�سياحية مثال الزاب ال�سرقي.
امل�سدر Health -Mapper حتليل واقرتاح �سمية ب�زاهر 

 3.1.3 املناظر الطبيعية كو�سيلة لهيكلة امل�سارات ال�سياحية و دعم الالمركزية العمرانية:
اإقرتحت �سياحة امل�سارات يف قلب امل�اقع التاريخية للع�دة اإىل املا�سي و اكت�ساف تراث معماري و املعامل التي ت�لد 
الرغبة يف الهروب من �سخب املدينة تهيئة املناظر الطبيعية تعتمد على عدة م�ؤثرات : ثقافية، اجتماعية واقت�سادية 
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وف�س���ائية. ومعرفتهم املعمقة ت�فر لنا و�سائل الإجناز م�س���اريع للمناظر الطبيعية احل�سا�سة و�ساعرية متناغمة ع��سا 
عن تلقي تهيئة متباطئة ناجتة عن ن�سق ع�س�ائي.

 مهمة الرتاث االإتنل�جي ا�ستخل�س���ت يف اأن املناظر الطبيعية هي باملرة بناء ثقايف و اإنتاج اإجتماعي و ي�س���رح باأن 
)Claude COURNOYER,2004( .املناظر الطبيعية جزء من الرتاث الثقايف الطبيعي

من حيث املناظر الطبيعية للزيبان فاإن املدخل من ال�سمال يقدم جمم�عة من املناظر اجلبلية واالأخاديد املختلفة، 
كاأخدود القنطرة املعروفة عامليا واأخدود بني �س�يك واأخدود خنقة �سيدي ناجي امل�سنفة اإرث عاملي من طرف منظمة 
الي�ن�س���ك� هذه املعطيات اجلغرافية ت�س���م جمم�عة من التجمعات االإن�سانية ) ق�س�ر ود�سرة( ال مثيل لها حيث انه يف 
كل جتم���ع اإن�س���اين عمارة خمتلفة تعتمد على نف����ض املك�نات الطبيعية من جبال، اأودية و نخي���ل و غابات و لكن يف كل 
منطقة تنظيم خا�ض بها. مما يجعل منهم نقاط اإلهام للمعماريني و الباحثني. عمارة هذه التجمعات تتميز بت��س���عها 

العم�دي املائل اخلا�سع خلط�ط ت�س�ية اجلبال.

           
�س�رة 3 اأ،ب اأخدود خنقة �سيدي ناجي ، �س�رة 3 ج خنقة �سيدي ناجي. 

امل�سدر: �سمية ب�زاهرخالل خرجات علمية مع الطلبة.

يف حني اجلهة اجلن�بية للمنطقة تعترب مدخل و مقدمة لل�سحراء بحقبات م�سهدية مفت�حة على ال�سماء و االأر�ض 
عك�ض احلقب امل�س���هدية التي يف ال�س���مال فتك�ن م�ؤطرة باجلبال. العمارة يف جن�ب الزيبان حتتمي ب�احات النخيل و 

متتد اأفقيا وفقا لالأر�سية.

�س�رة 4 واحات الزاب ال�سهراوي اأوالد جالل. 
امل�سدر: �سمية ب�زاهرخالل خرجات علمية مع الطلبة.

م�اد البناء خمتلفة، يف اجلن�ب ي�س���تعمل�ن الطني كمادة بناء يف حني يف ال�س���مال ي�ستعمل�ن احلجارة اأما العن�سر 
امل�سرتك يف البناء ه� النخيل. تختلف كذلك منطية الفتحات و ال�اجهات العمرانية رغم اتفاقها يف �سفة واجهات �سماء.

من املهم كذلك االإ�سارة اإىل جمم�عة اأخرى من املناظر الطبيعية املقدمة و هي املناظر الفالحية التي تظهر خا�سة 
يف الزاب ال�سرقي حيث يتبعها ن�سيج عمراين متناثر. ثم املناظر العمرانية التي تدخل الت��سعات العمرانية اجلديدة.

الينابيع املائية و �سبكات املياه و البحريات امل��سمية ترافق و ت�ساهم يف هيكلة امل�سارات ال�سياحية املقرتحة. و يجب 
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اأن ن�سري اإىل وج�د ن�عان من ال�سياح فمنهم من يرتاح و يكتمل نف�سيا يف املناظر الطبيعية املنفتحة و هناك من يرتاح 
و يكتمل نف�سيا يف املناظر الطبيعية امل�ؤطرة و املنغلقة و الزيبان تر�سي كال الذوقان.

اخلامتة والت��سيات:
يف اإط���ار ترقي���ة اأن�يه القدمية ذات القيم���ة العمرانية والتاريخية والبيئية بال�س���حراء اجلزائري���ة عامة ومنطقة 

الزيبان خا�سة.
- تعتم���د مبداأ املقارب���ة تعمريية املت�افقة التي تعتمد على الت�س���الح مع البيئة الطبيعية واحرتام عنا�س���رها التي 

�سكلت ت�ازنا بيئيا منذ االأمد البعيد.
نق���رتح االعتم���اد على حتقيق مبفه�م ال�ظيفي���ة التي جتعل كل املراكز واالأن�ية العتيق���ة تتكامل فيما بينها لتحقيق 

مفه�م التنمية امل�ستدامة.
 -اإدخال مفه�م التنمية القاعدية التي تعتمد اأ�سا�سا على تن�سيط احلركية الداخلية باالأن�ية العمرانية وذلك بخلق 

وحدات اإنتاج تقليدية لتثمني احلرف املحلية.
- تهيئة غابات النخيل على �س���كل م�س���ارات �س���ياحية و اإدخال مفه�م متلك املنتج الف�س���لي لل�سائح الذي يهيئ له 
بي����ت عتيقة داخل غابات النخيل و بطرق تقليدية ليكت�س���ف طبيعة احلي���اة املحلية ومتكننا من اإبراز القيمة اجلمالية 

لها واإبراز املهارات املحلية.
- ت�سجيع التظاهرات الثقافية واخلارجات ال�سياحية امل�جه للمناطق واملرافق ذات القيمة الدينية والتاريخية والبيئية. 
- االعتم���اد على مب���داأ التعمري املتكامل لل�س���حراء، وجعل منطقة الزيب���ان مت�افقة و مبداأ اجل���زء من الكل دون 
اإحداث اإختالالت وظيفية اأو هيكلية بهذا النظام التعمريي و عليه تتم عملية التعمري بطريقة هيكلة ع�س�ية مع االإدماج 
املرحلي لعنا�سر جديدة دون امل�سا�ض بالت�ازن االإيك�ل�جي وال�ظيفي الذي تعرفه هذه االأن�ية بل نحاول من خالل هذه 

العملية اإبراز مفه�م التنمية امل�ستدامة التي تعمد على احلركية املحلية.
- احلفاظ على مفه�م احلركية العمرانية التي تعتمد على ال�سياحة والفالحة ك�سعاع لت�جه اإىل التنمية املحلية. 
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Abstract
This paper is a contribution towards the introducing of tourism as original motor in 
association by other factor, to protect desert fragile ecosystems in Algeria generally 
and in Ziban specially. The first part of the work will approach the most important 
concepts of a Saharan ecotourism after we approach characteristics and foundations of 
a Saharan ecotourism.
In a second part we introduce microphone region of Ziban and the characteristics as 
well as the most important human establishments which constitute it, we loosen by the 
analysis the elements which made the durability of its town planning.
Finally we present tourism as instrument of revitalization of the local architecture of 
Ziban, it will be followed by theoretical and practical recommendations.




