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ملخ�ص:         
تهدف هذه ال�رقة البحثية اإىل فهم واإيجاد اأمناط الت��سعات العمرانية التي  تت�افق مع اأ�سالة ومق�مات النم�ذج العمراين 
املحلي ل�ادي مزاب من خالل البحث يف الرتاث العمراين وا�ستلهام فل�سفة عمرانية  تتميز بتنظيم وهيكلة املجال وفق معطيات 

اجتماعية وبيئية ت�ساهم يف تنمية عمرانية تلبي حاجيات ال�سكان وحتد من تده�ر امل�روث العمراين والنظام البيئي.  
اإن اإ�سكالية الت��سع العمراين يف املناطق املحمية تتطلب منا فهم النظام البيئي وكيفية اندماج النم�ذج العمراين التقليدي 
ليتم ا�ستنباط اأهم مق�مات وع�امل اال�ستدامة، ثم العمل على حتديد قيمة ومميزات الرتاث العمراين وقيا�ض حجم التده�ر 

احلا�سل يف االأن�سجة القدمية املحمية واالأثر ال�سلبي للت��سع العمراين على النظام البيئي والرتاث العمراين.
هذه االإ�سكالية تدفعنا اإىل مراجعة اأ�سكال الت��سع يف املدن العتيقة بتثمني اأهم املنجزات واحلل�ل الهادفة اإىل الت�فيق بني حماية 
الرتاث العمراين وتط�ير احلياة املعا�سرة بالبحث عن اأ�سباب التده�ر، ومن ثم العمل على اإيجاد اإطار قان�ين م�ؤ�س�ساتي يحدد 
املهام و التدخالت وفق معاير م�ست�حاة من عمق وتراكمات تراثنا العمراين واملعماري، مع اإدخال االأطروحات واالأفكار االأجنبية 
واإعادة �سياغتها وفق متطلبات اله�ية العمرانية، لذا فاإن م�سروع الق�سر اجلديد يج�سد اأهم مناذج الت��سع الناجحة يف وادي 
مزاب والتي من �ساأنها امل�ساهمة يف �سياغة مفاهيم جديدة للحفاظ على اأمناطنا العمرانية وا�ستمرارها يف ظل متغريات الع�سر.   
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مقدمة:
يعترب الرتاث العمراين ال�ساهد املادي على ح�سارة وثقافة ال�سع�ب واملجتمعات وحم�سلة لرتاكم االأفكار واخلربات 
والت�ا�سل الزمني واملجايل والذي يعرب عنه بنماذج عمرانية متن�عة ناجتة عن اختالف ع�امل اإنتاج ال�سكل احل�سري 
واملتمثلة يف خمتلف اإمكانيات البيئة الطبيعية من م�ارد ون�ع املناخ ال�سائد، طب�غرافية امل��سع واأهمية امل�قع، النظام 

ال�سيا�سي واالقت�سادي، املعتقدات الدينية والنظام االجتماعي وكذا الرتاكم الفكري والثقايف للمجتمع احل�سري. 
وتكمن اأهمية هذا الرتاث العمراين يف ك�نه نافذة لقراءة م�سار وتاريخ االإن�سانية وحم�سلة لبناء ح�سارات متن�عة 
ومتداخلة بني اأقاليم و�سع�ب خمتلفة، يعترب الرتاث العمراين حاليا اأهم حمرك  ل�سناعة �سياحية ذات بعد اإ�سرتاتيجي 
حتق���ق تنمية اقت�س���ادية واجتماعية باعتب���ار الرتاث العمراين من اأهم ع�امل اجلذب ال�س���ياحي خا�س���ة يف املناطق 
ال�س���حراوية والت���ي اخرتنا منها منطقة وادي مزاب )غرداية( كنم�ذج للدرا�س���ة نظرا لطابع���ه العمراين واملعماري 
املتميز والذي �س���نف يف قائمة الرتاث العاملي للي�ن�س���ك�  منذ عام 1982، هذا الت�س���نيف يعرب عن القيمة اال�ستثنائية 
لهذه املنطقة والتي تتج�سد يف ت�سكيله العمراين املتميز بطابعه اخلا�ض )الق�سر( اإ�سافة اإيل طرق ا�ستغالل  وت�سيري 

امل�ارد الطبيعية يف منطقة �سحراوية ب�سكل م�ستدام على امتداد األفية من الزمن.
لق���د اهت���م العدي���د من الباحثني بهذه امل���دن التي تعترب كنم�ذج عم���راين فريد من ن�ع���ه يف اجلزائر ومن بينهم 
)J.Bisson( وال���ذي ق���ام بتحليل كل م���ن تركيبتها احل�س���رية، وظائفها، وم�رفل�جية م�س���اكنها واأمن���اط التغريات 
التي اأدخلت على امل�س���اكن حيث ا�س���تنتج اأن هذه احلاالت من االأن�ية العمرانية بقدر م���ا هي غنية بالدرو�ض املعمارية 

والعمرانية، فتحليلها معقد ومتثل بالن�سبة للمعماريني م�سدر اإيحاء والهام.
اإن ا�س���تمرار النم� ال�س���كاين الذي قد ي�س���ل اإىل ح�ايل500 األف ن�س���مة �س���نة  2015  وارتفاع حجم اال�ستثمارات 
وزيادة الطلب على العقار احل�سري والت��سع على ح�ساب ال�احات قد ي�ؤدي اإىل خلل يف نظام ا�ستغالل امل�ارد الطبيعية 
للمج���ال وبالت���ايل تهديد تراث املنطقة بالزوال، هذا ما دفع كل من ال�س���لطات و ال�س���كان، اجلمعي���ات املحلية و بع�ض 
الهيئ���ات الدولي���ة اإيل التفكري يف من���ط تهيئة م�س���تدامة  يحافظ على ت���راث املنطقة و يتجاوب مع متطلبات الت��س���ع 
العمراين يف �س���كل م�ساريع ح�س���رية كامتداد للنم�ذج العمراين املحلي الذي يعتربه الباحث�ن واجلغرافي�ن واأ�سحاب 

فكرة التنمية امل�ستدامة اأنه من�ذج يج�سد فعال العمران امل�ستدام.
ويعترب الق�سر اجلديد تينمريين )ت��سع ق�سر بني يزقن( اأحد احلل�ل املقرتحة مل�سكلة الت��سع العمراين من جهة 
واأداة لتثم���ني الرتاث العمراين من جهة اأخرى، وتعد عملية ا�س���تحداث هذا النم����ذج العمراين التقليدي وفق معايري 
عمرانية حديثة مالئمة للظروف املناخية ال�سحراوية ومنط احلياة االجتماعية ا�ستجابة لرغبة ال�سكان يف اال�ستمرار 

بهذا النم�ذج املحلي واجلمع بني الرتاث واحلداثة كاأ�سل�ب جديد للتخطيط احل�سري باملنطقة.
وجتدر االإ�س���ارة اإىل اأن ما مييز هذه التجربة ه� اإ�س���راك امل�اطن يف فكرة امل�سروع وتفعيل دوره كم�ساهم ومتدخل 
يف االأ�س���غال وبالتايل اال�س���تفادة والعمل على ترقية امل�س���روع واملحافظة عليه، هذا ما يج�س���د التطبيق الفعلي ل�سيا�سة 
التهيئ���ة والتنمية امل�س���تدامة يف اجلزائر والتي ترتكز علي مبداأ احلكم الرا�س���د يف ت�س���يري وترقي���ة امل�ارد واالإمكانات 
من خالل امل�ازنة بني تلبية متطلبات ال�س���كان من �س���كن وعمل وجماالت ت��س���ع ح�سرية واحلفاظ على الت�ازن البيئي 
وامل����روث الثق���ايف والعمراين، ومن ه���ذا املنطلق كان والبد من البحث عن اإ�س���رتاتيجية تعم���ري تعتمد على فهم منط 
احلياة االجتماعية وتقييم الرتاث العمراين والعمل على حمايته وتط�يره يف �س���كل ق�س����ر �سكنية جديدة، اأما حتقيق 
م�ا�س���فات املدينة فيتم من خالل ت�طني امل�س���اريع والبنية التحتية ال�س���رورية كاملطار واملنطقة ال�سناعية، اجلامعة 
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وامللعب االأوملبي...الخ. بعيدا عن املناطق املحمية.
 

 1. التعريف مبنطقة وادي مزاب:
يتمثل الب�نتاب�ل)1()خما�س���ي املدن( يف اإحتاد جمم�عة من املدن القابعة ب�ادي ميزاب والتي اأن�س���اأت منذ ح�ايل 
اأك���رث م���ن األفية من الزمن، ومتت���از بعمران ومعمار فريد من ن�ع���ه ومتميز جذب كبار العمرانيني املعا�س���رين اأمثال 
ك�ربزيي)Corbusier(، فغرداية ج�هرة ميزاب اأ�س�ست �سنة 1048م هذه العا�سمة التجارية التي يقطنها بن� ميزاب 
قد احت�س���نت ما�س���يها )واملدينة التي ال حتت�سن ما�سيها ال م�س���تقبل لها( كمدينة معرب للق�افل املتجهة نح� اأفريقيا 

ال�ساحلية وبلدان املغرب، وي�سكل طرازها املعماري ل�حة مليئة بالن�ساط واحلي�ية. 
يقع وادي مزاب على بعد 600 كلم  جن�ب العا�س���مة اجلزائر، �س���من ه�س���بة مت��س���ط ارتفاعها  يقدر ب� 600 م 
على خط الط�ل45 ، 3° ودائرة عر�ض)2( °32.50 ، ميتد على م�س���افة 20 كلم ط�ال ومبت��س���ط 2كلم عر�ض مب�س���احة  
تقارب 40 كلم2، وتعد ا�س���تخدامات االأر�ض ب�ادي مزاب نتاج ت�س���افر عدة ع�امل طبيعية وب�س���رية اأف�ست اإىل اعتماد 
ثنائية االرتباط بني الق�س���ر وال�احة، بحيث مت ت�طني الق�س����ر اخلم�س���ة ف�ق تالل �س���خرية كم��سع دفاعي وبعيدة 
عن الفي�س���انات يف �سكل اأن�سجة ح�سرية مرتا�سة ذات خ�سائ�ض عمرانية ومعمارية مميزة، اأما امل�ساحات املنب�سطة 
داخل ال�ادي فقد ا�س���تخدمت للن�س���اط الزراعي وق�سمت اإىل خم�ض واحات اأي لكل ق�سر واحة، هذا التزاوج امل�ستدام 

بني الطبيعة والعمران �سكل ل�حات فنية ذات قيمة جمالية  نادرة.
ال�س�رة رقم)01(:

تبني ال�س����رة املناطق ال�س���خرية الغري معمرة ما يعرب عن قلة وانعدام امل�ارد الطبيعية يف املنطقة وانح�س���ارها 
�سمن املجال املحدود ل�ادي مزاب ما يف�سر اال�ستغالل املكثف للمجال وت��سع العمران على ح�ساب ال�احات.

2. ا�ستخدامات االأر�ص يف وادي مزاب:
رغم ق�س����ة الطبيعة و�س���ح امل�ارد املائية فاإن املجتمع املزابي متكن من فر�ض من�ذج عمراين م�س���تدام يجمع بني 
املجال احل�سري ممثال يف الق�سر واملجال الزراعي ممثال يف ال�احة �سمن وادي مزاب ب�سكل وظيفي مت�ازن جم�سدا 

)1(  الب�نتاب�ل)pentapole( وهي كلمة فرن�سية وتعني بالعربية خما�سي املدن
Henriette et all, Habiter Le désert  Les maisons mozabites, 1986, édition ISBN,page 23.  (2)
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ملفه�م التنمية امل�ستدامة منذ ع�سرة قرون.
اإن ن�س���اأة خما�س���ي املدن امليزابية يع�د اإىل القرن 11 الذي يجد جذوره يف ع�دة ال�سكان االبا�سيني من ع�ا�سمهم 
االأ�سلية)تيارت، �سدراتة( الذين اختاروا منطقة غردابة كمالذ لهم بعيدا عن طرق التبادالت الكربى، وهروبا من اال�سطهاد

املخطط رقم )01(: 

وُتن�ُه املرف�ل�جية املح�سنة للق�س�ر التقليدية بال�سرورة التاريخية ملبداأ احلماية من التهديدات اخلارجية و ُتذكر 
اأي�سا باإبداع �سكان ال�سحراء يف م�اجهة ال�سروط البي�مناخية القا�سية.

فالب�نتاب�ل مل مُي�ض يف ج�هر عمرانه االأ�س���يل اإال بعد دخ�ل اال�س���تعمار اإىل املنطقة، اأين عرف التعمري من�ا نح� 
خارج اأ�س����ار الق�س����ر، ودليل ذلك اأن غرداية حاليا تعادل 8 مرات املحيط املبني للق�س����ر اخلم�س���ة التقليدية والتي 
عادة تك�ن مت��س���عة يف قمم �سخرية م�س���رفة بذلك على ال�ادي وبعيدا عن في�ساناته، وبعد دخ�ل اال�ستعمار تزحزح 

ال�سكان اإىل اأ�سفل ال�ادي تدريجيا واقرتب�ا من ال�احات التي ت�فر لهم ج�ا منع�سا.
فن�س���ق االمتداد احل�س���ري يف ال�ادي قد كان حتميا بفعل عدة ع�امل منها خروج ال�س���كان االبا�سيني من الق�س�ر 

نح� االأرا�سي القريبة، و�س�ل ال�سكان ذوو املذهب املالكي، وكذلك حت�ل البدو الرحل اإىل احلياة احل�سرية.
لقد �س���محت الت��سعات العمرانية بتعاي�ض عمراين ومعماري بديع مت ب�سكل تدريجي لالأقطاب احل�سرية على ط�ل 
امتداد 25 كلم، اأما املرحلة االأخرية من االمتداد احل�سري فكانت نتيجة حتمية لت�سبع �سافلة ال�ادي من خالل خروج 
العمران من ال�ادي اإىل اله�س���اب املجاورة منذ �سن�ات الت�س���عينيات وكان ذلك مرتجما بعدة م�ساريع: اإن�ساء املنطقة 
ال�س���ناعية يف جن�ب املدينة)1975-1985(، اجناز التح�سي�س���ات اخلا�سة كتح�سي�ض تافياللت جن�ب ق�سر بني 
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يزقن، و كذلك ت�طني جامعة غرداية يف اجلن�ب ال�سرقي من وادي ميزاب.
وميكن اإيجاز الدوافع واالأ�سباب امل�ؤدية اإىل الت��سع التدريجي على ال�احات يف ما يلي:

- ت��سع العمران على ال�احات ه� حتمية نظرا النعدام امل�ارد الطبيعية ال�سرورية لال�ستقرار خارج ال�ادي؛ 
- دخ�ل امل�س���تعمر الفرن�س���ي بغر�ض ال�س���يطرة على املجال من خالل القيام بت�طني اأن�س���جة عمرانية تف�سل بني 

الق�س�ر اخلم�سة؛
- الزيادة ال�سكانية وارتفاع حجم الطلب علي ال�سكن؛

- جتزئة االأرا�س���ي الفالحية اإىل قطع �س���غرية نتيجة لت�ارث العقار على امتداد األفية من الزمن اإ�س���افة اإىل ق�ة 
االرتباط باملجال، مما دفع بال�سكان اإىل بناء م�ساكن لال�ستقرار داخل ال�ادي؛

- من� الن�ساط ال�سياحي والتجاري مما �سجع اال�ستثمار والبناء بالقرب من الق�س�ر وعلى امتداد املحاور.

3. خ�سائ�ص ال��سط الطبيعي:

3،1. املناخ:
يتميز مناخ املنطقة باجلفاف واحلرارة، بحيث يقدر مت��س���ط احلرارة الي�مي ل�س���هر ج�يلية ب�33° وت�س���ل درجة 
احلرارة الق�س����ى اإىل46°، اأما مت��س���ط الت�س���اقط ال�س���ن�ي يقدر ب� 60 ملم و ال يتجاوز يف ال�س���ن�ات اجلافة 30 ملم، 
كما ت�س����د املنطقة رياح �س���ت�ية �سمالية غربية باردة ورطبة ن�س���بيا ورياح �سيفية حارة، كما تهب رياح حمملة بالرمال 

مبت��سط 20 ي�م خالل �سهر مار�ض، اأفريل و �سهر ماي)3(.

3،2. الطوبوغرافيا: 
يتم��س���ع وادي مزاب ف�ق ه�س���بة كريتا�سية م�س���كلة من الكل�ض ال�سلب  ذات انحدار �س���عيف، وميتد من ال�سمال 
الغرب���ي نح� اجلن�ب ال�س���رقي م�س���كال جمم�عة م���ن املنعطفات نتيج���ة التعري���ة املطرية وبذلك منيز ثالث اأ�س���كال 

طب�غرافية متباينة تتمثل يف:
منطقة �س���هلية منب�سطة اأ�سفل ال�ادي تت�سكل من ال�احات ومنطقة مت��سطة االنحدار يف �سكل تالل تت��سط �سرير 

ال�ادي ومتثل الق�س�ر اأما املنطقة الثالثة فتتميز بانحدار كبري م�سكلة ح�اف ال�ادي.   
اإن فهم ديناميكية املجال الفزيائي خا�س���ة ما يتعلق بظاهرة الفي�س���انات قد ي�ساعدنا يف فهم دواعي ت�طني وبناء 
الق�س����ر اخلم�س���ة ف�ق تالل �سخرية تت��سط �سرير ال�ادي نظرا لك�نها م��س���ع دفاعي جيد وحممي من الفي�سانات، 
اأما املناطق املنب�س���طة فقد ا�س���تغلت للن�س���اط الزراعي وفق نظام ري يعتمد على مياه الفي�سانات هذا ما ي�ؤكده حتليل 
من�ذج االرتفاعات الرقمي يف ال�سكل رقم )01( والذي يبني االنب�ساط داخل �سرير ال�ادي مما يعر�سه خلطر الغمر، 
وبتايل فاإن التعمري يف هذه املناطق يعترب خطرا على ال�سكان واملمتلكات وي�ستنزف الرتبة كرثوة حمدودة يف املنطقة، 

اأما حاليا وللحفاظ على هذا اال�ستخدام املتجان�ض للمجال فالبد من ت�جيه التعمري نح� �سف�ح ال�ادي ال�سخرية. 

Henriette et all, Habiter Le désert  Les maisons mozabites, 1986, édition ISBN, p 25. (3)
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4. املعامل التاريخية والرتاث العمراين:
ن�ست املادة االأوىل من م�س�دة ميثاق املحافظة على الرتاث العمراين يف الدول العربية ة وتنميته ال�سادر ب� �س�ال 

1424ه� / دي�سمرب 2003على اأن:
    الرتاث العمراين: ه� كل ما �سيده االإن�سان من مدن وقرى واأحياء ومباين وحدائق ذات قيمة اأثرية اأو معمارية اأو 

عمرانية اأو اقت�سادية اأو تاريخية اأو علمية اأو ثقافية اأو وظيفية، ويتم حتديدها وت�سنيفها وفقا ملا يلي:
   اأ - املب���اين الرتاثي���ة، وت�س���مل املباين ذات االأهمي���ة التاريخية واالأثري���ة والفنية والعلمي���ة واالجتماعية مبا فيها 

الزخارف واالأثاث الثابت املرتبط بها والبيئة املرتبطة بها.
   ب- مناط���ق الرتاث العمراين، وت�س���مل املدن والقرى واالأحياء ذات االأهمي���ة التاريخية واالأثرية والفنية والعلمية 

واالجتماعية بكل مك�ناتها من ن�سيج عمراين و�ساحات عامة وطرق واأزقة وخدمات حتتية وغريها.
   ج - م�اقع الرتاث العمراين، وت�سمل املباين املرتبطة ببيئة طبيعية متميزة على طبيعتها اأو من �سنع االإن�سان.

ال�سكل رقم )1( : من�ذج االرتفاعات الرقمي  

    اأما املادة الثانية من م�س����دة امليثاق فتعرف الرتاث العمراين العربي باأنه كل تراث عمراين يعك�ض خ�س���ائ�ض 
احل�س���ارة العمرانية العربية اأو ميثل اإفرازًا الإحدى احللقات التاريخي���ة املتعددة التي مرت بها االأمة العربية وت�ارثته 

االأجيال عرب الع�س�ر وه� تراث لكافة اأبناء االأمة العربية.
و ح�سب املادة االأوىل من اتفاقية حماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي التي اقرها امل�ؤمتر العام يف دورته ال�سابعة 

ع�سرة بباري�ض 16 ت�سرين الثاين/ ن�فمرب 1972 فاإن الرتاث الثقايف يعني:
- االآثار: االأعمال املعمارية واأعمال النحت و الت�س�ير على املباين و العنا�سر اأو التكاوين ذات ال�سفة االأثرية والنق��ض 
والكه�ف وجمم�عات املعامل التي لها جميعا قيمة عاملية ا�س���تثنائية من وجهة نظر التاريخ، اأو الفن، اأو العلم؛
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- املجمعات: جمم�عات املباين املنعزلة اأو املت�س���لة التي لها ب�س���بب عمارتها اأو تنا�س���قها، اأو اندماجها يف منظر 
طبيعي، قيمة عاملية ا�ستثنائية من وجهة نظر التاريخ، اأو الفن اأو العلم؛

- امل�اقع: اأعمال االإن�سان اأو االأعمال امل�سرتكة بني االإن�سان والطبيعة و كذلك املناطق مبا فيها امل�اقع االأثرية، التي 
لها قيمة عاملية ا�ستثنائية من وجهة النظر التاريخية اأو اجلمالية، اأو االإثن�ل�جية، اأو االأنرثوب�ل�جية.

وتدخل مناذج الدرا�سة “منط الق�س�ر بغرداية” �سمن تعريف ال�سطر الثاين اخلا�ض مبفه�م املجمعات االأثرية، 
دون اأن ن�ستثني وج�د الن�عني االآخرين.

فبالن�س���بة للمنطقة املحمية ل�ادي ميزاب فقد مت حتديدها مب�جب املر�س����م التنفيذي رقم 05-209 امل�ؤرخ يف 4 
ج�ان 2005، اأما املعامل التاريخية للمنطقة فقد مت ت�سنيفها ودرا�ستها على م�ست�ي دي�ان حماية وترقية وادي ميزاب، 
اإ�سافة اإىل هذا فقد تطرقت العديد من امل�ؤلفات وامللتقيات ال�طنية والدولية اإىل م��س�ع الرتاث العمراين وامل�ؤهالت 
ال�س���ياحية ل�ادي ميزاب ب�س���كل مف�سل و�س���امل غري اأننا وبحكم درا�س���تنا للت��س���عات العمرانية احلديثة و دورها يف 

احلفاظ على الرتاث العمراين �سنكتفي بذكر اأهم معامل الرتاث العمراين يف املنطقة والتي تتمثل يف:
- الق�س����ر مع واحاتها وهي ق�س���ر غرداية، بني يزقن، ب�ن�رة، مليكة، العطف، ذات قيمة تاريخية ومنط عمراين 

مميز ومندمج يف النظام البيئي.
- االأ�س�اق )�س�ق غرداية، �س�ق الله ع�س�، �س�ق بني يزقن( والتي تعترب مراكز احلياة احل�سرية، امل�ساجد، اأبراج 

املراقبة والتي حتمل قيمة اال�ستمرار ال�ظيفي على امتداد األفية من الزمن.

ال�سكل رقم)2(: وظيفة نظام ال�احة

      

اإن اأغلب ال�احات ال�سحراوية اأن�ساأت على اأ�سا�ض الثالثية  ماء، �سكن، وب�ستان نخيل والتي ت�سكل مركبا  متجان�سا 
ومرتابطا ب�سكل وا�سح وق�ي، ولكن غ�ار)M.A. Gaouar( يقرتح اإ�سافة عن�سر مهيكل وحمرك اآخر اأال وه� االإن�سان 
م���ن خالل م�س���اهمته يف التنظي���م والديناميكية االجتماعية التي متنح كل واحة من ال�احات اخلم�س���ة خ�س��س���يتها 
   يتم بناء الق�سر عرب عدة مراحل بحيث ي�سيد امل�سجد يف اأعلى نقطة كم�ؤ�س�سة ذات قيمة روحية جتاوره جمم�عة 
من امل�ساكن حتاط ب�س�ر للحماية اأما ال�س�ق في�طن عند مدخل احدي الب�ابات اأو خارج ال�س�ر، و بازدياد عدد ال�سكان 

يتم ت��سيع الق�سر نح� االأ�سفل يف �سكل حلقي و يحاط ب�س�ر حماية جديد
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اأما حاليا فالق�س����ر اخلم�س���ة مل تتجاوز يف ت��س���عها م��س���عها االأ�س���لي )املتمثل يف التالل( فقط، بل امتدت نح� 
ال�احات مما ي�ست�جب التفكري يف خيارات جديدة للت��سع.

ال�س�رة رقم)2(                                                                                          ال�س�رة رقم)3(

                          

- امل�س���كن التقليدي: الذي يبدو ب�س���يط يف ال�سكل، يتميز بابداعه الفني وت�س���ميمه التام وف�ساءاته التي ت�ستجيب 
للنمط املعماري املحلي، ا�ستعمل يف بنائه م�اد حملية تتاأقلممع مناخ املنطقة ال�سحراوي فهنالك اقت�ساد يف ال��سائل؛ 

- املنتجات التقليدية من الن�سيج التقليدي، الفخار التقليدي، النحا�ض و �سناعة اجلل�د؛

- احلركة الثقافية العيد ال�طني للزريبة، �سال�ن التمر، �سهر الرتاث، االأعياد واملنا�سبات الدينية...؛

- الرتاث غري املادي الذي ي�سم االأكل ال�سعبي، امل��سيقى ال�سعبية، املخط�طات القدمية....؛

- نظام الري التقليدي املحلي واملعروف بتق�سيم املياه: بحيث يتم حت�يل مياه الفي�سان ل�سقي ال�احات عرب اأنفاق 
حتت االأر�ض اأجنزت من طرف ال�س���كان املحلني، لكل نفق خمرج نح� جهة حمددة من ال�احة ويتم مراقبة الفي�س���ان 

من خالل اأبراج املراقبة وتق�سم املياه بطريقة مت�ساوية من طرف جلنة خمت�سة حتدد ن�سيب كل فرد.

وعن���د ح�س����ل ال�احة عل���ى كفايتها من املاء يتم حت�يله نح� ال�س���د لتخزينه �س���من الطبق���ات اجل�فية عرب اأبار 
اأجنزت داخل ح��ض ال�سد لت�سهيل تغذية ال�سماط املائي.

ال�س�رة رقم)4(:                                                                                            ال�س�رة رقم)5(:  

      

امل�سط: مدخل املياه نح� االأنفاق 

2،4. مفهوم الق�سر املزابي: 
ه� وحدة اجتماعية فيزيائية حمدودة ب�س����ر تت�ا�س���ع يف �س���كل حلقات مركزية ف�ق تله اأو مرتفع، اأما من اجلانب 
االجتماعي فيت�س���من تركيبة اجتماعية متما�س���كة مق�س���مة اإىل ع�س���ائر لها نظام حكم يتمثل يف جمل�ض العزابة الذي 

�س�ق غرداية

برج بوليلة
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ي�سدر قرارات )ت�سريع عريف( تنفذ من طرف اجلمعيات واملجتمع املدين هذا ما يحقق الرتابط االجتماعي واالإح�سا�ض 
باالنتماء للمجال، ومنه ميكن اعتبار الق�سر ك�حدة جماليه عمرانية ت�سم جمم�عة من امل�ساكن املتال�سقة واملتالحمة 
ذات اخل�س���ائ�ض املعمارية املت�س���ابهة يف �س���كلها اخلارجي و�سبكة طرق ع�س�ية  �س���يقة و ملت�ية مما ينتج يف النهاية 
�س���كل عمراين ب�س���يط ومتجان�ض مالئم خل�سائ�ض املجتمع املحلي واملناخ ال�س���حراوي احلار واجلاف، يت�سمن عدة 
جتهيزات اأهمها امل�س���جد ال�اقع ب��س���ط الق�سر يف اأعلى قمة التل ما مييزه ب�ساطة ال�سكل وتعدد ال�ظائف، اأما ال�س�ق 
فم�قعه يك�ن اإما عند مدخل اأو عند حميط الق�سر باالإ�سافة اإىل جتهيزات ومرافق اأخرى ذات اأهمية يف حياة �سكان 

الق�سر االجتماعية واالقت�سادية والثقافية كاملكتبة واملدر�سة القراآنية...

ال�س�رة رقم)6(:  

اأما الق�س���ر ك�س���كل اأو مظهر ح�س���ري فيمت���از بالرتا�ض والتجان�ض والب�س���اطة ويعرب عن تنظي���م مالئم للم�روث 
احل�ساري ب�سكل ي�ستجيب حلاجيات ال�سكان ال�ظيفية والبيئية.

3،4. ق�سر بني يزقن:
يتك�ن من 12 ع�س���رية بتعداد �س���كاين يقدر ب�16000 ن�س���مة، �سهد عدة ت��س���عات عرب عدة مراحل حمددة باأ�س�ار 
حماي���ة ك�س����اهد على مراحل الت��س���ع، اأما حاليا فالق�س���ر حماط ب�س����ر خارجي مبحيط ط�ل���ه 1500م يحت�ي على 
ب�ابتني رئي�س���يتني وهما الباب ال�س���رقي والباب الغربي، اإ�سافة اإىل اأب�اب ثان�ية اأخرى ذات اأهمية يف تنظيم الق�سر، 
ويتميز ق�سر بني يزقن بن�سيج عمراين كثيف ومت�سام، ي�ستح�ذ االإطار املبني فيه على معظم امل�ساحة ويظهر يف �سكل 
منازل ذات منط معماري مت�س���ابه يف ال�س���كل اخلارجي متيزه الفتحات ال�س���غرية والل�ن االأ�س���فر و البني الفاحت، اأما 

م�اد البناء امل�ستخدمة فهي حملية تقليدية م�سكلة من احلجارة، اخل�سب، الطني و اجلب�ض.
ويخ�س���ع املخطط املعماري للم�سكن لعدة ع�امل منها م�ساحة القطعة و�سكلها، ن�سبة االنحدار واالإمكانيات املادية 
ل�ساحب امل�سكن وتقنيات البناء امل�ستعملة يف فرتة البناء، واإ�سافة اإىل امل�سكن جند عدة مرافق مهيكلة للق�سر تتمثل 

يف امل�سجد، برج ب�ليلة، املدر�سة، املكتبة وال�س�ق، هذه املرافق م�زعة ب�سكل وظيفي حمكم. 
اأما االإطار الغري مبني فيت�س���كل من ال�س����ارع واالأزقة ال�س���يقة وامللت�ية لتك�س���ري االنحدار، هذا ما مينح للق�س���ر 
خمططا ع�س�يا مالئما للمناخ ال�سحراوي، حيث اأن من مميزاته اأنه ي�سمح بت�فري الظل وتك�سري الرياح وتلطيف اجل�. 
حاليا ي�س���هد الق�سر ت��س���عا وامتدادا خارج ال�س�ر باأ�س���كال عمرانية ومعمارية خمتلفة ويف مناطق معر�سة للغمر 
عل���ى ح�س���اب ال�احة مما يقل�ض من عن�س���ر مهم اأال وه� امل�س���احات اخل�س���راء وبالتايل اإحداث خل���ل بيئي ووظيفي 

مخرج مياه السقي
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للمجال من جهة، وت�س����يه املظهر العمراين والقيمة اجلمالية للمنطقة من جهة اأخرى، واأمام هذا االإ�س���كال املتفاقم 
عكف املجتمع املدين والهيئات املحلية وال�طنية علي بل�رة واقرتاح عدة م�س���اريع للحفاظ علي هذا امل�روث العمراين، 

من اأهمها م�سروع ق�سر) تينمريين( كت��سع لق�سر بني يزقن الذي اخرتناه كنم�ذج للبحث.
ال�س�رة رقم)7(:

م���ن خالل ال�س����رة نالحظ الفرق ب���ني كثافة االإطار املبني، �س���بكة التقطيع، عر�ض ال�س����ارع، حج���م البنايات، 
امل�ساحات اخل�سراء يف النم�ذجني الق�سر القدمي و الت��سعات خارج الق�سر.

4،4. اخل�سائ�ض العمرانية  لق�سر بني يزقن:
يعترب ق�سر بني يزقن م�سدر ومنطلق  فكرة اإن�ساء الق�سر اجلديد تينمريين، ولفهم اأهداف واأبعاد امل�سروع البد 

من ا�ستيعاب اخل�سائ�ض العمرانية ومق�مات اال�ستدامة يف ق�سر بني يزقن واملتمثلة يف االأ�س�ض التالية:  
- ت�طني الق�سر يف م��سع دفاعي حم�سن ب�س�ر للحماية بج�ار اأرا�سي خ�سبة وم�سدر للمياه؛ 

- مت تخطيط الق�س���ر ب�س���كل مالئ���م للمناخ ال�س���حراوي من خالل تبني فكرة االأن�س���جة املتالحمة واملت�س���امة 
وال�س����ارع امللت�ية وال�س���يقة والتي تقلل من امت�سا�ض اأ�سعة ال�سم�ض وتعمل علي تك�سري الرياح با�ستخدام م�اد 

بناء حملية.
- التق�س���يم ال�ظيفي للمجال: ن�اة مركزية كم�س���در لل�س���لطة والقرار والتنظيم، ثم املجال ال�س���كني يف حلقات 

متتالية تعرب عن مراحل التط�ر العمراين، فمجال للن�ساط والعمل واملتمثل يف ال�س�ق واالأزقة التجارية؛ 
- مت تخطيط الق�سر ك�حدة اجتماعية تخ�سع لنظام اجتماعي فعال وحمكم نتيجة لعدد ال�سكان املحدود �سمن 
جمال مغلق هذا ما يف�سر ق�ة التكافل و �سدة االنتماء للمجال عك�ض املدينة احلديثة امل�سكلة من اأحياء مفت�حة 

ت�سعف العالقات االجتماعية نظرا الزدياد عدد اأفراد املجتمع.
- اعتماد اجلانب ال�ظيفي يف تق�سيم �سبكة الطرق؛ 

- امل�ساكن ذات عل� مت�ساوي و مغلقة على ال�س�ارع بحيث يت�سل امل�سكن باملحيط اخلارجي بباب للدخ�ل و بع�ض 
الفتحات ال�سغرية يف االأعلى، اأما الفراغ فم�جه نح� الداخل حلماية اخل�س��سية.

- يعت���رب الق�س���ر جم���ال منتج للرثوة مبمار�س���ة عدة اأن�س���طة منتجة ت�س���اهم فيها كل اأفراد االأ�س���رة كالن�س���يج 
وال�سناعات التقليدية و املبادالت التجارية اإ�سافة اإىل ال�ف�د ال�سياحية.



م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
253

اأ.د. عقاقبة احمد               اأ.د. ق�ا�ض م�سطفي

5. اخليار اجلديد للت��سع: " ق�سر تينمريين "
بهدف  تثمني واملحافظة على النمط العمراين املحلي وانطالقا من فكرة التعمري األت�ساوري والذي ي�ستند اإىل مبداأ 
اإ�س���راك كل الفاعلني يف الت�س�ر والتفكري ثم االجناز و�س����ال اإىل ال�سيانة واملحافظة على امل�سروع والعمل على ترقية 
احلياة احل�س���رية فقد مت ا�ستحداث الق�س���ر اجلديد تينمريين كنم�ذج عمراين حملي م�ستلهم من الرتاث العمراين 
للمنطقة وخمطط ب�سكل مالئم خل�سائ�ض املناخ ومنط عي�ض �سكان املنطقة بحيث يحمل عدة مميزات عمرانية اأهمها:

- يحاط الق�سر ب�س�ر و يتم الدخ�ل اإليه عن طريق الب�ابة الرئي�سية؛
- يتم البناء وفق طب�غرافية امل��سع دون اإحداث اأي تغيري اأو تك�سري لالنحدار.

- �س����ارع ملت�ية و�س���يقة مع وج�د �ساحات تت��س���ط امل�ساكن م��س�لة بطرق عري�ض ت�س���مح مبرور االآليات عند 
ال�سرورة دون تك�سري الهدوء الدائم و املعتمد يف تخطيط الق�سر. 

- امل�ساكن ذات واجهة ب�سيطة وحما فظة على نف�ض املخطط املعماري للم�سكن املزابى مع الربط  بكل ال�سبكات املختلفة. 
- تخطيط مالئم للبيئة احلارة )مناخ حملي ح�س���ري( بتكتل وترا�ض البنايات وت�جيه ال�ظائف داخل امل�س���كن 

واالأحياء للحماية من كثافة االإ�سعاع ال�سم�سي والرياح املحملة بالرمل والتقليل من ا�ستهالك املياه.  
انطلق امل�س���روع �سنة 1995 مببادرة من جمعية )ت�يزة( املحلية ومب�ساهمة الدولة واإ�سراك اخل�ا�ض وكل الفاعلني 
من جمتمع مدين لبناء 70 �سكن يف �سكل ق�سر جديد  حتت �سعار الق�ساء على اأزمة ال�سكن وحماية ال�احة من الت��سع 

العمراين ومما اأ�سفى على امل�سروع طابع اال�ستدامة ه�:
- اعتماد البعد البيئي بالبناء ف�ق �سفح �سخري و مب�اد بناء حملية ) احلجارة(.

- اعتماد البعد االقت�س���ادي بتخفي�ض تكلفة بناء م�س���كن مب�ساحة 84م2 كم�س���احة مبنية مع فناء مب�ساحة12م2 
والتي قدرت ب� 40.000،00 دوالر.

- م�ساركة امل�ستفيد مببلغ 60.000،00 دينار مع امل�ساهمة يف اأ�سغال البناء. 
- اعتم���اد البعد االجتماع���ي بالبناء وفق ق�انني التعمري يف اجلزائر باالإ�س���افة اإىل االعتماد على ق�انني عرفية 

معم�ل بها حمليا. 
- ت�زي���ع امل�س���تفيدين وف���ق التق�س���يم الع�س���ائري لق�س���ر بن���ي يزق���ن للمحافظة على متا�س���ك نف����ض الرتكيبة 

االجتماعية.

1،5. اأهمية اختيار املوقع:
 اختي���ار م�قع الق�س���ر اجلديد على �س���فح ال����ادي ذو االنحدار الكبري واالأر�س���ية ال�س���خرية يه���دف اإىل ت�قيف 
االمتداد العمراين نح� ال�احة وت�فري ال�س���كن داخل وادي مزاب بالقرب من ال�احة والق�س���ر القدمي كامتداد للمجال 

والزمان تعبريا عن ق�ة االرتباط باملجال .  
 متت اأ�سغال تهيئة امل��سع باأ�سل�ب اأقل تكلفة و مندمج مع ال��سط الفيزيائي بحيث:

مت تخطيط �سبكة الطرق ب�سكل يقلل االنحدار وا�ستعمال احلجارة يف البناء لتقليل من التكلفة. 
 تختلف م�ساحة و�سكل القطعة ال�سكنية باختالف االنحدار بحيث جند م�ست�يني يف طابق واحد.
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ال�س�رة رقم )8(: 

2،5. املفهوم التخطيطي للم�سروع: 
يعتمد جناح مثل هذه امل�س���اريع على �س���رورة دجمها �س���من منظ�مة تعمري اإقليمي متكاملة، بحيث ت�س���هد حاليا 
املنطقة ت��س���عات خارج ال�ادي  تت�س���من هي���اكل وبنية حتتية �س���رورية ملنظ�مة التعمري احلديث���ة كاملطار، اجلامعة، 
املدين���ة اجلدي���دة متليلي، امللعب االوملبي وعدة جتهي���زات ذات جمال نف�ذ وظيفي يتجاوز ح���دود املنطقة مما يحقق 

م�ا�سفات املدينة احلديثة و يلبي متطلبات ال�سكان املتزايدة .
اأما على م�س���ت�ي وادي ميزاب فالتعمري يخ�س���ع ملعايري وحلق�ق اأفراد املجتمع املحلي وبهذا نك�ن قد حافظنا على 
الرتاث العمراين برتميم الق�س����ر القدمية و �س���اهمنا يف تاأ�سيل القيم العمرانية واملعمارية ببناء ق�س�ر جديدة  تلبي 

حاجيات التعمري والرغبة يف اال�ستمرار لدي ال�سكان. 
العمل على اإدماج امل�سروع يف اإطار البيئة املحلية مبا ت�سمله من تنظيم وحت�سني لل��سع العمراين القائم با�ستنباط 
اأمناط وهياكل اإن�س���ائية جديدة ووظائف عمرانية متط�رة يف اأ�س���كال ت��س���عات تعمل على اإدخال تغيريات يف اجلانب 
التقني وم�اد البناء ومقايي�ض التخطيط احل�س���ري مع اعتماد البعد البيئي واملناخي يف امل�س���اريع احل�س���رية كم�ؤ�س���ر 
تخطيطي لتفادي اإ�سكالية عدم مالمة البنايات واالأن�سجة للظروف املناخية املحلية، مما قد  ينعك�ض �سلبا على  �سكان 
هذه املنطقة وي�ؤثر يف قدرتهم على العمل واالإنتاج، وبذلك  يتم ا�ستهالك واإنتاج الطاقة ب�سكل كبري مما ي�ؤدي اإىل رفع 

درجة احلرارة وزيادة اأعباء التكييف.

3،5. اأهداف امل�سروع : تتمثل اأهم اأهداف امل�سروع يف:
- ترقية االإطار املعي�سي لل�سكان.

- خلق بيئة هند�سية ودية ت�ساير الطبيعة و تندمج معها.
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- اجلمع بني التقنية احلديثة والرغبة يف ا�ستمرار النم�ذج التقليدي.
- حماية الرتاث العمراين و�سمان ا�ستمرار القيم املعمارية والعمرانية للق�س�ر.

- حماية ال�احات من الت��سع العمراين. 
- تط�ير ال�سناعات التقليدية وترقية الن�ساط ال�سياحي كقطاع منتج للرثوة.

- تر�سيخ تقاليد التكافل االجتماعي واحلفاظ على متا�سك الق�سر ك�حدة اجتماعية.

4،5. ق�سر تينمريين جت�سيد ملفهوم العمران امل�ستدام:
لتقييم اأثر امل�سروع يف ترقية الرتاث العمراين البد من فهم:

الت�س����ر العمراين والذي يحمل تقريبا نف�ض اخل�س���ائ�ض االجتماعية والعمرانية لق�سر بني يزقن مما جعل منه 
مق�سد �سياحي ي�ساف اإىل الق�س�ر االأخرى.

 تقييم امل�س���روع كعن�س���ر جمايل مهيكل  يبني من خالل امل�سهد العام الق�سر ك�حدة عمرانية مندجمة ومن�سجمة 
�سمن املظهر اأو االأ�سكال احل�سرية دون اإحداث اأي ت�س�ه.  

ال�س�رة رقم)9(:

اإن ا�س���تمرار الطاب���ع العم���راين للمنطقة يعترب من اأهم معايري اال�س���تدامة وذلك يف ظل ظروف طبيعية �س���عبة و 
حت�الت اجتماعية �سيا�سية وح�سارية متعددة، اأما حاليا و اأمام التح�الت االقت�سادية واالجتماعية الناجتة عن الع�ملة 
والت���ي ت�س���كل حتدي اأكرب يتمث���ل يف احلفاظ علي الرتاث العم���راين والتفكري يف تط�ير هذا النم�ذج وفق م�ا�س���فات 

ومتطلبات املدينة احلالية.
 ويربز دور هذا الن�ع من امل�ساريع يف تنمية وترقية املجال احل�سري وذلك من خالل امل�ساهمة يف:

- املحافظة على اله�ية االجتماعية والبيئة الثقافية وامل�ساهمة يف ترقية املنتجات ال�سياحية وخلق الرثوة؛
- املحافظة على االأرا�سي الزراعية و التن�ع البي�ل�جي.  

- ا�ستعمال م�اد بناء حملية غري مل�ثة ومالئمة للبيئة  اأقل ا�ستهالك للطاقة. 
- ت�فري ال�سكن وفق القدرة ال�سرائية للم�اطن. 
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- احلف���اظ على نف�ض اخل�س���ائ�ض العمرانية واملعمارية للق�س����ر القدمية ومبقارنة ال�س����ر التالية تت�س���ح اأوجه 
الت�سابه مع اإدخال بع�ض التعديالت مل�اكبة التط�ر احلايل. 

مكننا االطالع امليداين على كل من  الق�سر القدمي بني يزقن والق�سر اجلديد تينمريين من حتديد اأوجه الت�سابه 
بني الق�سرين واملج�سدة يف :  

�س�ارع �سيقة ومتدرجة، ارتفاع البنايات 7اأمتار، ترا�ض البنايات، واجهة امل�سكن ب�سيطة، االإحاطة ب�س�ر والدخ�ل 
عن طريق اأب�اب مراقبة.

اأما اأوجه االختالف فتربز يف:  
غياب ال�س����ق وبرج املراقبة يف الق�سر اجلديد وج�د �سبكة طرق لالآليات وم�ساحات خ�سراء وتقنيات بناء حديثة 

يف الق�سر اجلديد. 
هذه االختالفات ال ميكن اأن تنق�ض من جناح هذا امل�سروع لك�نه يعرب عن مرحلة جديدة �سمت كال من الرتاكمات 

والتجارب واخلربة احل�سرية القدمية مع التقنيات والتط�رات احلالية يف جمال البناء والتعمري.     
ال�س�رة رقم)11(ال�س�رة رقم)10(

5،5. ا�ستنتاج:
اإ�سكالية حماية الرتاث العمراين تتطلب حتديد ومراجعة مفه�م الرتاث وت�سنيفه كمناطق حممية، ثم التعمق يف 
اأهم اأ�س���باب وع�امل التده�ر الطبيعية منها والب�س���رية لن�سل اإىل اعتماد �سيا�سة تهدف اإىل معاجلة اإ�سكالية الرتاث 

العمراين من خالل �سقني: 
ال�سق االأول ويتمثل يف كيفية ترميم وتاأهيل املحميات العمرانية امل�ج�دة، اأما ال�سق الثاين في�سمل البحث يف اآليات  

تاأ�سيل وتط�ير الرتاث العمراين يف �سكل ت��سعات جديدة مندجمة �سمن النظام البيئ وال�ظيفي للمجال.

اخلال�سة: 
اإن درا�س���ة اإ�سكالية الت��سع العمراين يف وادي ميزاب كمنطقة �س���حراوية م�سنفة �سمن الرتاث العمراين تتطلب 
معاجل���ة تعتم���د م���ن جهة مقاربة كمي���ة ون�عية ومن جهة اأخرى ت�س���خي�ض جم���ايل يعتمد على حتلي���ل وتقييم املجال 

احل�سري وفق االأبعاد التالية:
- فهم ديناميكية ال��س���ط الفيزيائي وكيف تهيئة امل��س���ع الندماج العمران يف النظام البيئي بحيث مت بناء �س���دود 
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وحفر اأبار لتخزين فائ�ض املياه �س���من الطبقات اجل�فية لتفادي التبخر، كما يتم �س���قي ال�احات عرب اأنفاق اأجنزت 
لتح�يل مياه الفي�س���ان وتق�س���يمها بكميات تت�افق مع م�ساحة القطع، اأما الق�س�ر اخلم�سة فت�طنت على تالل �سخرية 

حممية من الفي�سانات يف �سكل ح�سري متجان�ض ومالئم للمناخ احلار.
- حتليل ع�امل ا�س���تدامة العمران وفهم رغبة ا�س���تمرار ال�س���كان يف تبني الق�سر ك�حدة تخطيطية مغلقة حتافظ 

على القيم الروحية واالأخالقية للمجتمع.
ت�س���خي�ض املج���ال ا�س���ت�جب التفك���ري يف اإ�س���رتاتيجية تخطيط جتم���ع بني ا�س���تمرار النم�ذج العم���راين وحتقيق 
م�ا�س���فات املدينة احلالية بن���اءا على تقدير حاجيات النم� العمراين امل�س���تقبلي واالأثر املمكن عل���ى البيئة والعمران 

وذلك من خالل:
- البح���ث عن مناطق ت��س���ع بعيدة عن املناط���ق املحمية لت�طني التجهيزات واملراف���ق املهيكلة ملختلف ال�ظائف 

واالأن�سطة احل�سرية.
- ربط املناطق املحمية باملناطق اجلديدة عن طريق �سبكة طرق وو�سائل النقل املختلفة.

- التق�س���يم ال�ظيفي للمجال بحيث يتم الرتكيز علي ال�ظائف ال�س���كنية، ال�سياحية وال�سناعات الغري مل�ثة يف 
املناطق املحمية )جمتمعات �سكنية(.

- احلف���اظ على ال�س���كل احل�س���ري بتحديد معاير ارتف���اع  البناء بطاب���ق اأو طابقني، حتديد امل�س���احة املبنية و 
الفتحات ب�سكل وظيفي وبناءا على الق�اعد العرفية املعم�ل بها، ل�ن ال�اجهة اأ�سفر اأو بني فاحت.  

- التعاق���د مع ال�س���كان ك�س���ريك حلماية ال���رتاث العمراين بتقدمي دعم مادي وفر�ض �س���روط ومعايري اأ�س���غال 
الرتميم باعتماد عقد املدينة كاإطار قان�ين للتنفيذ يحدد �سروط و مقايي�ض البناء.

- احل�س����ر الفعلي ملختلف املتعاملني يف اال�ست�سارات التقنية امل�ستمرة مل�ساريع العمران املختلفة كم�ساريع البناء 
والرتميم. 

- ت�س���جيع الن���دوات وامللتقيات واالأبحاث العلمية يف مي���دان حمافظة على تراث عمراين وادي مزاب امل�س���نف 
وطنيا وعامليا.

رغم اختالف االآراء ح�ل اأ�ساليب ومفاهيم حماية الرتاث البد من الت�فيق بني احلماية والتط�ير واحلياة املعا�سرة 
بالبحث عن اأ�س���باب التده�ر، ثم العمل على اإيجاد اإطار قان�ين م�ؤ�س�س���اتي يحدد املهام ويحدد التدخالت وفق معاير 
م�س���ت�حاة من عمق وتراكمات تراثن���ا العمراين واملعماري مع اإدخال االأطروحات واالأفكار االأجنبية واإعادة �س���ياغتها 
وف���ق متطلبات اله�ية العمرانية، لذا البد من اإيجاد مناذج ت��س���ع ت�س���اهم يف �س���ياغة مفاهيم جدي���دة للحفاظ على 

اأمناطنا العمرانية وا�ستمرارها يف ظل متغريات الع�سر.   
وميكن اأن ن�سيف بق�لنا اأن الرتاث العمراين يف غرداية قد جتاوب جتاوبا فعاال ومرونة مبدعة مع املناخ احلار واجلاف 
الذي ي�س�د �سحراء اجلزائر، وهذا لل��س�ل اإىل حد الراحة وذلك من خالل تط�يع الكتلة البنائية و ق�ى الطبيعة، ي�ساف لها 
اأ�سل�ب حياة ال�سكان ليحقق يف النهاية ت�سافر هذه الع�امل  وحدة رائعة النتائج عرب القرون وي�فر ن�سيجا مبتكرا متكامال. 
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Abstract
This research paper aims to understand and identify models of urban extension in ac-
cordance with the authenticity and the key factors in the design of urban local Oued 
M’zab through research in the urban heritage and inspiration of a philosophy charac-
terized by urban forms and urban fabric of the organization own a Saharan environ-
ment by organizing and structuring the space according to social and environmental 
data that contribute to the urban development, to Respond the needs of people and stop 
the degradation of the urban heritage and the environment.
The problem of urban expansion in protected areas require an understanding of the ecological 
system and how to integrate the traditional planning model to extract the most important 
foundations and factors of sustainability, then set the value characteristics of urban heritage 
assessing, the extent of degradation suffered by traditional tissue protected and the nega-
tive impact of the expansion of settlements on the ecological system and urban heritage.  
This issue seeks to address and revise the forms of expansion in the ancient cities by high-
lighting the most significant and solutions aimed at achieving a balance between heritage 
protection and urban development in modern life examining the reasons for this degra-
dation, then the establishment of an institutional framework to clarify roles and interven-
tions according to criteria based on the merits of our urban heritage to integrating ideas, 
Western perspectives and reformulated according to the requirements of urban identity.  
For these reasons, the draft of the new building embodies the main models of the most 
successful expansions in Oued M’zab that could help formulate new ideas to save our 
urban models and their livelihood despite changes in life.




